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o AOOLESCENTE E SUA FAM íL IA: 

PRISMAS QUE CONSTROEM O 'EU' 

Independente da sua estrutura e configuração, a famaia é o palco 
em que se vivem as emoções mais intensas e marcantes da experiência 

humana. É o lugar onde é possível a convivência do amor e do ódio, da 
alegria e da tristeza, do desespero e da esperança. A busca do equilíbrio 

entre tais emoções, somada às diversas transformações na configuração 
deste grupo social, tem-se caracterizado uma tarefa ainda mais 

complexa a ser realizada pelas novas familias. 
(Wagner, 2002) 

o impacto da convivência familiar no crescimento e desenvolvimento 

da criança e na construção de sua auto-estima é fundamental. Ao longo 

do presente capítulo, se poderá notar outra faceta do adolescente perante o 

espelho: a forma como é visto e vê seus familiares. 

A literatura aborda duas principais categorias no estudo das famílias: 

uma enfatiza a estrutura e outra o relacionamento familiar. Hoje sabe-se 

que há uma parcela considerável de adolescentes inseridos em famílias cujos 

pais não habitam o mesmo domicílio. Possivelmente, essa é uma marca de 

época e um fato geracional incontestável : o modelo tradicional de família, 

composto por pai, mãe e filhos, não se constitui mais no modelo único e 

nem preponderante. Várias combinações relacionais passaram a se tornar 

comuns, ainda que a referência de família tradicional mantenha uma 

representação forte e norteadora das ações de seus membros e das 

relações e arranjos constituídos no interior dessa instituição (Claves, 2000) . 
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Castel (1991) observa que as mudanças ocorridas no modelo familiar 

nuclear burguês denotam a busca de novos sentidos e adaptações à realidade. 

Nesse movimento, as famílias perseguem caminhos diversificados de 

educação, visando a ajustar-se às mudanças sociais, seja da redefinição 

dos papéis de homens e mulheres na divisão do trabalho e no interior das 

famílias, seja do impacto do processo de globalização nas sociedades . 

As mudanças ocorridas no modelo familiar são oriundas, 

principalmente, do aumento do número de divórcios e separações, atingindo 

todos os estratos sociais. Também é significativo o número de mortes de 

familiares, especialmente entre famílias pobres, como conseqüência da violência 

urbana. Uma série de estudos sobre como estas mudanças influencia o 

desenvolvimento dos filhos vêm sendo desenvolvidos. 

Ribeiro (1988) identifica três linhas de abordagem: a que considera 

que o divórcio influencia negativamente o ajustamento e o desenvolvimento 

dos filhos; a que afirma que ocorre um ajustamento ao longo do tempo; 

isto é, o divórcio dos pais pode ter conseqüências negativas, mas com o 

tempo os filhos se ajustam à situação e passam a viver normalmente suas 

vidas; a terceira abordagem mostra que o divórcio não tem qualquer 

influência sobre os filhos e em alguns casos pode ser a melhor saída para 

a família. Ribeiro acrescenta que os autores desses estudos são consensuais 

em considerar as conseqüências relacionadas a três variáveis: a idade dos 

filhos na época da separação; o sexo da criança e do adolescente; o conflito 

familiar que envolve a separação. 

A influência do relacionamento familiar sobre a formação da auto

estima é a base deste capítulo. Rosenberg (1989: 88), estudando os efeitos 

do rompimento familiar sobre a auto-estima de adolescentes, afirma que 

"depende, em primeiro lugar, de quem se divorciou ou enviuvou; depende, 

em segundo lugar, de quando ocorreu o divórcio ou a viuvez; depende, em 

terceiro lugar, do que aconteceu depois do divórcio ou da viuvez". Bowlby 

(1998: 308), comentando sobre os efeitos da morte dos pais sobre os filhos, 

reafirma que a forma como a criança enfrenta a perda de um genitor é 

"conseqüência direta do efeito que a perda teve sobre o comportamento do 

genitor sobrevivente com relação à criança". 
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Para compreender os efeitos que o afastamento dos pais provoca na 

criança, é crucial entender se o ambiente relacional é de agressão, irritação, 

angústia, insegurança e intolerância . Na presença dessas situações 

negativas, a auto-estima da criança pode ser danificada. Também são 

condições necessárias à formação da auto-estima: presença de limites claros 

e estabelecidos e atitude parenta I de respeito às ações da criança (Rosenberg, 

1989; Coopersmith, 1967). 

A relação familiar é uma área de pesquisa que tem despertado grande 

interesse nos pesquisadores nas últimas décadas . Sob o enfoque da 

psicologia do desenvolvimento, investigações sobre a interação entre pais 

e filhos , tanto em termos de processos normativos do desenvolvimento 

infantil quanto da etiologia de aspectos patológicos do comportamento de 

crianças e adolescentes, têm sido presença constante na literatura científica 

nacional e internacional (Hutz, 2002; Rosenberg, 1989). 

Uma família bem-sucedida é aquela que tem a habilidade de transformar 

crianças em adultos competentes: "uma família de sucesso produz crianças 

que são emocionalmente fortalecidas, que encontram um lugar, 

profissionalmente, e que mantêm relacionamentos" (Garbarino, 1995: 53). 

O relacionamento familiar mostrou ser um dos aspectos mais 

relevantes na questão do sentimento dos adolescentes entrevistados em 

relação a si próprios. Esses relacionamentos estabelecem-se em estruturas 

familiares diversas que possibilitam ou dificultam os contatos afetivos. 

Nessa junção de estrutura e relacionamento é que os jovens reconhecem a 

si próprios, seus afetos e desafetos nas relações com os familiares, que 

variam em intensidade, de acordo com os grupos de auto-estima. 

ESTRUTURA FAMILIAR 

A presença dos 'pais' como base familiar foi relatada por 1.059 

entrevistados (67%), não existindo diferença entre grau de auto-estima. 

Wagner (2002) define essas famílias como 'intactas', pois tendem a manter 

uma estrutura tradicionalmente mais definida e hierarquizada, em que a 
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figura paterna desempenha funções relativas ao sustento econômico da 

família e à disciplina dos filhos, compartilhando a autoridade com a figura 

materna. A mãe responsabiliza-se mais pela educação dos filhos e pelo 

cotidiano familiar. 

Foi relatado por 18,2% dos jovens, a presença de lares com apenas um 

dos pais, a mãe na quase totalidade, e por 10,1% a composição de um dos 

genitores (principalmente a mãe) com novo parceiro. Cinco por cento dos 

entrevistados vivem com outras pessoas que não os pais. A inexistência de 

associação entre estrutura familiar e auto-estirna diverge de um estudo realizado 

com adolescentes brasilienses, em que a presença de ambos os genitores 

influenciou positivamente na formação do autoconceito (Ribeiro, 1988). 

Nas entrevistas com os adolescentes, percebeu-se que a forma de 

enfrentamento dos problemas, mais do que os fatos em si, explica a diferença 

entre os grupos. Entre os de 'elevada AE' foi relatada uma única separação 

entre pais, quando o entrevistado tinha 6 anos de idade. A família se 

recompôs com a chegada de um padrasto, sem que maiores detalhes 

perturbadores fossem dados. Dois entrevistados de 'baixa AE' demonstraram 

marcas precoces que transtornaram os rumos : a separação do pai, vivida 

pelo aluno como rejeição e a morte do pai com doença crônica. Em ambos 

os casos os relatos se apresentam como aspectos 'insolúveis' de histórias 

de vida. Embora os adolescentes entrevistados tenham tido suas famílias 

reconstituídas por padrastos, a ruptura parental inicial foi vivida como 

condição que fragilizou o estado emocional e continuou conduzindo seus 

destinos. Um desses adolescentes traz esse sentimento na sua primeira 

fala da entrevista, ao ser. questionado a falar um pouco sobre sua vida: 

"minha vida foi sem o meu pai, porque minha mãe é separada do meu pai, 

eu sempre vivi sem pai" (Bento) . 

Entre alunos de 'média AE' foram comuns os depoimentos de que 

não conheceram a figura paterna e não sabiam informar sobre a separação 

dos pais. Problemas como uso de drogas e abandono ainda na gravidez 

marcam a fala de vários jovens. A separação dos pais é relatada com pesar. 

Rosenberg (1989) relata que quanto mais nova for a mãe que fica 

só, maior será sua influência sobre a auto-estima da criança, pois, mãe 
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jovem com filhos pequenos fica em posição difícil e vulnerável. A mãe 

costuma sentir-se insegura, angustiada e irritada, afetando assim o 

desenvolvimento da personalidade da criança. Outro fator apontado por 

Bowlby (1998), é que filhos pequenos de mães solitárias estão mais sujeitos 

a serem cuidados por terceiros, durante certos períodos e de maneira instável. 

A maioria dos adolescentes entrevistados mora com os 'irmãos' 

(70,9%), não havendo distinção entre o nível de auto-estima e a posição 

entre os irmãos: 10,2% são filhos únicos, 35,9% caçulas, 35,7% 

primogênitos e 18,2% filhos do meio. Não há consenso sobre uma possível 

associação entre a posição do filho na prole e auto-estima. Segundo 

Coopersmith (1967), a associação é maior se o primeiro filho for menino. 

Contudo, a explicação para essa relação é que filhos mais velhos e únicos 

recebem mais atenção dos pais ou interagem mais com eles do que os que 

nascem posteriormente, o que necessariamente pode não ocorrer (Mruk, 

1995). Mais do que a estrutura, importa o que cada filho simboliza para 

os seus pais e familiares. 

Não se notou diferença importante em relação às 'condições 

socioeconômicas' da família e a auto-estima, mensuradas através da 

ocupação dos pais e escolaridade do genitor do sexo masculino. Há distinção 

entre pais das escolas públicas e particulares . Nestas últimas encontram

se os pais com ocupações mais qualificadas, comumente compatíveis com 

nível de ensino médio e superior. 

Apenas a educação da mãe mostrou interferir no grau de AE do 

jovem. Nota-se que nos grupos de baixa e média AE há mais mães com 

escolaridade de primeiro grau e segundo graus . Esses dados estão 

relacionados ao maior predomínio de mães de filhos de elevada AE que 

possuem nível superior. Os alunos de baixa e média AE disseram mais não 

saber a escolaridade da mãe, talvez demonstrando maior distanciamento 

relacional. A educação materna é amplamente reconhecida como crucial 

para o crescimento e desenvolvimento infantil, especialmente pelos níveis 

de cuidado dispensados às crianças. 

As difíceis condições socioeconômicas pelas quais passa o país 

interferem profundamente na vida familiar. Mesmo dentre os estudantes 
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inseridos na 'rede privada', é possível constatar que são muitas as 

dificuldades econômicas enfrentadas pelas famílias perante a redução do 

poder aquisitivo das camadas médias e a precariedade sacio econômica do 

município de São Gonçalo. 

São comentados na entrevista momentos de tristeza perante o 

desemprego vivenciado pelo pai, desgosto devido ao seu distanciamento 

para outra cidade em busca de melhores salários e a necessidade de ajuda 

de membros da família ampliada em momentos financeiros delicados. O 

esforço familiar para manter os filhos em escola particular, muitas vezes 

às custas de bolsa de estudo, e a mudança para escola com mensalidade 

mais barata foram estratégias utilizadas por essas famílias. 

Débito para tudo que é lado! Deôito, é (. . .) na e&A, nas Americanas, 

pagar empréstimo lá. Um monte de coisas! Meu pai é assim, ele 

paga empréstimo. Aí, passa uns três meses, pega outro. Tem que 

pagar o banco e (. . .) um monte de coisas! (Marisa) 

A precária condição sacio econômica dos alunos da 'rede pública' é 

ainda mais evidente, tendo em vista os parcos recursos financeiros familiares. 

A dificuldade econômica é marcada pela ausência de trabalho fixo do pai 

que comumente é o único responsável pelo sustento da família. Em algumas 

dessas famílias, o pai não consegue suprir por completo as necessidades, 

solicitando aos filhos mais velhos que parem de estudar ou dividam o seu 

tempo entre o estudo e o trabalho, o que contribui para o sustento da família. 

A ausência de vínculo empregatício fragiliza não só economicamente 

essas famílias, mas sobretudo emocionalmente, já que gera um clima de 

medo e insegurança, como demonstra uma jovem logo no início da 

entrevista: "minha vida foi um pouco difícil, porque o meu pai não tinha 

trabalho fixo como até hoje não tem" (Ana). 

Entretanto, há oscilações no próprio grupo da escola pública quanto 

a esse aspecto. Há alunos que comprovam passar por sérias dificuldades 

financeiras, precisando da ajuda de parentes inclusive para comer; já 

outros demonstram ter uma vida simples, e, minimamente, satisfazem 

os seus desejos de consumo. 
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É interessante notar a posição de subalternidade das mulheres. Por 
exemplo, em uma família, o homem não permite que a esposa trabalhe 
nem sequer vá ao portão de casa sozinha. Na mesma via, a filha sempre 
ajudou a mãe nas tarefas de casa, desde a infância, possuindo uma visão 
que oscila entre aprovação e crítica a essa forma de viver. Contradições e 
ambigüidades se reproduzem na voz da adolescente: 

Minha mãe nunca trabalhou. Nunca! Minha mãe, aí fala: - Ah, 
separar também, não sei como que eu vou, trabalhar! Eu disse: Eu 
morrer de fome é que eu não vou, porque meu pai vai dar comida 
pra mim e pro meu irmão não é?! (Bárbara) 

Observou-se diferença quanto às formas de enfrentar a falta de 
recursos financeiros. Comentários positivos do tipo 'eu sei que daqui a 
pouco vai melhorar' foram comuns entre os de elevada AE. Aceitar a 
situação econômica da família sem se menosprezar, enxergando aspectos 
positivos da situação também foi mencionado. 

Eu nunca reclamei do que eu tive, do que faltava para mim. Claro, 
se não faltasse nada seria bom. Mas eu nunca reclamei, assim, de 
uma boneca bonita que eu queria. Eu sempre guardava para mim 
porque eu sabia que se eu não tinha era porque meu pai não tinha 
condições de me dar. Eu ia na escola com o que tinha e eu não me 
sentia inferiorizada. Não me sentia. Minha mãe sempre me explicou 
uma coisa. OJ1ando eles puderem me dar uma coisa, eles vão me 
dar. Agora, se eles não me deram é por que eles não tiveram condições 
de me dar. Então eu tenho que me conformar com aquilo. Eu sempre 
soube esperar. (Ana) 

Muitos alunos comentaram a necessidade de se mudarem de casa, 
ao longo de suas vidas, freqüentemente devido à instabilidade financeira da 
família ou à transferência do pai em função do trabalho. Novamente, a 
forma de reagir é que se distingue segundo o nível de auto-estima. Para os 
alunos de elevada AE, isso não parece interferir negativamente, sendo 
freqüentemente considerado um fator positivo por possibilitar a conquista 
de novas amizades . Para os de baixa AE, as mudanças dificultam o 
estabelecimento de vínculo, questão especialmente delicada para esses jovens. 
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Eu estou sempre mudando. Porque meu pai é da Marinha. Eu conheço 

vários lugares. Então, fica difícil . Não gosto muito! [. .. ] Você conhece 

uma coisa, uma pessoa aqui. Aí depois, tem que mudar. Conhece 

outro lugar aqui. Aí tem que mudar. (Beatriz) 

Em relação à 'família ampliada' , 3,9% dos alunos moram com avós, 

3% com outros parentes e 1,5% já são casados, vivendo com o cônjuge. 

Cinco adolescentes vivem só . Quase todos os alunos entrevistados, 

individualmente, independente do nível de auto-estima ou rede de ensino, 

vivem próximos de parentes maternos ou paternos, especialmente avós, 

quem, com freqüência, são responsáveis pela criação das crianças enquanto 

as mães saem para trabalhar. Também foram relatados os avôs, tios e 

primos. Alguns deles moram na mesma casa ou terreno, denominado por 

um adolescente como 'quintal de família', o que, para alguns, é motivo de 

felicidade e solidariedade, "um ajuda ou outro"; e para outros, de indiferença. 

São muitas as 'histórias familiares de agravos à saúde', atingindo 

principalmente: pais, tios e avós. A maioria dos adolescentes entrevistados 

individualmente se referiu com tristeza às mortes por suicídio, homicídio, 

aos vários tipos de câncer, problemas cardíacos e mentais de seus parentes. 

Muitos convivem com pais e parentes paraplégicos, com problemas de 

alcoolismo, de coração, dos rins (necessitando hemodiálise), psiquiátricos 

(especialmente depressão), neurológicos, ósseos e respiratórios. Alguns 

relataram, ainda, que foram vítimas de violência doméstica e com seqüelas 

causadas por armas de fogo . 

A freqüência dessas histórias aumenta à medida que se reduz o grau 

de auto-estima e que se passa do ensino público ao privado. Alunos de 'elevada 

AE' comentaram alguns fatos graves em suas vidas, não se fixando nos 

eventos difíceis que passaram. Tentavam entender e dar um novo sentido 

para o fato ocorrido "antigamente, eu chorava e tudo por causa disso. Mas, 

hoje em dia, eu aceito .. . " (Ales sandro) Esses alunos parecem ter uma postura 

mais distanciada e uma carga emocional menos intensa diante das perdas. 

Três em cada quatro alunos com 'moderada AE' contaram problemas 

de saúde familiares . Dentre esses, duas revelaram seus próprios históricos 

de problemas de saúde, que as marcaram muito precocemente, dando 
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destaque a um sentimento de vulnerabilidade física. Entre os alunos de 

'baixa AE', 'todas' as famílias apresentaram esses eventos, vivenciados de 

forma ainda muito presentes no momento da entrevista e comentados 

recorrentemente: "eu senti muita falta dele [avô], aí de vez em quando eu 

fico deitada na minha cama, fico lembrando dele, aí eu lembro muito, eu 

sinto muita falta dele" (Bárbara) . 

Esta mesma jovem relata a depressão que sua mãe passou devido à 

morte do pai, reagindo de forma tão negativa que precisou que um médico 

a alertasse da necessidade de se distanciar dos problemas da sua mãe e 

começasse a pensar em si própria. 

Meu irmão não assistiu nada. Eu que assisti tudo. Minha mãe 
queria se matar, por causa da depressão. Ela ia ao médico, ela 
ficava tremendo, eu via tudo, ela passando mal (. . .) Eu sen ... , me 
sen ... Eu via minha mãe lá na cama, queria estar no lugar dela 
assim. Às vezes eu ficava, aí deixa ... Jesus, deixa passar um 

pouquinho pra mim. Se ela dormia, ela acordava, ficava chorando, 
querendo se matar, tremendo. Aí eu ficava nervosa. (Bárbara) 

LEMBRANÇAS DA INFÂNCIA 

As lembranças da infância se distinguiram na fala dos entrevistados . 

O relato das memórias da infância não diferiu muito quanto aos eventos 

relembrados e sim quanto aos sentimentos que suscitaram e à forma como 

as emoções foram vividas e elaboradas. 

Os adolescentes de 'elevada AE' valorizaram mais momentos de 

felicidade e alegria, tais como: brincadeiras com colegas, cuidar de planta 

e animais, tocar violão ou ir para casa 'só para dormir' . Ser 'elétrico' sem 

ser rebelde, rir muito, brincar e brigar 'logo fazendo as pazes' ou não fazendo 

'parada errada'. São temas comentados de forma alegre. 

Experiências positivas familiares foram as mais lembradas e 

valorizadas pelos adolescentes . A facilidade de comunicação foi marcada 

por expressões alegres, afetivas, protetoras, pelo sentimento de liberdade e 

pelo intenso bem-estar na vivência desses momentos. 
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Problemas de várias ordens foram lembrados, tais como, apanhar 

de colegas porque não revidava; brigas familiares e separação dos pais; 

morte de parentes; agressividade, alcoolismo ou extrema rigidez do pai. 

Uma jovem deixou muito claro o quanto a sua infância foi difícil com o 

pai alcóolatra. Em momentos delicados, surgiam expressões de choro e 

sentimentos de tristeza, medo, vergonha, decepção e derrota nas falas dos 

adolescentes. Eles sofrem como qualquer ser humano, mas procuram 

encontrar capacidade de recuperação diante dos momentos difíceis já vividos: 

"Eu não liguei muito não [desemprego do pai], porque meu pai, meu pai 

faz qualquer coisa ( ... ) Nem eu, nem meu pai; mas, o meu irmão, minha 

mãe, eles fazem tempestade em copo d'água ( ... )" (Alberto). 

Os jovens com 'moderada AE' alternam relatos tristes e alegres com 

maior freqüência. Várias recordações familiares são relatadas. Alguns 

demonstram dificuldades em se lembrar de quando eram crianças enquanto 

outros conseguem falar mais livremente. As memórias de viagens com os 

pais e as datas comemorativas são marcantes, a ponto de suscitar falas 

emocionadas: "eu me senti feliz, não queria que aquela noite de natal 

tivesse acabado assim" (Marisa). Ainda, neste grupo, especialmente entre 

os que passaram por maiores dificuldades econômicas, notou-se uma certa 

carência de momentos em que se sentiram muito bem em família. Alguns 

deles fazem um esforço para recordarem essas experiências e, quando as 

lembram, demonstram ambigüidade de sentimentos . Outras vezes, as 

experiências citadas parecem ser únicas, há um sentimento de nostalgia 

daquele momento tão feliz. 

A idéia de brincar sozinho e não sair de casa surge na fala de 

alguns adolescentes, decorrente do medo de violência na comunidade ou 

da rigidez dos pais . Lembranças de dificuldades financeiras, mudanças 

de moradia, mortes na família, quedas, machucados, agressão verbal, 

alcoolismo, uso de drogas e doenças familiares também foram lembrados, 

ampliando, assim, o leque de recordações dolorosas . Essas lembranças 

não foram facilmente comentadas. 

O impacto emocional na personalidade desses jovens se reflete nas 

expressões que utilizam para descrever as experiências ruins pelas quais 
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passaram: "é uma coisa muito triste que aconteceu na minha vida" (Marta); 

"foram experiências horríveis que passei na minha vida [ ... ] Foi terrível 

para mim. Me senti acabada" (Márcia). 

A maioria dos entrevistados de 'baixa AE' teve dificuldade para 

se lembrar da infância, especialmente em relação às experiências 

familiares em que tivessem se sentido bem. Expressões de que a infância 

foi 'normal', surgiram várias vezes . Num primeiro momento, todos 

disseram não conseguir se lembrar : "Em mente assim ( ... ) não tenho 

nenhuma ( .. . ) Não sei te dizer" (Bruno). Quando a questão foi 

redirecionada, esses jovens lembraram de momentos positivos em 

família . A experiência 'positiva' vivida por um adolescente demonstra 

como experiências sentidas tão precocemente podem deixar marcas ao 

longo da vida: "Foi meu avô e a minha avó ter posto a minha mãe para 

dentro de casa, porque eles não queriam. Minha mãe estava grávida, 

( ... ) Ai depois que eles me viram, que chamou a minha mãe para morar 

com eles. E gostaram muito" (Bento) . 

Relatos de solidão e timidez na infância também surgiram neste 

grupo, bem como de separação dos pais, violência praticada pela mãe e 

problemas de saúde . As experiências de perda foram frisadas, 

especialmente mortes de pessoas muito queridas. Perda de convivência 

familiar por mudança para outro Estado ou por sair de casa, depressão 

na família, repetição de ano na escola, violências severas em casa, assalto 

com lesões por arma de fogo e assassinato marcam as falas desses jovens. 

A fala sobre perdas e mortes é recorrente, detalhando os momentos em 

que perderam o ente querido . Alguns jovens não tinham sequer 

conhecimento do que era a morte. Estratégias familiares de ocultamento 

das mortes das crianças foram mencionadas. Essa forma de reagir às 

mortes na família costuma gerar prejuízos para a criança futuramente 

(Bowlby, 1998; Walsh & McGoldrick, 1998): "Ela, [avó] eu senti um pouco 

de falta . Além disso eu nem sabia o que era morrer ainda. Fiquei um 

pouco triste porque eu pensava que ela estava viajando, não ia voltar, 

assim. Depois que eu caí na real ( .. . ) Me senti um pouco triste, não é? 

Faltando alguma coisa comigo, assim" (Bruna). 
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Sentimentos intensos decorrem das experiências de perda relatadas. 

A tristeza, a mágoa e o medo são marcantes em seus relatos . Esses 

sentimentos, acrescidos a um reduzido contato com o mundo externo, 

deixam uma marca na subjetividade desses jovens. Foi comum se referirem 

à perda de um 'pedaço de si' e a 'falta de algo' sintomas freqüentemente 

encontrados em pacientes depressivos : 

Quando minha irmã saiu de casa. Quando eu vim pro Rio. Que eu 
fiquei assim. Muito triste (. .. ) As coisas se perdiam muito! 
Choramos muito! Como se fosse uma coisa assim tirada da gente. 
Um pedaço. Se uma pessoa fala assim: 'Você nunca mais vai ver 
sua irmã'. Aquela coisa apertada assim no coração (..) Eu fiquei 
muito triste! Muito triste mesmo! Porque coisas da minha vida, 
que faziam parte da minha vida. E pessoas que viram eu crescer 
assim. Eu acabei me separando. Poderia nunca mais vê-la (. . .)Mas 
não foi assim. Aquela coisa, de ficar desesperada! Foi aquela coisa 
ali, baixinha que você sentia (. . .) (Beatriz) 

o processo e os resultados das reações da criança ao luto dependerão 

de vários fatores , tais como idade, etapa do desenvolvimento em que se 

encontra, estabilidade psicológica e emocional da criança e do responsável, 

forma como os adultos sobreviventes lidam com a perda, significação da 

perda e grau de cuidados que a criança mantém. As 'percepções' da morte 

antecipam as 'concepções' da morte, e, entre nenhuma compreensão e o 

pensamento abstrato, integrado, explícito, há muitos modos pelos quais 

a mente, nos primeiros anos de vida pode entrar em relação com a morte. 

A criança está empenhada em uma tentativa para descobrir e 

organizar seu mundo e conseqüentemente em uma tentativa para 

compreender a morte (Bowlby, 1998) . O contato direto com a morte pode 

implicar em um comprometimento afetivo-emocional, uma vez que, em 

toda situação de confronto com a morte a autoconservação, a segurança e 

a auto-estima se encontram ameaçadas. O evento da morte é para a criança 

um desafio cognitivo, mas sobretudo emocional. É pouco enfrentado em 

nossa cultura, que nega, principalmente para a criança, a força vital trazida 

pela proximidade da morte. 
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Além do enfrentamento das perdas, lembranças de violência 

permearam a fala dos adolescentes, atingindo-os emocionalmente. Episódios 

de 'violência psicológica' foram destacados pelos alunos, que vivenciaram 

ações de uma pessoa significativa para eles, que denegriram suas qualidades, 

capacidades, desejos e emoções, ou que os cobraram excessivamente (Pitzner 

& Drummond, 1997). 

A violência psicológica impede o desenvolvimento psicossocial da 

criança ou adolescente. Afeta o desenvolvimento da auto-estima, do 

autoconceito, da competência social e da capacidade de estabelecer relações 

interpessoais . Torna difícil a criação de um ego, "firme e flexível o bastante 

para conciliar as contradições da organização humana, para integrar as 

diferenças individuais e emergir da infância com um senso de identidade e 

integridade" (Garbarino; Guttman & Seeley, 1986: 7) . 

A associação entre níveis de auto-estima e o sofrimento decorrente 

de violência psicológica foi flagrante . Adolescentes de baixa AE relataram 

ter sofrido violência psicológica severa quase duas vezes mais que os de 

elevada AE (Quadro 11). O diferencial é importante: 21,7% dos alunos 

com elevada AE e 45% dos de baixa AE sofreram violência psicológica severa 

por parte de pessoas significativas que os cuidaram. 
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Quadro 11 - Distribuição percentual e razão de prevalência entre violência 

psicológica e auto-estima de alunos das escolas públicas e 

particulares . São Gonçalo, 2002 

ALTAAE MÉDIAAE BAIXAAE 

N % N % N % 

199 44.1 135 36.5 132 24,0 

NÃo 
ALTA X BAIXA ALTA X MtDIA MtolA X BAIXA 

RP (IC 95%) p-valor RP (IC 95%) p-valor RP (IC 95%) p-valor 

1,0 - 1.0 - 1,0 -

AL11\AE MÉDIAAE BAIXAAE 

N % N % N % 

154 34,1 131 35, 4 171 31,0 

INnRMEOIARIA 
ALTA X BAIXA ALTA X MtolA MtolA X BAIXA 

RP (IC 95%) p-valor RP (IC 95%) p-valor RP (IC 95%) p-valor 

1,29 (1,11-1,51) 0,0014 1,13 (0,95- 1,34) 0, 191 1,15 (0,98- 1,34) 0.103 

AL11\AE MÉDIAAE BAIXAAE 

N % N % N % 

98 21,7 104 28,1 248 45,0 

SEVERA 
ALTA X BAIXA ALTA X MtolA MtolA X BAIXA 

RP (IC 95%) p-valor RP (IC 95%) p-valor RP (IC 95%) p-valor 

1,98 (1,66-2,36) 0,000 1,32 (1,06-1,64) 0,016 1,50 (1,28-1 ,76) 0,000 

Alunos de baixa AE se sentiram: mais humilhados - diminuídos pelos 

adultos que dizem que eles não são bons, que os chamam de nomes 

desagradáveis ou que fazem piadas sobre eles; mais culpados pelas falhas 

cometidas pelos outros; mais desvalorizados pelo fato dos adultos não 

demonstrarem interesse por eles, os ignorarem quando precisavam de carinho, 

não os elogiarem quando agiram corretamente, não os estimularem para os 

desafios, gritarem com eles sem motivos e não acreditarem neles; mais 

criticados na aparência pelos amigos que possuem, pelas coisas que fizeram 

ou disseram e por adultos que reforçaram que estavam errados; mais cobrados 

pelos adultos, sendo forçados a assumirem muitas tarefas domésticas. 
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Alguns exemplos ilustram violências psicológicas vivenciadas 

pelos alunos : 

Eu acho que agressão com palavras machuca mais, magoa mais 
do que um tapa. Você dá um tapa numa pessoa, passou a dor, 
acabou . Dali meia hora acabou. Agora você fala palavra que 
magoa uma pessoa, aquilo fica remoendo ali dentro. Vai remoendo, 
a pessoa não esquece nunca. Eu não esqueço nunca as coisas que 
ele [pai] me falou . (Ana) 

Ele [pai] não demonstra que tem orgulho da gente. Se ele quer 
falar bem da gente, ele fala para os outros, agora, pra gente ele 
não fala. (. .. ) às vezes quando a gente faz alguma coisa assim 
que a gente chega todo bobo, era para ele ficar super feliz [colação 
de grau]. 'Parabéns minha filha'. Dar aquele apoio moral que o 
pai, sempre o pai dá. Todo pai dá! Ele não (. .. ) Ele não age assim. 
Se a gente faz uma coisa de bom. Ele fala assim. 'Fez? Ainda 
bem, até que em fim . Tomou vergonha na cara. É apenas a sua 
obrigação. Você não fez favor para mim, não. Você fez a sua 
obrigação' (. . .) (Ana) 

Meu pai falou: 'por mim eu não teria nem filho. Depois de crescido 
já pode ir embora'. Eu não gostei quando ele falou isso comigo. Aí 
nem falo com ele (. . .) (Manuel) 

Ela me disse: 'você é muito chato! Para que ter filho. Eu fui burra 
em ter três filhos. Dá muito trabalho'. (Alessandro) 

Meu tio falou umas coisas que eu não gostei e eu não me senti bem. 
Ficou me chamando de burro, que eu não sirvo para nada. Aí meu 
pai foi lá e o tio falou : 'ele é um burro!' [estigma que o aluno 
carrega até hoje!] (Benedito) 

Em relação às formas de agressão verbal, um total de 69 ,5% dos 

jovens de elevada AE e 83,5% dos de baixa AE disseram que suas mães, no 

último ano, os xingaram, insultaram, negaram-se a conversar; afastaram

se, disseram coisas para irritar o adolescente e ameaçaram jogar coisas, 

destruir, bater ou chutar objetos sobre o jovem. A mesma informação, em 

relação ao pai, trouxe percentuais um pouco mais baixos, 64,9% e 74,3%, 

respectivamente, talvez devido ao maior distanciamento da figura paterna. 
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Outra forma de violência que perpassa a infância e adolescência é a 

'sexual'. Embora no transcorrer das entrevistas não tenha surgido nenhum 

relato, 9,1% dos adolescentes de elevada AE e 20,2% daqueles de baixa AE 

responderam afirmativamente no questionário. Seguindo o padrão de 

maiores agravos na vida dos adolescentes de baixa AE, observa-se que esse 

grupo relata 2,2 vezes mais ter vivenciado algum tipo de violência sexual 

que os de elevada AE (Quadro 12). 

Quadro 12 - Distribuição percentual e razão de prevalência entre violência 

sexual e auto-estima de alunos das escolas públicas e parti

culares. São Gonçalo, 2002 

ALTAAE MÉDIAAE BAIXAAE 

N % N % N % 

460 90,9 362 85,6 506 79,8 

NÃo 
ALTA X BAIXA ALTA X MtDIA MtDIA X BAIXA 

RP (IC 95%) p-valor RP (IC 95%) p-valor RP (IC 95%) p-valor 

1,0 - 1 ,0 - 1,0 -

ALTAAE MÉDIAAE BAIXAAE 

N % N % N % 

46 9,1 6 1 14,4 128 20,2 

SIM 
ALTA X BAIXA ALTA X MtDIA M tDIA X BAIXA 

RP (IC 95%) p-valor RP (IC 95%) p-valor RP (IC 95%) p-valor 

2,22 (1 ,62 - 3,05) 0,000 1 ,5 9 (1,11- 2,27) 0,015 1,40 (1,06 - 1,85) 0,021 

A conceituação de violência sexual adotada no estudo engloba várias 

questões: ter tido experiências sexuais traumáticas ou perturbadoras que 

não podem ser discutidas com adultos - relatado por 11,8% dos adolescentes 

de baixa AE e 4,9% daqueles com auto-estima mais elevada; ter presenciado 

maus-tratos sexuais sofridos por algum outro membro da família - 5,1 % 

do total de entrevistados; ter passado por experiências sexuais traumáticas 

quando era criança ou adolescente - 7,3% dos alunos de baixa AE e 3,6% 

de elevada AE; ter tido medo de sofrer maus-tratos sexuais quando um dos 
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pais estava sob efeito de álcool ou drogas - 5,7% dos de baixa AE e 2,4% 

entre os de elevada AE; a relação com os pais ter envolvido experiência 

sexual - 4,1% dos jovens de baixa AE e 1 % dos de elevada AE. 

Como se pode perceber, muitos jovens vivenciam problemas relativos 

à violência sexual em suas vidas, mesmo entre aqueles de elevada AE. 

Considerando a dificuldade em abordar o tema em nossa cultura, acredita

se que há indícios da importância de investigá-lo melhor. Em uma única 

entrevista surgiu indício de uma possível violência sexual, manifestado 

através do incômodo da menina com os contatos físicos do pai. 

Eu não gosto que ele encoste a mão em mim, aí eu falo. Minha mãe 
fala que ele chora com a minha mãe, eu falo assim: Eu não, eu não 
dou carinho ao meu pai, eu dou carinho à minha avó, minha mãe, 
meu irmão, todo mundo, menos o meu pai. Eu não sei, eu não 
consigo dar carinho a ele. Eu gosto dele, mas ah, eu não sei, acho, 
ah sei lá, não consigo dar carinho a ele. Às vezes ele deita aqui no 
meu colo, dá vontade de sair assim, eu disfarço, saio. Ah, eu não 
sei ( ... ), Ah eu não sei não, às vezes ele me encosta assim: ai pára! 
Não gosto que ele fique me encostando, encostando a mão em mim. 
Mas eu gosto dele. Mas não do jeito que eu, o jeito que eu assim, 
dar carinho assim, eu nunca dei carinho ao meu pai. Pra dar um 
beijo nele é um sacrifício. Q]Jando ele vai me dar um beijo, eu 
disfarço, limpo assim. Eu não (. . . ) Sei lá, eu não sei como falar, eu 
não gosto, eu não gosto de (. . .) Ah receber, recebo [carinho], mas eu 
não deixo ele me dar carinho. (Bárbara) 

Essa jovem de baixa AE mostrou-se muito sofrida durante as 

entrevistas, chorando e demonstrando muita fragilidade. Verificou-se 

posteriormente, de acordo com o questionário que preencheu, a resposta: 

"raramente tive experiências sexuais traumáticas quando era criança ou 

adolescente". Em outros momentos da entrevista, essa adolescente diz que 

seus pais falam que ela precisa namorar, pois é uma pessoa 'mal amada'. 

Ainda sobressai o fato de que a adolescente acredita que sua mãe tenha 

relacionamentos sexuais fora de casa. A adolescente também serve de 

confidente para a mãe, que se queixa à filha de não ter mais relações 

sexuais com o pai. Nesse caso, a depressão materna associada à falta de 
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limites interpessoais e de privacidade propiciam uma inversão hierárquica 

com a filha, que assume o papel de 'protetora'. Há, nessa família, a ausência 

de uma definição clara das funções de seus membros (Gauderer, 1991) e 

um vínculo emocional inseguro. 

O isolamento e o silêncio que circundam o abuso sexual tornam 

difícil a exposição do assunto, contribuindo para que os problemas se 

aprofundem. As memórias do passado tendem a ficar sublimadas e ocultas. 

Todavia, mesmo sem serem relatadas, se encontram latentes nas condutas, 

expressões e sentimentos dos adolescentes. 

RELACIONAMENTO FAMILIAR 

O ser humano é um nó num feixe de relações e nós nos tomamos 
pessoas, construímos nossa identidade através das pessoas com quem 

nos relacionamos e, assim, diferenciamos nossa singularidade. 
(Boff, 1999) 

A percepção dos alunos sobre o relacionamento existente em suas 

famílias mostrou diferença entre os níveis de auto-estima. A opinião do 

grupo de auto-estima mais depreciativa foi a mais negativa: referiu 2,2 

vezes mais que o relacionamento é ruim e 1,5 vezes mais que é regular, 

quando comparado ao grupo de elevada AE (Quadro 13). 

Este dado pode indicar que, nas famílias de baixa AE, o clima afetivo 

está interferindo nas condições de crescimento e desenvolvimento da criança 

e na possibilidade de troca com os outros . Quando as relações são positivas, 

as crianças se tornam mais capazes de se adaptar às diversas mudanças, e 

de utilizá-las nos planos afetivo e identificador para uma melhor maturidade 

e uma maior autonomia (Garbar & Theodore, 2000). 

O relacionamento familiar foi medido a partir das visões expostas 

em vários itens: relacionamento com o pai, mãe e irmãos; sentir-se 

aborrecido facilmente em casa; consideração dos pais pelos sentimentos 

do adolescente; expectativas demasiadas dos pais; desejo de sair de casa; 

ser compreendido pelos genitores; ser pressionado por eles; ser aceito pelos 
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familiares; ser ignorado por todos em casa; divertir-se com os pais ; e 

contribuir para o diálogo e respeito na família. Adolescentes de baixa AE 

responderam de modo mais negativo que os demais a todas essas questões 

e os de média AE ocuparam posição intermediária. 

Quadro 13 - Distribuição percentual e razão de prevalência entre relaciona

mento familiar e auto-estima de alunos das escolas públicas 

e particulares . São Gonçalo, 2002 

ALlAAE MÉDIAAE BAIXAAE 

N % N % N % 

157 44,0 89 29,4 75 18,5 

BoM 

ALTA X BAIXA ALTA X MtOIA MtOIA X BAIXA 

RP (IC 95%) p-vaIor RP (IC95%) p-valor RP (IC95%) p-valor 

1,0 - 1,0 - 1,0 -

ALlAAE MÉDIAAE BADV\AE 

N % N % N % 

125 35,0 111 36 ,6 149 36,8 

REGUlAR 

ALTA X BAIXA ALTAXMtOIA MtOIA X BAIXA 

RP (IC95%) p-valor RP (IC95%) p-valor RP (IC95%) p-valor 

1,50(1 ,28-1 ,76) 0 ,000 1 ,25(1 ,05-1 ,50) 0 ,020 1 ,20(1 ,03- 1 ,40) 0 ,026 

ALlAAE MÉDIAAE BADV\AE 

N % N % N % 

75 21,0 103 34 ,0 181 44,7 
RUIM 

ALTA X BAIXA ALTA X MtOIA M ÉolA X BAIXA 

RP (IC 95%) p-valor RP (IC 95%) p-valor RP (IC 95%) p-valor 

2,19(1,79-2,68) 0 ,000 1 ,66(1,32-2,08) 0,000 1 ,32(1 ,13- 1,54) 0 ,000 

Os jovens de elevada AE contribuem mais para o diálogo e respeito 

na família que os de baixa AE, talvez porque pessoas que não acreditam 

em si estão automaticamente inclinadas a assumirem que os outros não 
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estão interessados em suas opiniões e atitudes (Rosenberg, 1989). Ostentam 

com segurança os afetos e desafetos nas relações com os familiares, próprios 

da condição humana. Mesmo quando fazem críticas, têm certeza de serem 

aceitos e amados como são por seus familiares, de forma incondicional. 

Em nenhum relato hesitam quanto a esse amor. 

Todo mundo gosta de mim, todo mundo, a famaia do meu pai, eu 
chego na casa da minha avó eu 'zôo' à beça. Todo mundo, das duas 
famaias, gosta de mim à beça. Todo mundo. Eu sou igual numa 
famaia, igual na outra também. Trato todo mundo bem, todo mundo 
me trata bem. (Anderson) 

Costumam se sentir muito bem em casa. Os paIs conseguem 

transmitir o amor que sentem pelos filhos e estes os reconhecem. Afirmam 

se sentirem à vontade, livres e felizes na presença de diálogo aberto e 

compreensão. Há maior envolvimento dos pais, que compartilham o que 

os filhos fazem e sentem; valorização do respeito; ambiente de alegria; 

interesse dos pais pelo que seus filhos fazem no dia-a-dia; confiança por 

parte dos jovens nos pais, e incorporação de valores morais que os afastam 

de vivenciar riscos como drogas e violência. A mãe, maior depositária da 

confiança, aparece como a grande responsável pela interlocução positiva, 

sempre os orientando como agir. 

Apenas dois adolescentes mencionaram mágoas, ressentimentos e 

indiferenças, apesar de se sentirem bem na família. Um deles tem sérios 

problemas com os irmãos menores, e diz não sentir nada em relação à 

família, desejando ser o centro do amor e privilégios familiares. 

Entre adolescentes de baixa AE, a família é reconhecida como um 

lugar onde sentimentos intensos e contraditórios convivem de maneira 

mais ou menos harmoniosa. Relações positivas e negativas são lembradas, 

entretanto a carga emocional conflituosa e tensa é a marca desses 

relacionamentos. 

A maioria dos jovens denota incertezas quanto ao sentimento de ser 

amado pelos pais. Alguns esboçam tal dúvida claramente; outros, nas 

entrelinhas de suas falas. A falta de compreensão, a ausência de uma 
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relação genuína, a ausência de voz em casa, o sentimento de não ser 

compreendido, as agressões verbais e violências severas sofridas permeiam 

o sentimento de si mesmo em família : 

Meu pai às vezes não me compreende (. . .) Quase ninguém me escuta 
quando eu falo, mas (. .. ) Minha mãe podia me compreender mais, 
me escutar mais, ouvir também o meu pai, as coisas que ele fala . 
[se a famaia fosse diferente] eu ia mudar, ser melhor, ser mais feliz. 
Eu sou feliz, mas tem hora que eu fico muito triste. Se pudesse 
mudar (. . .) (Bruno) 

Sei lá às vezes eu me sinto um pouco desprezada. Às vezes, porque 
cada um tem o seu modo de pensar, então, às vezes eu tenho uma 
opinião, as pessoas têm outra. Sei lá, eu não sei te falar não (. . .) 
eles não compreendem assim, quando a gente está (. . .) É meio difícil 
de eles me compreenderem. (Bianca) 

o posicionamento do jovem na família, em geral, parece apagado, 

ele não consegue ocupar um lugar satisfatório, sentindo-se incompreendido 

e excluído. Alguns jovens se disseram tristes, desprezados, isolados, 

guardando seus sentimentos só para si, pressionados, distantes e chateados. 

Sentir-se 'normal' é outra expressão utilizada de modo ambíguo. 

Esses jovens precisam ser constantemente assegurados do amor dos 

seus pais, seja por razões individuais ou por falha na comunicação com 

eles . Uma jovem expõe com tristeza essa angústia: 

Tem hora que eu sinto que eu fui a filha assim, a filha que veio pra 
vir mesmo. Que não foi ( .. .) Veio tem que tratar, tem que cuidal~ 
senão (. . . ) Eu me sinto assim muito, muito assim, eu me sinto 
muito distante na famaia . Eu não fico muito, eu não gosto de ficar 
muito agarrada, ficar com eles (. . .) Minha mãe fala que não é isso, 
isso não, isso é da minha cabeça. (. . .) Minha mãe falou que queria 
ter uma menina, e aconteceu, veio. (. . .) Mas tem horas que eu sei 
lá, tem horas que eu: pô será que eu sou dessa famaia, será que eu 
não sou? (Bárbara) 

Vale lembrar que a auto-estima é, sobretudo, um atributo afetivo. 

Por ser vivido emocionalmente, nem sempre corresponde à realidade 
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cognitiva. Assim, a mesma menina da fala ant~rior continua e ilustra: 

"minha família, sempre eu sou tratada como um bebezinho, sempre assim, 

carinho tal". 

Falas que demonstram insegurança e ambivalência são comuns. 

Jovens que mostram incertezas são também taxativos em assegurar que 

se sentem bem e felizes na família, embora no ambiente social comumente 

se mostrem retraídos e excluídos. 

Os jovens com moderada AE mesclam relações positivas e negativas 

que se alternam de acordo com o membro familiar explicitado. Também se 

dizem felizes e amados na família . De forma sutil, introduzem na fala 

expressões como 'se sentir normal' em casa, 'nada de mais, nada de menos', 

além de deixarem clara uma certa dificuldade para explicar como se sentem 

na família, porque é 'chato, não é legal'. Outros mostram maior incerteza 

sobre ser amado pelos pais. Vários deles dizem 'achar' dar orgulho aos 

pais ou 'achar' ter bom convívio com os familiares. Relacionamento 

conflituoso com os irmãos também é mencionado, trazendo sentimentos 

desagradáveis e comportamentos autoritários. 

Constatou-se maior 'identificação' dos rapazes com seus pais e 

das meninas com suas mães, embora tenham havido exceções . Essa 

identificação nem sempre significa um relacionamento mais próximo, e 

sim que o adolescente se projeta e se vê mais próximo à determinada 

pessoa. Adolescentes de elevada AE tendem a ter figuras identificatórias 

positivas, representando competência, força, coragem e valores ético

morais positivos . Entre os de média AE, pode-se ver um quadro mais 

ambíguo, no qual coexistem figuras fortes, frágeis, próximas e distantes . 

Entre os de baixa AE, as pessoas com quem os jovens mais se identificam 

são citadas como quietas, nervosas, frágeis, egoístas, orgulhosas, 

deprimidas e fechadas. Não se sabe se a escolha dessas pessoas com quem 

o adolescente se identifica precede ou é decorrência da auto-estima que o 

adolescente possui. 
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RELACIONAMENTO COM A MÃE 

Estou tentando chamar atenção para a imensa contribuição ao 
indivíduo e à sociedade que a boa mãe comum faz desde o começo, com 

seu marido dando suporte, e que ela faz simplesmente 
por ser devota ao seu filho. 

(Winnicott, 2001) 

o debate da relação mãe-filho é presença constante na literatura. 

Muitas vezes, cabe a ela a responsabilidade por uma série de infortúnios 

que pode acometer as crianças. O bem-estar e a estabilidade emocional e 

financeira da mãe é a base para o estabelecimento de uma boa relação 

mãe-filho. Insatisfações maternas e comportamentos instáveis são 

transmitidos aos filhos, mesmo que silenciosamente. 

Mães de filhos com elevada auto-estima tendem a ter relações mais 

positivas e a possuir maior equilíbrio, fornecendo respostas claras aos filhos 

e favorecendo sua independência. Mães de crianças de baixa auto-estima 

tendem a ser emocionalmente instáveis (Coopersmith, 1967). 

As opiniões dos adolescentes sobre as mães oscilaram entre 

contentamento e queixas, embora a satisfação seja o afeto predominante. 

À medida que decresce a auto-estima, aumentam os adjetivos negativos e 

a complexidade das relações. 

O 'diálogo' com a mãe está presente em todos os grupos de auto

estima, sendo uma importante forma de resolução de conflitos, embora 

haja um gradiente: 92,4% dos jovens de elevada AE e 85,2% de baixa AE 

afirmam haver argumentação na relação com a mãe. Alunos de baixa AE 

informaram 2 vezes mais que os de elevada AE que suas mães não 

argumentam quando há problemas, tendo mais dificuldade de discutir as 

diferenças calmamente, de entender o ponto de vista do adolescente e de 

trazer mais alguém para ajudar a solucionar o conflito. O diálogo é um 

instrumento privilegiado para desatar as crises, as incompreensões, os não

ditos e os equívocos, interferindo positivamente na formação da auto

estima (Garbar & Theodore, 2000) . 
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Outras distinções ocorrem no relacionamento com a mãe. A maioria 

dos alunos de elevada AE avalia a relação com a mãe como boa (90,8%), 

destacando o sentimento de afeto e prazer. A relação tem como base o 

contato próximo, a orientação constante, o respeito, o diálogo, a ausência 

de segredos e o estabelecimento de limites considerados necessários ao 

desenvolvimento do jovem. Adjetivos fortes e positivos são explicitados, 

como heroína, ídolo, melhor mãe do mundo. Os jovens de elevada AE a 

vêem como alguém que sempre passou força e coragem e sempre esteve ao 

lado deles. O afeto é a base para o estabelecimento do relacionamento: "eu 

viajei semana passada, minha mãe chegou pra mim quando voltei, e disse: 

a casa tava tão triste sem você" (Anderson). 

Os adolescentes do grupo de elevada AE relatam maior obediência à 

mãe, não havendo discussões mais profundas. Como toda relação humana 

é permeada de conflitos, alguns momentos de instabilidade emocional 

também são lembrados, especialmente por alunos da escola particular. São 

desentendimentos, discussões, 'esporros', gritos, puxões de orelha e agressões 

com cinto e galho de goiabeira. O tratamento infantil os incomoda, pois são 

proibidos de saírem sozinhos ou à noite, têm de obedecer a normas 

'infundadas', se sentem às vezes incompreendidos e se queixam da dificuldade 

do diálogo. Todas essas queixas tomam maior vulto na fase da adolescência. 

Os motivos para desavenças se originam do descumprimento das 

obrigações e das regras familiares, da defesa de um dos pais e das advertências 

da escola. O desafeto em relação à mãe está circunscrito a uma situação ou a 

um comportamento específico, não ocupando um lugar nefasto na vida do 

jovem. Apenas umjovem generaliza e diz que sua mãe é chata e cobra muito. 

Vários jovens conseguem dizer à mãe como gostariam de ser tratados . 

Expressam maior clareza de sentimentos. Também tentam entender o porquê 

do comportamento da mãe, encontrando uma resposta satisfatória e fora 

de si para sua indagação, o que geralmente é uma saída positiva. Dessa 

forma, responsabilizam o trabalho da mãe, o excesso de preocupação, a 

intenção de proteger o filho e o próprio temperamento, como desen

cadeadores de um comportamento desagradável, contudo, nenhum dos 

jovens sente dúvidas do amor que as mães lhes dedicam. 
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Um total de 78,2% dos adolescentes de baixa AE diz ter um bom 

relacionamento com a mãe, embora as falas tragam queixas e insatisfações 

mais generalizadas. Esse percentual, embora elevado, é bem menor do que 

o relatado pelos jovens de mais elevada AE. 

Três adolescentes de auto-estima mais depreciativa reconhecem várias 

atitudes e sentimentos na relação com a mãe, baseadas em valores afetivos, 

de confiança e cuidado. A declaração de afeto de um desses alunos por sua 

mãe implica uma demonstração de rancor do pai que o rejeitou ainda bebê. 

Inúmeras insatisfações são direcionadas à figura materna . Os 

adolescentes se queixam do excesso de cobrança; da crítica aos amigos, das 

supostas namoradas; da imposição de regras infundadas que os fazem se 

diferenciar dos amigos; da incompreensão; da ausência de diálogo aberto; do 

excessivo da mãe; do tratamento infantil oferecido e do não reconhecimento 

do ponto de vista do filho, que é sempre definido como errado. 

As cobranças e preocupações muitas vezes se sobrepõem ao afeto, 

sendo justificadas pela expressão 'cuidado com os filhos'. Limites maternos 

são interpretados como insegurança afetiva : "Às vezes eu acho que ela gosta 

de mim. Se ela fala que fazendo isso [não a deixando sair de casa] ela gosta 

de mim, porque ao contrário de outras mães que largam o filho assim, de 

qualquer jeito" (Bruna) . A preocupação excessiva de algumas mães também 

não transmite encorajamento e sim insegurança: dois adolescentes falam 

que, na época de provas, suas mães ficam apavoradas e com medo que 

falhem. A mensagem percebida é a de descrença em suas capacidades. 

Uma aluna não conseguiu exprimir em palavras sua relação com a 

mãe, transpirando seu sentimento de que 'alguma coisa faltava'. Foram 

citadas qualificações pejorativas, indicativas de descontrole emocional, 

desconfiança, nervosismo e autoritarismo por parte da mãe. 

Outros jovens mostram a frustração por não serem valorizados e 

ficam esperando por elogios que nunca chegam, já que os pais reforçam 

apenas o lado negativo e não demonstram uma atitude de compreensão 

para com os filhos. 

Adolescentes de moderada AE relatam boa relação com a mãe 

expressa através de demonstrações de carinho e afeto. Adjetivos positivos 
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são numerosos. Parece haver um ambiente afetivo sólido, transmissor de 

um sentimento genuíno, mediado pelo diálogo, pelo contato aberto e íntimo 

com os filhos. Outro ponto reconhecido pelos adolescentes é o tratamento 

igualitário a todos os irmãos, sem muitas queixas de um tratamento 

diferenciado a um ou outro. A ambivalência se manifesta no ciúme entre 

irmãos e na incerteza quanto à preferência materna. 

A relação de 'violência física entre mãe e filhos', embora existente em 

todos os grupos, esteve mais presente nos relatos de adolescentes de baixa 

AE, fossem elas cometidas no último ano ou durante toda a vida. As agressões 

físicas compõem uma outra forma de resolução de conflitos familiares. 

Alunos de baixa AE relataram sofrer mais violência física de menor gravidade 

no último ano, com freqüência 1,3 vezes maior que os de alta AE. Essas 

agressões incluem os atos maternos de jogar coisas sobre o adolescente, 

empurrar ou agarrá-lo e dar tapa ou bofetada no jovem. A agressão física 

materna menos severa, naturalizada na cultura brasileira, mostrou-se 

presente em 42,1% dos alunos de elevadaAE e em 55,4% dos de auto-estima 

mais depreciativa. As falas provenientes das entrevistas individuais 

mostraram que as mães batem nos adolescentes corriqueiramente, com a 

mão, chinelo, sandália, tamanco, cinto, vassoura e vara de goiabeira. 

Justificativas para esses atos são dadas pelos adolescentes: estresse 

no trabalho da mãe; falta de limite do jovem, que não dá satisfação de 

horários; não cumprimento de tarefas domésticas e o mau desempenho 

escolar. Os adolescentes afirmam que merecem apanhar, que não sentiram 

dor, que a mãe tem o direito de bater, que criança tem de apanhar por fazer 

coisa errada. Enfim, que 'isso é coisa de mãe'. Esse comportamento de 

conformidade reflete a aceitação social da violência na sociedade quando 

ela tem uma finalidade 'educativa'. 

Em geral, essas violências parecem ter 'vida curta' . Os jovens de 

elevada auto-estima comentam que as brigas passam logo e fica tudo 

"tranqüilo, tudo é festa"; "batem normal, mas acabou, esquece no mesmo 

dia". A idéia de que mereceram apanhar justifica as agressões sofridas. É 

também comum a mãe pedir desculpas depois da agressão, amenizando a 

dor, pois os jovens acreditam que a mãe se arrependeu. 
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Motivos pequenos viram estopim para agressões, como a que um 

adolescente sofreu aos seis anos de idade e que nunca esqueceu. As marcas psi

cológicas das agressões físicas sofridas parecem se perpetuar indefinidamente. 

Eu era pequeno, eu tava pedindo omelete, sendo que ela tava falando 
outra coisa. 'Que você está falando?'. Começou a me bater e eu, 
continuando, falando, e ela me batendo. Eu comecei a chorar. Isso 
eu lembro até hoje. Eu não tava entendendo porque ela tava me 

batendo. Depois, ela me pediu desculpas. Na hora, me senti malzão, 
não entendendo porque minha mãe tava me batendo. (. . .) A única 
pessoa que você confia, assim, a única pessoa (. .. ) e ela me batendo. 
Eu fazendo nada errado, (. . .) Nunca mais eu pedi omelete. (André) 

Em relação à violência em sua forma mais severa, novamente se 

nota que, ao passo que se reduz a auto-estima, se eleva o número de 

adolescentes VÍtimas de violência no último ano (Quadro 14). Os jovens de 

baixa AE relataram 1,8 vezes mais que os de alta AE que suas mães os 

agridem com chutes, murros ou mordidas, batem com objetos, espancam, 

queimam, ameaçam ou efetivamente usam armas contra o adolescente. 

Quadro 14 - Distribuição percentual e razão de prevalência entre violência 

severa da mãe e auto-estima de alunos das escolas públicas e 

particulares. São Gonçalo, 2002 

ALTAAE MtOIAAE BAIXAAE 

N % N % N % 

Nilo 424 85,1 331 79,0 461 73,1 

ALTA X BAIXA ALTA X MÉDIA MÉDIA X BAIXA 

RP (IC 95%) p-vaIor RP (IC 95%) p-vaIor RP (IC 95%) p-vaIor 

1,0 - 1,0 - 1,0 -

ALTAAE MtOIAAE BAIXAAE 

N % N % N % 

74 14,9 88 21,0 170 26,9 
SIM 

ALTA X BAIXA ALTA X MÉDIA MÉDIA X BAIXA 

RP (IC 95%) p-vaIor RP (IC 95%) p-valor RP (IC 95%) p-valor 

1,81 (1,42-2,32) 0,000 1,41 (1,07-1,87) 0,019 1,28 (1,02-1,61) 0,034 
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Nem o fato de estarem na adolescência nem o grau de severidade 

reduzem a aceitação natural dessa forma de agressão. A severidade costuma 

acompanhar o crescimento dos adolescentes , que usualmente não reagem, 

embora muitos já estejam mais altos e fortes que suas próprias mães . 

Ela bate na mão, também com correia, tamanco, chinelo e bate 
com e, muita coisa. Esses dias ela me bateu, acho que ela falou 
alguma coisa que eu retruquei, sei lá. Só que eu não quis afrontar 
ela, ela veio me bater eu segurei a mão dela, 'PÔ mãe, não me bate, 
não me bate'. Pra quê (. . .) ela ficou irada, foi pegou uma vassoura 
e começou a dar nas minhas costas (. . .) Eu virei de costas pra ela. 
Pra quê (. .. ) ela me bateu. Depois ela viu que eu apanhei, mas 
fiquei na mesma, não chorei, não fiz nada, continuei andando 
normal. Ela foi pegar a correia aí veio me bater, correia queima. 
Veio na mão, aí eu falei: 'Mãe, pára, mãe, eu não tefiz nada'. Me 
bate. Aí eu fico tranqüilo. (Anderson) 

Uma vez eu enfrentei ela. Ela quis me bater, aí eu chutei ela, aí 
nunca mais, daí por diante, nunca mais brigou comigo assim (. . .). 
Eu segurava ela, sou mais forte, sou mais alto que ela. Eu chutei no 
joelho. Ela caiu assim, no chão, ficou roxo. Ficou chorando lá e tal. 

Só que no outro dia, tudo tranqüilo. Eu estava meio rebelde. Depois 
me arrependi do eu fiz e aí, pedi desculpa a ela. (Alessandro) 

Apanhar na 'frente dos colegas' é uma das mais graves humilhações 

mencionadas pelos jovens. Nos momentos de intensa raiva, afirmam ter sentido 

mal-estar, vontade de matar a mãe, saírem de casa e não voltarem mais. 

Entre os jovens de baixa AE sobressaíram episódios de violência que 

deixaram marcas na personalidade. Doisjovens relatam ter sofrido violências 

severas, físicas e psicológicas em casa. Suas mães sempre lhes bateram 

quando eram pequenos, ora mais ora menos. Suas histórias são dolorosas, 

pois refletem o amargo sentimento que se reflete na vida que levam e que 

vão carregar ao longo de suas vidas. 
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Um dia, que eu tava jantando na sala. Meu pai também jantou. 
Eu levei pra cozinha o meu prato. Ela falou assim: 'leva o do seu 
pai '. Eu falei assim: Eu não! Eu não sou empregada de homem 
nenhum! Levantei, falei assim, não vou pegar nada, não! Eu fui e 



botei meu prato na pia. Quando eu olhei pra trás, ela me pegou 
pelos cabelos, assim, botou assim na parede. 'Quando eu falar pra 
você pegar o prato do seu pai é pra pegar!' Minha mãe falou com 
uma raiva. Aí eu encaro a minha mãe. Meu pai fala pra eu não 
encarar. Eu fui com a cara morrendo de raiva. Com vontade de 
bater nela, mas eu não bato, não! Eu fico olhando assim pra ela. 
Ela: 'você tá com raiva de mim? Tá? Tá doida pra dá na minha 
cara?'. Ela foi me deu um tapa assim na cara. Eu nunca mais me 
esqueci. Até meu irmão, meu pai veio me segurar, segurar não, 
segurar minha mãe. Eu ficava quieta, falava assim, me larga, ela 
me batia, assim, aí meu irmão: 'larga a minha irmã'. Meu pai: 
'não, não faz isso com ela, não!'. Eu fui pro meu quarto, com meu 
braço todo vermelho, meu rosto. 56 isso que eu guardo assim, mas 

eu não sofri, não! Eu lembro, nunca mais esqueci! Deu vontade de 
pegar minhas roupas todas e ir embora, nunca mais ver a cara 
dela. Eu me senti horrível! (Bárbara) 

RELACIONAMENTO COM O PAI 

o relacionamento com o pai consolida-se com mais dificuldade 

que o estabelecido com a mãe. A própria figura paterna está ambiguamente 

definida na família contemporânea. Deixando de lado a rígida hierarquia 

e a total autoridade que possuía nos séculos passados, o pai hoje deixa de 

ser a figura central da família , tornando-se cada vez mais ausente e 

silencioso, cada vez mais dependente da esposa e do Estado na criação e 

educação dos seus filhos (Nascimento, 2002) . Permanece, entretanto, 

como figura fundamental para o provimento material da família e como 

um referencial cultural. 

A presença do pai é tão importante quanto a da mãe, pois representa 

o pólo da existência humana correspondente ao mundo do pensamento, da 

lei e da ordem, da disciplina e da aventura, sendo aquele que mostra ao 

filho o caminho para o mundo (Muzio apud Assis & Constantino, 2001). 

O relacionamento dos entrevistados com seus pais segue curso similar 

ao da mãe. A maioria afirma que o relacionamento é bom (72 ,1 % entre os 

de elevada AE e 60,2% entre os de baixa AE). Encontram-se, igualmente, 
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relatos de cuidado, afeto e desentendimento. O sentimento que prevalece 

para a maioria é o de afeição. 

A existência de diálogo com o pai no último ano mostrou-se 

diferenciada: o grupo de baixa AE afirmou 1,4 vezes mais que os de elevada 

AE a inexistência dessa forma de diálogo. 

Vários são os aspectos valorizados nos pais dos jovens de elevada 

AE: ser uma pessoa com quem se pode ter uma boa conversa; alguém que 

demonstra interesse pelo adolescente; que aconselha 'mas nem sempre 

escuta'; que é seu herói e ídolo; que é uma excelente pessoa; que trata bem 

o adolescente; que é atento à sua educação; com quem sair junto; com boa 

vontade de ajudar; que é admirado pelos colegas do adolescente; tranqüilo; 

ou simplesmente alguém 'maneiro', legal, 'um excelente pai'. Nesse grupo, 

é comum a certeza no afeto do pai: "Com certeza, ele gosta de mim. Eu 

gosto dele também" (André). 

A queixa mais comum desses jovens é a falta de um contato mais 

afetivo em algumas situações, como por exemplo: não poder falar com o 

pai depois do trabalho, pois sempre está cansado e dá bronca, põe de castigo; 

ser muito sério; não dar beijo em filho do mesmo sexo; reagir de forma 

pouco compreensiva com o jovem; e admitir pouco diálogo. 

A identificação com a figura paterna foi muito comum, especialmente 

entre os meninos, mesmo quando esse personagem é fisicamente pouco 

presente e emocionalmente uma figura idealizada. 

Dois jovens falam de situações desagradáveis ocorridas na relação 

com o pai: um, cujo pai vendeu seu aquário sem consultá-lo. Chorou e 

ficou com muita raiva. Hoje, pensa em ter sua própria casa e comprar seu 

aquário. Outro rapaz jogou uma bola no lixo contrariando a vontade do 

pai e este a jogou de volta em sua testa. 

Da mesma forma que com a mãe, alguns jovens do grupo de AE 

mais elevada têm uma postura ativa com o pai, reclamando e reivindicando 

suas insatisfações com segurança. Um outro aspecto a ser refletido é a 

capacidade de compreensão destes jovens diante de atitudes mais arredias 

do pai, tentando colocar-se no lugar dele para compreender a razão que o 

move, sem, contudo, aceitá-las como corretas. E, além de tudo, procuram 
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valorizar os aspectos positivos que ele possui. A violência fica como um 

peso de um lado da balança; do outro, o amor e as qualidades existentes na 

figura paterna. 

Dentre os alunos de baixa AE há também uma variedade de atitudes 

e sentimentos. Algumas características positivas dos pais foram 

mencionadas, mas prevaleceram relatos negativos: as brigas, o pouco 

contato em função do trabalho ou do abandono do lar, os 'esporros', o 

excesso de cobrança, a ausência de uma postura de proteção e a sua total 

ausência. Os pais dos adolescentes deste grupo são descritos como nervosos 

- não dialogam, gritam, são rabugentos, egoístas e orgulhosos. 

Dois alunos demonstraram um sentimento de abandono, rejeição e 

mágoa pela ausência do pai (falecido e separado da mãe quando era 

pequeno), dizendo não terem palavras para explicar o que sentem ou não 

sentirem nada em relação ao pai, enquanto a emoção sobressai nas 

entrelinhas da fala. 

Antes de eu nascer, ele, ele, ele largou minha mãe, minha mãe 
grávida. E por causa dessas histórias que eu não gosto dele, eu não 
preciso dele para nada, só tenho o sangue dele, mais nada, eu 
tenho a minha mãe, não preciso dele. (Bento) 

Estejovem, em outros momentos das entrevistas, disse apenas gostar 

das pessoas que gostam dele. Racionalmente, compreende porque nada 

sente pelo pai, pois afirma: "acho que ele não sente nada por mim". 

Os sentimentos envolvidos na relação de adolescentes de moderada 

AE com seus pais variam entre 'normais', conflituosos e ambíguos. A ausência 

do pai foi comentada por alguns jovens, com as incertezas características do 

grupo: "não me afeta em nada. Acho que em nada" (Márcia). 

As queixas dirigidas aos pais são mais extensas e intensas no grupo 

de baixa AE do que as relatadas pelos grupos de mais elevada AE: dificuldades 

em demonstrar afeto, imposição de regras rígidas, descarregar nos filhos as 

dificuldades financeiras enfrentadas, o não reconhecimento das conquistas 

escolares, a cobrança injusta, além do fato de enxergarem apenas o que os 

fIlhos fazem de errado, não valorizando as ações positivas. Esses pais são 
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vistos como chatos, nervosos, falam muito e reclamam de tudo e são caretas. 

Sentimentos de raiva e tristeza são, algumas vezes, manifestos. 

O tipo de relação expresso por esses jovens, embora constituída por 

bons e maus sentimentos, reflete um distanciamento afetivo, menos 

suscetível a diálogos abertos, pois a mágoa, as discordâncias e a raiva 

perpassam este relacionamento. 

Em relação à 'violência física cometida pelo pai', notou-se que os 

adolescentes informam todas as formas dessa violência ocorridas no ano 

anterior e no decorrer de suas vidas. Em relação à violência em sua forma 

menos grave, os alunos de baixa AE foram vítimas do pai 1,4 vezes mais 

que os de alta AE. 

Violências severas como agredir com chutes e murros, bater com 

objetos, espancar, queimar, ameaçar ou efetivamente usar armas contra 

os adolescentes também mostraram diferenças entre os grupos (Quadro 15): 

11,3% dos alunos de elevada auto-estima são vítimas do pai, em relação a 

16,5% entre os de baixa AE. 

Quadro 15 - Distribuição percentual e razão de prevalência entre violência 

severa do pai e auto-estima de alunos das escolas públicas e 

particulares . São Gonçalo, 2002 

AL1l\AE MÉDIAAE BAIXAAE 

N % N % N % 

NÃo 392 88,7 34 7 89,9 4 71 83,5 

ALTA X BAIXA ALTA X M ÉDIA MtDlAXBAIXA 

RP (IC 95%) p-valor RP (IC 95%) p-valor RP (IC 95%) p-valor 

1,0 - 1,0 - 1,0 -

AL1l\AE MÉDIAAE BAIXAAE 

N % N % N % 

50 11,3 39 10,1 93 16,5 

SIM 

ALTA X BAIXA ALTA X M t DIA M t DlA X BAIXA 

RP (IC 95%) p-valor RP (IC 95%) p-valor RP (IC 95%) p-valor 

1 ,46 (1 ,06-2,01) 0,025 0 ,89 (0,60- 1,33 ) 0,654 1 ,63 (1 ,15-2,32) 0 ,007 
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Um jovem recorda ter ficado sem andar por dois dias devido às 

chineladas que tomou. Também lembra de o pai ter atirado fruta do conde 

sobre ele e dado um "bicão no estômago". Apesar desses relatos, termina 

dizendo: "Nunca fui de apanhar muito não" (André) . 

Os adolescentes demonstram mágoa e vergonha do comportamento 

agressivo e descontrolado do pai, seja deste em relação à mãe, à eles ou aos 

irmãos. Queixas de excesso de bebida alcoólica e uso de drogas tornam o 

quadro mais doloroso. Uma jovem, freqüentemente agredida pelo pai 

quando sob o efeito do álcool, ilustra o sofrimento causado pelo pai que 

lhe batia muito e a mandava tomar banho com água, sal grosso e vinagre 

para 'aliviar' as dores. 

Sentimentos de raiva, planos de fugir de casa e expressões de ódio 

surgiram nas entrevistas individuais, embora poucos tenham sido os 

depoimentos que valorizassem as agressões físicas, por mais severas que 

fossem . As sérias violências psicológicas mobilizaram a maior parte dos 

encontros e sentimentos dos adolescentes. 

Mesmo sem que a criança reconheça a violência física , as 

conseqüências psicológicas da agressão levam ao alto risco de a criança ter 

danificadas sua autoconfiança e sua confiança nos outros, graças à 

construção de um autoconceito bastante negativo e de uma visão pessimista 

do mundo: "Estas crianças parecem vivenciar uma experiência permanente 

de desamparo aprendido" (Azevedo, 1989 :163). 

Também vale ressaltar que vários jovens sofreram violências do 

pai e da mãe, e, como poderá ser visto adiante, existem outros episódios 

de violência entre irmãos, entre pais e na família ampliada . Esses 

achados remetem ao conceito de 'ciclo de violência'. Neste ponto Bowlby 

(1998 : 340) esclarece: "a herança da saúde mental ou da enfermidade 

mental, transmitida através da microcultura familiar, não é menos 

importante e talvez seja muito mais importante do que a herança 

transmitida através dos genes" . 
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RELACIONAMENTO COM IRMÃOS 

o relacionamento com irmãos é mais atribulado do que o relatado 

para com os pais. Alterna brigas e bom convívio, brincadeiras e agressões. 

Os relatos de uma relação positiva e prazerosa com os irmãos foram menos 

freqüentes do que aqueles que mencionam os desafetos e ciúmes. A relação 

entre irmãos do sexo masculino costuma ser muito mais agressiva. 

O universo fraternal representa o primeiro laboratório socia! da criança; 

é neste universo que ela se relaciona com seus iguais, se instrumentalizando 

de ferramentas necessárias ao desempenho relaciona! na vida fora de casa. 

Muitas vezes, essas relações não são, exclusivamente, fraternas. Habi

tualmente encontram-se períodos de convivência que passam da indiferença 

ao insuportável, especialmente na adolescência. 

Os elementos responsáveis pelo grau de variação das brigas entre 

irmãos são a homogeneidade e heterogeneidade, ligadas basicamente à 

diferença de sexos e ao tamanho dos grupos de irmãos. Em grupos fraternais 

só de mulheres ou só de homens com mais de quatro elementos ocorreriam 

menos disputas do que em grupos heterogêneos do mesmo tamanho, porque 

os homogêneos tendem a estruturar-se nos moldes de equipes, criando 

atitudes mais colaborativas e de amizade (Britto, 2002). 

Um total de 72,4% dos adolescentes de elevada AE que possuem 

irmãos relatou bom relacionamento com os irmãos . Entre os de baixa AE, 

cai para 56,4% a menção a bom relacionamento fraternal. Três jovens de 

elevada AE entrevistados mencionaram qualidades positivas a respeito dos 

irmãos: são trabalhadores, seus ídolos e heróis, excelentes irmãos e 'mais 

amigo do que todos os amigos'. As conversas e o planejamento em grupo 

são comuns. Um desses meninos introduz um sentimento que dificulta 

muito o relacionamento quando mal direcionado: a competição: "ele é muito 

inteligente, nem estudou pro vestibular e passou ( ... ). Você olha pra ele 

você vê, vou seguir aquele cara aí, é fera, eu não quero ser igual a ele, eu 

quero ser melhor" (Anderson) . 

Parece ser justamente devido à competição e ao ciúme que o 

relacionamento entre os irmãos é atropelado. Outro motivo de 
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desentendimento é a imposição de autoridade de um irmão sobre o outro e 

a divisão das roupas. No caso de famílias compostas por muitos meninos, 

a agressividade é mais aflorada . Se o monitoramento familiar não for forte 

o suficiente, essas relações podem se tornar muito violentas . 

A competição associada a um sentimento de superioridade ou a um 

desejo de ser o preferido e de ter mais regalias introduz vários conflitos: 

"não gosto de ter irmão não. Queria ser filho único. Acho chatão ter irmão. 

Tem que dividir o horário que você joga no computador, tem que ficar 

disputando quem vai ficar na TV" (Alberto). Estejovem parece ser totalmente 

avesso aos irmãos menores . Julga-se superior, quer distância deles, critica

os, distancia a sua cama da deles todo dia ejá foi ao psicólogo para conseguir 

ter uma relação mais agradável com eles . Na terapia, reproduzia o mesmo 

comportamento auto-suficiente que tem em casa: "eu não queria falar 

nada, eu ficava recortando papel ( ... ) e sujava tudo lá para ela [psicóloga] 

limpar depois" (Alberto). Algumas vezes, a posição dos pais nesta conturbada 

relação entre os filhos parece ser anônima: "contanto que a gente não 

brigue, ela [mãe] acha que está bom" (Alberto) . 

Os adolescentes afirmam não sentir nada quando essas brigas 

familiares acontecem ou, no máximo, raiva ou indiferença. Não se referem 

a qualquer culpa ou mágoa; pelo cont rário, apresentam naturalidade e 

convicção dos comportamentos adotados, mesmo quando eles são extremos 

como o de um adolescente que ameaça o irmão com uma faca. 

Em relação à 'violência física entre os irmãos', observa-se que os 

adolescentes de baixa AE relatam essa forma de agressão 1,3 vezes a mais que 

os de elevada AE. Um total de 57,1 % de alunos de elevada auto-estima e 71,9% 

entre os de baixa AE brigam a ponto de se machucarem, xingam e humilham 

uns aos outros. Vários atos violentos foram narrados nas entrevistas. 

Agora só discuto mesmo. Mas antes eu caía na porrada (. .. ) 
Conversar? Não dá, não. Se conversar, começa a discutir (. . .) Nós 
três [irmãos] nunca conversamos juntos (. .. ) Eu não trato ele e ele 
não me trata. Fica um em cada canto (. .. ) Assim que é bom (. .. ) 
não quero saber dele mesmo. (Alberto) 

115 



Um outro jovem de elevada auto-estima comenta a delicada relação 

que tem com o irmão, com quem briga com faca, joga objetos e agride 

fisicamente: "a gente começava a se bater, de ( ... ) pegar faca ( ... ) A gente 

brigava muito ( ... ) É divertido até de implicar com ele" (Alessandro) . Esse 

jovem se destaca dos demais pelo prazer explícito de transgredir e por sentir 

satisfação em provocar dor nas pessoas. 

Atos como agredir fortemente várias partes do corpo, dar socos, tacar 

objetos, quebrar aparelhos de som da casa e usar facas, 'só para ameaçar' 

surgem por parte de dois adolescentes que não apenas se colocam como 

vítimas das brigas com seus irmãos e pais, mas também são agentes dessa 

mesma forma autoritária de resolução de conflitos. Falam da raiva e da 

indiferença que sentem nessas brigas . Apenas um diz que ficou com 

remorso quando bateu muito forte nas costas do irmão. 

Esses jovens vêem a violência de uma forma natural, aceitando-a 

como um elemento adicional e até 'divertido' : "ele [irmão) sempre me 

segurava, me apertava assim. Me enforcava, mas era aquela coisa para 

segurar. Entendeu? Nunca me bateu. Nunca me agrediu" (Alessandro). 

Um aspecto presente nas falas masculinas é a violência como um 

instrumento de poder. Os jovens fazem questão de se impor pela força e 

agressividade: "ele [irmão) nunca me deu um soco. Nunca me deu soco 

porque ele não tem coragem. Aí, eu zoava ele" (Alessandro). 

As desavenças precisam da intervenção da lei dos pais para se 

abrandarem. Entretanto, algumas vezes, a intervenção familiar se dá 

também pela via da violência, o que naturaliza ainda mais esses 

comportamentos. Algumas vezes, a própria mãe dá apoio às brigas, já que 

o outro filho implica muito e 'paciência tem limite'. Outro ponto comentado 

é uma preferência (não seguida por todos) por agredir o irmão com idade e 

tamanho próximo ao seu, conseqüentemente, com força física similar. 

Dentre os alunos de baixa AE, o relacionamento está marcado pelos 

ciúmes e brigas, com poucas falas positivas. Duas adolescentes afirmam 

ter bom relacionamento com os irmãos. Uma delas relata ter brigado muito 

com o irmão no passado, mas diz que hoje conversa abertamente e sente-se 
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à vontade com ele para trocar confidências. Nesse caso, o amadurecimento 

parece ter reduzido as diferenças. 

Três adolescentes relatam ciúmes dos irmãos mais novos, fruto da 

reconstrução do vínculo conjugal de um dos pais. Sentem-se rejeitados, 

traídos, com raiva e tristes. Têm de dividir com mais um ser recém-nascido 

e 'paparicado' o amor, a atenção e o frágil contato afetivo que possuem com 

seus pais. A ameaça iminente de não ser mais amado é o sentimento que se 

segue a esses nascimentos. As reações diante do nascimento do irmão são 

diversas e demonstram a insegurança que esses jovens sentem. Um deles 

não quis conhecer o irmão até hoje, outro se recusou a ver a irmã logo que 

nasceu, e um terceiro deixou de falar com sua mãe durante uns dias: 

Eu fiquei logo com ciúme assim, quando ela nasceu. As atenções 
foram tudo pra ela. Eu não gostava muito. Eu ficava com ciúme. 
Eu achava que tinha que ser só eu, não queria ter outra irmã. 
Mas, o quê que eu posso fazer (. . . ) Eu fiquei com raiva de todo 
mundo, não queria ver ela. Eu não gostava dela muito não, hoje eu 
gosto, tá maior, eu acho legal, acostumei. (Bianca) 

Ter superado o ciúme por não ser mais criança ou por ter se 

'acostumado' são falas que revelam o sentimento ambivalente que retorna 

no decorrer de suas das entrevistas. Aprender a 'controlar o ciúme de ter 

sido esquecida' é outra forma de demonstrar os ciúmes que existem entre 

os irmãos. 

Um menino que convive com a violência há várias gerações em 

sua família aponta a banalização da violência: "Briga, é normal. Soco, 

pontapé ( ... )" (Bruno). Além disso, esse jovem diz que empurra e bate na 

sua irmã diariamente e considera essa atitude normal. Parece ter uma 

raiva contida, que desconta na irmã, mais fraca do que ele. 

A história de violência desse menino é intensa. Seu avô era muito 

agressivo, batia na sua mãe e na sua avó. Discutiam diariamente, além dele 

empurrar, bater ejogar objetos nos familiares. Chegou a quebrar a clavícula 

da mãe. Muitas vezes esse jovem presenciou violência física severa na sua 

família. Não gosta de lembrar, pois diz que é muito ruim. Sua mãe reproduz 
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esse modelo autoritário e violento na relação que estabelece com seu filho e 

seu marido, o que traz mais medo ao jovem. As brigas e discussões entre os 

pais são diárias, tendo como motivo principal os filhos. O jovem, por sua 

vez, sente-se angustiado diante dessas brigas e reage agredindo sua irmã. 

Os jovens com 'moderada AE' não se distinguem muito dos com 

auto-estima mais elevada. Poucos revelam um convívio bom com os irmãos, 

prevalecendo as brigas, discussões e xingamentos. As agressões físicas 

não são recorrentes, mas sim as verbais . Parece haver uma competição 

implícita pela conquista do amor e da atenção dos pais. Os irmãos são 

tidos como chatos, metidos, vaidosos e encrenqueiros. O sentimento que 

decorre, muitas vezes, dessa relação conflituosa é a raiva. 

OUTROS RELACIONAMENTOS FAM ILIARES 

O 'relacionamento entre os pais' também foi lembrado como pleno 

de conflitos. Poucos são os alunos que comentam apenas a boa relação 

entre os pais, sem brigas. O gradiente de conflitos aumenta à medida que 

reduz a auto-estima. 

Coopersmith (1967) expõe a importância desse relacionamento para 

a vida dos filhos. Afirma que adolescentes de média e baixa AE o definem 

pelas tensões e conflitos, acarretando incerteza e competição. Por parte 

dos pais, esse ambiente pode gerar sentimentos de ambivalência e culpa, e 

por parte da criança, esta pode se considerar a responsável pela discórdia 

entre eles, sentindo-se rejeitada ou culpada. Além do mais, as intensas 

brigas entre os pais parecem marcar a vida desses jovens na mesma medida 

que as agressões contra a sua pessoa. 

A violência entre pais, definida por brigas, a ponto de se machucarem, 

xingamentos e humilhações entre o casal, foi relatada 1,3 vezes mais 

entre os alunos de baixa AE, por 34,6% dos alunos de elevada AE e por 45% 

daqueles com auto-estima mais depreciativa, constatando-se a presença 

dessa forma de violência nas famílias, questão fundamental para a formação 

da criança e do adolescente. 
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Entre adolescentes de 'elevada AE', são comuns os relatos de 

discussões entre os pais . A submissão da mulher ao marido e os problemas 

com os filhos são motivos para as discussões que costumam acabar rápido, 

porque os pais 'se dão bem e voltam a se falar no mesmo dia'. Embora os 

filhos costumem tomar partido de um dos pais, ostentam sofrimento 

emocional e ambivalência em relação ao outro progenitor. Agressões físicas 

mais severas são relatadas em meio a emoções de medo, raiva e dor: "é um 

sofrimento muito grande para uma criança, ver seu pai e sua mãe 

discutindo" (Ana). Esses jovens se reconhecem impotentes diante das 

desavenças familiares. 

A opinião dos jovens de 'baixa AE' sobre o relacionamento dos pais 

é pior. Lembrança de brigas entre os pais deixam os jovens muito tristes. A 

angústia quanto à separação dos pais é, algumas vezes, capaz de imobilizar 

o adolescente, a ponto de uma menina ter sido orientada pelo clínico a se 

distanciar emocionalmente dos pais, a fim de reduzir os sintomas 

psicossomáticos que vinha apresentando. 

O relacionamento dos jovens com a 'família ampliada' também foi 

citado pelos entrevistados. Entre os de elevada e moderada AE os comentários 

são mais positivos; referem-se ao prazer de ficar com avôs, tios e primos, 

que muitas vezes moram próximos. Algumas histórias de violência física e 

psicológica também permeiam, corriqueiramente, essas relações. 

Há muitas mágoas na fala dos adolescentes de 'baixa AE' em relação 

aos avôs e avós, tios e primos, que estimulam sentimentos extremos e 

ambivalentes : amor e raiva. Os adjetivos pejorativos predominam, trazendo 

idéias exageradas de controle e autoridade, agressividade, repressão, 

desrespeito, falsidade, menosprezo e ciúmes. Uma opinião corrente é a de 

que é preferível 'esquecer a reviver a dor'. Alguns poucos adolescentes 

demonstram um grande afeto pelos avós vivos ou falecidos, lembrados, 

muitas vezes, de forma melancólica. Nesse grupo, os relacionamentos 

negativos citados são mais ricos e detalhados . Já os positivos são 

simplificados e expressos em narrativas curtas. Sofrem pela insegurança de 

serem ou não amados pelos entes queridos. Esta instabilidade interna é 
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abalada frente à ameaça real ou imaginária de desamor. Esses jovens precisam 

insistentemente comprovar o amor que recebem daqueles que os cercam. 

A vivência das famílias nas comunidades em que vivem é, muitas 

vezes, difícil e sem suporte. Embora nas entrevistas as queixas da 'violência 

na cóinunidade' sejam pouco enfatizadas pelos adolescentes, aqueles de 

baixa AE afirmaram cerca de 1,3 vezes mais vivenciarem violência na 

localidade do que os com elevada AE, especialmente porque se vêem mais 

humilhados e agredidos por pessoas da comunidade, ao ponto de 

necessitarem cuidados médicos. No total, 45,9% dos de elevada AE e 57,2% 

dos de baixa AE vivenciaram essa forma de violência. Cerca de 14% dos 

jovens se sentiram ameaçados, 15% foram roubados e 12% andaram com 

pessoas portando armas brancas e de 19% tiveram contato com vizinhos 

com arma de fogo. A violência na comunidade foi mencionada como 

impedimento para o jovem sair de casa. 

Episódios de invasões da casa por pessoa drogada, agressões verbais 

e físicas entre vizinhos e colegas, além de atropelamentos, assaltos e 

violência policial foram destacados . A aceitação implícita do uso da força 

faz parte da cultura local. Um jovem que se sentiu humilhado por ter 

apanhado de outro revela que tentou de qualquer forma revidar à agressão, 

surrando o oponente. 

Dois jovens revelaram o estigma que sua família carrega por viver em 

um lugar que a mídia rotula de forma negativa e discriminadora. Um deles 

coloca que essa falsa visão interferiu em sua vida, pois morou em outro 

município, onde os colegas tinham medo dele: "( ... ) eles tinham a visão que 

São Gonçalo era favela. Porque lá, tudo calmo e a televisão lá, São Gonçalo, 

matou um, matou dois. Aí eles tinham maior medo de mim" (Anderson). 

Há também críticas sobre a atuação do tráfico de drogas na 

comunidade, sobre a influência que essa violência tem sobre a vida familiar 

e uma compreensão do mercado de trabalho por ele originado: 
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o pessoal muitas das vezes fica ali na praça, muito rápido também. 
É aquele negócio, eles falam com você, não oferecem nada, é aquilo, 
que eu respeito muito, (. .. ) Muitas vezes tem pai de famz1ia ali, 
que procura emprego, mercado de emprego está difícil pra caramba. 



Quando não tem solução, o filho está chorando em casa, está 
precisando de alimento, tem essa necessidade. Não vou recriminar 
eles também. Muitos deles às vezes nem consomem, só vendem, só 
querem aquele (. . .) não é chamado emprego, mas sim aquele quebra
galho para ajudar em casa. (Antônio) 

REAÇÕES ÀS AGRESSÕES FAMILIARES 

É durante a infância e a adolescência que o ser humano aprende a se 

relacionar e a se defender de situações violentas, solidificando um padrão 

que tende a se estabilizar pela vida adulta. A reação inicial dos adolescentes 

de 'auto-estima elevada' à violência é a de tristeza, humilhação, revolta e 

injúria. Esse sentimento habitualmente é circunstancial. Algumas 

características individuais os protegem, impedindo que sua estrutura 

individual mais profunda se abale . "É muito difícil fazer alguma coisa me 

entristecer" (Antônio). 

Até hoje em dia ela me bate. Às vezes eu falo palavrão sem querer 
em casa, minha mãe me dá maior tapão na boca, tira sangue: 
'Mãe, quê é isso!'. Eu não falo nada, fico tão revoltado que eu vou 
pro quarto e fico deitado. Depois ela vem me pedir desculpa. A 
gente se desculpa e fica tudo bem, tudo tranqüilo. Depois eu volto 
a conversar com todo mundo. Quando ela me bate? Eu me sinto 
humilhado. Acho muito legal você chegar na conversa: 'não faz 
isso'.Eu tenho cabeça feita . Tranqüilo, se ela me bater vai ficar 
batido e daqui a pouco vai ficar tranqüilo, não vai mudar o meu 
jeito, não. (Anderson) 

A coragem para defender seus prinópios em prol da busca de autonomia 

e liberdade e a empatia com o familiar agressor são formas de reação 

evidenciada pelos jovens de auto-estima elevada. "Eu tento compreender, 

quando ( ... ) pela vida que ele teve também na infância dele. Foi difícil para 

ele também. Isso influencia o modo que ele trata a gente" (Ana) . 

Assim como ele [pai] faz com ela [mãe], ele queria fazer comigo. Só 
que eu não dei entrada para ele. Quando ele falava assim. '- Não 
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quero você no portão'. Eu falava : '- Não quero ter a vida que 
minha mãe teve'. Isso não é viver, isso é vegetar. Eu quero ter minha 
vida. Eu quero ser independente. Afinal tenho um pai e não um 
dono. Quando ele chegava do trabalho eu estava no portão, ele 

brigava comigo. E isso eu fui levando. (. .. ) Se eu tivesse feito igual 
a minha mãe. Tivesse abaixado a cabeça (. . .) Eu nunca levantei a 
voz para ele, nem nada. Apenas lutei pelos meus direitos. Se eu 
tenho um pouquinho de liberdade hoje foi porque eu lutei pela 
minha liberdade. (Ana) 

Entre os alunos de 'baixa AE', a forma de reagir à violência é um 

pouco distinta. Reações conformadas são freqüentes, relembradas com 

emoção durante a entrevista. Alguns jovens choraram revivendo a dor que 

essas violências causaram em suas vidas, misturando emoções presentes 

e passadas. Lembranças nostálgicas de pessoas perdidas surgem, como se 

não existissem outras fontes mais próximas de apoio. 

Parecia que tava um monte de gente me olhando [quando sua mãe 
a chamou de mal-amada]. Assim, não tem quando joga, é um 
monte de coisa, te vaiando assim? Eu me senti. Parecia que eu tava 
sozinha. Só me deu vontade de chorar só. Eu lembrei do meu avô 
[falecido}, porque nessas coisas, sempre meu avô ficava do meu 
lado. Até brigava com ela [mãe}: 'Isso é coisa que se fale pra sua 
filha?!' Não sei o quê! Eu sinto muito falta do meu avô (. .. ). Parecia, 
sei lá, parecia que ninguém gostava de mim. (Bárbara) 

Alguns jovens sentem-se responsáveis pelo estado emocional do 

agressor, acreditando-se culpados, mesmo que outras pessoas não 

concordem com essa opinião. 

122 

Ele [pai} sai muito nervoso lá de baixo. Ele não quer nem papo com 
a gente. Eu fico assim meia (. .. ) meio fechada porque eu penso que 
é comigo. (. . .) Porque eu penso que fui eu. Por causa de mim que ele 
está assim. (. . .) Às vezes, eu ficava no quarto trancada pensando: 
'Meu Deus o que eu fiz? Fui eu?' Era só isso. Agora não. Eu me 
sentia triste porque eu estava pensando que eu que tinha feito 
alguma coisa para ele estar assim. Minha mãe falava que não era, 
mas não adiantava. Quando você tem uma coisa na cabeça você 
não vai (. . .) sua mãe falando você não vai acreditar nela. (Bruna) 



É claro que o ser humano tem limites para absorver e elaborar as 

agressões que recebe. Os atributos resilientes, mais presentes nos alunos 

de elevada AE, podem ser estimulados nas pessoas, mas não possuem fonte 

inesgotável, precisam ser estimulados e nutridos ao longo da vida. 

REDE DE ApOIO SOCIAL 

Eu me sinto capaz de fazer tudo o que eu tenho que fazer porque 
meus pais sempre me dão apoio. 

(Mônica) 

As pessoas são muito mais generosas e muito mais fortes do que 
supomos, e quando uma tragédia inesperada ocorre, vemo-las, 
muitas vezes, ganhar estatura para muito além do que 
imaginamos. Devemos lembrar que as pessoas são capazes de 
grandeza e de coragem, mas não no isolamento (. .. ) Precisam das 
condições próprias de uma unidade humana solidamente 
entrelaçada, onde cada um esteja preparado para assumir 
responsabilidade pelos outros. 

(Bowlby, 1998) 

O apoio social é um dos pilares que sustenta o indivíduo e que pode 

dar um significado à sua existência. A fonte fundamental deste apoio para 

um jovem provém de seus pais e demais familiares. Estes, por sua vez, 

precisam estar conectados a outras redes sociais para conseguir obter o 

apoio que precisam para a sobrevivência familiar e assim repassar aos 

filhos. É como uma árvore que necessita que suas raízes estejam firmes no 

solo, para que seus galhos frutifiquem. 

Embora mais da metade dos adolescentes informe receber apoio 

sempre ou quase sempre, constatou-se diferença segundo os grupos de 

auto-estima, em todas as questões indagadas sobre este tema. Quanto 

mais decresce a AE mais se observa como resposta às questões de apoio 

social os itens raramente ou nunca. 

O tipo de apoio social chamado de 'interação positiva' é aquele em 

que o adolescente conta com pessoas para se divertir, distrair a cabeça e 
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fazer coisas agradáveis. Enquanto 76,4% dos alunos de elevada auto-estima 

referem possuir esse apoio integralmente, 56,3% daqueles com auto-estima 

mais depreciativa assim afirmam, indicando freqüência mais reduzida 

dessas interações sociais. 

Considerando-se o 'apoio emocional', 'afetivo' e de 'informação', 

tem-se novamente que os adolescentes com mais baixa AE relatam menos 

esse suporte. Há um gradiente de piora do apoio emocional à medida que 

decresce a AE. Alunos de baixa AE relatam 1,9 vezes mais terem fraco 

apoio emocional que os de alta AE. No total, 21,9% dos adolescentes de 

baixa AE informam ter apoio pleno, em relação a 43,6% dos de elevada AE. 

Esse tipo de apoio se define por ser: 

• Emocional - quando existem pessoas que escutam o adolescente quando 

ele precisa conversar; alguém em quem ele possa confiar para falar de si 

ou de seus problemas, suas preocupações e medos mais íntimos e que 

compreenda seus problemas; alguém com quem possa relaxar; 

• Afetivo - quando o jovem tem alguém que demonstra amor e afeto por 

ele, que lhe dê um abraço; que o jovem ame e o faça se sentir querido; 

• De informação - quando tem pessoas que podem dar bons conselhos em 

situação de crise, dar informações que ajudem o adolescente a compreender 

determinada situação, oferecendo-lhe sugestões sobre como lidar com 

problemas pessoais e de quem realmente receber conselhos. 

A redução do apoio social em urna fase da vida em que este tipo de 

suporte costuma ser muito elevado pode causar danos significativos . 

Kashani et aI. (1997), estudando níveis de desesperança em crianças e 

adolescentes, concluíram que aquelas que tendem a receber pouco apoio 

social apresentam altos níveis de desesperança. Também expressam mais 

raiva e agressividade do que aquelas com baixos níveis de desesperança. 

Bowlby (1998) é outro autor que explica que a principal causa de urna 

personalidade instável e angustiada é a certeza torturante quanto à 

inacessibilidade e à receptividade. 

Ter alguém que supra o adolescente de 'apoio material' também é 

muito importante. Significa que ele pode contar com essa pessoa se ficar 
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de cama, para preparar suas refeições se estiver impossibilitado de fazê

las, que o ajude nas tarefas diárias se ficar doente e que o leve ao médico se 

necessitar. Notou-se que 47,8% dos jovens de baixa AE têm esse apoio com 

freqüência rara ou nunca (32,9% nos de elevada AE). 

Dentte os alunos de 'elevada AE', notou-se maior profusão de figuras 

capazes de dar suporte. Quando perguntados se podem contar com alguém 

para apoiá-los nos momentos difíceis, a fala de todos os alunos desse 

grupo trouxe o apoio da mãe. Outros quatro estendem a confiança à família 

como um todo e a vários amigos, refletindo a rede social mais ampla em 

que estão inseridos. Demonstram segurança do suporte que podem ter: 

"Minha mãe é uma pessoa supercabeça, qualquer problema que estiver 

ocorrendo, eu vou ver com minha mãe, por incrível que pareça. Ela vai, me 

dá conselhos" (Antônio) . 'A minha família toda, sempre se quisesse 

conversar. Com quem eu chegasse querendo desabafar, para me ouvir, eles 

me escutavam" (Alessandro). 

Esses jovens referem-se a uma relação de amizade e confiança com 

as pessoas que os apóiam, onde conversas e conselhos fazem parte dos 

momentos em que procuram por ajuda. Os amigos também ocupam lugar 

de destaque. Um caso atípico desse grupo é o de um jovem que, embora 

saiba que pode contar com seus pais e colegas, não conversa muito, por ter 

dificuldade de se abrir com os outros. 

Os adolescentes de 'baixa AE' têm uma oscilação maior no suporte, 

indicando um apoio social mais restrito. Alguns revelam dificuldades em 

estabelecer relacionamentos confiáveis em casa: 'acham' que podem contar 

com os pais ou que não têm com quem conversar sobre seus problemas, ou 

optam pelo apoio de outro parente, como o irmão e a tia : 

Eu não converso com quase ninguém assim da minha famaia como 

eu estou conversando com você agora ( ... ) Eu gostaria. Poder conversar 
com a pessoa, contar com a pessoa na hora que eu estiver precisando 
e ela também contar comigo, seria legal. (Bruno) 

Interessante notar a valorização dada ao diálogo estabelecido com a 

pesquisadora. Foram muitos os agradecimentos pelos momentos passados, 
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nos quais a troca de afeto e respeito parece ter sido sentida como uma 

forma de apoio e valorização do adolescente, especialmente daqueles mais 

fragilizados. Talvez este tenha sido o momento de conciliação da técnica 

da investigação com a sensibilidade humana. 

COMO OS AOOLESCENTES 

SÃO VISTOS PELA FAMÍLIA 

Após conhecer como se relacionam com os integrantes da família, é 

interessante apontar como o adolescente acha que sua família o vê. Esse olhar 

nos espelhos familiares reflete a autoconfiança que sentem em si próprios. 

Afinal, a construção do sentimento de si está intrinsecamente relacionada à 

forma como a pessoa se enxerga nos olhos daqueles que lhe são importantes. 

Essencialmente, os jovens de 'elevada AE' dizem que seus pais os 

vêem pelas suas qualidades. Sentem-se valorizados pelo que são: maduros, 

responsáveis, cê-dê-efe, 'show', alegres, bonitos, esforçados, enfim, pessoas 

que não se envolvem em confusão. Percebem o orgulho sentido pelos seus 

pais quando apresentam bom desempenho: "fica todo cheio". Nestas 

ocasiões, dizem ser paparicados. Os pais de um jovem penduraram na 

parede a medalha que o filho ganhou, estimulando-o. 

É recorrente em algumas falas a certeza de ser visto positivamente não 

só pelos pais, mas também por todos: "Todo mundo fala 'seu filho é isso, é 

aquilo, é educado!'. A gente até fica assim, meio cheio de vergonha às vezes, 

as pessoas sempre falam bem, nunca se queixaram de mim não" (Antônio) . 

A teimosa e a preguiça são as únicas características reconhecidas 

pelos pais com um 'teor mais negativo'. Entretanto, parece que estas não 

são vistas pelos jovens como críticas severas. Pelo contrário, algumas vezes 

percebem-nas como incentivo. Uma única jovem, vista muito 

negativamente pelo pai, mostra como a opinião dele perde força porque 

reconhece que todos os demais a valorizam, inclusive ela própria. 

Entre os alunos de baixa AE, a maioria acredita que os pais os vêem de 

maneira negativa. Suas mães sempre acham que estão errados, que não 
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estudam, são malcriados, quietos, encrenqueiros, não gostam de sair, de 

conversar e estudar. Criticam que ficam dormindo, são desinteressados e 

preguiçosos, que guardam as coisas para si e choram sem motivo. Os jovens 

aparentemente não se importam com essas visões negativas dos pais; 

entretanto, nas entrelinhas de suas falas, o descontentamento é nítido. Decerto 

que há também visões positivas, embora menos freqüentes e enfáticas. 

Os adolescentes com 'moderada AE' demonstram dificuldade em 

saber o que os pais pensam a seu respeito. Quando conseguem falar a 

maneira como são vistos pelos pais, revelam uma certa insegurança. Tal 

consideração pode ser evidenciada nas palavras comumente utilizadas por 

eles ao descreverem o que os pais pensam deles: acho, meio, às vezes, mais 

ou menos, quando não utilizam adjetivos totalmente contraditórios. Alguns 

são valorizados também pelas suas características relacionais e de bom 

comportamento na família, onde conversam abertamente com os pais, os 

escutam e obedecem e não incomodam as pessoas em casa . Adicionalmente, 

alguns jovens desse grupo são reconhecidos pela sua capacidade de 

competência escolar. 

No cenário das incertezas, são comentados sucessos e fracassos. As 

mães, essencialmente, mas não exclusivamente, reconhecem suas 

características positivas; os pais apontam mais as negativas : "Eu me sinto 

super errada! Porque ele [pai] só olha assim, as coisas ruins que eu faço. É 

o lado, o lado ruim assim, ficar em recuperação. Ele só olha essas coisas 

assim, ruins ( .. . ). É tudo misturado! Coisa boa e coisa ruim" (Marisa) . 

Achar que os pais os vêem pejorativamente é um fato comum nesse 

grupo: uma menina diz que os pais a achavam estudiosa quando era menor; 

hoje, a consideram relaxada. Um garoto diz que eles não gostam de sua 

maneira de ser e que dá trabalho; outros são reconhecidos pela agressividade 

(ignorância, começa a brigar com a irmã, fala alto com os pais, gosta de 

implicar e de bater) e ainda outros pela insensibilidade às mortes e tragédias, 

sendo visto pela mãe como uma pessoa negativa. 

Muitas vezes, a percepção, positiva e, sobretudo, a negativa que os 

pais têm dos filhos não corresponde à imagem que eles têm deles mesmos, 

o que gera tristezas e descontentamento: "Ela pensava [mãe] que eu era 
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um moleque. É o jeito dela pensar, eu não sei. Que dou trabalho, mas eu 

sou um bom menino" (Mateus). 

Ao longo do capítulo, viu-se que percorrer o labirinto da vida tendo 

a família como apoio estável é um passo fundamental para a aquisição 

da consciência de si e para a definição dos caminhos desejados e possíveis 

de serem trilhados. Ter a família como bússola implica cuidado, afeto, 

aceitação e equilíbrio, ingredientes fundamentais para o desenvolvimento 

infanto-juvenil. 
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