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APRESENTAÇÃO 

 

 

A realização do III Congresso Brasileiro de Pesquisa do 

Relacionamento Interpessoal (III ConBPRI), em Vitória, no ano de 2013, 

contribuiu para o avanço da pesquisa sobre o relacionamento interpessoal 

em nosso país. Este livro, que traz textos de participantes do evento e 

mostra algumas formas pelas quais relações interpessoais e sociedade estão 

associadas. 

O livro reúne textos de pesquisadores de seis instituições de ensino 

superior brasileiras, incluindo: Universidade Federal do Espírito Santo, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Minas 

Gerais, Universidade Vale do Rio Doce, Faculdade de Rolim de Moura e 

Instituto Federal do Espírito Santo. O livro busca contribuir para o 

desenvolvimento do ensino e da pesquisa sobre relações interpessoais e 

sociedade e promover a cooperação nacional na área e estimular o avanço 

das pesquisas sobre o tema em nosso país. 

Agradecemos a todos que, de uma forma ou outra, contribuíram para 

a elaboração deste livro, em especial à FAPES e ao Programa de Pós-

Graduação em Psicologia desta universidade e a todos que apresentaram 

trabalhos e participaram do III ConBPRI, em Vitória.   

 

 

 

Agnaldo Garcia 

Fábio Nogueira Pereira 

Mariana Sarro Pereira de Oliveira 

Universidade Federal do Espírito Santo 
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1 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS E SOCIEDADE:  

UMA INTRODUÇÃO 

 

Agnaldo Garcia 

Universidade Federal do Espírito Santo 

 

 

Ao se falar em relacionamento, é a relação diádica romântica que nos 

vêm à mente. Relações interpessoais, contudo, estão presentes em todos os 

segmentos sociais. Todo encontro entre duas pessoas representa uma 

interação ou mesmo um relacionamento. 

Relações interpessoais têm sido investigadas em todos os contextos 

sociais. Como exemplos, podem ser citadas as relações entre parceiros 

românticos, em diferentes estágios, relações entre cônjuges, relações entre 

pais e filhos, entre irmãos, entre parentes, mas também com amigos, colegas 

de estudo ou trabalho. Mas também devem ser lembradas as relações com 

vizinhos, com pessoas nas organizações, nas instituições de ensino, com 

diferentes prestadores de serviços, como médicos, enfermeiros, dentistas, 

vendedores, recepcionistas e tantos outros. 

Relações interpessoais ocorrem dentro de uma sociedade e de uma 

cultura. Assim, as relações entre as pessoas são afetadas pela posição na 

sociedade que cada pessoa ocupa, pelos diferentes tipos de papéis sociais e 

como estes são afetados pela cultura. Assim, ocupar diferentes posições na 

família, no mercado de trabalho, em organizações religiosas, na vizinhança, 

em diferentes círculos sociais, permite diferentes interações e 

relacionamentos. Estas interações e relacionamento se estendem e se tornam 

mais complexos com os avanços tecnológicos, não apenas devido à 

utilização dos meios de comunicação, desde o telefone e seus 

desdobramentos, até a internet, mas também pela ampla disseminação de 

interações e relacionamentos nos produtos culturais, como na literatura, 

cinema, teatro, entre outros. 

Uma pluralidade de termos ou conceitos similares é empregada para 

tratar da relação entre as pessoas, como interações, relacionamentos, laços, 

contatos, vínculos, entre outros. Diante desta complexidade e diversidade de 

relações possíveis, há diferentes disciplinas que podem cooperar para a 

construção conjunta de ciência do relacionamento interpessoal. Nos 

parágrafos que se seguem são indicadas algumas possibilidades de 

investigação a partir de diferentes áreas do conhecimento.  
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Relacionamento Interpessoal: Áreas de Investigação 

 

Relações interpessoais representam uma vasta área de estudos, 

investigando uma ampla gama de interações e relações humanas, incluindo 

relacionamentos próximos ou íntimos e laços fracos ou temporários. Alguns 

exemplos de possíveis contribuições de diferentes disciplinas são indicados 

abaixo. 

 

Biologia - A Biologia pode contribuir para o estudo do 

relacionamento de diversas formas. Duas contribuições possíveis estão 

relacionadas à Fisiologia e aos estudos sobre Evolução. Neste sentido, 

estudos sobre os fundamentos biológicos das interações e relações humanas 

representam uma grande contribuição para a área, como a investigação de 

fenômenos fisiológicos e neurobiológicos relacionados ao comportamento 

interpessoal. Por outro lado, também há uma contribuição a partir do estudo 

das bases evolutivas do comportamento interpessoal, incluindo estudos 

comparativos e sobre interações sociais de animais.  

 

Psicologia e Estudos da Família - A Psicologia e os Estudos sobre a 

Família representam os grupos com a maior produção voltada para a 

questão das relações interpessoais, especialmente em se tratando de relações 

próximas ou íntimas. Neste caso, podem ser incluídos os relacionamentos 

amorosos e sexuais, relações familiares e de amizade. De forma geral, estas 

são as formas de relacionamento mais amplamente investigadas. Relações 

românticas ou amorosas podem ser investigadas desde seu início. Estudos 

sobre relacionamento no casamento e fatores associados à separação e 

divórcio são alguns temas possíveis. O contexto familiar oferece uma 

diversidade de relações interpessoais de grande relevância, como as relações 

entre pais e filhos e entre irmãos, dentro da família nuclear. A diversidade 

da família oferece diferentes possibilidades, como os relacionamentos entre 

padrastos e madrastas e enteados, entre cônjuges e pais e filhos após o 

divórcio. Relações familiares abrangem relacionamentos entre membros da 

família nuclear ou extensa. Assim, relacionamentos entre avós e netos, entre 

tios e sobrinhos, entre primos, cunhados, sogros e sogras e genros e noras, e 

assim por diante, oferecem um amplo campo de investigações ainda pouco 

explorado em sua diversidade cultural e social.   

 

Ciências Sociais - Enquanto os relacionamentos familiares têm 

representado o foco das pesquisas sobre relações interpessoais, uma 

perspectiva mais ampla da sociedade não pode deixar de considerar as 
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interações humanas em todos os setores da sociedade como algo presente 

nas mais diversas culturas e momentos históricos. Assim, uma ciência das 

relações interpessoais deve contar com a investigação de interações e 

relações humanas em culturas tradicionais e modernas. Há uma gama de 

atividades humanas que estão associadas a diferentes padrões de 

relacionamento, que estão na base da sociedade. Desta forma, o estudo das 

relações interpessoais na base da sociedade contempla um amplo campo de 

estudos, como as relações interpessoais em comunidades, entre vizinhos, 

conhecidos, com diferentes prestadores de serviços, entre outros. As 

relações também estão na base de diferentes associações (religiosas, civis, 

científicas e outras), que oferecem diferentes padrões de relacionamento. 

Ainda há relações na base de movimentos sociais, partidos e organizações 

políticas, bairros, organizações não governamentais, clubes desportivos, e 

assim por diante. A estrutura e a dinâmica interpessoal de grupos sociais e o 

tecido social são temas que ainda são pouco investigados do ponto de vista 

de uma ciência das relações interpessoais, assim como as ligações entre 

relações interpessoais e os direitos humanos, justiça social e mudança 

social. 

 

Estudos de Comunicação - Uma área que tem contribuído de forma 

destacada para o conhecimento das relações interpessoais são os estudos 

sobre comunicação. Além dos estudos sobre a comunicação interpessoal nos 

contatos face a face, incluindo a comunicação verbal e não-verbal, o avanço 

econômico e tecnológico tem ampliado cada vez mais outros recursos para a 

comunicação interpessoal, permitindo interações e relacionamento usando 

meios cada vez mais diversificados. Desta forma, o estudo das interações e 

relacionamentos interpessoais e sua relação com os meios de comunicação, 

tecnologia de comunicação, como a internet, fornecem um campo crescente 

de investigação, incluindo as redes sociais online. 

 

Ciências Ambientais - As interações entre as pessoas ocorrem em 

ambientes específicos, com características físicas e históricas particulares. 

Neste sentido, há uma contribuição da Ecologia, Geografia, Demografia e 

outras ciências ambientais para compreender as interações e 

relacionamentos humanos. Estas ciências podem compreender como o 

ambiente afeta as interações e relações humanas, e vice-versa, em diferentes 

níveis, desde o espaço próximo ao ambiente mais amplo de uma cidade ou 

de um país .  
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Ciências da Saúde - As relações humanas estão associadas à saúde, 

física e mental na vida cotidiana do homem. Contudo, as relações 

interpessoais também estão no centro da atividade dos profissionais de 

saúde. Assim, o estudo das interações e relacionamentos interpessoais na 

prática da medicina, enfermagem, fisioterapia, e demais ciências da saúde 

podem contribuir cada vez mais para uma ciência aplicada do 

relacionamento interpessoal.  

 

Educação - O contato humano está no cerne da transferência de 

conhecimento, seja de uma geração para outra, seja entre diferentes pessoas 

dentro de uma sociedade. Assim, o estudo de interações e relações humanas 

relacionadas a ensino e aprendizagem, desde a infância até a velhice, são 

outra possibilidade de investigação de uma ciência dos relacionamentos 

mais ampla, além das relações com colegas e interações professor-aluno. 

 

Economia - Do ponto de vista econômico, há uma grande 

diversidade de relações econômicas interpessoais em diferentes culturas e 

momentos históricos. Há assim, a possibilidade de ampliação dos estudos 

dos fundamentos relacionais da atividade econômica, por exemplo, as 

interações e relações humanas na indústria, agricultura, comércio e serviços, 

afetando mercados de consumo, financeiro e de trabalho.  

 

Administração - Vivemos em uma sociedade cada vez mais 

complexa e organizada, na qual participamos de diferentes organizações 

com diferentes modelos de administração. As relações interpessoais no local 

de trabalho, com colegas, clientes e outros surgem como tema relevante de 

investigação, incluindo os relacionamentos em equipes e organizações e a 

gestão das relações interpessoais. 

 

Direito - Avaliações críticas de leis que regulam diferentes aspectos 

das relações interpessoais, em diferentes países, representam um objeto de 

estudo relevante para a ciência do relacionamento interpessoal, assim como 

questões legais e de regulação jurídica das relações interpessoais. 

 

História e Artes - Estudos históricos das relações interpessoais, 

assim como análises científicas das relações humanas na diferentes formas 

de artes, como pintura, dança, música, escultura, literatura, teatro, e assim 

por diante, bem como as maneiras pelas quais os relacionamentos afetam a 

produção de arte e como as interações e relacionamentos humanos são 
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afetados por diferentes expressões artísticas são de interesse para uma 

ciência do relacionamento interpessoal. 

 

Além das diversas possibilidades da investigação das relações 

interpessoais e seu papel para diferentes setores da sociedade, a cultura é 

um fator amplo que interfere em todas as perspectivas disciplinares. Há, 

assim, uma amplitude e a complexidade que extrapola os laços conjugais, as 

relações familiares e com amigos. A formação de uma ciência das relações 

interpessoais precisa investigar um plano complexo de interações e 

relacionamentos como relevantes para a sociedade como um todo. 

 

 

Relacionamento Interpessoal no Pensamento Social Contemporâneo: 

A Contribuição para uma Ciência do Relacionamento Interpessoal 

 

Uma perspectiva que mostra de outra forma como as relações 

interpessoais fazer parte da base da sociedade e mantêm relações dialéticas 

com outros níveis da sociedade está presente no pensamento sociológico 

contemporâneo. Neste sentido, buscamos no Social Sciences Citations, os 

autores ligados às ciências sociais que haviam recebido o maior número de 

citações entre 2001 e 2012. Entre os oito autores mais citados, quatro 

haviam escrito sobre relações interpessoais, por vezes utilizando uma 

terminologia específica: Anthony Giddens, Mark Granovetter, Robert 

Putnam e Zygmunt Bauman. Cada um destes autores possui ao menos uma 

publicação importante em que relações interpessoais, ou fenômenos 

equivalentes, ainda que denominados de outra forma, são discutidos, por 

vezes ocupando um papel central no pensamento do autor. Estes autores 

oferecem elementos para os pesquisadores que investigam relações 

interpessoais sobre como compreender tais relações dentro da sociedade. 

Em “A Transformação da Intimidade”, Giddens (1993) aborda o 

relacionamento romântico e a sexualidade. A questão do relacionamento 

interpessoal está explicitamente presente na análise que o autor faz da 

intimidade e suas transformações no mundo contemporâneo.  De modo 

especial, trata do que denominou “relacionamento puro”, sua formação e 

rompimento. O livro orbita em torno das pontes entre o relacionamento 

romântico e a sexualidade, como fenômenos da esfera privada e sua 

extensão para a esfera pública. Por outro lado, reconhece a presença de 

elementos da esfera pública no relacionamento, tratando a intimidade como 

democracia. São objetos de discussão a sexualidade masculina e feminina,  

o amor, a homossexualidade e a heterossexualidade e o casamento. Segundo 
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Giddens (1993), o relacionamento puro está presente nas relações sexuais, 

mas também na relação entre pais e filhos, em outras formas de parentesco e 

na amizade.  

Contatos pessoais estão no centro do pensamento de Granovetter  

(1995), em sua obra “Getting a Job”. Nesta obra, com base em dados 

empíricos, o autor conclui que contatos pessoais são de importância central 

para conectar pessoas com empregos. Contatos pessoais não são apenas a 

forma mais comum para o trabalhador obter um novo emprego, mas 

resultam também nos empregos que trazem maior satisfação e melhor 

remuneração, de modo que interações pessoais afetam diretamente o 

mercado de trabalho. Outros elementos relevantes na obra de Granovetter 

(1995) estão nos elos que o autor estabelece com aspectos econômicos, a 

dinâmica do fluxo de informação, que percorre cadeias em que pessoas 

apresentam diferentes distâncias. 

Enquanto Hinde (1997) insere as relações interpessoais como o 

campo do saber intermediário entre as ciências biológicas e as ciências 

sociais, Granovetter (1995) considera os contatos pessoais como o elo entre 

os níveis micro e macro-sociais. Segundo Granovetter (1995), há uma 

“grande dependência dos indivíduos em relação ao seu quadro de contatos 

pessoais para informação sobre oportunidades de mudança de emprego” 

(p.4), o que significa que a mobilidade do trabalhador está associada mais a 

relacionamentos ou interações entre pessoas do que a meios de 

comunicação de massa. Segundo o autor, a “informação que leva à ação é 

mais provável de circular através de cadeias de contato pessoal que por 

meios de comunicação de massa ou rotas mais impessoais” (Granovetter, 

1995, p. 4). Desse modo, contatos ou laços pessoais são fundamentais para 

o autor que tem como foco o “laço interpessoal”.  

Robert Putnam aborda relações interpessoais em duas de suas obras: 

“Bowling Alone” (Putnam, 2000) e “Better Together: Restoring the 

American Community” (Putnam, Feldstein e Cohen, 2003). Putnam, 

Feldstein e Cohen (2003) tratam de 12 casos bem-sucedidos de participação 

social em diferentes setores da sociedade norte-americana. De acordo com 

os autores, todos os casos envolvem “fazer conexões entre pessoas, 

estabelecer laço de confiança e compreensão” (p.1) ou criar “capital social”. 

A noção de capital social é central e vista como uma contribuição essencial 

para “a saúde econômica e social de países, regiões, cidades e localidades, 

para o sucesso de organizações e para a realização individual e o bem-estar” 

(p.2). Como capital social, compreende “redes sociais, normas de 

reciprocidade, assistência mútua e confiabilidade” (p.2), que se constroem a 

partir de relações entre as pessoas.  
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Finalmente, Zygmunt Bauman apresenta uma reflexão sobre as 

relações interpessoais no mundo contemporâneo em “Amor Líquido: Sobre 

a Fragilidade dos Laços Humanos”. Bauman (2004) se propõe a discutir “a 

misteriosa fragilidade dos vínculos humanos, o sentimento de insegurança 

que ela inspira e os desejos conflitantes (...) de apertar os laços e ao mesmo 

tempo mantê-los frouxos” (p. 8). O autor compara os conceitos de 

relacionamento e de conexão em rede, sendo que o primeiro subentende 

engajamento mútuo em oposição às conexões em redes, que podem ser 

rompidas facilmente, adequando-se ao “líquido cenário da vida moderna” 

(p.12) 

 Assim, partindo-se da busca de conceitos similares aos de interação 

e relacionamento, conforme propostos por Hinde (1997), pode-se observar a 

presença de conceitos similares em vários autores de destaque nas ciências 

sociais contemporâneas. A busca de modelos teóricos que possam, cada vez 

mais, dar conta da complexidade das relações interpessoais na sociedade é 

uma meta a ser buscada. Desta forma, um maior diálogo entre os 

pesquisadores da área de relações interpessoais e cientistas sociais pode ser 

benéfico para a construção de uma ciência do relacionamento interpessoal 

mais ampla. 

 

Conclusão 

 

 A construção de uma ciência do relacionamento interpessoal que 

tenha como missão compreender as relações interpessoais em sua 

complexidade não deve se restringir à compreensão apenas daquilo que 

ocorre entre as díades que se relacionam. A possibilidade de compreender 

as relações interpessoais dentro de uma visão mais complexa, seja rumo às 

suas bases biológicas, seja rumo a uma sociedade mais complexa com sua 

diversidade cultural é um desafio. Neste capítulo, procuramos indicar como 

a compreensão das relações interpessoais de forma mais ampla pode ser 

buscada por meio de diferentes disciplinas em diversos setores da sociedade 

e também indicar como o próprio pensamento sociológico contemporâneo 

abre vias de comunicação para um diálogo frutífero para o avanço desta 

ciência do relacionamento interpessoal.         
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2 

RELACIONAMENTOS INTERPESSOAIS, POPULAÇÃO EM 

SITUAÇÃO DE RUA E FAMÍLIA: REALOCAÇÃO DE PAPÉIS  

 

Marina Batista Santos 

Maria Daniela Corrêa de Macedo 

Camila Mendes 

Amabile Teresa de Lima Neves 

Universidade Federal do Espírito Santo  

 

O contexto de rua perpassa por variadas visões sobre o espaço 

público e sobre como as pessoas se apropriam destes para constituição de 

suas vidas. Nestes espaços encontram-se paisagens que simbolicamente 

damos sentido e também objetos localizados como igrejas, praças, bancos, 

lojas, padarias, farmácias e outros (Santos, 2008). No entanto, segundo 

Santos (2009), ainda não nos apropriamos totalmente dos espaços, sendo 

que o direito local e internacional não mudaram, pois não reconhecem que 

os que ali não nasceram mas moram ou trabalham, tenham o direito de 

intervir nas escolhas e na vida política daquele lugar.  

Será possível pensar a rua como lugar de moradia? Lugar de 

constituição de relações e desenvolvimento de papéis sociais? Espaço para 

escolhas e direito a vida política? 

Sim, existem pessoas que vivem nas ruas e se utilizam dela como 

espaço de vida e constituição de relações. Conceitualmente o decreto nº 

7.053 de 23 de dezembro de 2009, define população em situação de rua 

enquanto grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza 

extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a 

inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros 

públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de 

forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento 

para pernoite temporário ou como moradia provisória (Resolução nº 109, 

2009). Ressalta-se aqui a presença do termo 'pessoa em situação de rua', que 

segundo Escorel (2000, como citado em Mendes, 2007) reservaria um 

sentido de provisoriedade à vida nas ruas, remetendo a um ir e vir de vida 

nas ruas, enquanto a sentença 'moradores de rua' é reservada àqueles que se 

utilizam da rua como espaço de moradia permanente.  

Aparentemente pode-se entender o espaço público como temporário, 

para o transito, fazeres e afazeres, mas um grande número de pessoas tem 

reivindicado melhorias pelas condições nestes espaços, legitimando o 

direito por uma vida política nas ruas. Grupos organizados têm pensado e 
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criado propostas e políticas públicas para melhorias nas condições de vida 

das pessoas em situação de rua, como as comissões organizadas nos estados 

de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais Brasília, Ceará, Rio Grande do 

Sul, Paraná, do Movimento Nacional da População em Situação de Rua 

(MNPR) que iniciou a organização de uma comissão no Espírito Santo em 

2009. O MNPR – ES passou por um período de expansão e fortalecimento 

entre 2011 e 2012. Conta com diversos apoiadores, tais como outros 

movimentos sociais, ONGs, e estudantes do Curso de Psicologia da 

Universidade Federal do Espírito Santo, por meio do projeto de extensão 

“Andarilhos
1
” (Kunz, 2012). 

 

Da Constituição Cidadã ao Sistema Único da Assistência Social – SUAS 

 

No período que precede a promulgação da Constituição Federal de 

1988 somente era considerado cidadão com pleno acesso aos direitos sociais 

àqueles que possuíssem a carteira de trabalho assinada. Aos demais cabia o 

assistencialismo, entendido, pois, como favor do Estado. Após sua 

promulgação, a Constituição elevou a assistência, junto com a saúde e a 

previdência social ao status de direito social cabível a todo o cidadão, 

constituindo assim, a chamada Seguridade Social. Tal medida culminou 

com a responsabilização do Estado pela formulação e implementação da 

oferta de políticas públicas que assegurem a assistência social enquanto 

direito constitucional. Em seguida, a política que regulamenta e estabelece 

normas e critérios para a efetivação da assistência é promulgada, a lei nº 

8.742 de 07 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS). Decorrente de determinação na LOAS e tem-se a criação do 

Sistema Único da Assistência Social - SUAS cujo marco principal foi a 

descentralização das ações entre as esferas de governo, em oposição à 

verticalização que até então se processava (Lei nº 8.742, 2004).  

O SUAS se constitui como regularizador e organizador dos serviços  

socioassistenciais brasileiros. Nele são articulados esforços e recursos dos 

três níveis de governo, da União, dos Estados e dos Municípios, para a 

execução e financiamento da Política Nacional da Assistência Social 

(PNAS, 2005). Sua gestão é realizada por meio das Comissões e fiscalizada 

pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), este último 

desempenhando a função de controle social do sistema. O SUAS organiza 

as ações da assistência em: 1- Proteção Social Básica: que se destina a 

                                                           
1 Camila Mendes, estudante de Terapia Ocupacional, participou durante o ano de 2012-2013 

do Projeto de Extensão “Andarilhos”. 
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prevenção de riscos sociais e pessoais, fazendo-se por meio de programas, 

projetos, serviços e benefícios a pessoas em situação de vulnerabilidade; 2-

Proteção Social Especial: se destina aindivíduos e famílias que já se 

encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por 

ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre 

outros. O nível de Proteção Social Especial também é dividido em Média e 

Alta Complexidade. 

É, pois, na Proteção Social Especial Média Complexidade que está 

incluso o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. Na 

Proteção Social Alta Complexidade estão organizados os serviços de 

acolhimento institucional, nas modalidades de abrigo institucional, casas-

lares, casas de passagem e residências inclusivas que também atendem esta 

população.  

O serviço especializado encontrado para pessoas em situação de rua, 

esta nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social 

(CREAS POP), segundo Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome. Este dispositivo da Assistência é destinado a pessoas que se utilizam 

da rua como espaço de moradia e/ou sobrevivência. Tendo por finalidade 

garantir aos usuários atendimento e ações voltadas para o desenvolvimento 

da cidadania na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou 

familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida, o 

serviço oportuniza, aos usuários, ações que vão desde o acolhimento, 

passando pelo encaminhamento ao mercado de trabalho formal e informal 

além da realização de encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais 

e das demais políticas públicas que possuem potencial para colaborar na 

construção da autonomia e da inserção social. Ademais, cumpre a 

importante função de ser local para alimentação, guarda de pertences, bem 

como local para a realização da higiene pessoal e provisão de documentação 

civil além de servir de endereço institucional para utilização, como 

referência, do usuário (Resolução nº 109, 2009).  

Em Vitória, o Centro de Referência Especializado para População de 

Rua (Centro/POP) da Assistência Social, funciona no bairro Mário Cypreste 

de segunda a sábado, das 7 às 18 horas, possuindo capacidade para oferecer 

atendimento diário máximo há 100 pessoas. Nele são atendidos homens e 

mulheres que por razões variadas, não contam mais com o suporte familiar 

e encontram-se em processo de desfiliação (Castel, 1991).  
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Prática de campo estudantil no contexto de atenção a população em 

situação de rua 

 

O curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Espírito 

Santo realiza desde o ano de 2011, práticas de campo da disciplina de 

Terapia Ocupacional Social no serviço de atenção a população em situação 

de rua de Vitória/ES. 

No contexto de uma aula prática da disciplina de Terapia 

Ocupacional Social no Centro/POP criou-se a perspectiva do 

reconhecimento dos espaços institucionais, dos fluxos de atendimento e o 

contato com os usuários. Diante da possibilidade, na visita, procurou-se 

identificar aqueles que fazem parte do movimento dos moradores de rua. 

Deste modo foi abordado o jovem PR (nome fictício) que prontamente se 

dispôs a conversar e apresentou o contexto pouco conhecido dos 

relacionamentos interpessoais entre moradores de rua. 

Inicialmente o jovem PR apresentou-se como alguém que veio do 

interior do estado do Espírito Santo para a capital Vitória. Durante a 

conversa falou do espaço em que se dão as reuniões do movimento dos 

moradores de rua e das principais reivindicações que são “auxilio aluguel” e 

“produção de renda”. Também relatou com orgulho as viagens que fez pelo 

movimento aos estados de Minas Gerais e de São Paulo e que se sentia 

“capacitado” nesses encontros que lhe proporcionava estar com 

representantes do poder público bem como os “apoiadores da causa” - 

pessoas da universidade e profissionais - que segundo sua perspectiva, 

buscam entender de perto a realidade dos moradores de rua e contribuem 

através de oficinas e palestras.  

O jovem PR citou o educador Paulo Freire como um autor que lhe 

ensinara a colocar-se no papel de educando ao invés de aluno, que esta seria 

a maneira mais adequada de encarar o processo de ensino-aprendizagem. 

Aliás, o jovem PR encontra-se como “educando” do EJA (Educação de 

Jovens e Adultos) e relata que antes de ser “chamado” para o movimento 

social dos moradores de rua sempre estava em uso de crack e que a partir do 

momento que começou a se envolver na atividade de mobilização social 

passou a diminuir de maneira significativa o consumo. Em verdade, o 

jovem PR demonstrou ter encontrado na atividade da participação social um 

ponto de partida para apropriar-se da sua vida do seu destino.  

Quando perguntado da relação com seus fazeres para a geração de 

renda - sendo que esse tema cerceou boa parte da conversa – buscou-se 

examinar o auto-reconhecimento de aptidões que o faziam potente para 

empreender nessa atividade. Foi surpreendente a revelação do auto-
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reconhecimento da habilidade de através das relações interpessoais, motivar 

seus pares a participarem dos movimentos sociais e a buscarem seus 

direitos.  

Em verdade, uma palavra recorrentemente proferida pelo jovem PR 

foi: direito. Na contextura da frase: “nós temos nossos direitos!”. 

Reconhecer-se sujeito de direito é uma das premissas do exercício da 

cidadania. O efeito do exercício da cidadania observado através da conversa 

com o jovem PR foi o sentimento de pertencimento. Notou-se que na 

perspectiva do jovem PR esse sentimento inicia-se em legitimar o modo de 

vida na rua como um ponto de partida.  

Por este motivo, o jovem PR relatou que planejava após concluir o 

EJA (Educação de Jovens e Adultos) dar seguimento aos estudos partindo 

para o ensino médio, para alcançar o ensino superior onde manifestou o 

desejo de graduar-se na área das ciências humanas como psicologia ou 

serviço social. E reiterou que seria para atuar com população de rua– 

denotando que o modo de vida na rua tem gerado para o jovem PR um 

sentimento desafiador de quem conhece os percursos e desalentos desse 

contexto e deseja oferecer resgate ao passo que concomitantemente resgata-

se a si próprio – um caminho que se faz ao caminhar. 

 

O outro 

 

Ao realizarmos a ação de mirar-nos em um espelho, à medida que 

vamos observamos nossa imagem refletida descobrimos detalhes nela e 

consequentemente em nós até então não percebidos. A situação descrita 

anteriormente é análoga à prática profissional quando em sua execução vai-

se ao encontro do outro, uma vez que ir ao encontro do outro também é 

mirar-se em um espelho, pois nesse outro nos vemos e nos revemos, de 

modo que desse encontro já não saímos mais os mesmos. Não só nós somos 

afetados pelo outro, como ele também é afetado por nós, e é a partir desse 

contato que firmamos e afirmamos o nosso eu e as singularidades que dele 

fazem parte. Todavia, aquele outro que nos é muito diferente pode suscitar 

mais do que um estranhamento: uma repulsa. 

Nessa perspectiva, pensando no campo social enquanto espaço de 

atuação composto por diferentes “eus”, imersos na linha tênue que separa o 

social do marginal, ou até mesmo exclusos dos padrões sociais aceitos, 

compreendemos que as práticas profissionais necessitam levar em conta a 

realidade em que o outro está inserido a fim de que as ações tenham sentido 

não só para o profissional como também para aqueles a quem apoia. 

Laplantine (2004) discute a aproximação e compreensão do universo do 
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diferente, do outro que se quer conhecer, e enfatiza que, para tanto, deve-se 

fazer presente a alteridade, suscitando que: 

 
A descoberta da alteridade é a de uma relação que nos permite deixar de 

identificar nossa pequena província de humanidade com a humanidade, e 

correlativamente deixar de rejeitar o presumido "selvagem" fora de nós 

mesmos. Confrontados à multiplicidade, a priori enigmática, das culturas, 

somos aos poucos levados a romper com a abordagem comum que opera 

sempre a naturalização do social […] (p.14). 

 

Sobre essa complexidade do encontro Geertz (1989) nos inscreve a 

respeito da cultura, representada como uma descrição densa por colocar em 

pauta a multiplicidade de estruturas conceituais estranhas, irregulares e 

inexplícitas; as quais se deve primeiro apreender e depois apresentar. Deste 

mesmo modo o outro deve assim ser tomado, pois é carregado de uma 

bagagem cultural, de subjetividades que somaram na construção de sua 

singularidade. Na pessoa em situação de rua, entretanto, devido aos 

processos de violência vivenciados, ocorre a despersonificação e 

apagamento da identidade (Bernardes &Guareschi, 2010, p. 945). A 

alteridade nesse encontro entra como uma senhora trazendo um espelho, 

convidando ao que Geertz anteriormente destaca: que o ver se transfigure 

em olhar e penetre o outro, apreendendo-o antes de representá-lo. 

Dessa forma, o terapeuta ocupacional no encontro com o outro 

também se (re) constrói terapeuta e quando mergulha e compreende o 

espaço e o “mundo” do outro é capaz de produzir construções repletas de 

sentido, suscitando a emersão das singularidades do “eu” (tanto do seu 

“eu” como do “eu” do outro), suas potências, desejos, vontades, 

subjetividades – sua identidade. 

 

Nós e o outro 

 

No encontro com o outro as emoções podem ser muito intensas. No 

caso da população em situação de rua o encontro foi intenso, pois intensa 

também era toda a conjectura que envolvia aquelas pessoas: o chegar até a 

condição de morador de rua, submetendo-se a viver sem moradia, trabalho, 

saneamento básico, alimentação e renda. Sujeitos que, portanto, ocupam um 

lugar de não acesso, que em primeira vista pode soar como acomodação a 

este lugar.  

No entanto, é um engano reduzi-los a acomodados, pois, assim como 

sustenta Oliver (2006), a questão da acomodação perpassa a noção de 
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cidadania.  Analisando as várias possibilidades no desempenho da 

cidadania, a autora nos amplia o campo de entendimento, explanando que 

atualmente se assumem cidadanias cujo papel desempenhado é de controle 

social, sendo desmobilizadoras da participação social. Assim, não há um 

confronto real, permanecendo a maioria sem acesso. O discurso social 

democrático permanece velando uma cidadania tutelada ou assistida, que 

prende o cidadão em uma passividade, sem poder ser atuante e condutor de 

suas construções, não alcançando a emancipação por faltar-lhe competência 

política.   

Disposto a trabalhar com a demanda do outro, seja ela exigida em 

quaisquer planos – promoção, prevenção, reabilitação, o terapeuta 

ocupacional vem assistir ao sujeito social de modo a entender os conflitos 

sociais e os problemas de uma sociedade marcada pela desigualdade, além 

de abarcar outros atores desse cenário: aqueles os quais provocaram e 

continuam a provocar os não acessos.Enquanto terapeutas, buscamos 

facilitar descobertas de caminhos que conduzam a uma libertação das 

identidades, das formas de construir um sujeito social, mostrando que as 

demandas são mais amplas do que se imagina, quando se trata dos 

moradores de rua, os quais desfrutam de uma liberdade negativa, liberdade 

esta composta pela ausência da participação (Castel, 1991, p. 28). 

 

O caso de PR: relações familiares e papeis ocupacionais no contexto de 

rua 

 

Ainda na conversa, o jovem PR manifestou que estava insatisfeito 

com a equipe do Centro POP, mas, não fez maiores descrições. Na ocasião, 

uma usuária daquele equipamento público que estava do lado de fora, foi 

impedida de entrar. A coordenação justificou ser por uma questão 

pedagógica, no entanto a usuária foi algemada pela guarda municipal e seria 

encaminhada ao CPTT (Centro de Prevenção e Tratamento a 

Toxicomaníacos). Tal situação provocou um movimento contido de revolta 

pelos usuários que estavam sendo atendidos. 

Naquele momento buscou-se assumir a postura técnica/institucional 

que os profissionais daquele espaço apresentaram, de imparcialidade e 

normatizaçao. Por conta disso, houve a expectativa de que o jovem PR 

reagisse aos moldes da doutrina institucional, como alguém que segue as 

regras do jogo para garantir a vaga no espaço de acolhimento público.  

Contudo o jovem PR que observava atentamente aquela cena quando 

então questionado se compreendia o porquê daquela pessoa estar sendo 

abordada daquela forma, de sua réplica emergiu sentimento. Sentimento de 
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família, ele dizia: “na rua somos uma família” e ainda: “nos defendemos 

como uma família”. Explicando ser comum tratarem-se com “grau de 

parentesco” na rua, como se os papeis ocupacionais dos entes familiares 

fossem realocados naqueles sujeitos que compartilham não somente os 

espaços na rua, mas também as relações. Prosseguiu dizendo que quando 

chegou na rua aqueles que lhe ofereceram acolhimento os tinha como pais e 

aqueles que chegaram junto ou depois como irmãos, onde percebe-se uma 

relação de família com a questão da experiência, ou seja, se reconheciam 

filhos daqueles mais experientes e irmãos daqueles que tinham a mesma 

inexperiência que eles. Ainda revelou que havia o papel dos tios, que seriam 

como os conselheiros. Percebeu-se que nas relações interpessoais 

desenvolvidas nos modos de vida na rua que havia além da questão do 

exercício dos papeis ocupacionais da família, a interface da proteção, uma 

vez que na condição de rua não contavam com a contingência e a proteção 

de paredes.    

Para Kunz (2012) “estar em situação de rua não significa 

necessariamente que houve rompimento definitivo de vínculos familiares”. 

Para Silva (2009, como citado em Kunz, 2012) a fragilização e a perda de 

vínculos familiares podem ser motivadas por desavenças afetivas, 

preconceitos relacionados à orientação sexual e intolerância às situações de 

uso e abuso de álcool e outras drogas.  Desta forma os familiares sofrem 

com a ausência e a condição de vida daquele que está em situação de rua 

(Kunz, 2012). 

Os modos de vida na rua apresentam várias formas e tentativas de 

reproduzir a vida pregressa de domiciliados (Kasper, 2007). Onde a figura 

feminina pode apresentar-se como a guardiã dessa reprodução doméstica e 

procura-se estabelecer certa harmonia entre os rearranjos e a “rotina” de 

manutenção domestica como preparo de alimentos e varrição do espaço 

ocupado. Apesar de serem vidas permeadas pela provisoriedade(Kunz, 

2012).  

Além dos hábitos domiciliares traduzidos para o modo de vida na 

rua, percebe-se a partir do relato do jovem PR que os papeis de entes 

familiares também são traduzidos e realocados para o modo de vida na rua. 

Sendo as condições de habitação frágeis e provisórias as relações 

interpessoais assumem o caráter protetivo e acolhedor que carecem os 

humanos. Para isso, estabelecem-se regras rígidas de convivência em grupo 

para suprir tal demanda (Kunz, 2012). Conferindo às regras constituídas 

pelo coletivo na rua o sentimento de pertença e apropriação de espaço, 

legitimando o habitar na rua como uma forma de exercício de poder e 
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liberdade que a função burguesa das relações familiares nucleares bem 

como toda fragilidade socioeconômica não comporta.  

Para Kunz (2012) tais regras de convivência fazem composição 

como os gestos de solidariedade na partilha fraterna de alimentos, 

informações, bem como a socialização no uso de vestuário que ganham, ao 

passo que também quanto ao uso de substâncias psicoativas, nomeadamente 

a cachaça que é muito compartilhada nas rodas de conversa. Outra regra 

peculiar é saber acolher quem os acolhe – uma referencia a proteção 

oferecida pelos grupos de rua aos profissionais que criam vinculo com a 

população de rua (Kunz, 2012).   

Jorge Amado por meio de seu romance “Capitães da Areia” relata, 

ainda que imageticamente, as relações fraternas e o aspecto protetivo que se 

estabelece entre aqueles que habitam na rua.  

 
“Ficava com os olhos ardendo, como ficava também quando via alguém 

fazendo maldade com os menores. Então, seus músculos se retesavam e 

estava disposto a qualquer briga [...] e os menores, aqueles pequeninos 

que chegavam para o grupo cheios de receio tinham nele (João Grande) 

o mais decidido protetor” (Amado, 1937, p. 28-29).  
 

Entre os “Capitães da Areia” João Grande era reconhecido por sua 

bondade entre seus entes de rua:  

 
“E João Grande bem sabia que não era por causa da sua força que tinha a 

amizade do Bala. Pedro achava que o negro era bom e não se cansava de 

dizer: 

 — Tu é bom, Grande. Tu é melhor que a gente. Gosto de você.  

— E batia pancadinhas na perna do negro, que ficava encabulado 

(Amado, 1937, p.29). 

 

No contexto de rua, as relações interpessoais com os agentes do 

Estado (profissionais da assistência social) podem assumir a perspectiva das 

“relações abstratas e impessoais”. Segundo Kunz (2012) os modos de vida 

da população de rua são desconhecidos dos profissionais que compõem as 

equipes que atuam com esse seguimento. De modo a pouco saberem lidar 

com as demandas e problemas dessa população acarretando insatisfação 

relacionada à metodologia de trabalho que não atendem as políticas públicas 

e seus modos de vida.  

Poderíamos inferir que pode faltar aos profissionais, o 

reconhecimento ao outro. Aspecto que se exprime nas realocações de papeis 

ocupacionais de membro de família nas tarefas de preparo de alimentos, 
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cuidado de manutenção da “maloca
2
”, vigília do sono do “irmão de rua”, 

defesa dos pares e “apoiadores da causa” em situação de ameaça iminente, 

reuniões de conversa.  

Os papeis ocupacionais são conceituados pela AOTA (2008, como 

citado em Cruz, 2012, p.27) como: “Conjuntos de comportamentos 

esperados pela sociedade, modelados pela cultura e que podem ser, além 

disto, conceituados e definidos pelo cliente (pessoa)”. É importante ressaltar 

que na entrevista aberta com o jovem PR foi ele próprio quem, na emersão 

da singularidade do seu “eu”, definiu e reconheceu as relações interpessoais 

que se dão no modo de vida na rua com o status de relação familiar. E a 

tarefa do papel ocupacional de membro de família mais proferida pelo 

jovem foi a defesa e instrução dos pares. 

A vivência que se deu através da pesquisa de campo de Kunz (2012) 

traz a tona o cenário das relações interpessoais nos modos de vida na rua:  

 
A população que habita as ruas das cidades é constituída de seres de 

pura nobreza; são homens e mulheres de grande generosidade.  É preciso 

muita dignidade e solidariedade para viver as adversidades com as quais 

lidam cotidianamente. Independente da condição de miséria em que se 

encontram, estes sujeitos não se importam em dividir o pouco que lhes 

resta, carregando no corpo a casa e as marcas que expressam os modos 

de vida que tecem nas ruas. Estes gestos de generosidade são 

experimentados cotidianamente, quando se unem para se defenderem de 

um inimigo comum (como, por exemplo, a polícia ou um traficante que 

“pede a cabeça” de um companheiro de rua), quando ficam 

sensibilizados com crianças e adolescentes em situação de rua, quando 

compartilham o pouco que têm sabendo que mais tarde irá lhes fazer 

falta, quando fazem escutas  sobre  as angústias  do  outro,  quando  

oferecem  afeto  e  estímulo  para  outro  irmão  de  rua. Enfim, uma 

nobreza que compartilha de forma generosa a vida (p. 127).     

 

Considerando-se que a população de rua não conta com a 

contingência domiciliar para o desempenho da atividade básica de vida 

diária do descanso e do repouso, as relações interpessoais e o consumo de 

substâncias psicoativas, compõem o rol de estratégias para o ato de dormir, 

uma vez que os entrevistados por Kunz (2012) consideram esta atividade de 

suma importância para recomposição de energia de modo a engajarem-se 

nas atividades sócio-educativas oferecidas pelo poder publico. Na 

observação de Kunz (2012) os “irmãos de rua” revezam-se montando 

                                                           
2 Maloca é uma palavra de origem indígena que significa habitação coletiva ou aldeia [...] 

Mendes (2006, como citado em Kunz, 2012, p.109). 
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guarda do sono uns dos outros e para conseguirem dormir mediante toda 

falta de contingência segura e o uso de substancias psicoativas garantem o 

sono profundo. 

De acordo com as observações de Kasper (2007) as acomodações na 

rua têm como função o abrigamento para dormitório. Sendo que as demais 

tarefas cotidianas podem ser realizadas em outros espaços da cidade. Em 

seu estudo o autor ainda notou que um grupo de carroceiros reunia-se todos 

os dias para prepararem e consumirem o almoço juntos e que no decorrer do 

dia e da noite faziam suas atividades em outros espaços. Percebe-se que a 

reunião para consumo do alimento confere um cenário propicio para o 

estabelecimento e manutenção das relações interpessoais e o exercício de 

realocação de papeis ocupacionais de membros família. 

No contexto da cidade de Vitória/ES verifica-se por meio da 

pesquisa de campo de Kunz (2012) que famílias estão se constituindo nas 

ruas e, ao mesmo tempo, impedidas de conviverem. Pelo fato dos 

albergamentos atenderem a grupos etários distintos, a família em situação 

de rua é distribuída em instituições diferentes. Acarretando graves 

rompimentos de vínculos. Questiona-se as poucas políticas públicas 

voltadas para o suprimento dessa situação. 

 

Considerações Finais 
 

Os “incômodos” causados às alunas no encontro com a população 

em situação de ruas foram tão importantes a ponto de produzir-lhes críticas 

despertando o desejo de serem ainda mais sensíveis ao sofrimento do outro, 

e cada vez mais atentas às dinâmicas de uma sociedade em constante 

mudança, mas que mantêm e acentua as questões da exclusão, da violência 

e anulação das diferenças que destoam da homogeneização padronizadora.   

Nesse sentido, pode-se apontar alguns requisitos necessários para 

que se trabalhe no campo social: a inquietação permanente; um desejo 

intenso de empoderar qualquer grupo populacional em vulnerabilidade; 

vontade de romper com toda forma de normatização das relações; 

proporcionar relações mais horizontais entre gestão, equipe, usuário, 

comunidade; refletir as ações e atuações levando em conta que no campo 

social os fazeres são diferenciados e que as atividades – recursos da terapia 

ocupacional – bem como o conceito de atividade precisam ser repensados. E 

que prioritariamente o outro seja o centro de nossas ações e intervenções. 

No entanto, precisamos tomar ciência das políticas e serviços existentes, na 

direção da politização e, porque não dizer, do empoderamento que também 

deve ser nosso, enquanto trabalhador do campo social. “A fim de melhor 
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orientar as práticas dos profissionais da assistência social, uma vez que no 

SUAS (Sistema Único de Assistência Social), não obstante ao 

funcionamento do SUS (Sistema Único de Saúde), há todo um sistema 

estruturado que determina pressupostos à dinâmica organizacional dos 

serviços, estando, pois, disposto, em uma rede estruturada baseada em um 

modelo descentralizado e participativo, o que implica no trabalho 

transdiciplinar e na complementaridade dos serviços. Desta forma, atuar 

nesse sistema sugere o conhecimento das diversas ferramentas que este 

dispõe, a começar pela Lei Orgânica da Assistência Social, além de outros 

benefícios e leis. Ressaltamos também a importância da organização dos 

trabalhadores em fóruns municipais, regionais e nacional, para 

conjuntamente e criticamente propiciar a implantação das políticas públicas 

sociais. 

Deseja-se, pois, alertar estudantes e profissionais para as novas 

perspectivas e modos de vida e aos novos rearranjos familiares existentes 

nestes contextos das pessoas em situação de rua. 

Considerando que “um graveto só não é capaz de construir uma casa 

de pau a pique”, é visto que assim também o é no trabalho no campo social, 

que não se esgota em uma só profissão, pois quando se trata do ser humano 

as demandas são inexauríveis. Nesse sentido é que o Sistema Único de 

Assistência Social (Suas) torna-se um desafio a todas as profissões e 

profissionais da Assistência Social, posto que sua concretização na prática 

cotidiana exige a articulação de programas e equipes profissionais não só da 

área social, mas também intersetorialmente com as áreas da saúde, cultura, 

habitação, transporte e educação. E até mesmo a articulação com e entre os 

governos municipais, estaduais e federal. É notório que o trabalho 

compartilhado e descentralizado não é simples, requer diálogo, troca de 

saberes e informações, reflexões, criticas, integração entre os profissionais, 

participação ativa das pessoas em situação de rua como atores protagonistas 

nas tomadas de decisões. Contudo, é na junção de um graveto com o outro, 

e assim por diante, que a casa de pau a pique se solidifica e torna-se 

resistente, sendo capaz de enfrentar as intempéries do tempo. Juntemos, 

pois, enquanto trabalhadores sociais que somos nossos gravetos e 

solidifiquemos nossas casas! 
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A partir do fim da década de 90, iniciou-se na Psicologia um 

movimento denominado Psicologia Positiva, uma nova proposta científica 

que visava melhorar a qualidade de vida das pessoas, além de prevenir 

patologias (Paludo & Koller, 2007). Com esse movimento, investigações 

envolvendo aspectos relacionados à saúde mental e suas potencialidades 

(em vez da simples ausência de patologias) passaram a ser cada vez mais 

presentes na literatura internacional. Dentre os trabalhos vinculados à 

Psicologia Positiva, destacam-se aqueles envolvendo o bem-estar e a 

satisfação com a vida.  

O bem-estar tem sido abordado geralmente através de dois tipos de 

avaliação: uma mais abrangente e holística, na forma de uma satisfação 

global com a vida, e outra relativa a diferentes aspectos desta, uma vez que 

o bem-estar estaria estreitamente ligado a ambas (Casas et al., 2004). Já a 

satisfação com a vida pode ser compreendida como um componente 

cognitivo do bem-estar, uma medida positiva que a pessoa faz da sua vida 

em geral, bem como de âmbitos específicos tais como a família, o estudo, 

amigos, lazer, entre outros (García, 2002). Os estudos envolvendo esses 

conceitos estão, portanto, vinculados à Psicologia Positiva, e visam 

promover o bem-estar e a satisfação com a vida por meio da identificação 

dos fatores que os constituem, bem como as variáveis relacionadas (Ma & 

Huebner, 2008). 

No que se refere aos diferentes âmbitos da vida, as Relações 

Interpessoais exercem um papel de destaque, uma vez que acompanham a 

trajetória humana por toda a vida. Os relacionamentos interpessoais podem 

ser considerados, portanto, aspecto fundamental na existência humana, uma 

vez que desde o nascimento tem-se a necessidade de ligação com os outros 

por meio de laços permanentes e íntimos (Myers, 2000). Miranda e Garcia 

(2010) situam a pesquisa acerca dessa temática como marcada por 

diferentes disciplinas e teorias, sendo as relações românticas, familiares e de 
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amizade as mais investigadas na literatura. Para tanto, tem-se usado 

medidas de avaliação multidimensionais para avaliar domínios específicos 

de satisfação com a vida (De Barros, Gropo, Petribú, & Colares, 2008). 

Hinde (1997, citado por Ventorini & Garcia, 2004), propõe que a 

satisfação com os relacionamentos interpessoais seria influenciada por 

fatores pessoais e contextuais, podendo esta ser avaliada de maneira global 

ou separadamente, assim como o bem-estar. Os autores ainda apontam que 

essa satisfação seria resultado da percepção de necessidades supridas, sendo 

que estas podem ser relativas ao apoio emocional, à conexão com o outro, à 

troca de favores, etc. 

Também é importante esclarecer a partir de qual perspectiva se 

entende o conceito de adolescência, uma vez que há diversas definições 

desta na literatura (Peres & Rosenburg, 1998), que vão de um olhar 

biologicista até um entendimento socio-histórico. Nesse trabalho, entende-

se a adolescência enquanto um conceito construído cultural e historicamente 

(Libório & Castro, 2009), e cujo entendimento varia de acordo com o 

período histórico e com a cultura. Ou seja, cada contexto sócio-histórico 

definirá “uma pauta de expectativas e concepções sobre os adolescentes e a 

adolescência, nela incluindo aspectos fisiológicos, sexuais, afetivos, sociais, 

políticos e institucionais” (Oliveira, Camilo, & Assunção, 2003, p. 62). 

Em nossa cultura, esse período da vida é considerado um fenômeno 

de maturação social e psicológica (Abs, 2012), reconhecido e caracterizado 

por diversas transições (Santos, 2005). Por ser um processo marcado pela 

exploração e testagem de ideias, crenças e comportamentos alternativos, é 

conhecido também por incertezas e mudanças (Allison & Schultz, 2001). 

Entre tais mudanças, dá-se destaque àquelas ocorridas nos relacionamentos, 

uma vez que é característica dessa fase a ampliação do universo social e a 

inserção em novos grupos (Oliveira, Camilo & Assunção, 2003). Também 

se faz importante o estabelecimento de relações de amizade, entendido 

enquanto tarefa de grande importância nessa etapa da vida (Poulin & Chan, 

2010). 

Diversos estudos nacionais têm trabalhado com temáticas referentes 

à adolescência. Entretanto, a investigação de aspectos positivos, como a 

amizade, ainda são escassos no Brasil (Sant’Anna & Garcia, 2011). Indo 

nessa direção, Bedin (2013) aponta que pesquisas sobre bem-estar na 

infância e adolescência são menos numerosas que em relação à população 

adulta, concentrando-se especialmente no campo das doenças crônicas. O 

bem-estar e a satisfação com a vida na infância a na adolescência têm sido 

uma das temáticas estudadas pelo Grupo de Pesquisa em Psicologia 

Comunitária (GPPC) desde 2008. Portanto, o estudo sobre a influência 



31 

 

(negativa ou positiva) de diferentes aspectos da vida de adolescentes, sejam 

eles concernentes a questões relacionais, contextuais, culturais ou 

socioeconômicas, tem sido foco de interesse do grupo, embasados pelo 

paradigma ecológico-contextual. 

O paradigma Ecológico-Contextual propõe que as pessoas e os 

diferentes contextos que as rodeiam estão em permanente troca, sendo que 

“o meio ecológico se compõe de estruturas físicas, sociais e psicológicas 

que caracterizam o intercâmbio entre pessoas e seus ambientes” (Sarriera, 

2010, p.35). Ou seja, tal paradigma pressupõe a interdependência entre as 

pessoas e os diferentes sistemas que as rodeiam. 

Os sistemas estão divididos segundo o nível de proximidade e 

complexidade, usualmente representados através de estruturas concêntricas 

(vide figura 1). Inicialmente, há os microssistemas, nos quais se dão as 

relações mais próximas do ser humano, e onde a pessoa desenvolve sua vida 

e atividades, como Família, Trabalho, Amigos, Escola, Associações, Bairro, 

etc. Um conjunto de microssistemas irá compor o mesossistema, que 

consiste em um contexto maior, mais comunitário, envolvendo dois ou mais 

ambientes menores. Após, há o Exossistema, ao qual concernem aspectos 

como Políticas Públicas, Subculturas e Instituições. Embora não ocorra uma 

participação direta da pessoa em tais aspectos, estes irão influenciar 

diretamente suas vidas. Por fim, o Macrossistema, mais amplo que os 

anteriores, conecta e atravessa os outros sistemas (micro, meso e exo), 

englobando aspectos como Cultura, Religião, Ideologia, e Sistemas Político 

e Econômico (Sarriera, 2010). 

Para este trabalho, daremos maior ênfase aos microssistemas, e à 

satisfação de adolescentes acerca de aspectos relacionados a esses 

contextos. Cada Microssistema possui características particulares, sendo 

que dentro deles ocorrem atribuições de papeis, relacionamentos e 

desenvolvimento de diversos tipos de atividades (Sarriera, 2010). A 

importância de diversos microssistemas já foi investigada pelas ciências 

sociais, destacando-se a família, vizinhança, pares e escola. Esses contextos 

também são pauta frequentemente de diversos debates nas diferentes mídias 

(Duncan, Boisjoly & Harris, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 
Figura 1: A Estrutura Ecológico-Sistêmica. Adaptado de: "O Paradigma Ecológico na 

Psicologia Comunitária: do contexto à complexidade", por Sarriera, 2010, Introdução à 

Psicologia Comunitária: enfoques e bases conceituais, p. 35 

 

Outro aspecto que tem ganhado relevância cada vez maior no âmbito 

da pesquisa é o desenvolvimento de relações e o estabelecimento de 

vínculos nos diferentes contextos e graus de urbanização (Vieira, Vieira & 

Prado, 2011; Zordan & Wagner, 2009). Ou seja, de que forma o modo como 

a cidade está organizada influencia no modo das pessoas relacionarem-se. 

O presente trabalho corresponde a um recorte de um estudo maior, 

intitulado “Qualidade de Vida e Bem-Estar na Adolescência”, no qual 

foram aplicados questionários junto a adolescentes de escolas públicas e 

privadas de diversas cidades do Estado do Rio Grande do Sul. O objetivo 

desse estudo foi analisar possíveis diferenças na satisfação de adolescentes 

quanto a seus relacionamentos interpessoais.  

 

Método 

 

Para esta etapa da pesquisa, selecionamos alguns dos sistemas dos 

quais os adolescentes fazem parte: Escola, Família, Amigos e Comunidade. 

Para analisar tais diferenças, dividimos os participantes em dois grandes 

grupos: adolescentes que residem em cidades do interior do Rio Grande do 

Sul e adolescentes que residem na Capital do Estado. O total de 

participantes da pesquisa foi de 1589 adolescentes, com idades entre 12 e 16 

anos (M = 14,13, DP = 1,26). 

Os instrumentos utilizados para as análises foram uma escala de 

dados sociodemográficos (contendo Idade, Sexo, Cidade e Tipo de Escola), 

além de itens retirados da Escala sobre Satisfação com Diferentes Âmbitos 

da Vida, desenvolvida pelo Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida 

(Universidade de Girona, Espanha). Esta é uma escala Likert de 11 pontos, 
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variando de 0 = “Totalmente Insatisfeito” a 10 = “Totalmente Satisfeito”, 

conforme modelo abaixo: 

 
Atualmente, até que ponto você está 

satisfeito com cada um destes 

aspectos de sua vida? 

0=  

Totalmente 

Insatisfeito  

      10=  

Totalmente 

Satisfeito 

Com os grupos dos quais faz parte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Com o sentido de pertença na sua 

comunidade 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Com as suas relações com as outras 
pessoas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Com as relações com os professores 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Com as relações com seus colegas de 

aula 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Com suas relações familiares 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Com as relações com seus amigos/as  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Instituto de 

Psicologia/UFRGS, sob o protocolo Nº 066/2008. Os participantes foram 

contatados através das escolas que frequentavam. Estas foram sorteadas 

através de listas disponibilizadas pela Secretaria de Educação do Estado do 

Rio Grande do Sul. As escolas que aceitaram participar da coleta de dados 

preencheram o Termo de Concordância Institucional. Pesquisadores 

treinados fizeram uma visita inicial às escolas, na qual foram distribuídos os 

Termos de Consentimento Livres e Esclarecidos (TCLE) aos adolescentes 

interessados. As aplicações dos questionários foram coletivas, em sala de 

aula, contando sempre com a presença de dois pesquisadores treinados e o 

professor responsável. Somente responderam a este os adolescentes que 

trouxeram os TCLE assinados pelos pais ou responsáveis. 

O preenchimento dos questionários completos durou 

aproximadamente 45 minutos, sendo que estes foram checados 

individualmente após seu preenchimento, para evitar questões em branco ou 

com mais de uma resposta para o mesmo item. Os dados dos questionários 

foram posteriormente catalogados. A análise de dados foi feita com o 

auxílio do programa estatístico SPSS 18.0, utilizando-se Estatísticas 

Descritivas e Análises de Médias (Teste t de Student) para a comparação de 

médias entre grupos independentes. 
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Resultados 
 

Os resultados das estatísticas descritivas apontaram que 38,3% da 

amostra pesquisada frequentavam escolas na cidade de Porto Alegre, 

enquanto 61,7% em quatro cidades do interior do Estado: Passo Fundo, 

Santa Maria, Santa Cruz do Sul e Rio Grande. Do total de participantes, 

65,5% eram do sexo Feminino, e 34,5% do sexo Masculino. Quanto ao tipo 

de escolas, 45,4% estudava em escolas privadas e 54,6% em escolas 

públicas de suas respectivas cidades, conforme detalhado na tabela 1. 

 

Tabela 1. Características dos Participantes 
 Sexo 

n (%) 
Tipo de Escola 

n (%) 
 

 Masculino Feminino Publica Privada Total 

Porto Alegre  194 (31.9) 414 (68.1) 362 (59.7) 245 (40.3) 609 (38.3) 

Santa Cruz do Sul  115 (37.1) 195 (62.9) 94 (30.3) 216 (69.7) 310 (19.5) 
Santa Maria  87 (39.2) 135 (60.8) 87 (39.2) 135 (60.8) 222 (14) 

Rio Grande  80 (27.7) 209 (72.3) 250 (86.5) 39 (13.5) 289 (18.2) 

Passo Fundo 72 (45) 88 (55) 74 (46.3) 86 (53.8) 160 (10) 
Total 548 (34.5) 1041 (65.5) 870 (54.6) 720 (45.4) 1589 (100) 

 

Após, foram realizadas análises de comparações de médias para 

grupos independentes (Teste t de Student), a fim de investigar possíveis 

diferenças entre as médias de satisfação entre os adolescentes da capital e 

do interior do Estado. As médias, desvios-padrão e níveis de significância 

estão descritos detalhadamente na tabela 2. 

 

Tabela 2. Teste t de Student entre Capital e Interior 
  Cidades    

 
M (SD) t p 

 
Capital Interior  

 Com os grupos dos quais faz parte 8,51 (1,89) 8,72 (1,67) -2,19 0.029 

Com o sentido de pertença na sua comunidade 7,33 (2,38) 7,74 (2,04) -3,50 0.001 

Com as suas relações com as outras pessoas 8,26 (1,78) 8,34 (1,73) -0,89 0.373 
Com as relações com os professores 8,10 (2,05) 8,28 (1,86) -1,72 0.085 

Com as relações com seus colegas de aula 8,13 (2,00) 8,35 (1,89) -2,23 0.026 
Com suas relações familiares 8,26 (2,10) 8,52 (1,77) -2,52 0.012 

Com as relações com seus amigos/as 8,92 (1,50) 8,89 (1,54) 0,66 0.763 

 

Dos sete itens comparados, quatro apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas (p < 0,05): Satisfação com o sentido de 

pertença na sua comunidade (p = 0,001), Satisfação com suas relações 
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familiares (p = 0,012), Satisfação com as relações com seus colegas de aula 

(p = 0,026) e Satisfação com os Grupos dos quais faz parte (p = 0,029). 

 

Discussão 

 

Inicialmente, avaliando de um modo geral a satisfação dos 

adolescentes quanto a alguns dos sistemas dos quais fazem parte, pode-se 

identificar que em uma escala variando de 0 a 10, na qual quanto mais perto 

de dez, maior os níveis de satisfação, os adolescentes participantes deste 

estudo obtiveram índices médios satisfatórios, tanto na Capital (M = 8,22; 

DP = 1,96), quanto no interior do Estado (M = 8,41; DP = 1,79).  

Entretanto, ao analisarmos as diferenças entre os jovens da Capital e 

os do Interior, pôde-se observar que todas as diferenças de médias que se 

mostraram estatisticamente significativas foram maiores para o grupo de 

adolescentes que residiam nas cidades do interior do Estado. Tal diferença 

faz-nos pensar que, possivelmente alguns aspectos relativos ao contexto das 

cidades do interior exerçam influência na satisfação desses adolescentes 

com os domínios apontados. Estudos sobre relacionamentos interpessoais 

(Myers, 2000; Lin, Sun, Lee & Wu, 2007) apontam que a proximidade 

geográfica e física facilita a comunicação entre as pessoas, bem como afeta 

a qualidade da interação, fortalecendo e intensificando os vínculos afetivos. 

Assim, por serem as cidades do interior caracterizadas por contextos 

demográficos menores e geograficamente menos dispersos, pode-se inferir 

que os níveis mais elevados de satisfação dos adolescentes que residem 

nessas cidades possam estar afetados por essa maior proximidade em termos 

geográficos. 

Outro resultado instigante refere-se especificamente ao item de 

Satisfação com a sua Comunidade. Este foi o que apresentou maior 

diferença de médias entre Capital e Interior. Também nesse caso, atentamos 

para a hipótese de que nas cidades do Interior ainda haveria um maior 

convívio em seu bairro, além da maior utilização dos espaços públicos, 

fatores esses que são apontados pela literatura como aspectos que 

contribuem para o aumento do Senso de Comunidade (Wood, Frank & 

Giles-Corti, 2010; Cattell, Dines, Gesler, & Curtis, 2008). 

No que se refere à diferença encontrada quanto à Satisfação com as 

Relações Familiares, é possível inferir que, por serem cidades menores, com 

possivelmente maiores proximidades geográficas entre os principais 

contextos que o adolescente frequenta (escola, casa, casa dos amigos e 

ambiente de trabalho dos pais), haveria – consequentemente – mais tempo 

livre para atividades dispendidas com os membros da família. Além disso, é 
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possível pensar que as distâncias menores também podem favorecer a 

convivência com amigos fora do âmbito escolar. 

Embora não tenha havido diferenças significativas entre os contextos 

Capital e Interior quanto às médias referente às relações com os amigos, foi 

esse o item que obteve as maiores médias para ambos os contextos (8,92 

para a Capital, e 8,89 para o Interior). Tal resultado merece destaque, 

parecendo ratificar a importância dos amigos nessa etapa da vida, já relatada 

pela literatura em diversos trabalhos (Berndt, 2002; Pereira & Garcia, 

2007). Oliveira, Camilo e Assunção (2003) apontam os grupos de pares 

como tendo papel de grande importância para a formação da subjetividade 

na adolescência, sendo estes “seus principais interlocutores na atribuição de 

significado às experiências cotidianas” (p.62).  

Por fim, ressaltam-se as limitações do trabalho, uma vez que estudou 

somente itens isolados de satisfação com tais âmbitos. Outra limitação é 

relativa às cidades escolhidas, uma vez que, embora sejam do interior do 

Estado, todas elas são cidades com população superiores a 100 mil 

habitantes, sendo consideradas polos regionais. Estudos futuros poderão 

investigar como se dá a satisfação dos adolescentes em cidades ainda 

menores do que as pesquisadas, a fim de analisar como se comportam as 

médias nesses contextos. Outra possibilidade de estudos é através de 

investigação qualitativa, indagando junto aos adolescentes das cidades 

pesquisadas quais são os fatores da configuração da cidade que influenciam 

na satisfação com os diversos âmbitos relativos aos relacionamentos 

interpessoais. 
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A família é compreendida como uma instituição social fundamental, 

que exerce importante papel no desenvolvimento dos indivíduos, 

influenciando na aquisição de valores e na socialização. Cabe a ela também 

se assegurar da perpetuação enquanto espécie, provendo os cuidados 

adequados para um desenvolvimento saudável (Araújo, 2002; Pratta & 

Santos, 2007a) e transmitindo os valores éticos necessários para a 

convivência social (Osório, 1996). É no contexto familiar que crianças e 

adolescentes desenvolvem habilidades (não apenas individuais, mas 

também sociais) que ecoarão em outros contextos nos quais interagem (Del 

Prette & Del Prette, 2001). Cerveny e Bertoud (2009) apontam que família 

está organizada por mais de um tipo de laço (consanguíneo, afetivo e 

afinidade) e que, embora tenha passado por mudanças em termos de 

estrutura nos últimos anos, continua sendo a forma básica de organização 

social. 

Muitos estudos no Brasil têm se concentrado na temática do 

relacionamento interpessoal (Garcia, 2005). Compreende-se que os 

relacionamentos significativos estabelecidos com a família causam 

impactos no desenvolvimento infantil e nas crises da adolescência (Tuijl, 

Branje, Dubas, Vermulst & Aken, 2004). Além da influência mais imediata, 

as relações familiares podem repercutir também no funcionamento adulto. 

Atitudes familiares tais como aceitação e apoio na infância e na 

adolescência podem ter associações com a saúde no futuro, sendo que 

relações familiares positivas tendem a refletir em melhor autoestima e 

qualidade de vida. Além disso, tais relações podem também indicar menores 

riscos de psicopatologias (Paradis et al., 2011). 

A característica humana de organização em família, através da qual 

essa instituição continua sendo depositária da segurança e do bem-estar, é 

reflexo do quanto a família é valorizada enquanto contexto de 

desenvolvimento humano (Pratta & Santos, 2007b). A premissa de que há 

influência dos relacionamentos familiares e sociais na vida dos indivíduos 
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ampara-se na ideia de que o indivíduo deve ser compreendido a partir do 

seu contexto. Kelly (2006) propõe que os seres humanos, assim como 

outros organismos vivos, dependem uns dos outros não apenas como fontes 

de recursos para sobrevivência, alimentação e proteção, mas também (de 

forma indireta) para seu bem-estar e existência.   

Para Pollard e Lee (2003) estudar o bem-estar de crianças e 

adolescentes é uma demanda atual. Os autores acreditam na necessidade de 

determinar uma trajetória do desenvolvimento positivo. Para isso, o foco 

das pesquisas com este público deve ser nos atributos e potencialidades, 

indo além dos trabalhos sobre doenças e comportamentos de risco. Nessa 

direção, o estudo do bem-estar pode contribuir com esses achados.  

O bem-estar é um tema para o qual não há definição unânime e 

consensual. Pollard e Lee (2003) afirmam, porém, que grande parte dos 

estudos nessa área são inconsistentes por falharem em apresentar uma 

definição clara do que entendem por bem-estar. Por ser um tópico muito 

abrangente, é necessário que se explicite de qual ponto de vista se parte 

quando se faz referência a este conceito. Neste estudo, o bem-estar é 

compreendido como um conjunto de avaliações que os indivíduos fazem 

sobre suas vidas. Possui dois principais componentes, sendo um afetivo e 

outro cognitivo. Além disso, entende-se esse conceito enquanto uma 

representação das crenças e sentimentos que as pessoas têm em relação ao 

quanto os objetivos de suas vidas estão ou não sendo alcançados (Diener, 

2012). 

Goswani (2012), em trabalho sobre a influência de diferentes 

relações sociais no bem-estar de crianças e adolescentes de 10 a 15 anos, 

encontrou que dentre os seis tipos de relações estudados (relações 

familiares, relações com pares onde se sofra bullying, relações com adultos 

com tratamento injusto, amizades com afeto positivo, amizades com afeto 

negativo, relações com adultos vizinhos), as relações familiares foram as 

que apresentaram maiores influências no bem-estar. Nesse estudo percebe-

se, portanto, que a qualidade dos relacionamentos familiares desempenha 

papel essencial no bem-estar das crianças e adolescentes. Já Ben-zur (2003), 

em estudo que investigou as associações entre fatores pessoais e parentais 

com o bem-estar em adolescentes, encontrou que, dentre outros fatores, 

relações positivas entre pais e filhos contribuem com o bem-estar destes. 

 Em pesquisa desenvolvida na Irlanda sobre as relações entre o bem-

estar e o tempo dispendido com a família e amigos, McAuley, McKeown e 

Merriman (2012) encontraram que o bem-estar de crianças e adolescentes é 

centrado no tempo que passam com suas famílias. Para esses adolescentes é 

importante passar o tempo com seus pais, sendo que relatam uma 
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experiência de alegria mútua em compartilharem atividades prazerosas com 

seus familiares (incluindo a família extensa, como avós e tios). Já Gray, 

Chamratrithirong, Pattaravanich e Prasartkul (2011), em estudo sobre as 

contribuições de fatores familiares e não familiares para o bem-estar de 

adolescentes de 15 a 18 anos na Tailândia, encontraram que aspectos 

familiares como as configurações, os relacionamentos e a coesão familiar 

influenciam no bem-estar dos adolescentes. As contribuições da coesão 

(Hamama & Arazi, 2012) e do clima familiar (López, Ocha, Pérez & Ruiz, 

2008) são discutidas em outros estudos com adolescentes.  

Assim, questiona-se se a família pode ser considerada um dos mais 

importantes contextos sociais na vida do adolescente e se as interações 

estabelecidas no ambiente familiar podem ter implicações no bem-estar dos 

adolescentes. Portanto, o objetivo desse estudo foi conhecer as percepções 

de adolescentes acerca da contribuição dos relacionamentos familiares para 

o bem-estar.  

 

Método 

 

Foram realizados nove grupos focais com o foco em significados 

atribuídos ao bem-estar por adolescentes. O grupo focal caracteriza-se por 

um debate aberto e acessível a todos os participantes, onde as diferenças de 

status são desconsideradas, tendo por base uma discussão racional. Há uma 

troca de informações, percepções e experiências, sem que se favoreçam 

indivíduos ou posicionamentos específicos. Nessa modalidade de entrevista, 

espera-se que os entrevistados possam dar continuidade a uma discussão 

iniciada pelo moderador, interagindo entre si (Bauer & Gaskell, 2003).   

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Instituto de 

Psicologia/UFRGS, sob o protocolo Nº 066/2008. Participaram 72 

adolescentes, de ambos os sexos, sendo 40 alunos do ensino fundamental e 

médio de escolas privadas e 32 de escolas públicas, com idades entre 14 a 

16 anos. Os participantes eram provenientes de cinco cidades do Rio 

Grande do Sul (Porto Alegre, Passo Fundo, Rio Grande, Santa Maria e 

Santa Cruz do Sul), e foram distribuídos em nove grupos focais mistos. Em 

uma etapa anterior da pesquisa, os participantes já haviam respondido a um 

questionário sobre Bem-estar e outros aspectos associados. A participação 

nos grupos foi voluntária e contou com um novo consentimento dos 

participantes e de seus responsáveis. 

Os dados foram analisados através do método de Análise de 

Conteúdo proposto por Bardin (1977), com intermédio do software de 

análise de dados qualitativos Atlas Ti. Inicialmente as entrevistas dos 



42 

 

grupos focais foram gravadas e transcritas na íntegra e foi realizada leitura e 

releitura das mesmas. Em seguida, as expressões e frases que relacionavam 

o bem-estar percebido pelos adolescentes com os relacionamentos 

familiares foram codificadas e os códigos semelhantes agrupados em três 

categorias.  

 

Resultados 
 

As falas dos adolescentes foram organizadas em três categorias, 

conforme disposto na figura 1.  

 

Funções familiares 

 

Cuidado  

 

Os adolescentes apontam a família como responsável por seu 

cuidado e como provedora de bens essenciais para a sobrevivência. A 

família figura como fonte de estabilidade e segurança, onde seus membros 

estão sempre disponíveis para fornecer apoio em qualquer momento de suas 

vidas. Esta também aparece enquanto a instituição com a qual sempre é 

possível contar.  

Quanto ao relacionamento com os pais, destaca-se a importância do 

estabelecimento de diálogo e comunicação aberta. É importante para os 

adolescentes que haja liberdade para contar o que for necessário aos pais, 

sem julgamentos por parte destes. Além disso, é necessário que os pais e os 

adolescentes consigam estabelecer trocas afetivas bem-sucedidas, nas quais 

os adolescentes consigam perceber o suporte afetivo que os pais provêm a 

eles e, ao mesmo tempo, demonstrar o afeto que sentem pelos pais. É 

função da família fornecer condições básicas de sobrevivência, afeto, 

conforto e proteção. Relatam que sentir o investimento afetivo dos pais 

reflete no quanto se sentem apoiados ou rejeitados por eles.  

Outra questão levantada pelos adolescentes é em relação à 

importância dos limites dados pelos pais. Percebem que a distinção entre 

aquilo que podem e não podem fazer causa um desconforto momentâneo, 

mas que contribui para distinguirem aquilo que lhes faz bem e aquilo que 

lhes faz mal. Esse discernimento influencia também suas interações fora da 

família, especialmente no que diz respeito à escolha de seus amigos.  
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Figura 1. Resultados da análise de conteúdo distribuídos em três categorias: Conflitos 

familiares, Convivência com os Pais e Funções Familiares 

 

Dentro das funções familiares figura ainda a necessidade dos pais 

oportunizarem aos filhos o desenvolvimento de autonomia. Assim, os 

adolescentes consideram importante que sejam estimulados a dar conta de 

suas responsabilidades, para que aprendam a sobreviver sozinhos. Ressalta-

se que os adolescentes consideram importante o desenvolvimento da 

autonomia, ao mesmo tempo que percebem a estabilidade e a segurança 

provenientes da família como aspectos centrais da função familiar ligada ao 

bem-estar. 

 

Socialização 

 

Além das questões específicas levantadas pelos adolescentes em 

relação ao cuidado, a socialização aparece como importante elemento das 

funções familiares. Atribuem à família a tarefa de transpor valores 

referentes a como se portar dentro do meio social, como devem ou não agir 

na escola e em outras interações. Cabe à família repassar os principais 

valores éticos que guiarão sua conduta. Questões como a iniciação sexual, a 

inserção em grupos de amigos, as festas frequentadas e a profissão que irão 

escolher estão relacionadas aos valores que a família dita como pertinentes 

ou não àquele código ético familiar.  

Apontam, além disso, que os pais são os principais modelos de seus 

comportamentos. Relatam que, em alguns momentos, quando são 

repreendidos por ações semelhantes às dos pais, tentam demonstrar que 

somente estão agindo conforme o que estes os ensinaram. Nesse sentido, 

além dos valores que são repassados oralmente através as histórias 

familiares, também são importantes os comportamentos dos pais, que 

modelam os comportamentos dos filhos.  

 

Convivência com os pais 

 

Presença dos pais   

Para os adolescentes, os pais que conhecem seus amigos, sua rotina e 

interesses são componentes de uma família cujos relacionamentos 

promovem bem-estar. Consideram importante que haja nas famílias um 

clima de respeito e harmonia. As interações estabelecidas com os pais, 

irmãos e família extensa influenciam o humor, as atitudes, capacidade de 

concentração e até mesmo o desempenho escolar.  

Atividades desenvolvidas junto aos pais são consideradas importante 

fonte da percepção da presença dos pais nas suas vidas. Atividades 
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prazerosas fortalecem a consistência dos vínculos, permitindo que os 

adolescentes fiquem próximos de seus pais e possam compartilhar hábitos e 

assuntos em comum.  

 

Distanciamento dos pais 

Esse é um dos aspectos apontados pelos adolescentes que contradiz 

relações familiares que promovam bem-estar. À medida que os adolescentes 

consideram importante o envolvimento paterno em sua rotina, quando isso 

não ocorre há uma percepção do esvaziamento dessas relações. A principal 

causa atribuída a esse afastamento é o excesso de trabalho dos pais, sendo 

que nessas relações há uma tentativa de substituição do afeto por dinheiro, 

segundo os adolescentes. Assim, os pais passam pouco tempo com os filhos 

e, segundo os adolescentes, não sabem quem são seus amigos, seus 

principais gostos e, de maneira geral, quem são. Outro aspecto relacionado à 

falta de tempo dispendido na família é direcionado ao peso que alguns pais 

dão às suas vidas pessoais, sendo que essas acabam por se sobrepor à vida 

dos adolescentes.  

A falta de diálogo e a falta de compreensão estão diretamente 

relacionadas. Enquanto a falta de diálogo remete à dificuldade dos pais de 

conversar com os filhos e dar abertura para conversas livres de julgamentos, 

a falta de entendimento dos pais em relação à fase desenvolvimental em que 

os adolescentes se encontram relaciona-se com essa a falta de compreensão 

da fase e do mundo onde os adolescentes vivem. Algumas vezes os pais tem 

expectativas sobre os adolescentes que lhes parecem impossíveis de 

sustentar. Apesar disso, descrevem o esvaziamento proveniente da falta de 

limites dos pais. Dessa forma, percebem que os adolescentes têm mais 

dificuldade para enfrentar os desafios vitais e menos compreensão do desejo 

e sentimento do outro. Assim, na visão dos participantes, a falta de limites 

prejudica o desenvolvimento da empatia.   

Como empecilho a uma relação mais rica e promotora de bem-estar 

na família ainda é descrita a dificuldade na demonstração de afeto, 

especialmente afetos positivos, dentro da família. Alguns adolescentes 

relatam que sentem receio em se aproximar dos pais para abraçá-los ou 

afirmar seu amor.  

São citados ainda dois extremos de práticas parentais que podem 

estar ligados ao afastamento entre pais e filhos. Para os adolescentes, a 

superproteção - que consistiria em um excesso de proteção, no qual os pais 

tentam esconder a realidade social ligada à criminalidade, drogas e 

desigualdade - pode levar o filho a se desconectar do contexto em que está 
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inserido. Nesse sentido, os adolescentes superprotegidos teriam contato com 

pessoas do mesmo meio social sempre e seriam poupados das frustrações. 

Em outro extremo, apontam a negligência parental como o afastamento total 

da vida dos filhos, por quaiquer motivos. 

 

Conflitos 

A terceira categoria que agrupa as falas dos adolescentes diz respeito 

aos conflitos familiares. Eles são relativos aos aspectos contraditórios das 

relações familiares ao bem-estar. O controle parental é percebido pelos 

adolescentes como as atitudes que tem o intuito de disciplinar os 

adolescentes, mas que se sobrepõem às suas vontades. Diferente da 

imposição de limites, o controle parental é algo que não é compreendido 

pelos adolescentes e está relacionado à incompreensão dos pais em relação 

às suas vidas. Portanto, o sentimento de autossuficiência acaba sendo outro 

ponto de discordância e de conflitos familiares. Os adolescentes sentem que 

estão aptos a tomar responsabilidades por suas vidas, das quais os pais 

discordam. A principal queixa relaciona-se às imposições frente aos 

relacionamentos amorosos.  

Outro fator gerador de conflitos é a exigência dos pais frente aos 

estudos. Os adolescentes percebem-se sobrecarregados para 

corresponderem a expectativas muito altas em termos de desempenho 

escolar. Percebem que os pais esperam que realizem as tarefas da escola 

com excelência, levando em consideração suas possíveis profissões no 

futuro. Além disso, sentem-se inclinados à escolha de cursos superiores com 

os quais ainda não se identificam. 

O clima de brigas dentro da família, envolvendo ou não os 

adolescentes, despontam entre os conflitos que prejudicam o sentimento de 

bem-estar. Sendo assim, a existência de confrontos familiares influencia 

negativamente em seu humor e prejudica as relações interpessoais fora da 

família. A instabilidade dentro de casa gerada por esses conflitos faz com 

que os adolescentes percebam a fragilidade de seus cuidadores e muitas 

vezes se coloquem em posições de responsabilidade por eles.  

 

Discussão 
 

Os adolescentes indicaram que os relacionamentos familiares 

influenciam no seu bem-estar, conforme apontado em outros estudos 

(Pollard & Lee, 2003). Os resultados da pesquisa de Ben-zur (2003) 
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apontaram que adolescentes que relatam relações próximas e comunicação 

aberta com os pais mostram altos níveis de recursos internos e bem-estar.  

Os adolescentes também compreendem a execução das funções 

familiares por parte dos pais como imprescindíveis ao seu bem-estar. Para 

Araújo (2002), os pais tem por função básica garantir a sobrevivência de 

seus filhos, sendo que cabe aos pais o cuidado e o provimento de condições 

materiais e afetivas para o desenvolvimento dos filhos, assegurando a estes 

proteção e segurança. Nesse sentido, os adolescentes percebem como 

cuidado familiar aspectos como a estabilidade, segurança, diálogo, afeto, 

limites, confiança e liberdade, contribuindo para seu sentimento de 

satisfação com os relacionamentos familiares e consequentemente afetando 

seu bem-estar.  

Além disso, a transmissão de valores que ocorre como parte da 

função familiar de socialização permite que o adolescente sinta-se 

pertencente ao grupo familiar. Logo, o sentimento de pertença pode estar 

relacionado à percepção de coesão familiar. A relação entre coesão familiar 

e bem-estar já foi apontada em outros estudos, sendo que, na pesquisa de 

Hamama & Arazi (2012), coesão familiar esteve associada 

significativamente com maiores níveis de satisfação com a vida e afetos 

positivos. 

Os resultados desse estudo indicam que, apesar da adolescência 

caracterizar-se por um período de busca por individuação e autonomia, os 

adolescentes valorizam o afeto e a convivência com os pais. Paradis et al. 

(2011), em estudo longitudinal sobre a associação entre fatores familiares 

positivos na adolescência e funcionamento adulto, encontraram que a 

aceitação e o apoio familiar na adolescência são preditores de saúde na vida 

adulta. Além disso, sugerem que a troca de confidências com os familiares, 

durante a adolescência, influencia mais a adaptação positiva aos 30 anos do 

que as confidências trocadas com os amigos. Neste sentido, discute-se que a 

qualidade dos relacionamentos familiares na adolescência pode influenciar 

na satisfação global com a vida do adolescente e na avaliação cognitiva e 

afetiva da vida como um todo, quando adultos. Portanto, as relações 

familiares estabelecidas na adolescência podem contribuir para o bem-estar 

na vida adulta. Além disso, estudos sobre o tempo dispendido entre pais e 

filhos apontam que este se relaciona com o bem-estar, desde que as 

interações nesse período sejam consistentes e seguras (McAuley, McKeown 

& Merriman, 2012). 

Outro estudo que buscou avaliar a percepção dos adolescentes acerca 

das relações familiares (Pratta, & Santos, 2007a) demonstrarou que a 
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família foi igualmente apontada pelos jovens como um referencial 

importante, sendo apreciada por características como a “união”, “amizade”, 

“amor” e “sinceridade”. Relatou-se também a importância da boa 

comunicação, acarretando em vínculos sólidos e seguros, a partir da 

confiança e relação de proximidade afetiva estabelecida entre seus 

membros. Garcia (2005) aponta que a qualidade da comunicação, por 

exemplo, afetaria não somente o desenvolvimento da relação, mas também 

a satisfação com a mesma. 

A percepção de que os conflitos familiares afetam o humor pode 

estar relacionada à influência que esses conflitos exercem sobre o clima 

familiar. Compreende-se o clima familiar como o ambiente que resulta do 

nível de coesão, qualidade da comunicação em termos de expressividade e 

conflitos entre pais e filhos (López et al. 2008). Dessa forma infere-se que 

aspectos que influenciam no clima familiar podem contribuir para a 

avaliação afetiva do adolescente. O estado afetivo é um componente do 

bem-estar, contribuindo para essa avaliação global da vida. Portanto, o 

clima familiar parece contribuir para a percepção de bem-estar dos 

adolescentes. À medida que percebem a existência de conflitos há uma 

contribuição para os afetos negativos que pode estar contraditoriamente 

relacionada com o bem-estar. 

Os resultados desse estudo podem auxiliar na formulação de 

programas de intervenção junto aos pais, uma vez que foi possível 

compreender melhor como o bem-estar dos adolescentes participantes é 

influenciado pelas diferentes interações familiares. Ainda que a família 

venha sendo considerada por estudiosos, ao longo dos anos, como sendo a 

unidade básica da interação social (Osório, 1996) exercendo, portanto papel 

preponderante na vida dos indivíduos, é preciso reconhecer as inúmeras 

transformações pelas quais a estrutura familiar e os papeis parentais vem 

passando no decorrer das ultimas décadas.  

Assim, cabe aos trabalhos futuros investigarem como se dá o bem-

estar para os adolescentes atentando também aos diferentes modelos 

familiares, uma vez que não mais se pode falar em um modelo único de 

família. Trabalhos cruzando as percepções de pais e filhos (incluindo 

crianças) acerca dos componentes da família que influenciam em seu bem-

estar também se fazem importantes, a fim de podermos melhor conhecer as 

semelhanças e diferenças entre as percepções nos diferentes papeis 

familiares. 
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As relações estabelecidas entre atores humanos no processo de 

convivência são exteriorizadas através de manifestações eivadas de valores 

abstratos. Estes, ora lícitos ora ilícitos, ora legais ora ilegais tem se tornado 

alvo de questionamentos sob a perspectiva de diversas áreas do 

conhecimento.  

Na seara das relações interpessoais em cujo transparecer das atitudes 

se faz necessário para a sua existência, a violência é entendida como ato de 

força, impetuoso, brutal e veementemente praticado na intenção de um 

objetivo, podendo esta ser exteriorizada em cunho material ou moral (Slaib 

& Carvalho, 2012).  

A violência possui origens socioculturais, político-ideológico 

podendo ser prevenida por atuações multidisciplinares que envolvam o 

diálogo entre diferentes setores da sociedade (Vieira, Assis, Nascimento, 

Vieira & Netto, 2003). Para que esta promoção preventiva acerca destes 

atos de violência possa efetivamente ser realizada faz-se necessário o 

conhecimento prévio de onde, quando e como agir. Mais especificamente 

faz-se necessário compreender o fenômeno da violência nos territórios em 

que ocorrem, para então ousar indicar possíveis caminhos que contribuam 

para sua prevenção e redução de forma eficaz.  

De acordo com dados oficiais do Mapa da violência 2011, no Estado 

de Minas Gerais os homicídios cresceram 163% entre os anos de 1998 e 

2008. Em relação ao Território Brasileiro, este documento revela que 

apenas 8% dos crimes de homicídio foram efetivamente solucionados, o que 

corresponde a 4 mil dos 50 mil assassinatos registrados no País (Waiselfisz, 

2011). 

__________________________________________ 
1
 O presente estudo baseia-se na pesquisa intitulada “Representações Sociais em torno do 

crime de homicídio por apenados inseridos no sistema prisional de Governador 

Valadares/MG”, apoiada financeiramente pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Minas Gerais – FAPEMIG. 
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Segundo dados do IBGE o Brasil contava em 2008 com cerca de 

18,3% da população na faixa dos 15 a 18 anos o que correspondia a 34,6 

milhões de jovens.  A taxa mais elevada de homicídio concentra-se entre 

jovens de 15 a 24 anos. Esta que em 1980 era de 17,2 (para cada 100 mil 

jovens) passou para 52,4 em 2010. Tem-se aqui uma situação alarmante 

considerando que ao longo desses 30 anos a taxa de homicídios praticada 

pela população jovem cresceu 204% enquanto a taxa de homicídios 

praticada pela população não jovem cresceu 100%. Isto alerta para o 

entendimento de que, em todas as regiões do país as taxas de homicídios 

cometidos na faixa etária jovem, mais que duplicaram, em comparação com 

as taxas de homicídio da população compreendida em outras faixas, ou seja, 

na população não jovem (Waiselfisz, 2012).  

Esta situação alarmante torna-se ainda mais crítica em função de 

duas variáveis que se entrelaçam.  A primeira refere-se aos elevados índices 

de violência já praticados por adolescentes. A segunda refere-se ao fato de 

que os atos de violência construídos desde a adolescência, estruturam-se 

como Representações ou como práticas, tendendo a perdurar na fase jovem 

e adulta do ser humano (Menin, 2005).  

A cidade de Governador Valadares não difere da hedionda realidade 

vivida no país. No estudo denominado Mapa da Violência - 2011, o 

município apresentou uma ocorrência de 156 homicídios no ano de 2006.  

Este quociente equivalia a 50,3 homicídios para cada 100 mil munícipes. Já 

no ano de 2010 percebe-se uma inóxia queda nos cometimentos dos 

homicídios. Esta foi quantificada em 115 homicídios ocorridos no 

município em questão, o que correspondeu a uma taxa percentual de 43,6 

homicídios para cada 100 mil habitantes por ano (Waiselfisz, 2011). 

Nesse contexto de perdas de vidas humanas por atos violentos a 

realidade perpassa o problema que se enreda sobre os desvios ao 

entendimento do dever legal, norma primária, externalizando-se na prática 

do homicídio. Os homicídios derivados de relações interpessoais são 

facilmente esclarecidos, por serem, na maioria das vezes, de caráter não 

doloso. Nessas situações o homicida, por não ser um criminoso 

“profissional”, não apresenta perfil de fuga. Apresenta certa estabilidade na 

vida, da qual não pode simplesmente se desprender. Via de regra, apenas 

8% (oito por cento) dos homicídios são solucionados, correspondendo estes 

aos homicídios cometidos em função de interveniências de relacionamentos 

interpessoais. Sendo assim, pode-se inferir que, os 92% (noventa e dois por 

cento) restantes abarcam os crimes cometidos por conduta homicida nas 
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quais não há interveniências de relacionamento interpessoal isto é, vítima e 

assassino não possuem relação anterior ao fato (Rebelo, 2011). 

Face a esta realidade uma questão de importância crucial se coloca 

sobretudo para os sujeitos sociais envolvidos em relações interpessoais nas 

quais existe uma significativa dependência entre os atores. Esta questão 

pode se formulada nos seguintes termos: como no bojo de relações 

interpessoais estabelecidas emergem ações geradoras da prática homicida? 

 

Metodologia 

 

Objetivando responder à questão central deste estudo, procurar-se-á 

ao longo deste evidenciar as complexas interveniências que fazem emergir 

nas relações interpessoais em que existe uma significativa dependência 

entre os atores, ações geradoras da conduta homicida.  

No intuito de responder ao problema central deste estudo 

desenvolveu-se esta pesquisa de abordagem qualitativa, fundamentada na 

perspectiva da Teoria das Representações Sociais (TRS). Trata-se de uma 

pesquisa exploratória sob a forma de estudo de caso (Gil, 2002). Os dados 

foram coletados no Presídio de Governador Valadares, localizado na Rua 

Soldado Edson Veloso, sem nº, bairro Santos Dumont II. A coleta baseou-se 

em uma entrevista guiada por um Roteiro Semiestruturado de Entrevista. 

Nesta foram contempladas situações presentes e passadas que envolveram o 

respondente, abordando questões relacionadas crime, lei e cumprimento da 

lei. Ao recluso foi explicado o objetivo do estudo e assegurado o anonimato 

das respostas. A ele foi ainda informado de que não teria quaisquer ônus, 

bônus financeiro ou penal pela participação no estudo. Somente após seu 

consentimento e confirmação deste através da assinatura do TCLE (Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido) que a entrevista foi iniciada. Esta foi 

registrada eletronicamente por meio de um gravador de voz digital. 

O estudo do presente caso foi elaborado a partir dos fragmentos de 

história de vida obtidos durante a entrevista. O nome utilizado (Kevin) é 

fictício o que, inviabiliza a identificação do recluso, mantendo o caráter 

confidencial das informações. A escolha metodológica do estudo de caso foi 

consubstanciada na singularidade conferida pela história dos sujeitos de 

interesse deste estudo. História esta cujo significado pode ser revelado com 

base na TRS, por ser algo que só faz sentido dentro do contexto ou território 

em que se produziu a experiência dos atores envolvidos (Garcia-Roza, 

2005). Os fragmentos mais importantes foram acrescentados a este trabalho 

para a ancoração do mesmo. 



54 

 
 

Resultados e Discussão 

 

O entrevistado Kevin que reside em Governador Valadares desde seu 

nascimento, é brasileiro, casado, mecânico de profissão e possui 39 anos de 

idade. No exercício de sua profissão por mais de 20 anos conseguiu obter 

sua casa própria estabelecendo residência fixa neste município. Antes de ser 

incluído no sistema penitenciário, sua percepção remuneratória girava em 

torno de 4,5 (quatro e meio) salários mínimos. Por influência da esposa com 

quem teve dois filhos, frequentava uma igreja evangélica, salientando em 

seu discurso não ser membro ou professar a crença da referida religião. 

Durante toda a entrevista apresentou um discurso coerente e coeso, ciente 

de tudo o que estava relatando. Antes de cometer o homicídio não tinha 

antecedentes criminais.  

No início da entrevista, logo após ter sido orientado sobre os 

objetivos da mesma e recolhido seu aceite em participar, foi-lhe perguntado 

o que lhe vinha à mente, ou que pensamentos eram evocados, diante do 

termo ou palavra CRIME.  Sem muito refletir, imediatamente fez o seguinte 

relato: “Eu não gosto. Não tem nada a ver comigo, porque o que aconteceu 

comigo foi uma fatalidade. Eu não sou do crime, sou uma pessoa 

trabalhadora e tudo, né? Felizmente” (Kevin, 2013). (grifo nosso). 

Fatalidade é um termo originário do latim FATALIS (FUNESTO), 

empregado na terminologia jurídica e terminologia da Psicologia para 

indicar tudo que é improrrogável e decisivo, não podendo de modo algum 

ser impedido ou evitado (Slaib & Carvalho, 2012). Este compreende um ato 

de vontade compulsivo e onipotente. De forma conexa, Miotto (1992) 

considera que a pessoa, presa ou não, contribui com um traço marcante para 

o entendimento da personalidade e do ato de violência praticado. A mesma 

autora informa ainda que o exagero da agressividade, a sua desproporção, a 

sua impetuosidade, o seu exercício ilegítimo e injusto consubstanciam a 

violência. Portanto, em uma primeira análise, o entrevistado entende que o 

ato praticado não foi originário de uma vontade reflexiva, mas de uma 

investida incontrolável como que se originada de forças externas que o 

impulsionaram para tal. 

De mesmo sentido, ao longo da entrevista foi possível perceber que o 

entrevistado Kevin quis deixar bem claro não ser ele um assassino. Que, o 

que de fato aconteceu não passou de um acidente, de uma fatalidade: “É 

justamente isso. Foi uma discussão, entendeu? Aí a pessoa veio me 

agredindo, né, e na defesa eu empurrei a pessoa e a pessoa bateu a cabeça, 

entendeu? Deu um traumatismo e veio a óbito” (Kevin, 2013). 
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Sá (1999) apresenta-nos o termo violência como sendo usado nos 

mais diferentes contextos e, conseqüentemente, com os mais diferentes 

significados, inclusive em função das diferentes linhas ideológicas e 

teóricas de pensamento.  E é neste mesmo diapasão, que se depreende da 

fala acima exposta pelo entrevistado, a busca em imprimir o reflexo do seu 

desejo de delimitar o contorno de seu ato julgado criminoso ao 

entendimento do termo ‘fatalidade’. Fatalidade como excludente da ilicitude 

deste mesmo ato.  

Ao ser solicitado que detalhasse os eventos ocorridos no dia da 

morte de seu “agressor”, Kevin respondeu: “é uma coisa que eu não gosto 

muito de ficar lembrando não, entendeu? (...) a gente faz de tudo pra não 

lembrar.”. Isso demonstra que no presente estudo de caso o entrevistado, 

considerado homicida, procura a qualquer custo eliminar da consciência as 

lembranças desagradáveis dos fatos ocorridos no dia do “homicídio”. Quer 

sentir-se menos culpado e para tanto se defende da maneira que pode: 

negando o ocorrido (repete o tempo todo que foi um acidente, uma 

fatalidade), projetando no outro o nexo causal (para ele, a violência que 

gerou a ‘fatalidade de seu ato’ foi o fato da outra pessoa ter avançado sobre 

ele) e, finalmente, recalcando as lembranças que deseja esquecer ou apagar.  

Em relação aos mecanismos de defesa do ego utilizados pelo entrevistado 

Kevin para aliviar a sua consciência, além dos já citados sobressai-se em 

seu discurso o uso da chamada racionalização. Racionalização de forma ‘en 

passant’ é o processo pelo qual o indivíduo tenta justificar a si mesmo. Esta 

se faz destacar quando Kevin ao ser questionado a respeito do grau de 

participação e responsabilidade da outra parte envolvida no evento morte, 

faz o seguinte comentário: 

 
Eu acredito que sim, porque se ela não viesse pra cima de mim, jamais, 

entendeu, eu teria cometido. Eu não sou de briga. Eu não sou do crime, 

nem nada. Inclusive eu até trampo na cadeia. A maioria das pessoas me 

conhece (Kevin, 2013). 

 

A relação que o homicida mantinha com a vítima era de cunho 

afetivo e social. Como ele descreve, trata-se de uma pessoa que com ele 

conviveu durante muito tempo no passado, mas que por questões que ele 

preferiu não mencionar, foi levado a romper os laços. Faz-se importante 

mencionar que em momento algum o entrevistado indica se essa pessoa 

tratava-se de alguém do sexo masculino ou feminino.  

Por várias vezes, durante a entrevista, o entrevistado Kevin 

menciona que o que ocorreu foi fruto de uma discussão momentânea. 
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Considera-se uma pessoa centrada, calma e sensata, mas que levado pelo 

“calor do momento”, para se defender, empurrou o agressor: 

 
É. Eu acho que é questão de fatalidade. Às vezes o nervosismo daquele 

momento ali. O momento, às vezes de não pensar na hora. Às vezes, 

quando for igual o meu caso, que aconteceu de ser inimigo a pessoa, me 

agrediu, se eu tivesse... (buscando palavras) a reação foi tão rápida, que 

se naquele momento eu tivesse tempo de ter esquivado, talvez não teria 

acontecido o que aconteceu. (Kevin, 2013) 

 

Nessas condições o fruto de relações interpessoais mal resolvidas 

eclode em uma discussão, agressão e finalmente, em um homicídio. 

Fernandes e Fernandes referem-se a este tipo de indivíduo como criminoso 

ocasional, ou seja, aquele indivíduo que comete o ato delituoso embora não 

possua tendências à criminalidade; “delinqüe, por assim dizer, conforme as 

circunstâncias, que nunca são por eles criadas, mas que não evita ou não 

sabe evitar por suas fragilidades anímicas” (Fernandes & Fernandes, 2010, 

p. 387). 

Apesar de Kevin afirmar que “foi uma discussão mais calorosa, coisa 

de relacionamento”, torna-se inviável atribuir valor apenas às relações 

interpessoais mantidas entre a vítima e o agressor. É certo que a conduta, 

seja ela delituosa ou não, muitas vezes é conduzida por estímulos exteriores, 

embora não se deva, em hipótese alguma, desconsiderar os atributos 

internos estáveis que esta pessoa comporta em si. Encaixam-se aí fatores 

relacionados à estrutura da personalidade do indivíduo tais como caráter e 

temperamento (Fernandes & Fernandes, 2010).  

Destarte, convém também salientar no presente estudo, que a 

violência se difere da agressividade. Apesar de muitas vezes serem 

conceitos utilizados com distorções de sentido e significados, a violência no 

presente caso não decorreu da agressividade. Sem sombra de dúvidas, a 

violência no caso em tela se fez valer de uma força intensa que teve seu 

nascedouro em um instinto agressivo. Porém não é esta ‘força’ que vai 

conferir ao Kevin o desvio do entendimento do dever primário legal. Ela 

sim, de cunho biológico, será apenas a mola propulsora para a ‘fatalidade’ 

de seu ato (do Kevin). O ato sim, conduta homicida, realização adversa do 

cumprimento do dever primário legal que é o respeito à vida, consubstancia 

o questionamento central do presente artigo em investigar como as relações 

interpessoais podem influenciar o indivíduo a cometer um ato homicida. 

Fundamentado na relação equivocada entre o ato realizado, a 

possibilidade do entendimento adverso do que seja ‘fatalidade’, ou seja, 
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relação de atenuação entre causa e efeito, busca Kevin justificar o 

descontrole emocional e a violência por ele despendida, no entendimento de 

que o impulso biológico seria o elemento responsável por seu erro. Porém, 

na seara do Direito Fundamental VIDA, o fato ocorrido regula-se pelas leis 

da razão, elucubradas ante a um processo legislativo legal, oriundas de um 

Poder estabelecido por um Estado Democrático de Direito consubstanciado 

no Principio da Separação dos Poderes. 

A estes dizeres apresenta-se a fala consubstanciada na atitude a qual 

demonstra arrependimento tanto de ter matado, quanto de ter se deixado 

envolver pela calorosa discussão: 

 
Justamente, que eu acho assim, em primeiro lugar, na minha vida, eu 

nunca gostaria que tivesse acontecido o que aconteceu. Veio a acontecer 

o que aconteceu comigo foi uma discussão. Entendeu? Não foi arma, 

não foi faca, não foi nada. Foi numa discussão, a pessoa bateu a cabeça e 

teve um traumatismo. Entendeu? Então pra mim, eu tenho como 

primeiro lugar essa fatalidade por isso, né? (KEVIN, 2013) 

 

Neste diapasão a ‘fatalidade’ impressa no discurso do entrevistado 

Kevin inspira-se na concepção que o mesmo deixa transparecer sobre o que 

lhe seria injustiça. Neste contorno a chamada Representação Social se faz 

presente, pois ancorado no conceito desenvolvido através do senso comum 

sobre o que seja fatalidade faz representar na injustiça a fatalidade de se 

encontrar preso. Perelman (1999), doutrinariamente em sua obra Ética e 

Direito, aponta o fato de que existem inúmeras concepções de justiça, o que 

por sua vez, pode-se afirmar que representaria antonimamente a injustiça. 

 
Cada um defenderá uma concepção de justiça que lhe dá razão e deixa o 

adversário em má posição. [...] percebemos imediatamente a incrível 

multiplicidade dos sentidos que se atribuem a essa noção, e a confusão 

extraordinária que é provocada por seu uso (Perelman, 1999, p.8-9). 

 

Kevin ainda em entrevista apresenta em seu discurso ter o termo lei 

um significado de: “o que rege, alguma coisa que nos rege”. Atribui à 

palavra ‘juiz’ o termo de maior importância no sentido correlato à lei. Pode-

se perceber que o entrevistado possui a plena consciência do valor das 

regras. Regras que regulam comportamentos que por sua vez dizem respeito 

a si e aos outros (em função de um interesse coletivo e das coletividades). 

Destarte, poder-se-ia afirmar que Kevin tem consciência de que existem 

regras que são prescritivas de condutas de prevenção para o comportamento 

antissocial. Ele entende que é o tipo de comportamento emitido que gera 
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consequências punitivas. Apesar disto, busca ancorar na fatalidade uma 

conformidade ao seu ato como desvio lícito, para o seu descumprimento do 

dever legal. Consubstanciando o dito, Menin (2005, p.63) nos ensina: 

 
Com relação às formas de relações sociais, percebemos que nessa 

obra Piaget [O Julgamento Moral da Criança, 1932] as coloca como 

fator mais importante da evolução dos estágios de desenvolvimento 

da prática e da consciência das regras. [...] Piaget conclui que a 

construção da moralidade é um fenômeno necessariamente 

interativo, isto é, fruto de interações sociais em todas as suas fases e 

marcado por duas formas extremas de relações: as de respeito 

unilateral e as de respeito mútuo (Menin, 20005, p.63). 
 

Conclusão 

 

Em seu discurso o entrevistado indica que o homicídio cometido 

compreendeu um ato ilegal, mas provocado por um contexto subjetivo do 

ato e a própria onipotência em evitá-lo. O ímpeto do ocorrido não surgiu, 

segundo ele, de um ato de vontade, mas de uma ocorrência que deve ser 

entendida enquanto uma fatalidade. Neste diapasão, ao considerar o crime 

enquanto uma fatalidade, a pena atribuída a ele, entrevistado, é interpretada 

e ressentida como uma subtração de sua liberdade de escolha, o que de fato, 

interpela para os envolvidos a difusão entre lícito e ilícito. 

O entrevistado coloca em xeque a ilicitude do seu ato ao ancorá-lo na 

fatalidade. Deste modo, acredita que por seu ato ser proveniente de um 

impulso impensado, ele não deve ser penalizado. Percorrer os labirintos 

traçados por Kevin na busca de saberes cotidianos apreendidos em suas 

Representações Sociais do que seja crime, lei e justiça significa desvelar 

todo um universo de sentidos e significados construído por ele na sua 

maneira idiossincrática de introjetar sua relação com o mundo. Se por um 

lado a compreensão do homicídio na perspectiva de quem o pratica 

possibilita repensar as práticas sociais em relação a este sujeito, por outro 

ela não pode desempenhar a função de imputação de inocência do ato 

cometido pelo sujeito, pois se assim fosse, todos os atos que ferem o direito 

do outro poderiam tornar-se justificáveis partindo do ponto de vista de 

quem feriu.  

Em quaisquer tragédias provenientes de relações interpessoais, e em 

especial a do caso tratado neste estudo, atribuir responsabilidade à outra 

parte pelo ocorrido se configuraria como o subterfúgio ideal para conferir 

legitimidade à conduta homicida. Contudo, o que se percebe nesta 
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confluência entre intersubjetividades é que na história não existem heróis 

nem vilões, embora a tendência humana seja, na maioria das vezes, 

representar o outro como o culpado. 

Destarte, não há que se falar em fatalidades, ou sequer fruto de 

Representações Sociais, as quais divergiram do legal estabelecido ou, as 

quais se ancoraram em um dever permitido, porém sob o manto da 

fatalidade. Conclui-se sim, que não se pode trespassar homicídio e 

fatalidade como fruto de relações interpessoais mal resolvidas. Este 

interpasse eclodiria em desrespeito às regras e impossibilidade da 

convivência social. Atribuir legalidade a um ato de ilegalidade poderia fazer 

como que o ser humano voltasse a agir como mero animal regido por 

impulsos ou ações puramente instintivas. 
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O bem-estar subjetivo representa a avaliação cognitiva e afetiva que 

as pessoas fazem de suas vidas. Representa suas crenças e sentimentos 

sobre ter uma vida desejável e compensadora (Diener, 2012), considerando 

os aspectos internos e as relações com outras pessoas e com o meio 

ambiente (Casas, 2009). A avaliação do bem-estar pode variar de acordo 

com a cultura em que a pessoa está inserida, uma vez que algumas 

características são mais valorizadas em algumas culturas do que em outras.  

Diversos estudos sobre o bem-estar infantil trabalham enfatizando os 

déficits das crianças, em lugar de suas forças e habilidades (Pollard & Lee, 

2003). Tal ênfase pode levar pesquisadores, profissionais e gestores de 

políticas voltadas à infância a se preocuparem em atuar somente junto às 

“limitações” infantis, em vez de buscar promover suas potencialidades.  

Ao mesmo tempo diversas políticas são voltadas às crianças, mas 

valorizam prioritariamente sua preparação para o futuro, almejando adultos 

mais saudáveis, mais ajustados e mais felizes; desconsideram, no entanto, 

seus direitos como cidadãos no momento presente (Ben-Arieh, 2010; Ben-

Arieh & Frones, 2011; Casas, 2011). Podemos perceber que essa postura 

pode vir dos próprios pais, que muitas vezes preenchem todo o tempo da 

criança fora da escola com diversas atividades, a fim de melhor prepará-la 

para a vida adulta. 

Muitos estudos têm como foco as necessidades objetivas ou 

materiais da vida das crianças, como sua saúde física, bem-estar material, 

moradia e ambiente, educação, segurança, comportamentos de risco e 

qualidade de vida na escola (Ben-Arieh, 2010; Casas, 2011). Embora as 

políticas públicas dirigidas à infância sejam majoritariamente baseadas 

nesses dados objetivos, existe a necessidade de estudos direcionados 

também a aspectos subjetivos da vida das crianças, tais como: satisfação 

com aspectos de suas vidas, valores, tempo livre, habilidades sociais, 

interesses, participação social, entre outros (Casas, 2011). Apenas 

recentemente pesquisadores têm se dedicado aos aspectos não objetivos 
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junto a essa população, sendo que grande parte deles utiliza como 

informantes documentos sobre as crianças ou a avaliação de adultos, 

desconsiderando a opinião das crianças sobre suas próprias vidas (McAuley, 

McKeown & Merriman, 2012). 

Consideramos importante ouvir as próprias crianças, fazendo delas 

os informantes principais, parceiras dos estudiosos que desenvolvem 

pesquisas com crianças e não sobre crianças, contrariando a visão 

adultocêntrica (Casas, 2011; Corsaro, 2009; McAuley, McKeown & 

Merriman, 2012; Redin, 2009). Nesse sentido, acreditamos que é importante 

conhecer os ambientes em que estas vivem, como sua escola, família e 

comunidade, no sentido de melhor compreender o estabelecimento e 

desenvolvimento de seus relacionamentos (Casas, 2005; Sarriera et al., 

2012).  

 

Escola e desenvolvimento infantil 

 

De acordo com Bronfenbrenner (1996), os microssistemas são os 

ambientes onde a pessoa estabelece relações face a face estáveis e 

significativas. Ou seja, são os ambientes dos quais o indivíduo participa 

diretamente em seu cotidiano. No caso das crianças, os microssistemas mais 

importantes seriam a família, a comunidade e a escola. Dentro dessa 

perspectiva, a literatura tem discutido a contribuição dos microssistemas 

relativos à família, aos pares e à escola no desenvolvimento das crianças e 

adolescentes (Bedin, 2013; Ottova et al., 2012).  

A escola tem um papel importante no desenvolvimento e bem-estar 

das crianças, promovendo sua socialização, e o aprendizado de regras e de 

limites. O ambiente escolar proporciona não somente aprendizado cognitivo 

e instrumental, mas também emocional, através das relações que a criança 

estabelece com os professores e com as outras crianças (Müller, 2008). A 

escola é um dos ambientes onde a criança passa grande parte de seu dia, 

onde se relaciona muitas vezes mais com seus colegas e professores do que 

com a própria família. Isso se dá especialmente nos casos em que 

permanecem de manhã e de tarde na escola - o chamado turno integral.  

Nos relacionamentos com as outras pessoas, aprendem regras de 

convivência e comportamento impostas pela escola, que ensinam a respeitar 

limites e o espaço alheio (Müller, 2008). Esse aprendizado ocorre com a 

intervenção dos professores, mas principalmente no relacionamento com 

seus colegas, quando as próprias crianças regulam seu comportamento, 

exigindo que as regras sejam mantidas e os limites, respeitados. O 
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relacionamento entre as crianças desenvolve uma cultura própria entre os 

pares, na qual que elas  ressignificam as situações vividas com os adultos 

através da brincadeira, desenvolvendo novos sentidos e as próprias 

habilidades de criar e de se relacionar (Corsaro, 2009; Rocha, 2008). A 

escola destaca-se como um dos principais contextos relacionais das 

crianças, onde se desenvolvem aprendizados cotidianos e se estabelecem as 

primeiras relações de amizade. Assim, a escola acaba sendo também o local 

onde se iniciam as primeiras amizades (Merizio & Rossetti, 2008; Silva & 

Garcia, 2008). 

Forrest et al. (2013) verificaram a existência de uma  influência 

mútua entre o sucesso escolar, satisfação de vida e saúde de crianças de 9 a 

13 anos de idade. Além disso, o desempenho acadêmico pode ser afetado 

por algumas condições tais como condições crônicas de saúde, relações com 

os colegas, engajamento em atividades escolares, estresse, e bullying. As 

notas e avaliações escolares podem causar ansiedade e estresse nas crianças, 

interferindo no bem-estar (Forrest et al., 2013; Sznitman, Reisel e Romer, 

2011).  

Apesar de serem estressantes, tais situações integram o cotidiano da 

vida escolar, já que provavelmente a criança será avaliada desde sua entrada 

na escola. O mesmo não ocorre com as relações negativas com colegas e 

professores, como bullying (Glew, Fan, Katon, & Rivara, 2008; Reijntjesa 

et al., 2013). No estudo de Ottova et al. (2012), o alto nível de pressão 

escolar negativa, ter sofrido bullying no mínimo duas vezes e vivenciar 

clima negativo em sala de aula foram associados a um aumento nas queixas 

psicossomáticas de crianças entre 11 e 13 anos, como dores nas costas e 

pescoço, dores de cabeça, incômodos estomacais e falta de apetite.  

Adamson (2007) destaca como indicadores de bem-estar na escola a 

permanência na escola e as conquistas escolares. Segundo o organizador do 

estudo, a participação dos jovens em cursos depois da escola obrigatória 

também reflete o bem-estar do período escolar. Ou seja, crianças com 

elevado bem-estar na infância tendem a associá-lo também aos estudos e a 

permanecer estudando depois do tempo determinado como mínimo 

obrigatório. O ambiente escolar positivo contribui para o bem-estar, 

incentivando a criança a permanecer mais tempo na escola e a dedicar-se 

mais a suas atividades escolares. 

Considerando a importância da escola no desenvolvimento infantil, e 

por ser um dos principais microssistemas de que a criança faz parte, 

buscamos conhecer suas características e as relações que se estabelecem 
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nesse contexto. Assim o objetivo do estudo é investigar a influência do 

contexto escolar no bem-estar das crianças. 

 

Método 
 

Participaram do estudo 2156 crianças entre 9 e 12 anos (M=10,83; 

SD=0,85), de escolas públicas e privadas de Porto Alegre e outras quatro 

cidades do interior do estado do Rio Grande do Sul (Santa Cruz do Sul, 

Santa Maria, Passo Fundo e Rio Grande). Do total, 55,8% eram do sexo 

feminino e 44,2% eram do sexo masculino.  

As crianças foram contatadas por intermédio das escolas, que 

autorizaram a pesquisa assinando um Termo de Consentimento 

Institucional. Após, foram enviados aos pais os Termos de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), condição para a participação das crianças na 

pesquisa. As crianças que retornaram com os TCLE assinados responderam 

aos instrumentos de forma coletiva, em sala de aula, com a presença de dois 

pesquisadores e do professor responsável. O tempo de aplicação foi de 

aproximadamente 50 minutos em cada sala de aula. A coleta de dados foi 

realizada entre março e dezembro de 2012. 

 

Instrumentos   

 

Os instrumentos utilizados integram uma pesquisa mais abrangente 

desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em Psicologia Comunitária, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em parceria com a 

Internacional Society of Child Indicators (ISCI). Foram aplicados 

questionários que buscam avaliar aspectos da vida e das atividades 

cotidianas das crianças, e suas próprias percepções e avaliações de seu bem-

estar. Para esse estudo estão sendo considerados o Personal Well-Being 

Index-School Children (PWI-SC) e itens relativos à satisfação com a escola. 

 

Personal Well-Being Index-School Children (PWI-SC)  

 

O Personal Well-Being Index foi desenvolvido originalmente por 

Cummins, Eckersley, Van Pallant, Vugt e Misajon (2003) para avaliar o 

bem-estar de adultos. A partir da escala original foi desenvolvido o 

Personal Well-Being Index-School Children (PWI-SC), direcionado à 

população escolar. Neste estudo utilizou-se uma adaptação do PWI-SC, que 

difere da escala original por utilizar termos mais simples. Os itens dessa 
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versão foram respondidos em escala Likert de 11 pontos, variando de 0= 

“totalmente insatisfeito” a 10 = “totalmente satisfeito”.  

O Manual do PWI-SC (Cummins & Lau, 2005) faz referência às 

características psicométricas do PWI (International Wellbeing Group, 

2006). Seis amostras da população australiana foram avaliadas pelo 

instrumento e obteve-se uma variação máxima de 3.2 pontos percentuais em 

bem-estar subjetivo e o alfa de Cronbach adequado, variando entre .70 e .85 

tanto na Austrália como em outros países (Lau, Cummins & McPherson, 

2005). 

 

Itens relativos à satisfação com a escola 

 

As questões relativas à satisfação com a escola buscam avaliar as 

relações interpessoais estabelecidas na escola (especialmente com colegas), 

a percepção que a criança tem de suas notas escolares e sua a experiência 

escolar como um todo, que inclui sua relação com outras pessoas e com o 

ambiente escolar. Os participantes responderam sobre o quanto estão 

satisfeitos com a escola em que vão, as outras crianças nas sua sala de aula, 

suas notas na escola. Os seis itens foram respondidos em escalas likert de 

onze pontos, que variam de 0= “totalmente insatisfeito” a 10 = “totalmente 

satisfeito”.  

 

Resultados 
 

Foram realizadas análises de regressão linear múltipla, tendo como 

variável dependente a média do PWI-SC (M=8,87; SD=1,12) e como 

variáveis independentes os itens de satisfação com a escola “A escola em 

que você vai” (M=9,01; SD=1,88); “Outras crianças da sua sala de aula” 

(M=8,18; SD=2,24), “Suas notas na escola” (M=8,40; SD=2,17), “A sua 

experiência na escola” (M=8,94; SD=1,73).  

Foi utilizado o método stepwise, no qual as variáveis são 

acrescentadas uma de cada vez, de acordo com sua contribuição para a 

explicação da variável dependente, sendo incluídas primeiramente as que se 

correlacionam mais fortemente com a variável dependente. Foram gerados 

quatro modelos, sendo o último - composto pelas quatro variáveis 

independentes - o que explica maior variância na média do PWI-SC. 

Conforme as variáveis foram acrescentadas no modelo inicial, os valores 

dos coeficientes de determinação (R) e determinação ajustado (R²) foram 

aumentados e houve  redução do erro padrão estimado. Os dados foram 
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testados para normalidade, multicolinearidade, homocedasticidade e 

linearidade.  A tabela 1 apresenta os dados do modelo citado. 

 

Tabela 1. Preditores de Bem-Estar Pessoal  
Variáveis  

B 

 

SE B 

 

β 

 

t  

     
As outras crianças da sua sala da aula* .123 .010 .245 11.880 

Sua experiência na escola* .155 .014 .240 11.160 

Suas notas na escola* .110 .011 .210 10.473 
A escola que você vai* .084 .013 .139 6.667 

     
R2 

F 

.351 

264,917 

   

Variável dependente:  média PWI-SC      

Nota: N= 2156; Questão: “O quanto satisfeito você se sente com...”.  
*Nível de significância p<0,001.  R2 ajustado= .350;  PWI-SC (M=8,87; SD=1,12). 

 

Os resultados indicam que 35% da variância na média  final do PWI-

SC pode ser explicada pelos itens de satisfação com a escola. Os valores de 

Beta padronizados (β) permitem comparar a contribuição de cada item para 

a variação da média do PWI-SC. De acordo com os valores de Beta 

padronizado (β) , a satisfação com as outras crianças da sala de aula (β= 

.245)  é o item que mais contribui para o bem-estar das crianças 

participantes (β= .240), seguido da satisfação com a experiência na escola, a 

satisfação com as notas escolares (β= .210), e a satisfação com a escola que 

frequenta (β= .139).  

 

Discussão 

 

Considerando a contribuição da explicação de 35% da variância do 

bem-estar pela satisfação com a escola, pode-se pensar na importância que a 

esta exerce na vida das crianças.  É o ambiente onde a criança passa a maior 

parte do seu tempo e onde estabelece relações com outras crianças e com 

adultos que não fazem parte de sua família, sendo um dos contextos que 

influenciam seu desenvolvimento (Bronfenbrenner, 1996; Müller, 2008). 

Casas (2005), indo nessa direção, afirma que conhecer os ambientes em que 

as crianças vivem - tais como sua escola, família e comunidade - é 

importante para compreender o estabelecimento e desenvolvimento de seus 

relacionamentos. 

Os resultados apontam que a satisfação com a escola é o item que 

menos contribui para o bem-estar. Podemos inferir que o bem-estar das 
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crianças é mais influenciado pela sua satisfação com as outras crianças da 

sua sala de aula, demonstrando a importância dessa interação. Na relação 

com outras crianças, é estabelecida uma cultura de pares e a apropriação de 

informações do mundo adulto para atender a seus interesses enquanto 

crianças. Dessa forma, elas não só internalizam a cultura, mas a produzem e 

a modificam, desenvolvendo novos sentidos e as próprias habilidades de 

criar e se relacionar, produzindo significações de sua própria vida (Corsaro, 

2009; Rocha, 2008).  

A experiência escolar aparece em seguida na contribuição no bem-

estar dos participantes do estudo, e inclui as relações com outras pessoas 

além do rendimento da criança. A experiência que a criança vive na escola 

não depende tanto de sua estrutura física, ou do tipo de escola que 

frequenta, seja pública ou particular. Pode ser compreendida como o 

conjunto de vivências proporcionado pelo período que a criança frequenta a 

escola, sendo composto pelo aprendizado, pela relação da criança com seus 

colegas, professores e funcionários, bem como pelas suas expectativas em 

relação aos outros e  ao seu  próprio desempenho escolar.  

O ambiente escolar proporciona aprendizado cognitivo e emocional, 

através das relações que a criança estabelece com seus colegas, professores 

e funcionários de sua escola. Além disso, a literatura aponta que as regras 

de convivência e comportamento impostas pela escola ensinam a respeitar 

limites e o espaço alheio (Müller, 2008). O clima escolar, definido como a 

qualidade da relação entre a criança e seus colegas e professores, influi na 

autoestima e indiretamente no bem-estar. Esse conceito é subdividido em 

amizade entre alunos, participação em aula e apoio do professor, 

abrangendo grande parte da vivência da criança na escola, de modo que 

pode ser um bom regulador da qualidade das experiências escolares (López, 

Pérez, Ochoa & Ruiz, 2008; Ottova et al., 2012). 

Os resultados desse estudo vão ao encontro de pesquisas como as de 

Forrest et al. (2013) e de Sznitman, Reisel e Romer (2011), que indicam 

relações entre  desempenho escolar a satisfação com a vida e a saúde 

mental.  Nesse estudo, o desempenho escolar contribui para o bem-estar das 

crianças. Portanto, infere-se que percepções melhores das notas escolares 

podem indicar bem-estar na escola e influenciar na satisfação com a vida 

em geral e no bem-estar das crianças. A experiência escolar pode ser mais 

positiva com intervenções promotoras de relacionamentos positivos entre as 

crianças, e entre estas e os professores. Nesse sentido é importante 

desenvolver intervenções no contexto escolar a fim de promover maiores 

índices de bem-estar nas crianças em idade escolar. 
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Considera-se importante estudar as percepções das próprias crianças 

sobre seu bem-estar e os aspectos cotidianos que podem interferir nele, 

valorizando  sua opinião e reconhecendo a criança como alguém capaz 

de  avaliar o que lhe faz bem. Pesquisas baseadas nas respostas das próprias 

crianças podem fornecer informações valiosas para o maior entendimento 

dessa população, além de auxiliar no direcionamento das intervenções 

dirigidas a elas. 
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A família é entendida como rede primária de interação social e 

provedora de apoio indispensável à manutenção da integridade física e 

psicológica do indivíduo. A primeira e essencial função psíquica da família 

é dispensar afeto, fundamental à sobrevivência emocional dos recém-

nascidos. Transmitir as experiências individuais e grupais acumuladas é 

uma tarefa psicológica e social, na medida em que os pais colaboram com a 

formação da identidade pessoal de seus filhos, Souza, Baptista e Alves 

(2008). 

A família tem um papel fundamental na formação do indivíduo, por 

ser esta a primeira instituição social, na qual a criança convive e se torna o 

local onde se estabelecem os primeiros padrões de comportamentos através 

da interação entre seus membros (Baptista, 2009). Consequentemente tais 

comportamentos serão reproduzidos por estes na sociedade, por meio das 

instituições e grupos sociais dos quais ela faz parte. Para De Antoni e Koller 

(2000), é na família que, muitas vezes, são encontradas a causa dos vários 

problemas de comportamento da criança, como agressões contra colegas. 

Dessa maneira, para compreender as práticas de atos de violência na 

escola fez-se necessário analisar a possível relação desta, com as 

experiências que o aluno tem em sua educação no âmbito familiar, 

apreendida por intermédio de suas representações, emoções e interrelações.   

Partindo desses pressupostos, o estudo foi conduzido no sentido de 

que o baixo nível de suporte familiar, poderia estar associado a problemas 

de comportamentos violentos do aluno na escola. Para tanto, buscou-se 

responder as seguintes hipóteses: famílias cujas relações, em termos de 

afetividade pouco expressiva entre seus membros, podem influenciar no 

desenvolvimento de comportamentos antissociais dos filhos; famílias que 

mantêm relações de confiança, liberdade e privacidade entre seus membros 

podem formar crianças mais resilientes; e, alunos que praticam atos de 
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violência na escola podem expressar sentimentos e comportamentos 

negativos em relação à família.  

Com o intuito de investigar tal problemática, o presente trabalho teve 

por objetivo, analisar a percepção das relações familiares em termos de 

afetividade, autonomia e adaptação entre membros da família de alunos 

considerados praticantes de atos de violência na escola. Bem como, 

investigar os fatores promotores de circunstâncias internas à família (fatores 

culturais, socioeconômicos, comunicação, relações afetivas) que poderiam 

influenciar no desenvolvimento de comportamentos externalizantes com 

componentes antissociais pela criança. Assim, o estudo teve como eixo 

principal a seguinte pergunta: Qual é a percepção de suporte familiar por 

parte dos pais ou responsáveis por alunos envolvidos em atos de violências 

na escola? 

A relevância desse estudo se justifica por meio de sua descrição e 

análise dos resultados finais/globais, a oportunizarem os sujeitos envolvidos 

direta e/ou indiretamente, refletir sobre suas práticas cotidianas no que 

tange ao suporte familiar em termos de afetividade, autonomia e adaptação 

existentes no âmbito familiar. E também, como instrumento para análises 

comparativas de futuras pesquisas sobre essa temática que venham ser 

realizadas. 

 

Família: contexto histórico-sociocultural 

 

A família é a primeira instituição na qual o sujeito é inserido, nela a 

criança aprende valores como ética, amor, educação e respeito que, 

posteriormente, tornam-se o pilar de sustentação de sua conduta nas suas 

relações interpessoais (Bem & Wagner, 2006). Cada criança que chega ao 

mundo, nasce em um contexto familiar repleto de expectativas, crenças, 

valores e metas e não em um contexto vazio, compreende-se que o cenário 

familiar “[...] forma um conjunto de influências que contribuirão na 

formação dos indivíduos, constituindo-se numa peça essencial para entender 

o desenvolvimento desses indivíduos” (Bem & Wagner, 2006, p. 63). 

Além do seu papel na formação do sujeito a família ainda é 

responsável pela continuidade da espécie humana, pois esta, “[...] é o único 

grupo que promove, sem separação, a sobrevivência biológica” (Sawaia, 

2010, p. 43). E como instituição social, Dessen e Polonia, (2007) afirmam 

que a família como instituição social, busca assegurar a continuidade dos 

seus membros, incluindo a proteção e o bem estar da criança.  
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A família também se distingue de outras instituições através de suas 

singularidades. Para Gomes (1990 como citado em Biasoli-Alves, 2008) são 

essas especificidades, que na família se defrontam e se compõem as forças 

da subjetividade e do social, diferenciando-a de outras instituições. 

Corroborando com o que foi postulado, Reis (1989) defende que é na 

instituição familiar que, através das relações sociais, nas quais ela se 

inscreve e nos aspectos emocionais vividos entre seus membros, nos 

reconhecemos como sujeitos. Ela tem, conforme afirma Dessen e Polonia 

(2007), uma forte influência no comportamento dos indivíduos, 

especialmente das crianças que aprendem as diferentes formas de existir, de 

ver o mundo e construir as suas relações sociais. 

 Entretanto, tal instituição, ao longo do tempo, foi se transformando e 

se adaptando a evolução. Ristum (2010), afirma que, como uma construção 

histórica, social e cultural, o conceito de família como instituição social tem 

passado por constantes mudanças. Conceituar família, portanto, envolve um 

olhar sobre vários enfoques, tais como “[...] analisá-la sob o prisma social, 

cultural ou segundo a evolução histórica em determinada sociedade...” 

(Biasoli-Alves, 2008, p. 20). 

Partindo de uma visão histórica, Poster, (1979 como citado em Reis, 

1989), afirma que a família pode ser classificada em quatro modelos ao 

longo do tempo: a família aristocrática e a família camponesa (dos séculos 

XVI e XVII), a família proletária e a família moderna (a partir do século 

XIX). Esta última é predominante na sociedade em que vivemos que 

corresponde aos valores e cultura ocidentais. Essa ressalva é válida, como 

afirma Baptista (2009), que as diferentes sociedades, em variados 

momentos históricos refletem a pluralidade desse grupo. 

Em concordância com o autor descrito, Reis (1989), postula que os 

modelos de família não apresentam como idênticas todas as unidades 

familiares da classe social a que se referem, mas apenas captam o que há 

nelas de essencial servindo de base para o estudo de suas estruturas 

emocionais em determinados momentos de sua história. 

Utilizando das definições psicológicas, o grupo familiar é visto como 

um conjunto de relações, compreendida segundo a afirmação de De Antoni 

e Koller (2000, p. 349) como “[...] totalidade, sistema ou grupo formado por 

pessoas que se relacionam entre si, por parentesco e/ou por se considerarem 

pertencentes àquele contexto”. No âmbito social a família é vista como a 

responsável pela transmissão de valores, crenças, ideias e significados que 

estão presentes nas sociedades. E como mediadora entre indivíduo e 

sociedade, Reis (1989), afirma que a nossa percepção de mundo e como nos 
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situamos nela, aprendemos na família. Ou seja, a família é a formadora da 

nossa primeira identidade social, ela é o primeiro ‘nós’ a quem aprendemos 

a nos referir, (Reis, 1989).  Seguindo essa mesma linha de pensamento, 

Dessen e Polonia, (2007, p. 22), postulam que “[...] como primeira 

mediadora entre o homem e a cultura, a família constitui a unidade 

dinâmica das relações de cunho afetivo, social e cognitivo que estão imersas 

nas condições materiais, históricas e culturais de um dado grupo social”.  

 

Família e suporte familiar 

 

Suporte familiar pode ser entendido como a capacidade da família 

em oferecer a seus membros: constância, cuidado, carinho, atenção, diálogo, 

informação, autonomia, empatia, afetividade, aceitação e liberdade 

(Baptista & Oliveira, 2004; Souza, Baptista & Alves, 2008). A 

sobrevivência da família depende em grande parte, de como seus membros 

se interrelacionam, promover a socialização no âmbito familiar através do 

desenvolvimento dos valores afetivos, não só contribui para um ambiente 

familiar saudável, como também propicia melhoria na relação destes com a 

sociedade.  

Segundo Dessen e Polonia, (2007, p. 24), “[...] os laços afetivos 

formados dentro da família, particularmente entre pais e filhos, podem 

desenvolver padrões de interação positivos que possibilitam o ajustamento 

do indivíduo aos diferentes ambientes de que participa”.  O 

desenvolvimento dos valores afetivos, associado ao poder que a família 

exerce sobre seus membros, a partir da hierarquia etária e de gênero, 

conduz, segundo Reis (1989), a análise do seu funcionamento a centrar-se 

no binômio autoridade/amor. Assim, é possível entender a dinâmica interna 

da família e suas funções a partir do relacionamento entre afeto e poder 

existente no contexto familiar. Assim, a caracterização da família se dá 

essencialmente pelas vivências emocionais desenvolvidas entre seus 

membros.  

O funcionamento familiar também exerce um papel significativo na 

transmissão de valores para as gerações futuras, como afirma Gomes-Pedro 

(1995), que em cada família existe um infinito de valores transmitidos de 

geração a geração, e, em todo esse testemunho passado e partilhado num 

envolvimento de afeto e de identidade, sobrevive e desenvolve-se um 

sentido de poder e orgulho que reforça o caráter e inspira o comportamento.  

O bom funcionamento do grupo familiar está relacionado aos 

processos familiares, Baptista (2007), estes, dizem respeito aos fatores 
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comportamentais e interacionais da família, tais como os conflitos, as 

diferenças entre os membros da família, comunicação, resolução de 

problemas, controle, incentivo e liberdade que cada indivíduo possui para se 

expressar e ter autonomia. Dessa forma, autonomia segundo o autor 

supracitado consiste em “[...] relações de confiança, liberdade e privacidade 

entre os membros” (Baptista, 2007, p. 55), onde a autonomia entre os 

membros da família implica na transformação do sujeito, favorecendo o seu 

processo de crescimento.  

De acordo com Mondin (2005), os padrões de interação familiar, 

como o tom emocional da família, a responsabilidade dos pais em relação à 

criança, o exercício do controle, a quantidade e a qualidade da comunicação 

afetam inevitavelmente a segurança da criança. É o que afirma Baptista 

(2009, p. 33), “[...] crianças que frequentemente assistem a brigas dos pais 

podem imitar esses comportamentos em seus relacionamentos, serem hostis, 

desenvolverem estratégias inadequadas de resolução de problemas 

baseados, na emoção, entre outras características”. 

A adaptação familiar refere-se a sentimentos e comportamentos 

negativos em relação à família, (Baptista, 2009). Essa aversão ao 

funcionamento familiar pode refletir o cenário de violência que a família 

tem se configurado. Segundo Ristum (2010), práticas educativas violentas, 

soluções violentas para os conflitos familiares, uso indiscriminado de poder 

físico, social ou psicológico, negligência ou abandono da criança, privando-

a de condições necessárias ao seu desenvolvimento, ainda permanecem 

presentes no cotidiano familiar.  

 

Violência na escola  

 

A violência acomete o mundo contemporâneo em todas as suas 

instâncias e se manifesta de variadas formas.  Na escola, esta pode se 

expressar sob múltiplos enfoques e pode ser compreendida de maneiras 

diversas.  

Fante (2005) afirma que tal fenômeno acontece em todas as escolas, 

independente do turno escolar, da localização, do tamanho da escola ou das 

cidades, de serem séries iniciais ou finais, de ser escola pública ou privada. 

Muitas crianças e adolescentes vêem-se confrontados frequentemente, no 

seu cotidiano escolar, com situações de agressividade.  

A violência na escola está sempre correlacionada com a 

desigualdade de poder, como afirma Williams (2003), a violência floresce e 

flui com maior intensidade quando há desigualdade de condições entre 
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vítima e agressor. E é responsável indiretamente por um clima de medo e 

perplexidade em torno das vítimas, bem como dos demais membros da 

comunidade educativa que se envolve no fenômeno sem saber o que fazer, 

Fante (2005). 

A prática de atos violentos pelas crianças, no ambiente escolar, tais 

como xingar, agredir fisicamente e/ou verbalmente, humilhar, ameaçar, etc. 

pode estar relacionada a múltiplos fatores. Há uma tendência de o 

comportamento agressivo ser influenciado por aprendizado através de 

experiências externas ou mesmo intrafamiliares. Bandura, Ross e Ross, 

(1961) e Fante (2005) postulam que o comportamento agressivo pode ser 

instalado e mantido por diversas razões, dentre elas: observação dos 

comportamentos de adultos e outras crianças, valorização social, carência 

afetiva, ausência de limites, maus tratos físicos e explosões emocionais.  

 

 Métodos 
 

Participaram da pesquisa vinte pais ou responsáveis por alunos 

envolvidos em queixas ou registros de violência (verbal, psicológica e 

física), do primeiro ao quinto ano, considerado primeiro ciclo do ensino 

fundamental de uma escola da rede pública municipal de ensino de Rolim 

de Moura – RO, após lerem e aceitarem o conteúdo disposto no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A amostra foi composta a 

partir de informações coletadas com professores, orientadora e diretora da 

escola, através da entrevista informal. Como critério de inclusão, era 

necessário que o participante tivesse maioridade, ser pai ou responsável de 

aluno do primeiro ciclo do ensino fundamental, com registro ou queixa de 

envolvimento em atos de violência na referida escola. 

O estudo foi delineado por uma abordagem quali-quantitativa e de 

natureza descritiva com a finalidade de caracterizar a população por meio 

das variáveis como: idade, gênero, número de filhos e membros da família, 

nível de escolaridade, nível de renda, modelo de família, estado civil, tipo 

de moradia e renda familiar.  

Para coleta de dados utilizou-se o Inventário de Percepção de 

Suporte Familiar (IPSF) (Baptista, 2009). O instrumento é uma escala 

Likert de 3 pontos, a saber, quase nunca ou nunca, às vezes e quase sempre 

ou sempre, é constituído de 42 itens e três dimensões. É destinado a pessoas 

de 11 a 57 anos e pode ser aplicado tanto individual quanto coletivamente e 

o tempo limite de aplicação é de 20 minutos. Também foi utilizado um 

questionário sócio demográfico para coleta de dados referentes à 
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caracterização e descrição do perfil dos participantes, bem como uma 

entrevista informal com os professores e a direção da escola para obtenção 

de informações sobre os registros de atos de violência na escola praticados 

pelos alunos infratores. A coleta de dados se deu na residência do 

participante conforme sua disponibilidade e a do pesquisador 

A correção dos dados coletados se deu por meio do crivo de correção 

do instrumento (IPSF) e analisados estatisticamente pelo programa SPSS for 

Windows, versão 15.0, envolvendo frequências (relativas e absolutas) e 

porcentagens. 

 

Resultados e Discussão 

 

De acordo com as análises das características dos participantes, 

constatou-se que em relação ao estado civil, a maioria n=10 (50%) relatou 

ser casado, n=05 (25%) solteiros e n=05 (25%) estavam entre os 

divorciados e viúvos. De acordo com Baptista e Oliveira (2004), diferentes 

estruturas familiares podem oferecer suporte familiar adequado, não 

havendo relação direta entre o conceito de estrutura familiar e suporte 

familiar.   

Quanto ao modelo de família, 05 participantes afirmaram pertencer a 

uma família nuclear e n=15 (75%) relataram conviver em uma família 

constituída. A maioria dos participantes n=09 (45%) relatou ter apenas entre 

um e dois filhos, n=08 (40%) entre três e quatro filhos e n=03 (15%) entre 

cinco e oito filhos. O número de membros na família constituiu em sua 

maioria, n=12 (60%) entre cinco e sete membros, com número entre três e 

quatros foram relatados por n=07 (35%) dos participantes e apenas 

n=01(05%) afirmou conviver numa família acima de oito membros. 

Esses dados enfatizam a importância dessas famílias estarem 

credenciadas a programas que proporcionam algum tipo de ajuda financeira, 

como mostram os resultados, onde n=17(85%) dos participantes afirmaram 

receber algum tipo de benefício. Quanto às condições econômicas a maioria 

dos participantes n=09 (45%) relatou ter renda familiar entre um e dois 

salários mínimos, apenas n=01 (05%) tinha renda maior que dois salários 

mínimos e n=09 (45 %) possuem renda menor que um salário mínimo. 

Quando questionados sobre sua ocupação atual n=10 (50%) dos 

participantes responderam estar trabalhando e n=10 (50%) encontram-se 

desempregados. Esses indicadores demonstram um nível socioeconômico 

baixo na amostra estudada, que pode também ter influenciado no baixo 

nível de percepção de suporte familiar. 
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No que se refere ao tipo de moradia n=14 (70%) relataram residir em 

casa própria, n=04 (20%) casa alugada e n=02 (10%) em casa cedida. Vale 

ressaltar que a maioria das famílias que fizeram parte do estudo reside em 

um bairro popular, onde a moradia foi cedida pelo governo do estado em 

conjunto com a prefeitura municipal através de um programa habitacional.  

Considerando que a família deve ser vista como influenciada por 

outras variáveis como afirma Baptista (2009), as condições 

socioeconômicas podem ser considerada fator de risco quando se refere ao 

suporte familiar. Nesse sentido, encontramos sustentação dessa afirmativa 

nas ideias de Evans (2004 como citado em Baptista, 2009), que crianças 

provenientes de famílias com baixos níveis econômicos estão mais expostas 

a separações, violência familiar e possuem menos suporte de seus pais.  

Quanto ao nível de instrução, a maioria dos participantes n=16 

(80%) possui apenas o ensino fundamental incompleto; entre estes, 

incluem-se os analfabetos e aqueles que estudaram apenas as séries iniciais 

do ensino fundamental. Os que possuem o ensino médio incompleto 

somaram n=02 (10%), e, n=02 (10%) possuem o ensino médio completo. 

 Embora o manual do IPSF não apresente restrições quanto à 

escolaridade, o baixo nível de escolaridade pode contribuir para níveis 

baixos de percepção do suporte familiar como afirma Bueno (2009).  

Como demonstrado na Tabela 1, todas as dimensões do IPSF 

(afetivo-consistente, adaptação e autonomia), bem como a pontuação total 

apresentaram níveis baixos de percepção de suporte familiar.  

Quanto ao escore geral do IPSF, nota-se que n=13 (65%) dos 

participantes apresentaram um nível total de percepção de suporte familiar 

Baixo e n=07 (35%) apresentaram um nível Médio-Baixo, e os níveis, 

médio-Alto e Alto não atingiram a pontuação mínima. Os dados estão mais 

detalhados na Tabela 1, que também apresenta os resultados de cada um dos 

três fatores.  

A dimensão afetivo-consistente foi a que apresentou maior nível de 

suporte familiar entre os participantes, nesta foi evidenciado as relações 

afetivas positivas intrafamiliares. Segundo Souza, Baptista e Alves (2008), 

os sentimentos positivos em relação à família são essenciais ao 

desenvolvimento da criança indicando que quanto maior o nível de 

percepção suporte familiar oferecido a ela, melhor será suas relações 

afetivas positivas na família, o seu interesse entre os membros, sua 

expressão de carinho e desempenho nas habilidades de enfrentamento de 

problemas, ou seja, a qualidade das relações familiares está associada ao 
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ajustamento emocional e comportamental entre crianças e adultos, ou 

mesmo entre adultos, (Baptista, 2007). 

 

Tabela 1. Níveis de percepção de suporte familiar dos participantes, 2012. 
 

Nível IPSF 

(F1) Afetivo-

Consistente 

(F2) 

adaptação 

Familiar 

(F3) 

Autonomia 

Familiar 

Total IPSF 

 n % n % n % n % 
Baixo (0-21 pontos) 00 00 12 60 19 95 13 65 

Médio baixo (22-28 

pontos) 

09 45 03 15 01 05 07 35 

Médio alto (29 -33 

pontos) 

09 45 05 25 00 00 00 00 

Alto (34-42 pontos) 02 10 00 00 00 00 00 00 

Total 20 100 20 100 20 100 20 100 

Fonte: Inventário de Percepção de Suporte Familiar – IPSF, (Baptista, 2009). 

 

Quanto à dimensão adaptação familiar observa-se que o baixo nível 

de percepção familiar foi representado por n=12 (60%) dos participantes. 

Esses dados indicam que entre esses membros é maior a percepção de 

sentimentos negativos em relação à família, como isolamento, exclusão, 

raiva, vergonha, relações agressivas, irritação, incompreensão, competição e 

culpabilidade na família. De acordo com O’Leary e Vidair (2005 como 

citado em Baptista, 2009), crianças que assistem a brigas entre os pais 

constantemente, podem se tornar mais agressivos, ou seja, elas passam a 

imitar esses comportamentos em seus relacionamentos.  

A dimensão autonomia familiar apresentou o menor nível de suporte 

familiar onde n=19 (95%) dos participantes encontra-se em nível baixo. Isso 

denota que nessas famílias é pouco perceptível a autonomia, confiança, 

privacidade e liberdade que o indivíduo tem de sua família. Baptista (2009), 

afirma que as famílias com adequados níveis de coesão, proporcionam aos 

seus membros a sensação de independência e que a autonomia está 

relacionada à capacidade de desenvolver regras morais entre os mesmos. 

Esses dados sugerem que, famílias com baixo nível de suporte 

familiar tendem a apresentar níveis altos de comportamentos inadequados 

entre seus membros. De acordo com Ferreira e Marturano (2002), 

comportamentos externalizantes com componentes antissociais 

frequentemente se desenvolvem em contextos de adversidade ambiental. 

Diante dos resultados, verificou-se que os funcionamentos 

familiares, nos quais os alunos com queixas de violência estão inseridos, 

podem ser considerados como grupos de riscos. O baixo nível de suporte 
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familiar oferecido pela família nos fatores adaptação e autonomia, pode 

denotar que o comportamento inadequado desses alunos pode estar 

associado ao seu modelo familiar e que estes estariam apenas reproduzindo 

comportamentos aprendidos e reforçados pela família. 

 

Considerações finais 

 

Discorrer sobre as interações familiares e suas variáveis nos levou a 

algumas considerações e apontamentos sobre os aspectos que reforçam o 

comportamento inadequado do aluno no ambiente escolar.  De acordo com 

o que foi apresentado na literatura que norteia esse estudo, nota-se que a 

falta de carinho presente, privacidade e confiança entre os membros e os 

sentimentos de negação destes em relação a sua família são elementos 

potenciais na formação de um indivíduo agressivo. Assim sendo, o objetivo 

desta pesquisa foi investigar a possível associação entre o envolvimento do 

aluno em atos de violência na escola e o funcionamento familiar ao qual 

este se encontra inserido.  

Considerando que o comportamento antissocial pode ser são 

aprendido pela criança, é aceitável supor que a falta de suporte familiar 

oferecido pela família possa estar contribuindo direta ou indiretamente na 

produção ou reprodução do comportamento agressivos desses alunos. Tal 

constatação tem como base as afirmativas dos pais ou responsáveis por 

meio de suas observações e experiência que apontam para um ambiente 

familiar com baixo nível de apoio aos seus membros.  

Entre as limitações deste estudo, pode-se apontar o número de 

participantes reduzidos, e a não participação do aluno como respondente ao 

questionário, uma vez que a percepção do suporte familiar deste poderia 

divergir daquelas descritas pelos pais ou responsáveis. Também deve-se 

considerar como limitação a população e o local de realização do estudo, 

considerando que  a pesquisa foi delineada apenas com familiares de alunos 

de uma escola da rede pública de ensino de uma região periférica da cidade.  

Uma vez que, os efeitos cumulativos de variáveis ambientais sobre esse 

grupo colocam-no em situação de desvantagem, sugerindo que o grupo com 

problemas de comportamento tem seu ambiente de desenvolvimento mais 

prejudicado, seja pelo menor acesso a recursos, seja pela presença de mais 

circunstâncias adversas. Nesse sentido, ressalta-se a importância de novos 

estudos com Suporte Familiar em diferentes grupos, idades, contextos e 

classes sociais, levando em consideração essas variáveis. 
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Como sugestão de intervenção, sugere-se a implementação de 

programas preventivos que incluam o sistema familiar, focalizando o 

desenvolvimento de comportamentos assertivos entre seus membros por 

meio do suporte familiar, possibilitando a melhoria das condições de vida e 

desenvolvimento dessa população. 
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A definição de Home-Office 

 

A redução das fronteiras mundiais realizada pelo advento da criação 

de meios de comunicação mais sofisticados e, posteriormente, da Internet, 

promoveu mudanças significativas em diversos contextos, sendo o trabalho 

um destes. Com a possibilidade de realizar trocas de informações de cunho 

profissional conservando a rapidez existente nos grandes escritórios não 

obstante a distância entre os envolvidos, o Teletrabalho foi concebido como 

um meio moderno e inteligente de economizar custos e aumentar a 

autonomia dos trabalhadores (Di Martino & Wirth, 1990, Pratt, 1984, 

Rasmussen & Corbett 2008). Sua instituição e seu aceite frente ao grupo 

corporativo faz parte de um processo de ampliação da flexibilidade no 

ambiente de trabalho, com crucial impacto no gerenciamento de pessoas 

(Baruch, 2001). 

As definições sobre home-office têm evoluído com o decorrer dos 

anos (Di Martino & Wirth, 1990), a fim de compreender as mudanças nas 

tecnologias e abranger os locais em que pode ser realizado, desmembrando-

se em novas terminologias e em definições mais adequadas às 

particularidades de cada modo de trabalho. Como uma forma de representar 

o ‘trabalho flexível’ e o uso da tecnologia para evitar a ida diária ao 

escritório (Pratt, 1984), foram criadas condições quanto à nomenclatura 

para que se considere o trabalho em casa como uma atuação profissional (Di 

Martino e Wirth, 1990, Huws, Korte & Robinson, 1990).   

Ainda que existam divergências quanto à época exata em que este 

processo foi iniciado, pesquisadores apontam o Teletrabalho teve sua 

difusão entre as décadas de 1970 e 1980 com o advento dos maquinários 

portáteis para digitação de textos e dos telefones (Di Martino & Wirth, 

1990, Hill, Hawkins & Miller, 1996, Pratt, 1984, Rasmussen & Corbett 

2008), se tornando mais comum juntamente à popularização dos 

computadores de uso pessoal, momento em que obteve ampla integração 

como forma de trabalho. O home-office obteve um crescente 
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desenvolvimento a partir de sua criação, firmando-se como fenômeno 

multidimensional com elevado potencial para afetar o bem-estar psicológico 

dos trabalhadores (Standen, Daniels & Lamond, 1999), tanto positiva 

quanto negativamente, além de se justificar por questões econômicas, 

mercadológicas e globais.  

Com semelhanças, uma vez que derivado do Teletrabalho, o trabalho 

em Home-Office se refere especificamente ao trabalho realizado na ou da 

residência do trabalhador (Baruch, 2001, Konradt, Schmook & Mälecke, 

2000), sendo facultativo o uso de tecnologias de computação (Ellison, 

1999), ainda que o uso destas ferramentas seja amplamente mais comum. 

Pode ser entendido, também, como um arranjo profissional entre a empresa 

e os trabalhadores, em que os funcionários trabalham em casa em vez de 

trabalharem no escritório, tendo horários flexíveis e a possibilidade de 

frequentar o escritório partilhado de forma complementar (Lim & Teo, 

2000). 

No Brasil, o tema do trabalho em Home-Office tem sido pouco 

estudado e possui poucos artigos publicados em periódicos; a maioria da 

produção se encontra em anais de congressos e dissertações ou teses (por 

exemplo: Macaciel e Ferraz, 2004, Mendonça, 2010, Sakuda, 2001). No 

presente artigo, utiliza-se como definição para o trabalho em Home-Office o 

exercício de atividades profissionais, seja de forma autônoma ou ligada a 

uma organização, em um ambiente localizado na residência do trabalhador 

(Mendonça, 2010). 

Diversos autores pontuam que existem diferentes níveis de análise 

em que podem ser desenvolvidas as pesquisas sobre o trabalho em Home-

Office, explicitando que além do nível Organizacional e Pessoal, o Home-

Office também pode ser percebido pelo conflito entre os níveis Individual e 

Grupal (Baruch & Nicholson, 1997, Gray & Starke, 1988, Standen, Daniels 

& Lamond, 1999, Venkatesh & Vitalari, 1992, Ward & Shabha, 2001).  

Nos tópicos a seguir, serão analisados somente os aspectos 

associados ao nível individual, dentro da esfera pessoal, expondo elementos 

de conflito gerados pelas outras esferas e seus impactos nos trabalhadores 

de Home-Office. 

 

O conflito entre a vida pessoal e a vida profissional 

 

A existência de conflitos entre a esfera pessoal e profissional é um 

tema recorrente na literatura sobre o trabalho em geral e sobre o Home-

Office. Levando em consideração a diferença entre as dinâmicas existentes 
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no ambiente laboral e na vida pessoal e doméstica (Haddon & Silverstone, 

1994), seria espantoso se tais conflitos nunca ocorressem ou não tivessem 

sido abordados por pesquisas na área de Psicologia.  

Para administrar a dualidade que vivem, tendo sua residência e seu 

trabalho no mesmo ambiente, é necessário que os trabalhadores de Home-

Office desenvolvam estratégias de enfrentamento das dificuldades 

cotidianas por meio de novas, ou mais desenvolvidas, habilidades. Replicar 

o ambiente do escritório na residência do trabalhador pode ser considerado 

um importante aspecto da adaptação à nova função da casa (Bentley & 

Yoong, 2000), mas atitudes pessoais necessitam ser executadas de modo a 

facilitar o envolvimento e a imersão. Como ocorre em todo ambiente e 

sabendo da capacidade e do potencial de adaptação dos indivíduos, as 

características do trabalhador de Home-Office irão variar de acordo com o 

tipo de trabalho e com a profissão que este exerce (Boonen, 2003). Assim, 

os trabalhadores que não atuam diretamente em seu ambiente profissional 

possuem um perfil específico para atender as necessidades de sua forma de 

trabalho (Nilles, 1997).  

Entre as habilidades pessoais que devem possuir de antemão e 

também poderão desenvolver está a flexibilidade, utilizada para administrar 

as diferentes tarefas do dia a dia e cumpri-las em seus prazos sem que haja 

prejuízo pessoal (Boell et al, 2013, Mello, 1999, Pratt, 1984). Ser flexível, 

neste contexto, inclui também a capacidade de autogerir suas horas de 

trabalho, executando as atividades em um horário alternativo, em que haja 

maior disposição pessoal e menos interrupções que perturbem o fluxo das 

atividades. A capacidade de lidar com a flexibilidade e de fazer melhor uso 

do tempo permite também que os trabalhadores de Home-Office se 

envolvam em atividades externas ao trabalho, como hobbies ou a prática de 

exercícios físicos, usando o tempo para o lazer e para o cuidado da saúde 

(Lim & Teo, 2000, Olson, 1989, Olson & Primps, 1984). 

Em pesquisa realizada com 74 profissionais que atuavam em regime 

de Home-Office, observou-se que os participantes valorizam sobre o regime 

de trabalho em casa a possibilidade de aproveitamento do tempo livre, em 

que não havia interrupções, e da adaptação dos horários às atividades da 

família e da casa para a manutenção do bom convívio e da produtividade 

laboral. O melhor aproveitamento do tempo foi percebido como um reflexo 

do ‘dever cumprido’, diminuindo a sensação de interferência da família no 

trabalho e nos resultados, possibilitando a queda no número de conflitos 

(Rafalski e De Andrade, 2013). Reynolds (2005), em sua pesquisa, apontou 

que a quantidade de horas que os homens que trabalham em Home-Office 
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desejam dedicar às atividades profissionais se comporta de forma 

curvilínea, explicitando que a porcentagem de homens interessados em 

trabalhar por menos horas cai e em seguida aumenta no mesmo ritmo em 

que a existência de conflitos entre a família e o trabalho aparecem. 

A autonomia também é apontada na literatura como uma 

característica relevante para os trabalhadores de Home-Office. Por estarem 

distantes de seu ambiente de trabalho, é necessário que saibam resolver 

problemas de forma lógica e alinhada com as demandas da empresa, que 

consigam se automotivar para o exercício de suas tarefas e cumpram as 

atividades sem que sejam dependentes de constantes feedbacks e do 

trabalho em equipe (Boell, Campbell, Cecez-Kecmanovic & Cheng, 2013, 

Gajendran & Harrison, 2007 Nilles, 1997, Pyöriä, 2011). Ainda assim, é 

importante lembrar que os trabalhadores de Home-Office são dependentes 

das tarefas advindas das empresas em que trabalham; se esta relação de 

dependência e de subordinação não estiver clara, podem ocorrer problemas 

na relação empresa-trabalhador (Di Martino & Wirth, 1990). 

A presença da autonomia possui como contraponto a solidão e o 

distanciamento do ambiente organizacional e, por consequência, do 

sentimento de pertença ao grupo.  Assim, o excesso de independência, 

entendida como abandono, um fator negativo, pode influenciar diretamente 

o interesse em se desligar das atividades de trabalho em Home-Office e 

produzir processos de adoecimento psicológico, como o aumento do stress e 

ataques de pânico em decorrência do isolamento social (Fireman, 1999, 

Rafalski & De Andrade, 2013). De acordo com Ward e Shabha (2001), 

muitos gerentes concordam que pessoas com altas necessidades de interação 

social não são adaptadas para o trabalho em Home-Office e não obteriam 

resultados satisfatórios nesta modalidade de trabalho. 

A questão do isolamento, contudo, ultrapassa as barreiras da 

habilidade de administrar a falta de colegas de sala. O distanciamento da 

empresa como local e como organização proporciona, também, menor 

visibilidade profissional, problema considerado crucial para os 

trabalhadores (Rafalski & De Andrade, 2013). A diminuição dos contatos 

profissionais implica menor possibilidade de desenvolvimento profissional, 

principalmente devido à menor exposição (Boonen, 2003). Como 

contraponto, gerentes entrevistados por Pratt (1984) evidenciaram não 

considerar o contato diário com seus subordinados uma métrica relevante 

para a concessão de promoções ou como um ponto crítico para o 

desenvolvimento profissional destes, diferentemente dos dados obtidos por 

Olson (1989), cujos participantes em nível de supervisão e gerência 
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relataram não se sentirem confortáveis com trabalhadores atuando em 

home-office e optarem, quando possível, pela atuação dentro do ambiente 

da empresa.  

O isolamento ou o mero distanciamento dos colegas de trabalho pode 

variar de acordo com o tipo de atividades realizadas no âmbito do Home-

Office, a presença de rotinas bem estabelecidas ou a existência de projetos 

que requerem atuação conjunta para ser realizado (Konradt, Schmook & 

Mälecke, 2000). Alguns trabalhadores, contudo, relatam sentir falta 

principalmente dos momentos de ‘cafezinho’, ou seja, das interações mais 

espontâneas no ambiente profissional (Ellison, 1999). Diferentes autores 

defendem que a melhor estratégia para se evitar a perda do contato social 

seria atuar em home-office em um sistema de escala, indo ao escritório 

físico alguns dias por semana e nos demais trabalhar em casa (Ellison, 

1999; Ward & Shabha, 2001). 

A sensação de exclusão do convívio dos colegas de trabalho e dos 

gerentes é um fator que propicia a acomodação por parte dos home-officers 

(Rafalski & De Andrade, 2013); na medida em que percebem a percebem a 

menor aproximação para tratar de assuntos profissionais, os trabalhadores 

tendem a se excluir de forma total, evitando contatos e rompendo vínculos 

pessoais como os momentos de encontro após ou entre os horários de 

expediente, como os happy-hours e almoços profissionais. A falta de 

sentimento da pertença ao quadro da empresa também pode impactar os 

resultados apresentados pelo trabalhador, uma vez que este sentimento de 

participação ativa na empresa e no crescimento desta possui ligação com o 

nível de compromisso entre as partes (Olson, 1989, Ward & Shabha, 2001). 

O isolamento profissional impacta negativamente a performance dos home-

officers, segundo os gerentes diretos dos trabalhadores, e, contrariando as 

expectativas, reduz a intenção de demissão, possivelmente devido à 

sensação de estagnação profissional (Golden, Veiga & Dino, 2008). 

No processo de implantação do trabalho em Home-Office, houve 

uma redefinição da imagem do trabalho e de como e quando este poderia 

ser realizado, produzindo mudanças nos meios de avaliação de 

produtividade e supervisão dos funcionários por meio de seus gerentes 

(Bailey & Kurland, 2002). Devido a distância, a possibilidade de 

acompanhar o processo de desenvolvimento das atividades foi diminuída, 

ascendendo o controle pelos resultados e a avaliação pela produtividade. 

Dessa forma, a criação de estratégias que aumentem a produtividade e a 

proatividade individual se tornaram características relevantes para 

trabalhadores de Home-Office, uma vez que podem atuar em espaços e 
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horários que facilitem o aparecimento de resultados (Bailey & Kurtland, 

2002, Boell et al, 2013, Pyöriä, 2011). Quando em um ambiente propício, 

sem interrupções e adequado para a realização das atividades profissionais, 

os trabalhadores de Home-Office podem se sentir mais incentivados a 

trabalhar e gerar resultados, principalmente se os trabalhadores percebiam 

que as interrupções eram mais frequentes no ambiente do escritório 

(Venkatesh & Vitalari, 1992). 

Ainda que a dificuldade de adaptação decorrente de problemas 

laborais esteja presente, os trabalhadores de home-office realizam diversas 

ponderações para justificar a permanência neste regime de trabalho, 

principalmente com relação à maior proximidade de seus familiares, que 

possui pontos positivos e negativos (Rafalski & De Andrade, 2013). 

Conciliar a vida pessoal e o trabalho pode ser considerado o sonho de 

muitos trabalhadores que, por diferentes motivos, tanto pessoais como 

profissionais, possuem suas vidas entrelaçadas e indissociáveis nestas 

esferas. A compatibilidade entre ambas depende da variedade de 

particularidades que cada uma individualmente possui; trabalhar fora dos 

horários regulares, o tipo e a quantidade de tarefas domésticas, as atitudes 

frente à separação da vida pessoal da vida profissional e o suporte da 

família para a execução das tarefas de trabalho são pontos fundamentais 

para facilitar a dinâmica (Konradt, Schmook & Mälecke, 2000). 

O conflito entre o trabalho e a vida pessoal não é um tema novo ou 

concernente somente às gerações de trabalhadores mais recentes. Entendido 

como um conflito de papéis que resultam em expectativas incompatíveis, o 

conflito entre o trabalho e a vida pessoal ocorre quando atividades de uma 

esfera interferem e dificultam a execução das atividades da outra esfera 

(Reynolds 2005, Van Sell, Brief & Schuler, 1981). Podem ser de dois 

diferentes tipos: 1) trabalho interferindo na vida pessoal ou 2) vida pessoal 

interferindo no trabalho (Frone, Russel & Cooper, 1997). Os conflitos ou 

choques entre a vida pessoal e profissional são um dos principais 

responsáveis pelo desinteresse em permanecer em regime home-office e 

para os trabalhadores são percebidos como uma fonte de culpa, devido ao 

trabalho estar presente no cotidiano como algo inacabado, que precisa ser 

realizado (Pratt, 1984). 

Uma vez que o trabalho em Home-Office requer a aceitação do 

espaço de trabalho dentro do ambiente residencial, é necessário fazer 

concessões e abrir mão, em parte, da separação entre os dois mundos 

(Konradt, Schmook & Mälecke, 2000). Os trabalhadores em regime de 

home-office possuem diferentes problemas com relação à administração do 
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espaço e do tempo dentro de suas casas-escritórios. Trabalhar em casa 

enevoa as demarcações entre os papéis pessoais, que antes eram bem 

delimitados pela separação física entre os locais de atuação; o home-office 

atua de forma contrária às expectativas de filhos, companheiros, vizinhos e 

até mesmo dos animais de estimação (Ellison, 1999).  

Administrar a dualidade “estar em casa”, mas não “estar disponível” 

é considerado o principal desafio no processo de adaptação dos familiares 

ao home-office (Rafalski & De Andrade, 2013). A falta de controle sobre as 

interrupções e sobre o tempo ininterrupto dedicado ao trabalho pode 

contribuir, no entanto, para a criação de diferentes arranjos de trabalho. 

Pesquisadores apontam que homens e mulheres possuem diferentes motivos 

para se engajar no trabalho em home-office, assim como possuem 

percepções distintas sobre o significado do trabalho em casa (Bailyn, 1989, 

Duxbury & Mills, 1989, Venkatesh & Vitalari, 1992). A preferência por 

trabalhar a tarde e a noite, quando os filhos não estão em casa ou a 

reorganização da carga horária diária para conciliar atividades 

extracurriculares têm sido estratégias comuns para mulheres que buscam 

conciliar os dois papéis; esta ponderação entre os dois papéis não seria 

possível com o arranjo de trabalho fora de casa (Pratt, 1984, Venkatesh & 

Vitalari, 1992). 

Quando mal administrada, a influência da vida pessoal no trabalho 

pode ser relacionada ao aumento de níveis de depressão e a piora da saúde 

física dos trabalhadores; em contraste, a influência do trabalho na vida 

pessoal pode conduzir a consumos elevados de álcool (Frone, Russel & 

Cooper, 1997). O impacto emocional sofrido pelos trabalhadores de home-

office apresenta-se maior que o sofrido pelos trabalhadores em escritórios 

tradicionais, sendo os primeiros mais suscetíveis aos problemas 

relacionados à solidão, irritabilidade, preocupação e culpa, além das 

consequências das vazões de emoções de uma esfera na outra (Mann & 

Holdsworth, 2003). 

De forma geral e em ambas as direções, o conflito entre aspectos 

pessoais e profissionais podem gerar impactos severos na saúde física e 

psicológica. De forma positiva ou negativa, tendo como consequências o 

emagrecimento e a adoção de um estilo de vida mais saudável ou o 

desenvolvimento de transtornos de ansiedade e depressão devido à solidão 

(Rafalski & De Andrade, 2013), os trabalhadores deste regime necessitam 

apresentar elevada capacidade de administração de conflitos como 

estratégia para aliar o cumprimento de suas atividades ao bem-estar (Smaha, 

2009). 
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Administrar o ‘escritório sem fronteiras’ (Fritz, Higa & Narasimhan, 

1994) pode ser complicado. Trabalhadores de home-office buscando 

delimitar os espaços de diferentes maneiras, usando quartos separados, 

ferramentas de trabalho exclusivas ou usando roupas que normalmente 

usariam para trabalhar fora de casa. Também como uma forma de garantir a 

adaptação às rotinas laborais, muitos mantém os horários de início de 

jornada, mas poucos finalizam suas atividades no horário regular (Rafalski 

& De Andrade, 2013). A flexibilidade de horários e a possibilidade de 

trabalhar para múltiplos empregadores possibilitaram que os trabalhadores 

de home-office estendessem suas jornadas de trabalho para um período que 

varia entre 10 e 14 horas diárias, incluindo fins de semana (Smaha, 2009). 

Ainda que leis mais rígidas possam ser criadas para coibir o excesso 

de trabalho devido ao uso de dispositivos móveis e online fora do horário 

regular de trabalho, podem ser percebidos avanços em nível legal, 

principalmente na equiparação do trabalho em Home-Office ao trabalho 

realizado no ambiente do escritório, regido pelas normas da Consolidação 

de Leis do Trabalho (CLT) (Brasil, 2011, Duarte, 2006, Nogueira, 2010). 

Esta medida fornece parâmetros legais para a realização do trabalho em 

Home-Office, possibilitando o ajuste da carga horária delimitada às 

atividades a serem cumpridas, as questões de segurança e saúde do 

ambiente de trabalho, a subordinação e a pessoalidade da prestação de 

serviços (Belmonte, 2008), para o benefício de ambos o empregador e o 

empregado. Assim, mesmo que o avanço das tecnologias não esteja livre de 

consequências sociais, busca-se diminuir a influência que produzem na vida 

pessoal, principalmente como novo arranjo profissional inserido nas 

residências. 

Como um novo arranjo de trabalho, o Home-Office traz vantagens e 

desvantagens inúmeras que enriquecem a sua existência e fazem de sua 

criação e instauração um avanço para os trabalhadores que buscam viver 

suas vidas com mais conforto e calma. Distanciando-se do ambiente do 

escritório e aproveitando a família, os filhos, a comida caseira e a falta do 

stress gerado pelo trânsito, transitam em um ambiente novo inserido no dia-

a-dia, na mesa da sala, no quartinho nos fundos do apartamento ou na 

varanda. Enquanto os arranjos do Home-Office forem capazes de promover 

mais saúde e parcimônia que os entraves antigos do trabalho enclausurado 

no escritório este modelo continuará a ser considerado e adotado por 

muitos. Na busca por melhores lugares para passarmos 8 horas diárias, 40 

horas semanais, 800 horas mensais por cerca de 30 anos, é necessário que 

novas e mais aprofundadas pesquisas sejam desenvolvidas sobre o trabalho 
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em Home-Office, objetivando entender os processos que facilitam e 

dificultam este trabalho a nível pessoal e profissional.  
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Processos de migração e contato entre culturas faz parte da história 

da humanidade desde tempos imemoriais. Entretanto, podemos observar um 

aumento significativo da circulação de pessoas, seja em migração 

temporária, permanente, voluntária ou involuntária, nos últimos 150 anos 

(Brzozowski, 2012). Atualmente, cerca de 214 milhões pessoas estão nesta 

situação mundo afora, ou seja, 3,1% da população global vive fora de seu 

país de origem e, se fossem considerados um país a parte, ele seria o quinto 

mais populoso. Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores 

(Brasil, 2012), mais de 2,5 milhões de brasileiros residiam no exterior no 

ano de 2012, sendo cerca de um milhão nos Estados Unidos, país que 

recebe maior número de imigrantes. O Japão, segundo país de destino dos 

brasileiros, tem população de imigrantes estimada em cerca de 210.000. No 

caso de imigração temporária para fins de estudo, o número de estudantes 

que buscam instituições estrangeiras para sua formação educacional 

também aumentou acentuadamente na última década (The Organisation for 

Economic Co-operation and Development – OECD, 2012). O governo 

brasileiro pretende ofertar cerca de 101 mil bolsas de graduação e pós-

graduação em quatro anos (Brasil, 2013b),  já disponibilizadas 22.646 

bolsas do início do projeto Ciência sem Fronteiras até fevereiro de ano 

(Brasil, 2013a). 

Investir em educação no exterior é arriscado, um investimento caro, 

porém com retorno que chama a atenção de diversos jovens e suas famílias. 

Apesar do alto investimento, benefícios como um ambiente acadêmico 

diferenciado, a possibilidade de estabelecer relacionamentos pessoais 

estratégicos, o desenvolvimento de competências de comunicação 
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intercultural e a potencialização do crescimento na carreira, inclusive 

carreiras internacionais, são objetivos que, aparentemente, compensariam os 

esforços envolvidos nos projetos de estudantes internacionais (Dalcin, 2011; 

Di Pietro, 2012; Gu, Schweisfurth, & Day, 2010; Lee, 2011; Norris & 

Gillespie, 2009). Para minimizar os riscos de tais investimentos, é comum 

que estudantes e suas famílias busquem informações pertinentes com 

pessoas que tenham experiência similar no exterior no intuito de obter 

informações e avaliar a viabilidade desse projeto educacional internacional 

(Collins, 2008). 

Estes processos de deslocamento geográfico e contato com outras 

culturas também é permeado pelo desafio de tentarmos manter antigos 

relacionamentos e engajar em novas redes sociais no local de destino. 

Garcia e Miranda (2012) frisam a importância e a necessidade de pesquisas 

sobre relacionamentos internacionais, interétnicos e interculturais para 

ampliar a compreensão desses fenômenos sociais e promover a reflexão 

sobre conceitos como cultura e etnicidade.  

 

Amizade envolvendo Estudantes Internacionais: Estudos Estrangeiros  

 

Um grupo particularmente importante para o estudo de amizades 

interculturais ou interétnicas são os estudantes internacionais. Vários 

estudos têm investigado amizades interculturais de universitários estudando 

no exterior (Yamazaki et al., 1997; Levin, Laar & Sidanius, 2003; 

Constantine et al., 2005; Ying, 2002; Antonio, 2004; Kudo & Simkin, 

2003). A formação de amizades internacionais deve muito à 

internacionalização da educação superior (Kreber, 2009; Alfantookh & 

Bakry, 2008).  

As amizades de estudantes estrangeiros residindo no exterior têm 

sido investigadas em diferentes países, como a Nova Zelândia (Ward & 

Masgoret, 2004) e Turquia (Bektas, 2008). Estes estudantes geralmente 

encontram dificuldades para fazer amigos com pessoas do país que os 

recebem, aproximando-se de outros estudantes do mesmo país ou etnia 

(Bailey, 2006; Pandian, 2008; Brown, 2009a; Cushner & Karim, 2004; 

UKCOSA, 2004; Sawir, Marginson, Deumert, Nyland & Ramia, 2008; 

Antonio, 2004).   

Estas amizades têm sido investigadas em diferentes situações, 

geralmente referindo-se a amizades de estudantes estrangeiros fora de seu 

país de origem (Ward & Masgoret, 2004; Bektas, 2008). Por vezes, estudos 

são realizados sobre universitários do país anfitrião em contato com 
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estudantes estrangeiros (Ward, 2001). Estes estudantes geralmente 

apresentam dificuldades para estabelecer amizades com pessoas do país 

anfitrião e as amizades tendem a se dar com pessoas do mesmo país (Bailey, 

2006; Pandian, 2008; Brown, 2009a; Cushner & Karim, 2004; Sawir, 

Marginson, Deumert, Nyland & Ramia, 2008, UKCOSA, 2004), 

evidenciando também a influência da raça e da etnia nessas amizades 

(Antonio, 2004).  Contudo, pouco se sabe sobre os fatores envolvidos na 

formação e aprofundamento dessas amizades (Chen, 2006). 

Quanto à adaptação a um país diferente, ambos os tipos de amizade 

são importantes. Amizades com pessoas do país anfitrião têm sido 

consideradas importantes por contribuírem para a aprendizagem do idioma 

e da cultura locais enquanto aquelas com pessoas do próprio país reduzem o 

estresse e a solidão (Ward, 2001; Ward, Bochner & Furnham, 2001) e 

fornecem diferentes formas de apoio, especialmente instrumental (Brown, 

2008), emocional e espiritual (Maundeni, 2001). Por essa razão, os 

estudantes internacionais procuram criar uma subcultura para apoiá-los 

emocionalmente e socialmente no país anfitrião (Zhao & Wildemeersch, 

2008). Um tópico importante nestes estudos refere-se às diferenças 

culturais, ora vistas como negativas para as amizades, criando dificuldades 

para fazer amigos de outros países, como no caso de conflito entre 

diferentes conceitos de amigo em diferentes culturas (Gareis, 2000), ora 

como positivas, graças a fatores como receptividade a outras culturas, 

orientação e empatia transcultural (Kudo & Simkin, 2003, Sias et al., 2007), 

motivando tais amizades.  

Por outro lado, apesar do contato direto com pessoas de outros países 

e culturas, os resultados obtidos com os estudantes universitários 

internacionais em relação ao aumento da tolerância e da aproximação 

cultural entre os povos ao retornarem têm sido considerados pequenos 

(Cushner & Karim, 2004), assim como a melhoria nas habilidades 

transculturais (Ward, 2001) e na competência intercultural (Brown, 2009b).   

As diferenças culturais têm sido consideradas como elementos que 

dificultam fazer amigos de outras culturas, entre outros motivos, por 

diferentes concepções de amizade (Gareis, 2000). Por outro lado, essas 

diferenças podem se mostrar como elementos positivos nessas amizades, 

quando os jovens se mostram receptivos a outras culturas, revelando 

empatia transcultural (Kudo & Simkin, 2003). Ter amigos de diferentes 

culturas permite explorar diferentes culturas e idiomas, ao lado da 

assistência prestada, além da presença de fatores como rituais, atividades, 

regras e papéis, auto-revelação e networking (Lee, 2006).   
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Segundo Gareis, Merkin e Goldman (2011) estudantes internacionais 

frequentemente se queixam sobre a falta de amizades com pessoas do país 

anfitrião. Assim, investigaram a relação entre comunicação, número de 

amizades e satisfação com os amigos com base em dados de estudantes 

internacionais nos EUA. Os resultados mostram que estudantes 

internacionais avaliaram suas amizades com norte-americanos como 

inferiores às suas amizades com pessoas do próprio país ou de outros países. 

O número de amizades e satisfação estavam significativamente associados à 

adaptabilidade comunicativa, proficiência de inglês e solidão.  

Gareis (2012) examinou como a região de origem e destino afetam 

as experiências de amizade de estudantes internacionais nos EUA, com base 

em levantamento com 454 estudantes internacionais. Os resultados 

indicaram que a região de origem e destino são fatores significativos 

influenciando o número de amigos norte-americanos de estudantes 

internacionais, assim como sua satisfação com essas amizades. Em relação à 

região de origem, estudantes oriundos de países de língua inglesa e do Norte 

e Centro da Europa tinham a experiência mais positiva, enquanto estudantes 

do Leste da Ásia tinham a experiência menos positiva. Em relação à região 

de destino, os estudantes tiveram resultados melhores no sul do país do que 

no nordeste e melhor em áreas não metropolitanas do que metropolitanas.  

Sias, Drzewiecka, Meares, Bent,  Konomi, Ortega e White (2007) 

observaram quatro fatores influenciando o desenvolvimento de amizades 

interculturais: socialização dirigida a um alvo, similaridades culturais, 

diferenças culturais e experiência cultural anterior. Os resultados também 

indicaram vários modos pelos quais a comunicação facilita ou inibe o 

desenvolvimento de amizades interculturais, indicando a complexidade da 

comunicação nestas relações.  

Ao empreender um estudo etnográfico sobre a experiência de 

adaptação de um grupo de estudantes internacionais de pós-graduação em 

uma universidade do sul da Inglaterra, Brown (2009a) relata que a amizade 

emergiu como o tema principal do estudo. De particular importância para os 

estudantes estava o desejo e a necessidade de se misturar com amigos do 

mesmo país. Este desejo surgia da necessidade de obter conforto oferecido 

por compartilhar o idioma, herança cultural e acesso a apoio instrumental 

além do medo de discriminação e falta de contato com pessoas do país, o 

que era fonte de grande decepção para os estudantes. O impacto negativo de 

grupos segregados de amigos era percebido sobre a melhoria de 

conhecimento cultural e linguístico, mas poucos estudantes saíram de seu 

gueto de amizades com pessoas do mesmo grupo étnico. 
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Williams e Johnson (2011) investigaram atitudes multiculturais e 

amizades com estudantes internacionais nos EUA. Enquanto estudos 

sugerem que amizades com pessoas do país anfitrião são importantes para 

uma experiência bem sucedida, fazer amigos com estudantes norte-

americanos é desafiador e raro. Dificuldades são ainda maiores quando o 

contexto de ajustamento é marcado por atitudes negativas ou uma história 

de relações interculturais problemáticas. Neste estudo, os autores 

procuraram compreender a falta de reciprocidade social transcultural de 

estudantes norte-americanos em uma universidade do Sul dos EUA, 

conhecida por suas divisões raciais. Investigaram como estudantes com e 

sem amizades internacionais diferiam em características multiculturais, 

atitudes interculturais e experiências multiculturais, como estudar no 

exterior. Estudantes com amizades internacionais tinham escores mais altos 

em abertura para novas experiências e escores menores em relação a 

apreensão quanto à comunicação intercultural.  

Em estudo realizado na Nova Zelândia, Vaccarino e Dresler-Hawke 

(2011) apontam a amizade como parte do processo de socialização e 

integração destes estudantes. Os resultados indicam que os estudantes locais 

fazem amizades com estudantes internacionais porque eles são diferentes e 

podem aprender coisas novas com eles. 

Segundo Hendrickson, Rosen e Aune (2011) estudantes 

internacionais fazem amizades com indivíduos de seu próprio país, de 

outros países e do país que os recebe. Pesquisas têm indicado que estes 

estudantes frequentemente têm mais amigos de seu próprio país, contudo 

também indicou uma relação entre ter mais amigos no país de destino e 

satisfação, contentamento, menos saudades de casa e conectividade social. 

Contrariamente a estudos anteriores, estes estudantes não tinham mais 

amigos do próprio país, mas aqueles com mais amigos do país de destino se 

mostraram mais satisfeitos, contentes e com menos saudades de casa. 

Aqueles que tinham maior variabilidade em suas redes de amigos com 

pessoas do país de destino se mostraram como os mais satisfeitos, contentes 

e socialmente conectados.   

Hotta e Ting-Toomey (no prelo) reconhecem o crescimento de 

estudantes internacionais nos EUA e a falta de uma compreensão 

aprofundada de como estes estudantes fazem sentido quanto a suas 

experiências de desenvolver amizades. Em relação a amizades de estudantes 

internacionais, indicam que as pesquisas têm buscado investigar mais o tipo 

de redes de amizade (envolvendo pessoas do país de destino, da mesma 

nacionalidade ou de outras nacionalidades) sem se aprofundar nas narrativas 
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destes estudantes sobre a qualidade de suas redes de amizades. Os autores 

investigaram as histórias de amizade de 20 estudantes internacionais, as 

quais revelaram vários temas, como a variedade de padrões de adaptação ou 

ajuste intercultural, o papel da expectativa cultural, o senso de tempo 

pessoal no desenvolvimento de amizades interculturais e a dialética da 

amizade, como sentir-se visível ou invisível, comunicação aberta ou 

fechada, ou sentindo-se como um convidado ou um estranho.   

Ran (2009) investigou a relação entre a identidade chinesa, amizade 

e habilidades de linguagem de estudantes internacionais (de etnia chinesa) 

na China, incluindo sua habilidade para desenvolver amizades com os 

chineses locais e seu ajustamento acadêmico e social durante o período que 

estudaram em uma universidade chinesa. Participaram 91 estudantes 

internacionais de etnia chinesa estudando em uma universidade no sul da 

China, os quais completaram um questionário e responderam questões 

abertas adicionais sobre alguns tópicos. Os resultados indicaram que 

sentimentos de insatisfação acerca do fato de não possuírem amigos 

chineses estão significativamente relacionados com o desejo de fazer 

amigos chineses. As habilidades com o idioma chinês estão positivamente 

relacionadas com o fato de o estudante ter ou não amigos chineses, porém 

não foi encontrada correlação significativa entre ter amigos chineses e 

valorizar a identidade chinesa. O estudo sugere que as instituições e 

sociedades anfitriãs precisam melhorar sua sensibilidade ao 

multiculturalismo se desejam ajudar estudantes internacionais a completar 

sua adaptação o mais rápido possível para possibilitar a esses estudantes ter 

experiências acadêmicas e sociais satisfatórias.  

Os estudos sobre amizade e educação internacional têm sido 

efetuados principalmente com estudantes nos Estados Unidos, Inglaterra, 

China e Nova Zelândia. Pode-se perceber a falta de estudos soabre o tema 

em relação à América Latina. Levando-se em conta o potencial do 

continente e das possibilidades do Brasil receber um maior número de 

estudantes internacionais seria importante contar com mais informações 

sobre esse tema. As amizades têm sido consideradas um tema central para a 

adaptação dos estudantes internacionais em outro país. Investigar amizades 

interculturais de universitários pode fornecer informações importantes para 

promover a aproximação entre estudantes de países e culturas diferentes e 

fomentar a cooperação social, cultural e científica internacional.   
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Amizade envolvendo Estudantes Internacionais: Estudos Brasileiros  

 

No Brasil, há poucos trabalhos investigando amizades de estudantes 

internacionais. Desidério (2006) indicou as dificuldades de estudantes 

africanos do Programa Estudante-Convênio de Graduação para fazer 

amizades com brasileiros. Por outro lado, Subuhana  (2009), reconheceu a 

amizade com brasileiros de universitários africanos no Brasil como um fator 

positivo em sua adaptação ao país. Andrade e Teixeira (2009) incluíram 

itens sobre amizade em avaliações de adaptação e satisfação com o contexto 

de vida no país, tratando brevemente da amizade em pesquisa sobre a 

adaptação de estudantes internacionais no Brasil. Finalmente, Souza e 

Sediyama (2012) apresentaram uma breve revisão da literatura comparando 

a percepção de amizades em diferentes países e um estudo descritivo sobre 

a percepção da amizade por estrangeiros no Brasil, comparando com 

participantes brasileiros. Os resultados indicaram a prevalência de amizades 

do mesmo sexo em todos os participantes e uma média maior de amizades 

residentes na mesma cidade para os participantes brasileiros. 

Garcia (2012b) investigou amizades de 100 universitários 

estrangeiros estudando no Brasil. Em resposta a um questionário, foram 

citados 820 amigos, sendo 439 da mesma nacionalidade que os estudantes, 

256 brasileiros e 125 de outras nacionalidades. A maioria dos amigos 

residia na mesma cidade, sendo que os mais próximos haviam sido 

conhecidos geralmente por meio de contato pessoal, no exterior ou no 

Brasil. Os principais interesses comuns e atividades compartilhadas estavam 

associados ao lazer, estudos, atividades científicas ou culturais, esportes, 

trabalho e religião. Segundo o autor, as dificuldades se referiam à distância 

dos amigos, diferenças pessoais e culturais e dificuldades de comunicação. 

Segundo os participantes, a maioria das amizades foi considerada relevante 

para a adaptação ao Brasil e para a forma de ver o país.  

Garcia (2012a) investigou as amizades internacionais de 120 

estudantes universitários brasileiros, especificamente, a rede internacional 

de amigos, a comunicação com esses amigos, início, interesses comuns e 

dificuldades nas amizades e a relação com o país do amigo. Ao todo foram 

citados 331 amigos de 59 países, cujas amizades geralmente se iniciaram 

por contato pessoal e eram mantidas pela Internet.  

Garcia e Rangel (2011) investigaram as amizades de 12 

universitários cabo-verdianos no Brasil que citaram 109 amigos, sendo 81 

cabo-verdianos, 18 brasileiros e seis angolanos. Entre os 35 amigos mais 

próximos, 24 eram conhecidos de Cabo Verde. Os principais interesses 
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comuns e atividades compartilhadas estavam associados a estudo e lazer. A 

maioria das amizades foi relevante para a adaptação ao Brasil, mas apenas 

parte delas influenciou a forma de ver o país.  

Garcia, Bitencourt-Neto, Moura e Pepino (2010) investigaram 

amizades internacionais de 120 estudantes universitários brasileiros, com 

base nos episódios marcantes dessas amizades que estavam associados a 

temas como (1) reuniões sociais e festas, (2) viagens e passeios turísticos, 

(3) religião e esportes, (4) humor, (5) situações de perda e despedida, (6) 

companheirismo, (7) apoio, acolhimento, confiança e auto-revelação, e (8) 

diferenças culturais. Estes episódios estavam associados a grupos sociais e 

cultura. As diferenças culturais foram vistas como predominantemente 

positivas, ligadas à curiosidade pelo diferente e não foram mencionadas 

como empecilhos intransponíveis para a comunicação e a amizade, 

geralmente sendo contornadas e deixando recordações positivas. 

Garcia, Brandão, Costa e Togatlian (2010) analisaram alguns 

aspectos das relações de amizade de 20 universitários brasileiros com 

cidadãos da América do Sul e do Norte. Os resultados demonstraram que as 

amizades internacionais se diferenciaram das locais, podendo apresentar 

desvantagens, como a distância física, mas também vantagens, como 

possibilidades de troca cultural. As maiores dificuldades nessas amizades 

foram a distância física, a diferença de idioma e diferenças culturais. 

Garcia, Goes, Moura e Pepino (2010) analisaram e classificaram os 

episódios marcantes nas amizades de universitários africanos no Brasil em 

três grandes grupos temáticos: (a) apoio e companheirismo; (b) festas e 

outros eventos sociais; (c) diferenças culturais. Segundo os autores, os 

episódios marcantes possibilitam uma visão bastante reveladora das 

amizades examinadas, indicando sua amplitude e profundidade.  

Garcia, Dettogni, Costa e Togatlian (2010) analisaram alguns 

aspectos das relações de amizade intercontinentais de 20 universitários 

brasileiros, residindo e estudando no Brasil, com cidadãos de países da 

Europa, África, Ásia e Oceania. O início da amizade se deu por contato 

pessoal no exterior (43%), contato pessoal no Brasil (49%) ou contato 

online (8%). Os interesses comuns estavam ligados principalmente a lazer, 

música, turismo, cinema, esportes, literatura, família, artes, religião, 

trabalho, ciências, festas, gastronomia e relacionamentos. A minoria 

identificou diferenças entre as amizades internacionais, sendo a explicação 

mais frequente para isso os diferentes graus de intimidade. As principais 

dificuldades foram a ausência física, o idioma e as diferenças culturais. A 
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maioria percebeu que a imagem que tinham do país após a amizade 

melhorou. 

Garcia e Goes (2010)  descreveram alguns aspectos das amizades de 

12 universitários estrangeiros de Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe que 

residiam no Brasil. Os resultados referiram-se a interesses comuns e 

atividades compartilhadas, dificuldades da amizade e episódios marcantes. 

A maioria das amizades foi relevante para adaptação ao Brasil, mas apenas 

parte influenciou a forma de ver o país.  

Estes estudos têm indicado a tendência dos estudantes de ter amigos 

da própria nacionalidade, mas também têm sugerido a relevância dos 

amigos para a adaptação a um novo país.   

 

Conclusão 

 

Estudantes universitários internacionais têm a oportunidade de  

entrar em contato com diferentes povos e culturas. Em um país estrangeiro, 

estes estudantes têm feito amizades com pessoas do próprio país, do país 

anfitrião e de outros países, contribuindo para seu bem-estar e satisfação 

com a permanência no exterior, além de facilitar a aprendizagem do idioma 

e da cultura local. Os estudos acerca das amizades desses estudantes têm 

focado em uma perspectiva mais individual. Seria importante que as 

instituições facilitassem a formação de amizades desses estudantes e que  

essas amizades pudessem ser estendidas para os grupos envolvidos, 

permitindo um maior intercâmbio social e cultural entre diferentes países e 

culturas. Esses estudantes representam um potencial para relações 

internacionais mais amplas,  podendo contribuir para a abertura de canais de 

comunicação e interação mais positivos, com repercussão na cooperação 

internacional social, cultural e científica. Há, assim, a necessidade de ações 

das universidades para facilitar a construção de amizades desses estudantes 

e possibilitar sua integração social e cultural como base para o 

aprofundamento de relações de cooperação científica e cultural entre os 

países.  
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O presente capítulo é resultado de um trabalho de revisão da 

literatura científica com foco no tema da mediação de conflitos. Mais 

especificamente, preocupou-se em selecionar aquelas publicações que 

versassem sobre a mediação que se dá em casos envolvendo 

relacionamentos interpessoais. Ou seja, o tema mais específico de que trata 

esta revisão é o da mediação de conflitos relacionados aos relacionamentos 

interpessoais. Como consequência, excluíram-se os subtemas que 

envolviam relações entre grupos, organizações, conflitos internacionais, 

entre outros.   

Para fazer o levantamento bibliográfico, utilizou-se o Portal 

eletrônico de Periódicos da CAPES, por conter um vasto acervo de 

publicações científicas de alta qualidade. Usaram-se como termos 

descritores: “mediação”, “conflito”, “mediation” “conflict”. Dentre os 

artigos encontrados, selecionaram-se sessenta e sete, de acordo com sua 

relevância, a partir do número de vezes que a publicação foi citada. 

Do total de artigos selecionados, nove foram publicados em 

português (um de autora portuguesa e oito de autores brasileiros), treze 

foram publicados em espanhol (três de autores venezuelanos, cinco de  

colombianos, três de chilenos e dois de argentinos) e quarenta e cinco foram 

publicados em inglês, principalmente de autores norte-americanos e 

europeus. 

Percebe-se nitidamente uma prevalência das publicações em inglês, 

com um claro domínio da área por pesquisas conduzidas por norte-

americanos e europeus. Por outro lado, pesquisas conduzidas por latino-

americanos acerca da mediação são encontradas em número reduzido, 

inclusive no Brasil. Em outras palavras, no Brasil ainda se estuda pouco o 

tema da mediação de conflitos.    

Observou-se que as principais disciplinas científicas envolvidas nos 

estudos publicados foram Psicologia, Educação, Direito, Sociologia, 

Ciência Política ou Ciências Sociais em geral. No entanto, embora em 
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menor número, algumas outras áreas também apareceram, como Psiquiatria 

e Medicina Preventiva (Melman, Ciliberti, Aoki e Figueira Júnior, 2009).  

Partindo-se do material reunido, propuseram-se as seguintes 

categorias principais de análise, de acordo com a recorrência dos temas  

observados nas publicações: modelos de mediação de conflitos, tipos de 

relacionamentos interpessoais, contextos e ambientes da mediação e os 

mediadores. Por fim, objetivou-se elaborar um panorama dos estudos 

publicados sobre a mediação de conflitos envolvendo relacionamentos 

interpessoais.  

 

A mediação de conflitos em geral 

 

Um primeiro aspecto observado nos artigos revisados foi a 

concepção de mediação utilizada. A partir da revisão, pode-se concluir que 

o conceito não é completamente homogêneo, ou seja, ainda existem 

algumas concepções divergentes acerca da mediação. Todavia, também se 

observa uma consolidação em torno de sentidos próximos, de forma tal que 

se pode vislumbrar que a literatura esteja caminhando para a construção de 

um conceito unificado de mediação de conflitos. 

A maioria dos artigos trabalha com a ideia de mediação enquanto um 

meio, um instrumento ou um processo conduzido por um terceiro e que 

auxilia as partes a dialogarem e a, eventualmente, chegarem a um 

entendimento mútuo ou a um acordo (e.g. Albornoz, 2007, Chrispino, 2007, 

Sellman, 2011, Ufkes, Giebels, Otten & van der Zee, 2012, Harris, 2007, 

Turnuklu, Kacmaz, Sunbul & Ergul, 2010). 

Harris (2007), fala que um processo de mediação é aquele 

implementado com a contribuição facilitadora de um mediador, a fim de 

assistir as partes em conflito a chegarem a uma resolução. Já Turnuklu, 

Kacmaz, Sunbul e Ergul (2010) remetem a dois conceitos de mediação por 

pares no contexto escolar. Primeiro citam o conceito formulado por Johnson  

et al. (1995), que, por sua vez, tratam do conceito de mediação por pares 

como um processo estruturado, conduzido por um terceiro estudante, neutro 

e imparcial, e que contribui para que dois ou mais estudantes negociem uma 

resolução integrativa para seus conflitos. Em seguida, falam do conceito 

formulado por Telson e McDonald (1992), segundo o qual a mediação por 

pares seria um processo conduzido por um outro aluno, que recebeu 

treinamento apropriado, e que contribuiria para que os disputantes se 

envolvessem ativamente na resolução de seus próprios conflitos. 
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Ainda em se tratando da mediação por pares, Sellman (2011, p.45) a 

conceitua como  
 

(…) um processo estruturado e voluntário que oferece aos pupilos a 

oportunidade para alcançar um acordo satisfatório para ambas as 

partes, facilitado por uma terceira parte neutra, a qual assegura que 

certas regras básicas sejam aderidas. 

 

Albornoz (2007), remetendo a Josco (1999), conceitua a mediação 

de conflitos como “(…) o procedimento no qual intervém um terceiro 

imparcial não diretamente envolvido no conflito, cujo comprometimento é 

ajudar as partes a confeccionar um acordo satisfatório”.  

Para Chrispino (2007, p.22-23), a mediação é  

 
o procedimento no qual os participantes, com a assistência de uma 

pessoa imparcial – o mediador –, colocam as questões em disputa 

com o objetivo de desenvolver opções, considerar alternativas e 

chegar a um acordo que seja mutuamente aceitável. 

 

Finalmente, um conceito um pouco distinto de mediação de conflitos 

é proposto por Picard e Jull (2011). Trata-se de um conceito ligado à noção 

de mediação com uma abordagem perceptiva ou perspicaz (“insight 

approach”), desenvolvida a partir da filosofia da cognição de Lonergan 

(Picard & Jull, 2011), e que consiste num “(...) esforço de aprendizado que 

ajuda as partes a obter uma percepção sobre suas preocupações e as 

ameaças a seus cuidados” (p.153). 

Outro ponto frequentemente abordado pelos artigos acerca da 

mediação em termos gerais diz respeito à sua pertença ao tema maior da 

resolução de conflitos. Percebe-se uma unanimidade no que diz respeito ao 

entendimento de que a mediação é um meio dentre outros de resolução de 

conflitos. Ainda assim, é interessante notar as denominações que os 

diferentes autores dão a esses meios ou instrumentos. Albornoz (2007) os 

chama de processos alternativos de resolução de conflitos (PARC), 

enquanto Salles, Gabbay, Silva, Tartuce, Guerrero e Lorencini (2010) falam 

em meios alternativos de solução de controvérsias, meios apropriados de 

composição de conflitos e meios de solução de conflitos. 

Comum também é a associação da mediação de conflitos a outros 

meios de resolução de conflitos, como o da conciliação, o da arbitragem – 

todos esses chamados de meios alternativos -, e o do processo judicial (e.g 

Albornoz 2007; Salles, Gabbay, Silva, Tartuce, Guerrero & Lorencini, 
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2010; Frade, 2003; Ufkes, Giebels, Otten &  van der Zee, 2012; Syukur & 

Bagshaw, 2013). 

Sobre o assunto das etapas da mediação, falam Frade (2003) e Ufkes, 

Giebels, Otten e van der Zee (2012), sendo que estes últimos dividem-nas 

em dois grupos maiores, de pré-mediação e sessão de mediação 

propriamente dita. 

 

Os modelos de mediação de conflitos 

 

Um primeiro aspecto que chama a atenção nos artigos selecionados é 

a multiplicidade de estilos, modelos ou abordagens de mediação que são 

citados. Em algumas referências a mediação é tratada como um método que 

possui um modelo único, de abordagem bem delimitada: são os textos que 

tratam do modelo de mediação facilitadora, não interventiva, que se 

caracteriza por uma atuação do mediador mais preocupada em contribuir 

com o restabelecimento do diálogo entre as partes, mas, ao mesmo tempo, 

disposto a não avaliar, não propor soluções, deixando essa tarefa 

exclusivamente para as partes. Em outras referências, são citados modelos 

diversos. Dois dos modelos mais comumente abordados são os da mediação 

facilitadora e da mediação avaliadora (e.g. Ufkes, Giebels, Otten & van der 

Zee, 2012; Kriesberg, 2012; Frade, 2003; Nobre & Barreira, 2008).  

Frade (2003) contrapõe o modelo de mediação interventiva, 

avaliadora ao da essencialmente facilitadora. No primeiro caso, refere-se a 

um processo em que o mediador assume uma atitude mais pró-ativa, 

interfere na negociação, propõe soluções, contrapõe argumentos, modelo 

esse que chama realmente de mediação de conflitos. Já no segundo, voltado 

para uma atitude mais facilitadora e não interventiva do mediador, que se 

limitaria em contribuir para a restauração da comunicação entre as partes, a 

qual chama de conciliação.  

Já Nobre e Barreira (2008) defendem o contrário. Para esses autores, 

a mediação é aquela que se caracteriza por não ser interventiva, mas se 

limita a facilitar o diálogo entre as partes, enquanto a conciliação é que 

cumpriria o papel de avaliar ou interferir no caso.  

Esses mesmos autores elencam também os modelos da mediação 

comunitária em contraposição àquele da mediação privada, em geral mais 

próximo do funcionamento dos tribunais. Enquanto, no primeiro caso, os 

mediadores seriam os próprios moradores de uma comunidade a mediar os 

conflitos que surgiriam ali na região, no segundo, os mediadores podem ser 
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terceiros estranhos às partes e que, em geral, são treinados tecnicamente 

para atuarem como tais. 

De maneira diversa, Shaw (2010) fala em mediação privada em 

contraposição a um tipo de mediação baseado na corte (“court-based 

mediation”). Isso porque o primeiro consiste num tipo de mediação em que 

as partes procuram voluntariamente a solução do conflito pela mediação, 

tomando a iniciativa de procurar pelo auxílio do mediador, enquanto o 

segundo é aquele em que essa voluntariedade não necessariamente ocorre, 

podendo as partes ser compelidas a se submeterem a um processo de 

mediação de conflitos por ordem judicial. 

Sellman (2011), Turnuklu, Kacmaz, Sunbul e Ergul (2010) e Harris 

(2007), tratam constantemente da chamada mediação por pares (“peer 

mediation”), remetendo à mediação de conflitos que se dá em contexto 

escolar é que conduzida por um terceiro neutro e imparcial que compartilhe 

da mesma identidade das partes envolvidas no conflito, em geral, 

estudantes. Em outras palavras, a mediação por pares é aquela que se dá 

quando um estudante treinado figura como o mediador do conflito que 

envolve outros dois estudantes de uma mesma escola. Um dado interessante 

que se ressalta desse tipo de mediação é que ele tende a produzir maior 

efeito - resultando em um percentual maior de acordo entre as partes e na 

resolução de um maior número de conflitos – do que aqueles conduzidos 

por um mediador que não seja estudante, que não seja um par – seja ele um 

professor ou um funcionário da escola (Sellman, 2011). 

Interessante é a tipologia estabelecida por Syukur e Bagshaw (2013), 

fazendo uma contraposição entre ocidente e oriente ao estabelecer o tipo de 

mediação que é adotado em cada um desses hemisférios. Os autores falam 

em um modelo de mediação ocidental (“western mediation”) contraposto 

àquele que é tradicional na Indonésia. Na verdade, o modelo a que remetem 

quando falam em mediação ocidental é basicamente um modelo padrão que 

identificam ter sido desenvolvido nos Estados Unidos e que possui 

características marcadamente individuais, privatistas, e que contrasta 

fortemente com o modelo tradicional indonésio, que se desenvolveu a partir 

da tradição islâmica. Este último é o modelo denominado “musyawarah” e 

possui traços fortemente ligados a uma vivência mais comunitária, a uma 

cultura de resolução de conflitos que passa pelo modo de vida comunitário 

desse povo, inclusive por seus critérios de espiritualidade. Nesse sentido, 

enquanto no modelo norte-americano de mediação é concedida às partes a 

prerrogativa de buscar o acordo que melhor se adeque a seus interesses 

particulares, individuais, no modelo indonésio da “musyawarah” as partes 
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devem estar de antemão comprometidas com a resolução de conflitos e estar 

preparadas, por consequência, para fazer concessões e a abrir mão de 

determinados interesses individuais. 

Além disso, Syukur & Bagshaw (2013) ainda falam um pouco a 

respeito da co-mediação, que seria, basicamente, aquele tipo de mediação 

em se observe a presença de mais de um mediador conduzindo o processo e 

auxiliando as partes. Perloff (2010) vai mais além e elenca seis abordagens 

distintas possíveis para a mediação, que são: a avaliativa, a facilitadora, a 

humanística, a narrativa, a sistêmica e a transformativa.  

Finalmente, Picard e Jull (2011) propõem a mediação perceptiva 

(“insight mediation”) que, como dito na sessão anterior, é o tipo de 

mediação desenvolvida a partir da filosofia da cognição de Lonergan. O 

princípio fundamental de sua técnica, segundo os autores, é a utilização do 

chamado aprofundamento das conversas (“deepening conversations”), que 

é:  
um tipo de conversação que ajuda a produzir momentos de aprendizado 

e percepções que alteram a direção das que mudam o sentido do 

engajamento das partes e seu padrão de interação. O aprofundamento das 

conversas envolve o uso de um conjunto complexo de habilidades de 

ouvir e questionar, que são geradas a partir da percepção do mediador, 

sobre as ameaças que as partes estão enfrentando.  

 

Para contrastar com a mediação desenvolvida a partir da filosofia de 

Lonergan, Picard e Jull (2011) elencam outras abordagens, que são a da 

mediação baseada no interesse, a mediação transformativa e a mediação 

narrativa.  

 

Tipos de relacionamentos interpessoais, contextos e ambientes em que é 

aplicada a mediação 

 

No que diz respeito aos tipos de relacionamentos, contextos sociais e 

ambientes em que é aplicada a mediação, muitos também foram os 

elencados. Observa-se, porém, a prevalência evidente de alguns deles. É o 

caso dos relacionamentos familiares, que despontam como os tipos de 

relacionamentos que mais apareceram na literatura selecionada e que 

recebem o tratamento da mediação de conflitos (e.g. Frade, 2003; Cano, 

Gabarra, Moré & Crepaldi, 2009; Nobre & Barreira, 2008; Syukur & 

Bagshaw, 2013; Read & Michelson, 2008; Kriesberg, 2012; Picard & Jull, 

2011). Fala-se especialmente da relação entre cônjuges ou companheiros, 

principalmente remetendo a disputas em torno de divórcio, de guarda de 
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filhos ou de responsabilidades parentais. Apenas um deles remete à relação 

entre pais e filhos (Picard & Jull, 2011). Em alguns artigos, os conflitos 

relacionados aos relacionamentos familiares também tratam da questão da 

violência, na forma da violência doméstica ou familiar (Nobre & Barreira, 

2008; Syukur & Bagshaw, 2013; Kriesberg, 2012). 

Outros tipos de relacionamentos que são bastante frequentes dentre 

os abordados pelos autores dos artigos escolhidos são os que se 

desenvolvem nas escolas (e.g. Albornoz, 2007; Chrispino, 2007; Chrispino 

& Dusi, 2008; Turnuklu, Kacmaz, Sunbul & Ergul, 2010; Harris, 2007; 

Sellman, 2011). Destacam-se especialmente os relacionamentos que se dão 

entre estudantes, mas ainda se faz referência aos que se dão entre alunos e 

professores, apenas entre professores, ou entre esses todos e os funcionários 

que assumem cargo de gerência. 

Um número relevante de artigos também trata dos relacionamentos 

marcados por alguma forma de violência e que não se enquadram no tipo 

familiar (e.g. Melman, Ciliberti, Aoki e Figueira Júnior, 2009; Albornoz, 

2007; Nobre & Barreira, 2008; Chrispino & Dusi, 2008; Turnuklu, Kacmaz, 

Sunbul & Ergul, 2010; Whitehill, Webster & Vernick, 2012; Kriesberg, 

2012). Esses relacionamentos, no entanto, são de variados tipos, tomando 

como critério comum apenas o fato de terem sido marcados pela violência.  

Picard e Jull (2011) tratam de conflitos envolvendo relações 

interpessoais em locais de trabalho, seja aqueles que se dão entre 

empregados, seja os que se dão entre empregados e empregadores, ou 

mesmo entre empregadores ou sócios.  

Frade (2003) ainda cita outro tipo de relacionamento, o que se dá no 

contexto das relações de consumo, entre consumidor e fornecedor, e que é 

tipicamente das sociedades modernas, desenvolvidos a partir da dinâmica 

do capitalismo de consumo. São relacionamentos em geral tipicamente 

impessoais e que não necessariamente perduram no tempo. Trata-se, 

inclusive, de um tipo que a literatura mais especializada em relacionamento 

interpessoal questiona se, de fato, seria um relacionamento e não uma mera 

interação eventual entre pessoas que não possuem vínculos. 

As relações entre vizinhos também são contempladas no conjunto de 

artigos revisados (Ufkes, Giebels, Otten & van der Zee, 2012; Read & 

Michelson, 2008; Syukur & Bagshaw, 2013). Em geral, se tratam de 

relações que entram em conflito acerca de direitos de propriedade, 

discutindo desde a demarcação de limites - de onde começa a propriedade 

de um e termina a do outro -, até a árvores que permanecem em marcos 

divisores e que acabam sendo objeto de discussão entre os moradores.  
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Também se trata de relações entre membros de uma mesma 

comunidade (Syukur & Bagshaw, 2013). Nesse caso, sempre se vê presente 

a marca da tradição e da cultura local a influenciar na resolução dos 

conflitos. É um tipo de relação, portanto, em que os mediadores precisam se 

preocupar também com os elementos que vão além das próprias partes, 

individualmente consideradas. As normas produzidas coletivamente e os 

valores sustentados pela comunidade com frequência estão presentes nos 

direcionamentos que os conflitos nesses casos assumem. 

Finalmente, outros autores trabalham ainda com relacionamentos em 

geral, não especificando um tipo definido, permanecendo com a noção 

abstrata desse (Salles, Gabbay, Silva, Tartuce, Guerrero & Lorencini, 2010; 

Perloff, 2010). Em geral são estudos que focam estritamente na técnica da 

mediação de conflitos, permanecendo em discussões de ordem mais 

conceitual e não se dirigem a dados mais concretos. A regra, no entanto, 

dentre os artigos selecionados, é a abordagem da mediação ligada a tipos 

específicos de relacionamento, principalmente os que foram anteriormente 

citados. 

 

O mediador  

 

A última categoria de análise se refere ao mediador de conflitos, às 

características a ele associadas, assim como ao eventual treinamento que os 

autores a ele associam. Os estudos conduzidos por Salles, Gabbay, Silva, 

Tartuce, Guerrero e Lorencini (2010) ao redor da experiência com o Núcleo 

de Estudos de Meios de Solução de Conflitos (NEMESC), da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, abordam diretamente o treinamento 

de alunos do curso de Direito para a formação enquanto mediadores. Trata-

se de uma formação baseada em um conteúdo teórico associado a uma 

prática simulada, num primeiro momento, e a uma prática real, de estágio, 

num outro momento. 

Syukur e Bagshaw (2013) referem-se a um treinamento para a 

capacitação do mediador que conta com cinco dias ou quarenta horas 

certificadas de curso, dos quais, 30% são referentes à formação teórica e 

70% à realização da prática através de simulações, jogos e interpretações de 

papéis. Trata-se de um treinamento promovido pela Suprema Corte 

indonésia e cujo currículo se baseia no modelo ocidental (estadunidense) de 

mediação. Ademais, ao mediador são atribuídas características necessárias 

tais quais: equilíbrio, empatia, sensibilidade, conhecimento técnico 

especializado (Frade, 2003). Do mesmo modo, fala-se das características 
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básicas da neutralidade e da imparcialidade (Albornoz, 2007; Nobre & 

Barreira, 2008; Chrispino, 2007; Chrispino & Dusi, 2008; Syukur & 

Bagshaw, 2013).  

Em outros estudos, ainda, diz-se que os mediadores devem ter 

formação superior, em geral em cursos como Direito, Psicologia e Serviço 

Social, quando se fala da mediação privada (não comunitária), mas, no caso 

das mediações comunitárias, os mediadores podem prescindir dessa 

formação (Nobre & Barreira, 2008). Além disso, de acordo com Turnuklu, 

Kacmaz, Sunbul e Ergul (2010), os mediadores devem ser treinados em 

habilidades de participação no processo de tomada de decisões, no ensino 

de comunicação, na escuta ativa e em habilidades de resolução de 

problemas que fomentem a auto-regulação e o auto-empoderamento. 

 

Conclusão 

 

A revisão dos artigos científicos selecionados permitiu a formulação 

de algumas conclusões importantes a respeito da pesquisa e da literatura do 

tema da mediação de conflitos. Primeiramente, constatou-se que são poucas 

as publicações nacionais que tratam especificamente do tema da mediação 

de conflitos. Em geral, o tema da mediação aparece junto a outros temas, 

como tema relacionado ou como subtema dentro do tema maior dos meios 

de resolução de conflitos. 

Além disso, observou-se uma composição heterogênea da literatura. 

Os aspectos abordados são variados e os enfoques por vezes colidem uns 

com os outros, um autor defendendo o contrário que outro afirma, por 

exemplo, Nobre e Barreira (2008) e Frade (2003).  

No entanto, constatou-se que, embora existam variações a respeito 

do conceito mais estrito da mediação e dos modelos e abordagens possíveis, 

há um consenso no que diz respeito à mediação ser um meio de resolução 

de conflitos realizado com o auxílio de um terceiro e que busca a 

negociação e a cooperação entre as partes. Além disso, os modelos de 

mediação de conflitos elencados são vários. Tais modelos divergem 

essencialmente a respeito do papel que o mediador deve assumir. Grande 

parte dos modelos trata, de um lado, de um pape l mais ativo e interventor, 

emitindo opiniões e propondo soluções ou, de outro, de um menos 

interventor, mais voltado para a facilitação do diálogo e para a construção 

da solução pelas próprias partes. 
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Os relacionamentos interpessoais que mais aparecem relacionados à 

utilização da mediação de conflitos são os relacionamentos familiares. Em 

sua maioria, os que não contam com a presença de violência.  

A respeito do mediador em si, as publicações, em sua maioria, 

destacam a necessidade de que esse seja um terceiro neutro e imparcial, de 

forma que possa ser bem visto por ambas as partes. Além disso, algumas 

publicações abordam a formação do mediador, todas especificando que essa 

formação deve possuir tanto um conteúdo teórico de estudos quanto um 

treinamento prático.  

O que se observa, acima de tudo, é a carência de pesquisas a respeito 

da realização da mediação de conflitos no Brasil. Nenhum artigo científico 

que objetivasse analisar o funcionamento da mediação no Brasil, de acordo 

com as especificidades do povo e da cultura brasileiros, foi encontrado, o 

que revela a necessidade de investigações nesse campo temático.  
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O relacionamento entre humanos e cães é reconhecidamente antigo. 

O período de início do contato entre humanos e cães, porém, não é 

consensual entre os autores. Apenas para ilustrar as discrepâncias entre os 

dados publicados por autores diversos, Gómez, Leonardo, Atehortua, 

Camilo e Orozco Padilla (2007) enquadram a domesticação do cão como 

tendo sido iniciada há 14 mil anos, enquanto Lorenz (1997) acredita que 

este relacionamento existe há aproximadamente de 40 mil a 60 mil anos.  

Tampouco é consensual a origem evolutiva dos cães domésticos. 

Considerar o lobo como ancestral dos cães parece predominar (Gómez, 

Leonardo, Atehortua, Camilo, & Orozco Padilla, 2007; Galibert, Quignon, 

Hitte, & André, 2011). Lorenz (1997) entretanto, aponta o chacal como 

antecessor do cão, afirmando que somente algumas raças descendem 

principalmente do lobo, e mesmo assim, não inteiramente.  

Uma característica essencial do homem são as relações por ele 

estabelecidas com o que o cerca, sendo altamente influenciado por seu 

entorno. Sua relação com as demais espécies vem sendo alterada com o 

tempo, repercutindo nas práticas de domesticação modificadoras do entorno 

natural, acompanhadas de transformações culturais e aplicações em 

tecnologia (von Arcken Cancino, 2011). Neste sentido, Wells  (2007) dá 

conta de um interesse recente de pesquisadores na utilização de cães como 

alertas de sistemas empregados em certos tipos de males físicos humanos, 

tais como diabetes, epilepsia e câncer. Existe a possibilidade, por exemplo, 

de cães descobrirem tumores mediante o odor exalado, seja mediante 

treinamento ou por habilidade nata. Howell e Bennett (2011) ponderam que 

as pessoas em geral apresentam ambivalência em suas opiniões sobre o 

emprego de animais em estudos científicos, sendo a aprovação ou a 

reprovação dependente do benefício resultante e da espécie em questão.  

Outros autores mencionam  atividades exercidas pelos cães em prol 

do homem, ainda que por vezes, os benefícios deste relacionamento sejam, 

em maior ou menor grau, bilateral. O autor von Arcken Cancino (2011) 

acredita que os benefícios da relação são geralmente maiores para o homem. 

Almeida, Labarthe e Paiva (2010) apontam que o relacionamento entre 
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humanos e cães, por sua antiguidade, demonstra o quanto o homem foi e é 

dependente de outros seres para o alcance de objetivos diversos, tais como: 

entretenimento, trabalho, transporte, esportes e alimentação. Gómez et al. 

(2007) destacam a caça, o pastoreio, as participações em espetáculos, 

guerras e resgates e atualmente, a companhia. 

Gutiérrez, Granados e Piar (2007) e Jakovcevic e Bentosela (2009) 

apontam “mascote” como a mais positiva e difundida forma de interação 

homem-animal. Brandão (n.d.) vai além ao ressaltar que por vezes, o animal 

passa de companheiro do indivíduo, a um membro da família. É percebido, 

então, que coexistem papéis diversos exercidos pelo cão quando em 

interação com o homem, indo de um ser meramente utilitário, a um ente da 

família humana.  

Para Brandão (n.d.) o fenômeno de tomada do cão como uma 

companhia humana é produto de processo de urbanização, em que as 

pessoas, ao se isolarem em casa, acabam por estabelecer vínculos com cães 

e gatos. Lorenz (p.11, 1997)  indica que somente estes animais “entraram no 

lar humano noutra qualidade que não a de prisioneiros, e foram 

domesticados por outros meios que não a servidão forçada”. Mas, ainda na 

concepção de Lorenz, nenhum outro animal doméstico modificou tão 

fortemente seus hábitos, renunciando a seus interesses, e por isso atingindo 

uma domesticação tão genuína quanto o cão. 

Chalfun (2009) salienta que no decorrer dos tempos, existiu forte 

submissão de outras espécies animais ao homem. A autora aponta um 

deslocamento de posicionamentos humanos em relação aos animais. Estes, 

deixaram, em partes, de ser simples objetos para os humanos e passaram a 

ser vistos como dotados de valores intrínsecos. Diante do questionamento 

do lugar de domínio humano na relação homem-animal, movimentos de 

defesa, no último século passaram a atribuir aos animais propriedades 

humanas e a defender a existência de direitos dos animais que se relacionam 

com os homens (Gutiérrez et al., 2007). A despeito, porém, de grupos e 

posicionamentos a favor dos direitos e proteção animal, há ainda muita 

submissão de outras espécies animais ao homem.   

O presente capítulo tem por objetivo averiguar produções científicas 

atuais acerca do relacionamento entre cães e humanos e aspectos vinculados 

a este relacionamento. Para tanto, foi realizada pesquisa de literatura no 

Portal de Periódicos Capes, utilizando os seguintes descritores: “cão 

homem”; “dog human relationship”; “hombre mascota” e “perros 

domésticos” desde o ano 2008. Foi realizada também busca na ferramenta 

Google Acadêmico, utilizando os mesmos descritores mencionados acima. 
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Para complementar, procedeu-se à checagem manual entre as referências 

bibliográficas dos artigos. Como requisitos para compor a revisão, o 

material deveria ter formato de artigo científico e ter sido revisado por 

pares. 

Tendo em mãos uma grande quantidade de artigos científicos, foram 

excluídos aqueles que não diziam respeito a cães como figura central em 

relacionamento com o homem. Foram mantidos apenas aqueles que 

consideravam, além dos cães, os gatos. Após seleção, foram incluídos na 

revisão 37 artigos, sendo destes, apenas três brasileiros, o que sugere a falta 

de estudos nacionais acerca do relacionamento entre humanos e cães. 

Recorremos, além disto, ao capítulo “Como tudo poderá ter começado” da 

obra “E o homem encontrou o cão...”, de Konrad Lorenz, devido à sua 

pertinência ao tema.  

 

Evolução e domesticação canina 

 

A evolução e domesticação da espécie canina até desembocar no 

desenvolvimento das características hoje encontradas nos cães aos quais 

temos acesso ou conhecimento parecem despertar o interesse de estudiosos 

há muitos anos. Dos trabalhos revisados no presente artigo, seis tratam de 

aspectos relacionados às modificações e adaptações da espécie canina ao 

longo dos tempos. 

Segundo Honeycutt (2010), com base em análises filogenéticas 

derivadas de marcadores moleculares, há um único ancestral canino: o lobo 

(Canis lupus). Galibert et al. (2011) revelam que ossadas de hominídeos e 

de lobos foram achados juntos em locais como Zhoukoundian no norte 

chinês, com data próxima há 300.000 anos e em caverna do Lazaret no sul 

francês, com aparência de ter existido há 15.000 anos. Isto, porém, não é 

caracterizado como processo de domesticação, mas dá margens à 

compreensão de que já havia compartilhamento de território e, por 

conseguinte, contato intraespecífico direto.  

A domesticação canina parece ser anterior ao de qualquer outro ser 

vivo que não o homem. O processo teria sido iniciado durante o período 

paleolítico (há cerca de 35.000 anos). A este processo precoce denomina-se 

proto-domesticação, distinta do processo real de domesticação, ocorrido por 

volta de 14.000 a.C. (Galibert et al., 2011). 

Através de análise genômica de DNA, apreendeu-se que o processo 

de domesticação teve início no Oriente Médio, se espalhando velozmente 

pelo mundo (Galibertet al., 2011). Wayne, vonHoldt, vonHoldt e vonHoldt 
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(2012) mediante revisão dos princípios e ferramentas utilizados nos estudos 

genômicos endossam estas informações. Eles revelam que ao traçarem a 

origem do genoma nuclear dos cães, baseados na análise da divisão 

haplotípica entre cães e lobos cinzas, encontraram que o genoma nuclear 

canino deriva inicialmente de lobos do Oriente Médio ou europeus, o que é 

fundamentado por dados arqueológicos.  

Honeycutt (2010) dá conta de que, este tipo de estudo genômico, 

através de aumento da bateria de marcadores moleculares tem ajudado no 

entendimento sobre aspectos genéticos da domesticação. Para ele, porém, 

ainda há questões a serem respondidas, como quais são os processos 

responsáveis pela diversidade de formas observada nos cães domésticos. 

Neste contexto, Roberts, McGreevy, Valenzuela e Linden (2010) utilizaram 

11 cães que haviam sido eutanasiados recentemente para examinar o efeito 

de diferenças no formato do esqueleto canino na organização espacial do 

cérebro. Seus achados indicam que a grande variedade na morfologia dos 

cães é sim, refletida nas organizações cerebrais. 

De modo geral, o cão parece ter se transformado severamente em 

relação a seu ancestral. Alguns aspectos, porém, parecem ter se mantido 

inalterados durante o processo de domesticação. O estudo de Range, 

Möslinger e Virányi (2012) endossa esta informação. Mediante comparação 

entre lobos bem socializados e cães, os autores buscaram detectar se a 

domesticação afetou o entendimento de conexões meio-fim em cães. Para 

tanto, foram utilizados experimentos de puxar cordas para pegar comida. Os 

resultados sugerem que nem cães nem lobos adquiriram entendimento 

interior das relações meio-fim, sendo poucos os animais de ambas as 

espécies que parecem aprender a resolver tarefas mais complicadas. Infere-

se assim, que a domesticação não afetou, ao menos significativamente, o 

entendimento das conexões meio-fim em cães.  

Há, porém de se convir que o processo de domesticação não ocorreu 

da mesma forma e período em todas as culturas e sociedades. Devemos, 

segundo Velden (2009), nos atentar para as particularidades. Em estudo 

sobre a relação entre cães e os Karitiana, um povo indígena da Amazônia 

brasileira, composto por aproximadamente 350 indivíduos, o autor sugere 

que a introdução canina na aldeia teria ocorrido por volta de 1940, mediante 

contato dos índios com seringueiros. Em meio a este povo, o trato do animal 

como “mascote” é muito raro. Por vezes, o cão é associado ao diabo, à 

figura de animais sujos e promíscuos.  

Velden (2009), portanto, mostra a domesticação canina sob outro 

prisma, fora do padrão apresentado pela maioria dos estudos, que 
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descrevem uma relação simbiótica e benéfica a ambas as espécies. Ele 

sugere que o foco dos estudos se volte não apenas às espécies envolvidas, 

mas aos modos culturais e sociais embutidos no relacionamento entre as 

espécies. 

Para Galibert et al. (2011) é inegável o sucesso da domesticação 

canina, independente do ponto de vista adotado para explicá-la. Reflexo 

disto seria o declínio da população de lobos por todo planeta, em detrimento 

do franco crescimento da população canina. Os autores exemplificam esta 

informação como fato de que há nos Estados Unidos, 75 milhões de cães 

registrados como sendo de raça pura. 

 Outro indício deste dito sucesso da domesticação canina seria o 

número de raças caninas existentes atualmente. Há hoje, cerca de 400 raças, 

em parte, fruto do empenho humano em realizar seleções artificiais. Com 

isto, foram criadas raças mais adaptadas a tarefas como farejar, servir de 

guardião ou companhia para satisfazer o humano. Verifica-se, por 

conseguinte, quantidade expressiva de fenótipos. Apenas para ilustrar, um 

São Bernardo é cem vezes mais pesado que um Chihuahua. Vale ressaltar, 

porém, que apesar do crescimento expressivo da quantidade de raças nos 

séculos mais recentes, também houve avanços importantes nos períodos 

Medieval e Renascença (Galibert et al., 2011). 

 

A população canina retratada como questão social 

 

Apesar dos inegáveis benefícios da presença canina em meio aos 

humanos, as questões negativas e conflituosas, bem como as formas 

possíveis para resolvê-las não são negligenciadas. Estudos a respeito da 

superpopulação canina, de conflitos homem-cão e da responsabilidade que 

envolve a guarda de cães foram revisados. Neste sentido, foram encontrados 

poucos artigos, o que é pouco diante do impacto destas questões no meio 

social e ambiental que circundam o relacionamento homem-cão. 

Lunney, Jones, Stiles e Waltner-Toews (2011) estudaram os 

conflitos entre humanos e cães na cidade de Todos os Santos, Guatemala. 

Eles consideram importante entender os fatores de risco associados aos 

conflitos para serem adotadas estratégias preventivas de mordeduras e 

doenças transmitidas por cães, além de ser urgente compreender as medidas 

já implantadas para o controle populacional canino. Um meio de propagar 

essas informações e intervir sobre eles, segundo os autores, é a ampliação 

de campanhas educacionais somadas a programas que envolvam clínicas de 

vacinação. Seriam aumentadas, assim, as possibilidades de agir 
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prudentemente em relação aos cães e de oferecer alternativas ao extermínio 

rápido desses animais. 

Uma das alternativas ao problema da superpopulação canina errante, 

propensa a maus tratos e extermínio, parece ser a adoção, ou seja, a retirada 

de cães de abrigos ou diretamente das ruas e colocação em lares individuais 

ou de famílias. Sticco, Trentini e Lucidi (2011) realizaram estudo sobre 

avaliação e treinamento de cães de abrigo para promover sucesso na adoção, 

através do relacionamento satisfatório entre humanos e cães. A metodologia 

empregada foi uma simplificação do programa Ethotest, ferramenta de 

avaliação usada para selecionar cães de abrigo para serem usados em 

programas terapêuticos ou para serem adotados (Lucidi, Bernabò, Panunzi, 

Villa & Mattioli, 2005). 

O estudo de Sticco et al. (2011), aplicado à realidade italiana, traz 

descrições dos processos pré, pós e adoção propriamente dita. São 

fornecidas com isto, pistas de um modelo possível utilização - mediante 

adequações à realidade de cada país, local e abrigo - de modo a ser 

facilitador do manejo dos relacionamentos adotante-adotado e redutor dos 

casos de reabandono de cães e frustrações de adotantes.  

Outro aspecto abordado por dois artigos revisados são as atitudes 

responsáveis do homem (cuidador) para com o cão submetido a seus 

cuidados. É válido ressaltar, que neste sentindo têm sido empregadas 

distinções entre os termos “guarda” e “posse” de animais. O termo “guarda” 

parece mais cabível para referências a animais, já que “posse” é utilizado 

em menção à objetos, coisas. Assim, dentre as práticas de guarda 

responsável são apontados cuidados com: vacinação, alimentação, 

segurança, conforto castração e vermifugacão. A guarda envolve ainda, a 

responsabilização legal por quaisquer eventualidades causadas pelo animal, 

seja a bens particulares ou públicos ou à outros seres de qualquer espécie 

(Langoni et al., 2011). 

Langoniet al. (2011) investigaram o nível de conhecimento da 

população de uma cidade brasileira acerca da guarda responsável de cães e 

gatos. Os achados do estudo indicam que apesar dos indivíduos acreditarem 

ser importante a criação responsável de cães e gatos, nem sempre medidas 

neste sentido são adotadas por eles. Há ainda, além disso, muitos tabus em 

relação a métodos para controle reprodutivo, tais como a castração. 

Salamanca, Polo e Vargas (2011) endossam esta informação, enquadrando a 

esterilização cirúrgica como a mais impactante das ações de contracepção 

animal dos programas de saúde pública. 
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Rohlf, Bennett, Toukhsati e Coleman (2010) por sua vez, buscaram 

compreender porque até donos responsáveis fracassam em tentativas de 

realizar práticas consideradas responsáveis. Para tanto, contaram com 

participação de amostram expressiva: 1016 donos de cães, residentes na 

Austrália. A pesquisa ocorreu on-line. Donos tidos como irresponsáveis por 

falharem constantemente em práticas de criação responsável contribuem 

com problemas causados por cães, contribuindo para o recolhimento do 

animal a abrigos e com a eutanásia. São estes também, possivelmente, 

pouco propensos a responderem efetivamente a programas educativos e 

interventivos relacionados aos animais. Assim, o alvo dos programas são os 

donos tidos como responsáveis, pois ao se tornarem conhecidos os fatores 

que propiciam os atos irresponsáveis, são facilitados os trabalhos de 

intervenção que os abordem com efetividade (Rohlf et al., 2010).  

Ficou evidente com estes trabalhos, o apontamento entre os autores 

para necessidade de programas e campanhas educativas e elucidativas que 

atinjam, ainda que em graus diferentes, a população em geral.  

 

Saúde e bem-estar associados ao relacionamento entre homem e cão 

 

O relacionamento entre humanos e cães suscita nas espécies 

envolvidas efeitos diversos, dentre os quais, aspectos relacionados à saúde e 

bem-estar de ambos. No corrente estudo foram revisados artigos 

abrangendo questões como a liberação de substâncias fisiológicas derivadas 

do contato entre as espécies; níveis de estresse e saúde percebida e os 

benefícios e utilidades do cão para saúde humana. 

Shubert (2012) remete os primeiros programas formais para 

treinamento de animais para prestar serviços de saúde a humanos ao século 

XX, havendo antes disto, entretanto, múltiplos relatos informais ou até 

mesmo ao acaso, de utilização de cães por humanos. É importante 

esclarecer que existem dois tipos de cães que auxiliam pessoas com algum 

tipo de deficiência: os cães de serviço, que são os que assistem e 

acompanham pessoas com problemas visuais, auditivos, motores ou em 

situações de crise; e os cães de terapia, aqueles que acompanhados por um 

lidador visitam pessoas ou instituições para auxiliar em seus tratamentos de 

modos diversos (Shubert, 2012). 

Mariti et al.(2012) não encontraram diferenças significativas entre os 

níveis de afeição entre cães que trabalham com procura e resgate em relação 

a seus cuidadores e cães de companhia em relação a seu dono, contrariando 

o resultado esperado de que o cão trabalhar com o dono estreitaria os laços 
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afetivos entre eles. Neste contexto, ao considerar cães que lidam com 

assistência ao ser humano, parece ser pouco levadas em consideração as 

condições de vida a que estão sujeitos. Shubert (2012) aponta que são 

poucos os estudos sobre as consequências dos esforços exercidos pelos 

cães. Por vezes, os animais são submetidos ao trabalho em tempo integral, 

sem que possam descansar. Aos cães terapeutas, cabem deslocamentos em 

veículos para irem às instituições as quais prestam suporte. Assim, também 

é importante considerar os cães como seres detentores de direitos e 

pensarmos meios para tornar a assistência prestada por cães menos 

sacrificante. 

 González e Landero(2011) relacionam a interação com o cão e as 

atividades realizadas com ele a menor índice de estresse percebido e maior 

índice de saúde mental em humanos. Quando comparados os indivíduos que 

consideravam seus cães como mascote, guardião da casa e membro da 

família, os últimos são os que apresentam percentuais positivamente mais 

expressivos. Isto leva os autores a crerem que o que influencia nos níveis de 

estresse e saúde mental humanos é o tipo de relação estabelecida com o cão. 

A conclusão é endossada por Barker, Knisely, McCain, Pandurangi e 

Schubert (2010), que associam atitudes positivas em relação ao pet à 

diminuição no estresse auto-relatado por humanos. Mariti et al.(2012) 

somam a isto o fato de que os cães são com frequência considerados pelos 

donos como crianças, amigos, parceiros, confidentes e suporte emocional e 

social. 

Handlin, Nilsson, Ejdeback, Hydbring-Sandberg e Uvnas-Moberg 

(2012) acrescentam o fato de o relacionamento entre humanos e cães 

estarem ligados aos níveis de oxitocina e cortisol em ambos. Assim, foram 

encontradas, por exemplo, correlações entre a frequência do ato de beijar o 

cão e altos níveis de oxitocina no dono e a percepção de que a ocasião da 

morte do cão será mais traumática a baixos níveis de cortisol no mesmo. 

Em geral, são poucos os estudos que consideram o relacionamento 

entre humanos e cães sob a perspectiva de aspectos emocionais caninos. 

Dos 36 artigos revisados, dois se encaixam nesta descrição, ainda que em 

conexão a questões comportamentais, sendo ambos advindos de países 

europeus: Hungria e Suécia.  

Tanto Rehn e Keeling (2011) quanto Konok, Dóka e Miklósi (2011) 

se dedicaram a estudar os efeitos no cão da separação de seus donos em 

intervalos de tempo variados. Metodologicamente, os estudos apresentam 

particularidades entre eles. Rehn e Keeling (2011) coletaram gravações 

audiovisuais e analisaram três diferentes momentos após o cão ter sido 
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deixado sozinho: meia hora, 2 horas e 4 horas. O ambiente utilizado foi o 

próprio lar do animal. Já no estudo de Konok et al.(2011), os donos de cães 

preencheram um questionário acerca do comportamento de separação 

canino, concomitantemente à observação destes comportamentos por 

pesquisadores em intervalos que poderiam ser de 1, 3 ou 5 minutos. Para 

proceder à análise, também foram utilizadas gravações de vídeo.  

Rehn e Keeling(2011) relatam que comportamentos de saudação 

estiveram mais presentes em cães diante de seus donos após períodos 

longos de separação, sendo, então, influenciados pelo tempo. Os achados de 

Konok et al. (2011) endossam a informação, somando à isto o fato de que 

durante o período de separação, a atividade do animal diminui com o passar 

do tempo. Não foi, apesar disso, possível inferir se o bem-estar canino foi 

afetado pelo prolongado período afastado de seu dono (Rehn & Keeling, 

2011).   

 

Comunicação interespecífica entre humanos e cães 

 

Em contraposição aos poucos estudos acerca de aspectos emocionais 

de cães, esforços têm sido lançados por diversos autores para compreensão 

de aspectos comunicativos destes animais para com os humanos. Há 

evidências, por exemplo, de que cães se esforçam para se comunicar com 

humanos utilizando contato de olhos para dar e receber informações 

(Howell & Bennett, 2011; Győri, Gácsi, & Miklósi, 2010). 

Foi verificada uma tendência à realização de estudos empíricos 

(Marshall-Pescini, Passalacqua, Ferrario, Valsecchi, & Prato-Previde, 

2011;Horn, Virányi, Miklósi, Huber & Range, 2012;Merola, Prato-Previde, 

& Marshall-Pescini; Mongillo, Bono, Regolin, & Marinelli, 2010; 

Pongrácz, Molnár, Dóka, & Miklósi, 2011;Pettersson, Kaminski, Herrmann, 

& Tomasello, 2011; Freitas, Reis, Mizael & Domeniconi, 2012). 

McGreevy, Starling, Branson, Cobb e Calnon (2012), entretanto, revisaram 

a literatura relacionada ao atual entendimento da natureza do 

relacionamento homem-cão e suas características. Levando em conta a 

comunicação, concluíram que aspectos da linguagem corporal e 

comportamental humana podem estimular, dentre outros traços, formas de 

ansiedade nos cães. 

Marshall-Pescini et al. (2011) investigaram se cães conseguem 

distinguir entre tipo generoso e egoísta de compartilhamento de comida de 

humanos para com eles. Foi percebido que os cães são capazes de fazer esta 

distinção, o que corrobora os achados de Horn et al. (2012); Hauser, 
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Comins, Pytka, Cahill e  Velez-Calderon (2011) e de Freitas, Reis, Mizael e 

Domeniconi (2012), de que formas de comunicação humana direcionadas 

ao cão, mesmo que de forma sutil como em um balanço de cabeça, parece 

ter forte influência no comportamento canino. Faraco e Seminotti (2010) 

ponderam que esta influência não provoca abalos na organização peculiar 

que confere identidade ao cão.  

Em situações em que aparecem mais de um tipo de pista 

comunicativa- como gestos, comandos visuais, olfativos ou vocais -do 

homem para o cão parece haver proporcionalidade entre o número destas e 

as habilidades discriminatórias do animal (Marshall-Pescini et al., 2011; 

Mongillo et al., 2010). Merola et al. (2010) relatam que ao se depararem 

com os tipos de reação emocional de seus donos, os cães interpretam com 

mais dificuldade expressões vocais e faciais isoladas, em detrimento a forte 

mobilização ao serem adicionados a esse comando, aproximação ou 

evitação. 

Este conjunto de achados demonstra grande habilidade canina em 

compreender sinais de comunicação humanos, o que de acordo com 

Pettersson et al.(2011) sugere que os cães domésticos têm evoluído no 

sentido cultural do homem para cooperar com ele e nele confiar. Neste 

sentido, Leonardi, Vick, Dufour, Vick, & Dufour (2011) assinalam que 

quando comparados aos primatas, os cães suportam longas esperas por 

recompensas de valor pequeno vindas de humanos, o que pode ser 

explicado pela história social e pelo ambiente do animal.  

Pongrácz et al.(2011), em contrapartida, se dedicou a estudar o nível 

de compreensão humano em relação a sinais vocais emitidos por cães. 

Assim, realizaram comparação entre crianças de idades diferentes (6, 8 e 10 

anos) e adultos para verificar a habilidade de distinguir e categorizar latidos 

gravados em situações diferentes, além da capacidade de relacionar os 

estados internos expressados em cada latido à expressões faciais humanas. 

Os achados sugerem que a habilidade de classificar os latidos em relação às 

situações com exatidão são proporcionais à idade. Já a habilidade de 

compreensão básica dos estados internos dos cães em cada tipo de latido 

estão presentes em humanos muito prematuramente, até mesmo no grupo de 

crianças mais jovens.  
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Características individuais caninas tratadas como influentes para 

treinabilidade e para o relacionamento entre homens e cães em geral 

 

Há também estudos que trazem à tona a questão de características 

individuais caninas- sejam físicas, comportamentais ou de temperamento- 

serem expressivas no posicionamento do homem perante o cão. 

Um estudo alemão (Blecker, Hiebert, & Kuhne, 2012) investigou a 

influência da aparência física de cães desconhecidos sobre as pessoas. Para 

tanto, observaram quais respostas comportamentais indivíduos emitiam ao 

se deparar com cães de características distintas – um pequeno e de cor 

escura, um pequeno e de cor clara, um grande e de cor escura e um grande 

de cor clara - andando por uma calcada com seus donos. Posteriormente, foi 

aplicado questionário para extrair quais percepções os participantes tinham 

destes cães, afim de cruzar os dados. 

Inferiu-se que as respostas dos participantes variaram baseadas em 

experiências anteriores com cães. Foi significativa, porém, as diferenças 

entre comportamentos apresentados diante de cães de pelagem escura e 

clara. Os cães escuros foram visivelmente mais evitados, apesar de não 

terem aparecido nos relatos como amedrontadores. 

De Meester, Pluijmakers, Vermeire e Laevens (2011) empreenderam 

o uso do teste de “Comportamento Aceitável Socialmente” (SAB) para 

estudar o temperamento de 171 cães. O teste se mostrou valioso, apesar da 

necessidade de mais pesquisa em validade e confiabilidade para eficácia dos 

dados aferidos. Jakovcevic e Bentosela (2009) ressaltam a importância da 

compreensão de traços individuais do comportamento canino e de seu 

temperamento para que seja possível direcionar cães para tarefas como as 

de guia, policial, companhia e resgate de pessoas, e para predizer questões 

ligadas à conduta, além de dar suporte a uma relação mais equilibrada entre 

humanos e cães. 

Quanto ao equilíbrio de temperamentos na relação entre humanos e 

cães, Wells e Hepper (2012) sugerem que criadores de cães de raças tidas 

como agressivas demonstram traços mais agressivos de personalidade, 

apresentando mais tendências psicóticas do que criadores de raças tidas 

como não agressivas. Podemos pensar, neste sentido, no surgimento de um 

ciclo vicioso, em que donos agressivos ao tratarem cães de temperamento 

agressivo de forma brutal e os treinarem para agir violentamente acabam 

por induzir os cães a reproduzirem com constância estes atos. 

Helton (2010) assinala que tem sido notada variância na 

treinabilidade de cães de diferentes raças, o que também pode advir de 
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nuances no nível de aprendizado ou de atributos físicos do animal. 

Greenebaum  (2010) completa afirmando que o modo com que os cães são 

treinados refletem as percepções das relações animal-humano pelo homem.  

 

Considerações finais 

 

Os estudos acerca de formas de relacionamento entre humanos e cães 

são ainda bastante incipientes. O Brasil é o segundo maior mercado no 

consumo de produtos pet do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos 

(Curvello, 2013), o que dá pistas de uma posição de destaque desses cães na 

vida dos brasileiros. Apesar disto, o país apresenta baixíssima produção 

científica recente sobre o tema em questão. Também vale apontar o número 

reduzido de estudos de países latino-americanos como um todo. 

Em geral, parece haver forte interesse por questões mais diretamente 

relacionadas ao homem quando em interação com o cão. Neste sentido, 

produções sobre comunicação interespecífica e aspectos de treinabilidade e 

comportamentos caninos -todos constantemente direcionados ao aceitável e 

desejável socialmente pelo homem- são razoavelmente explorados. Neste 

sentido, concordamos com Chalfun (2009), quando aponta a não recente 

submissão de outras espécies ao homem, o que fica transparecido nas 

produções científicas. 

Ficou notória a relevância de estudos que enfoquem prioritariamente 

o cão, abarcando aspectos como o fato de ser detentor de direitos, seu bem-

estar e qualidade de vida. É necessário, além disto, destacar as condições às 

quais são submetidos aqueles que realizam trabalhos juntos ou em prol do 

homem. 
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Temos vivido dias onde o desenvolvimento e crescimento 

socioeconômico e cultural têm proporcionado a um número cada vez maior 

de pessoas o privilégio de contratar uma empregada doméstica, a qual tem 

se tornado personagem crucial na estrutura do lar, revelando-se como 

pessoa indispensável ao alcance dos planos e projetos pessoais e 

profissionais de seus contratantes. Indubitavelmente, a correria das rotinas 

diárias e o acúmulo de atividades e responsabilidades, muitas vezes não 

deixam tempo para que haja dedicação aos afazeres domésticos, afazeres 

estes que estão diretamente ligados e relacionados ao bem estar pessoal dos 

empregadores. 

Sendo assim, entende-se que as empregadas domésticas 

desempenham a importante tarefa de cuidar dos bastidores residenciais, 

executando tarefas simples, como varrer e tirar pó dos móveis, ou 

complexas, tais como cuidar de crianças, preparar refeições e o cuidado 

com as roupas, sempre visando a praticidade e o conforto dos 

empregadores, que por sua vez, sentem-se cada vez mais dependentes de 

seus serviços, não medindo esforços para mantê-las por perto.  

É nesse cenário de prestação de serviços domésticos, que surgem 

também os relacionamentos interpessoais que podem variar de uma simples 

relação profissional entre empregada e empregador, a uma relação de 

amizade sólida e duradoura, muitas vezes semelhante aos moldes de uma 

relação de amizade comum ou de parentesco, com forte vínculo afetivo e 

apego emocional, todavia, hierarquizada e cingida pela subordinação que 

lhe é peculiar. 

Na comunidade científica, ainda que pouco, observa-se que alguns 

estudiosos (Almeida, 2007; Azeredo, 2002; Brites, 2007; Iriart, et al, 2008; 
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Itaboraí, 2003; Melo, 1998; Motta, 1992; Peréz, 2012, Santana, 2003) têm 

buscado compreender alguns dos fatores presentes na relação empregada 

doméstica e empregador à luz de questões trabalhistas, sociais e de saúde 

coletiva. Entretanto, observa-se certa escassez de estudos que discutem o 

tema sobre o foco da psicologia, especificamente, de uma perspectiva das 

relações interpessoais. 

O presente estudo tem como objetivo identificar características do 

relacionamento interpessoal existente entre empregado doméstico e seu 

empregador, caracterizando os aspectos positivos e negativos.  

 

Método 

 

Participaram da presente pesquisa 10 empregadas domésticas e seus 

respectivos empregadores, residentes no município de Governador 

Valadares/MG. Foram utilizados dois critérios de inclusão: empregados 

com jornada de trabalho igual ou superior a três dias semanais e tempo de 

trabalho com o empregador superior a um ano. O instrumento construído 

para coleta dos dados consistiu num roteiro de entrevista semi-estruturado 

para ambos os participantes e o mesmo buscou registrar informações sobre 

os dados sócio-demográficos, condições de trabalho oferecidas e aspectos 

do relacionamento interpessoal. Os dados foram coletados na residência do 

empregador para ambos os participantes da pesquisa, em momentos 

distintos, conforme o agendamento prévio e disponibilidade dos mesmos. O 

consentimento de participação foi registrado em formulário de Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. As entrevistas tiveram uma duração 

média de 20 minutos. Os dados receberam um tratamento qualitativo 

através dos procedimentos de análise de conteúdo.  

 

Resultados e Discussão 

 

Os resultados serão apresentados em três grupos temáticos: (1) perfil 

sócio demográfico; (2) condições de trabalho e (3) aspectos do 

relacionamento interpessoal. 

 

Perfil Sócio Econômico 

 

A idade das empregadas domésticas variou entre 29 a 52 anos. Cinco 

participantes informaram o estado civil como casada, três solteiras e duas 

divorciadas. Quanto à raça, registrou a ocorrência de três participantes para 
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a parda, três para a branca e quatro para a negra. Quanto ao nível de 

escolaridade, houve maior ocorrência para o Ensino Fundamental (n=7), 

seguida do Ensino Médio (n=3). Sobre as práticas religiosas, foi informado 

o catolicismo (n=5) e a evangélica (n=2). Duas participantes afirmaram não 

praticar nenhuma religião e apenas uma não informou o dado.   

A idade dos empregadores variou entre os 35 e 64 anos, sendo a 

maioria do sexo feminino (n=9), ocorrendo um registro para o sexo 

masculino (n=1).  O estado civil informado foi de sete ocorrências para 

casado, duas para divorciado e um para viúvo. Quanto à raça, houve 

prevalência para a branca (n=7), seguida da negra (n=3). Observou-se que o 

nível de escolaridade no Ensino Superior registrou maior ocorrência (n=6), 

seguida do ensino médio (n=3), com uma ocorrência para o ensino 

fundamental. A prática religiosa relatada também predominou para o 

catolicismo (n=4), tendo três ocorrências para a evangélica (n=3). Dois 

participantes não informaram e um afirmou não praticar nenhuma religião. 

A ocupação profissional dos empregadores variou entre aposentados (n=2), 

comerciante (n=1), costureira (n=1), dentista (n=1), farmacêutica (n=1), 

professor (n=1), secretária (n=1) e servidores públicos (n=2). A composição 

familiar dos empregadores variou entre 2 a 5 componentes. Verificou-se 

que a rendas informadas foram: acima de sete salários mínimos(n=5) de 

quatro a seis salários mínimos (n=3) e de um a três salários (m=2). 

No perfil socioeconômico foi possível verificar que a maioria das 

empregadas domésticas são pessoas com baixo grau de escolaridade, que 

encontram na profissão uma forma digna de levantar o próprio sustento. É 

interessante observar também que a maioria das empregadas entrevistadas 

possui apenas ensino fundamental, o que demonstra claramente a falta de 

capacitação técnica para o exercício de atividades que demandem outras 

qualificações. Em contrapartida, os empregadores, em sua maioria, são 

pessoas altamente qualificadas e já inseridas num contexto socioeconômico 

privilegiado, o que nos mostra claramente a existência de uma única classe 

econômica prestando serviço às demais. 

É importante ressaltar que dos 10 empregadores entrevistados, 

apenas 1 é do sexo masculino, o que sugere que as mulheres estão cada vez 

mais inseridas no mercado de trabalho, fator este que tem estimulado a 

contratação de empregadas domésticas que lhes façam as vezes dentro do 

lar, no que tange ao desenvolvimento de atividades corriqueiras do dia-a-dia 

caseiro. 
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Condições de Trabalho  

 

A maioria das empregadas domésticas (n=7) informou possuir o 

registro do serviço em Carteira de Trabalho Profissional. Tal condição não 

foi encontrada entre duas participantes e apenas uma não informou sobre 

esta questão, o que expõe o fato de que ainda há um percentual considerável 

de empregadas (entre 20% e 30%) que trabalham sem a devida averbação 

do contrato de trabalho em sua CTPS, o que inviabiliza o acesso das 

mesmas a benefícios como o recolhimento previdenciário, seguro-

desemprego e FGTS dentre outros. 

 Quanto ao salário recebido pelos serviços, a maioria das 

participantes informou receber um salário mínimo (n=7) e duas relataram 

receber um valor superior ao salário mínimo. Apenas uma participante 

informou receber valores inferiores, pois, trabalha apenas três vezes por 

semana. Os itens descontados nos salários se referem aos dias de falta no 

serviço (n=2) e a taxa previdenciária (n=3). A metade das participantes 

relatou não ter descontos de espécie alguma em seus salários. Quanto à 

folga, esta condição foi informada por todas as empregadas domésticas. 

Quanto ao exercício do serviço em dias de feriado, o fator não ocorre em 

oito das participantes. Apenas duas empregadas informaram a ocorrência do 

mesmo. 

A quantidade de hora de trabalho diário informada variou entre 4 a 9 

horas. Os dados acima também foram coletados junto aos empregadores 

participantes. Observou-se correspondência entre as respostas dadas.  

Insta salientar que recentemente a emenda constitucional nº 72 

(Brasil, 2013) equiparou as empregadas domésticas aos trabalhadores 

urbanos e rurais, limitando a jornada de trabalho a no máximo de 8h diárias 

e 44h semanais, sendo este um importante avanço no que tange à conquista 

de direitos trabalhistas por parte das empregadas domésticas. 

Quanto ao fato do empregado doméstico dormir ou residir na 

residência do empregador, a maioria das empregadas domésticas relataram 

não possuir essa prática (n=8), sendo essa condição encontrada em apenas 

duas das participantes. Destas, uma relatou que aprecia tal condição e que 

considera “como se fosse a sua própria casa”, já a outra, afirma depreciar 

tal condição, alegando que “não é a mesma coisa de morar na casa da 

gente”. Quanto à opinião dos empregadores sobre esta questão, a maioria 

relatou não preferir este tipo de condição (n=7). Quanto aos motivos, dois 

participantes consideraram não ser necessário; dois consideraram a 

possibilidade uma vez que as circunstâncias demandassem tal contexto; e 
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outro participante afirmou que a situação pode trazer interferências para a 

vida conjugal do casal empregador. Três dos participantes não informaram 

sua opinião sobre o assunto.  

Quanto as atividades domésticas realizadas, todas participantes 

relataram cuidar de forma geral de toda arrumação da casa, executando 

atividades de limpeza, lavagem e passagem das roupas e preparação de 

refeições(almoço, lanches e café da manhã) (n=2). Entre duas participantes 

observou o relato de outras tarefas tais como: cuidados com o jardim (n=1) e 

cuidados de enfermagem com a família (n=1). Apenas duas participantes (n=2) 

relataram possuir responsabilidades em cuidar de crianças (filhos dos 

empregadores) como arrumá-los e levá-los para escola. Uma das empregadas 

domésticas informou cuidar dos netos de seus empregadores no período de 

férias escolares. A maioria das empregadas domésticas (n=6) informou que há 

participação de seu empregador no auxílio de determinadas tarefas, entre elas, 

foi citado: o cuidado com o jardim (n=2) e a organização de armários (n=1). 

As demais, não informaram o tipo de participação do empregador.  

Verificou-se que entre as participantes, nenhuma havia recebido 

formação específica para o trabalho doméstico. Apenas uma empregada 

informou ter participado de um curso sobre “Artes Culinárias”. Quando 

questionadas sobre a ocorrência de acidentes no ambiente de trabalho, as 

empregadas participantes relataram não terem tido este tipo de experiência.   

Os participantes ainda foram questionados sobre os critérios adotados 

antes de aceitar (empregadas) e contratar (empregadores) um trabalho 

doméstico. Dentre os informados pelas empregadas, encontrou-se a ocorrência 

para: informações sobre as tarefas a serem executadas (n=1), referências do 

empregador (n=1), pontualidade no pagamento (n=1), condição de salário 

mínimo e vale transporte (n=1) e liberdade para executar as tarefas (n=1). 

Quatro participantes não informaram seus critérios (n=4) e apenas uma 

afirmou não tê-los. Já os empregadores informaram utilizar os seguintes 

critérios: consultar referências anteriores (n=7), confiança e honestidade (n=1), 

fidelidade (n=1), caráter, ser amável e possuir hábitos de higiene adequados 

(n=1). Dois participantes não informaram sobre a questão. 

 

Aspectos do Relacionamento Interpessoal 

 

O tempo de trabalho relatado pelas empregadas domésticas com os 

seus empregadores variou entre 2 a 30 anos de serviço, sendo observado 

que a metade dos participantes possui entre 2 a 3 anos e a outra metade 

possui entre 16 a 30 anos. Sobre a quantidade de horas em contato com o 
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empregador durante o dia, verificou-se, que, algumas das participantes 

(n=4) passam poucas horas com seu empregador, devido à jornada de 

trabalho do mesmo, três informaram interagir durante todo o dia e uma 

relatou que passa apenas os sábados e domingos com o empregador.  

Quanto ao tipo de relacionamento interpessoal, a maioria dos 

participantes o caracterizou como “bom” (n=7 empregadas; n=9 

empregadores)  relacionando este conceito ao respeito, diálogo, honestidade e 

tempo de convivência, fidelidade, simplicidade e atendimento as orientações 

dadas (no caso do empregador). Uma das empregadas atribuiu o fator amizade 

como característica principal do relacionamento interpessoal. Apenas uma 

dupla de participantes (empregador e empregador) considerou respectivamente 

o relacionamento como “instável” e “cheio de altos e baixos”. Neste caso, a 

empregada optou por não explicar a questão e o empregador justificou 

afirmando que sua empregada possui dificuldades no diálogo do dia a dia e 

expressão dos seus sentimentos.   

Sobre a possibilidade de dificuldades enfrentadas no início do 

relacionamento, a maioria dos participantes relatou a ausência das mesmas 

(empregadas=7 e empregadores=8). Entretanto, os que afirmaram ter 

vivenciado tais dificuldades, informaram que a falta de desejo para cozinhar 

e problemas no processo de adaptação foram as principais causas. Quando 

questionados sobre como superaram o problema, ambos os participantes 

informaram que o tempo, o diálogo, a tolerância e disponibilidade para 

aprender agiram como recursos solucionadores.  

A cumplicidade, respeito, compreensão, amizade, companheirismo, 

simpatia, flexibilidade, e ausência de exploração, foram destacados como os 

aspectos positivos do relacionamento interpessoal entre empregada 

doméstica e empregador. É válido ressaltar que uma das empregadas 

participantes mencionou como característica positiva o fato de ganhar 

presentes do empregador. Houve ausência de informação por duas 

participantes.  

Os participantes ainda foram convidados a relatar as principais 

qualidades de defeitos do seu empregador e empregada. Os principais 

relatos emitidos pelas empregadas domésticas foram a respeito dos seus 

empregadores foram: honestidade, respeito, humildade, humanismo, 

responsabilidade, bondade, sinceridade, alegria, solidariedade, 

comunicação, educação, amizade e a pontualidade no pagamento. Apenas 

uma das participantes não quis responder a questão. Quantos aos defeitos 

relatados, cinco participantes afirmaram não considerá-los em seu 

empregador, três identificaram a exigência e o perfeccionismo, uma o 
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comportamento de “falar muito” e outra não os informou. Quanto ao relato 

dos empregadores sobre defeitos e qualidades de suas empregadas foram 

observadas as seguintes características: discrição, zelo, confiança, 

honestidade, atenção e carinho com as crianças, hábitos de higiene pessoal 

adequados, fidelidade e humildade. Quantos aos defeitos relatados, três 

participantes também afirmaram não considerar defeitos em sua empregada 

doméstica. Outros identificaram como defeito: a prática de fumar durante o 

trabalho (n=1), faltar sem avisar (n=1), o excesso de intimidade (n=1), falta 

de agilidade no serviço (n=1), “nervosismo” (n=1) e “pirraça” na execução 

de certas atividades domésticas (n=1). 

Quanto à ocorrência de conversas sobre assuntos pessoais, a maioria 

das empregadas domésticas (n=6) relatou compartilhar temas íntimos com 

seus empregadores. Duas participantes alegaram ausência deste fator, 

considerando este tipo de envolvimento é inadequado para a relação 

empregada/empregador. Foi informado também que há insistência por parte 

do empregador (n=1) para este tipo de interação: “enquanto eu não falo, ela 

não fica quieta”, demonstrando desta forma certa insatisfação com a 

situação. Uma participante não emitiu sua opinião sobre a questão. Quanto à 

opinião dos empregadores sobre tal prática, cinco deles afirmaram realizar a 

prática. Um participante alegou ausência deste fator, considerando que não 

deve envolver sua empregada doméstica em seus problemas pessoais. Três 

empregadores informaram que o fazem de forma esporádica, sendo que dois 

consideraram este tipo de interação normal e um relatou evitar este tipo de 

interação para não dar o direito à empregada de interferir na sua vida 

pessoal.  

Verificou-se que o nível de satisfação das empregadas domésticas 

participantes em trabalhar com o seu empregador foi significativamente 

alto, tendo quase todas considerado este fator como “muito satisfatório, 

ótimo, excelente, muito bom” (n=8). Apenas uma participante não informou 

sobre sua satisfação e outra a considerou normal. Quando questionadas 

sobre as implicações deste fator no relacionamento, seis empregadas 

domésticas responderam de forma positiva, relatando que a satisfação 

auxilia no relacionamento interpessoal, deixando-o mais amigável. Houve 

resposta negativa por parte de uma participante e três não informaram sua 

opinião. Resultados semelhantes também foram encontrados entre os 

empregadores. Os mesmos destacaram que quanto maior for a satisfação 

com o serviço prestado pela empregada doméstica, melhor será o 

relacionamento interpessoal.   
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Sobre a participação das empregadas domésticas em interações 

familiares do empregador, 70% relataram serem convidadas para 

participarem de festas de aniversários como convidadas.  Em um caso, uma 

entrevistada informou que sua empregadora chegava até lhe apresentar 

como “irmã adotiva” aos outros convidados da festa, tendo este fato 

causado ciúmes na irmã da empregadora. Duas participantes alegaram não 

serem convidadas para qualquer tipo de interação e uma não informou sobre 

o assunto. 

Quanto à prática de presentear o empregador a maioria das 

empregadas domésticas (n=8) afirmou não possuir tal prática. A ausência de 

condições financeiras foi à justificativa atribuída por todas. Uma 

participante informou que esporadicamente o faz e outra relatou fazê-la 

sempre pelo apreço que possui ao empregador. Quando questionados sobre 

a mesma questão todos os empregadores afirmaram presentear suas 

empregadas domésticas. As principais ocasiões informadas foram o natal, 

aniversários; Já os motivos para tal prática foram gratidão, reconhecimento 

e prazer em presentear.   

Quando questionadas sobre a possibilidade de uma amizade no 

relacionamento entre empregada doméstica e empregador, as empregadas 

participantes consideraram de forma unânime ser amigas de suas 

empregadoras. As justificativas de tal afirmação se deram pela presença da 

empregadora através de auxílio em momentos difíceis, receptividade, 

respeito, intimidade, tranquilidade, boa convivência. A maioria dos 

empregadores também confirmou a possibilidade de amizade no 

relacionamento com a empregada, indicando as afinidades em comum, 

qualidade e quantidade de convivência como fatores importantes.  

A respeito dos limites que devem ocorrer na relação empregada 

doméstica e empregador, os participantes indicaram alguns quesitos 

considerados como indispensáveis para a relação. As empregadas 

domésticas indicaram fatores importantes o respeito (n=2), a não 

interferência na vida pessoal do empregador (n=3), não comentar com 

terceiros os assuntos conversados na casa do empregador (n=1), considerar-

se no papel de empregado (n=2), educação e pontualidade no pagamento 

(n=1) e não misturar assuntos pessoais (n=1). Já os empregadores 

informaram o respeito mútuo (n=4), ausência de interferência na vida 

pessoal da empregada (n=1), consideração e respeito pelo espaço de cada 

um (n=3), compromisso (n=1) e harmonia (n=1). 

É interessante observar o contraste que estas questões possuem com 

os aspectos positivos do relacionamento interpessoal relatados pelos 
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participantes. Embora a maioria o tenha caracterizado como algo positivo, 

parece que o fato de compartilhar assuntos íntimos, interagir socialmente 

em outros contextos não foram considerados como aspectos fortes da 

relação. Observa-se, portanto, opiniões divididas sobre o assunto entre a 

maioria dos empregadores o que pode evidenciar também a caracterização 

de uma relação hierárquica, conforme indicado por Brites (2007), onde a 

autora verificou em seu estudo a presença de uma carga forte de afetividade 

entre empregada doméstica e empregador, entretanto, a mesma não impede 

uma relação hierárquica, com clara demarcação entre chefe e subalterno. 

Ao final da entrevista foi dada a oportunidade para os participantes 

acrescentarem algum outro comentário sobre o assunto do roteiro. Não 

houve ocorrência de comentários por nenhuma das empregadas domésticas. 

Já os empregadores (n=5) emitiram alguns relatos, dentre os quais 

destacamos: “nossa convivência é muito boa”, “devemos viver em harmonia 

com as pessoas que nos prestam serviços”, ”nosso relacionamento é normal 

e respeitoso”, ”minha empregada é uma mulher digna e de muita 

integridade”. Um participante lamentou o fato de sua empregada doméstica 

não ter tido acesso a uma boa formação escolar.   

 

Considerações Finais 

 

Conclui-se que o relacionamento interpessoal entre empregadas 

domésticas e empregadores participantes do presente estudo foi considerado 

como algo bom e positivo, entretanto, em termos de aspectos gerais. 

Quando o mesmo é analisado em termos específicos da relação, como por 

exemplo, a possibilidade de amizade no mesmo, observou-se que os 

participantes delimitam a interação, estando esta associada a uma boa 

convivência e satisfação com as condições de trabalhos oferecidas e 

recebidas.  
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Pretendeu-se com este estudo verificar a relação entre o 

relacionamento interpessoal (RI) e o clima psicológico (CP) no contexto 

organizacional. Teoricamente esses dois aspectos organizacionais 

encontram fundamentos no campo de estudo do comportamento 

organizacional (Greenberg & Baron, 2003), embora, pouco tenha sido 

explorado acerca do relacionamento entre eles. 

O primeiro aspecto, o relacionamento interpessoal, tem sido tratado 

na literatura sobre o comportamento organizacional como uma interação 

continuada entre duas ou mais pessoas que estão diretamente envolvidas no 

ambiente de trabalho. Quanto mais evidências são descobertas acercas dos 

possíveis efeitos das relações interpessoais na efetividade organizacional, as 

organizações estão considerando formas de efetuar mudanças positivas 

nessas relações. Geralmente esses esforços têm sido no sentido da mudança 

organizacional de forma a deixar os indivíduos mais livres para 

compartilhar seus sentimentos sobre os diversos aspectos no seu 

relacionamento no trabalho (Holloman, 1973). 

A verificação e análise empírica das relações interpessoais nas 

organizações podem ser articuladas tanto qualitativa quanto 

quantitativamente. Qualitativamente elas podem ser descritas em termos da 

consciência dos fatos; da confiança e da abertura para novas possibilidades 

(relacionamentos, aprendizagem, outras), já quantitativamente podem ser 

descritas em termos das fontes, da direção e da frequência de interações 

(Holloman, 1973). 

Numa perspectiva que busca articular essas duas abordagens, Luft e 

Ingham (1955) e Luft (1969) desenvolveram um modelo gráfico no qual 

pode ser utilizado para analisar o relacionamento entre as pessoas em 

termos do grau de consciência que cada um tem de si e do comportamento 

do outro, de sentimentos e motivações. O modelo apresentado a seguir por 
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meio da Figura 1, que faz uso de quatro quadrantes gráficos é conhecido 

como a Janela de Johari. 

Os quatro quadrantes representam a totalidade da pessoa em relação 

a outras pessoas, sendo que a base para a divisão dentro dos quatro 

quadrantes é a consciência do comportamento, sentimentos e motivações. 

Assim, um ato, um sentimento ou uma motivação é apontado como um 

quadrante particular de acordo com o conhecimento da pessoa. Na medida 

em que há mudanças acerca dessa consciência, o tamanho relativo do 

quadrante no qual o estado psicológico é apontado, também sofre 

mudanças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os quatro quadrantes representam a totalidade da pessoa em relação 

a outras pessoas, sendo que a base para a divisão dentro dos quatro 

quadrantes é a consciência do comportamento, sentimentos e motivações. 

Assim, um ato, um sentimento ou uma motivação é apontado como um 

quadrante particular de acordo com o conhecimento da pessoa. Na medida 

em que há mudanças acerca dessa consciência, o tamanho relativo do 

Figura 1.  Modelo da Janela de Johari para Análise de RI. 

Fonte: Adaptado de Luft e Ingham (1955). 

 

1  

Arena 

 

3 

Fachada 

 

2 

Mancha Cega 

 

4 

Desconhecido 

Conhecido pelo eu Não conhecido pelo eu 

C
o

n
h

ec
id

o
 p

el
o

s 
o

u
tr

o
s 

N
ão

 c
o

n
h

ec
id

o
 

p
el

o
s 

o
u

tr
o

s 

O
 G

R
U

P
O

 

D
á 

fe
ed

b
a

ck
 

O EU 

Recebe feedback 



145 

 
 

quadrante no qual o estado psicológico é apontado, também sofre 

mudanças. 

Para cada pessoa a abertura do quadrante sofre variações em seu 

tamanho de acordo com um raio preciso de ação e em torno da área modal 

na qual caracteriza quão aberto ela é, mesmo que ela possa se comportar 

diferentemente com diferentes pessoas ou com a mesma pessoa em 

diferentes momentos. 

Na visão de Fritzen (2001), o aspecto central do modelo da Janela de 

Johari é a comunicação, vista como o processo pelo qual as pessoas tentam 

expressar o que pensam e o que sentem para outros, como também receber 

reciprocamente. Em outros termos, é um processo de dar e receber 

feedback. 

Como modelo de mensuração, a Janela de Johari baseia-se na troca 

de informações entre os indivíduos e na qualidade das interações. Assim, 

pode-se representar graficamente essa Janela como referência de estilo de 

comportamento individual. Trata-se de um diagnóstico significativo, do 

ponto de vista individual e organizacional, porque, com base no resultado 

obtido, as pessoas e as empresas podem identificar os pontos a serem 

desenvolvidos e acompanhados (Fritzen, 2001) em busca de seus 

aprimoramentos. Essa janela se põe num plano cartesiano, com quatro 

estilos de comportamento, assim caracterizados: 

Arena: é o primeiro quadrante onde encontram-se as experiências e os 

dados conhecidos pela própria pessoa e por aqueles que a rodeiam. 

Tendo em vista a sua maior facilidade de dar e receber feedback, essa é 

uma área que se caracteriza pela troca livre e aberta de informações 

entre o “eu” e os outros.  

Mancha Cega: é o segundo quadrante que contém informações sobre o 

“eu” de cada indivíduo. Tais opiniões, o indivíduo as ignora, mas são 

do conhecimento dos outros. Os indivíduos do tipo “mancha cega”, 

oferecem feedback, porém, apresentam maior dificuldade de receber 

feedback sobre si. 

Fachada: é o terceiro quadrante considerado a área oculta aos demais. 

Contém informações a respeito do indivíduo que são desconhecidos 

pelo grupo. A “fachada” é o estilo caracterizado pela retração do 

comportamento ao oferecer feedback aos demais, embora consiga 

receber adequadamente feedback do grupo. 

Desconhecido: é o quarto quadrante. Representa os aspectos do 

indivíduo dos quais não há consciência e, para, além disso, as pessoas 

com quem se relaciona também os desconhecem. É o quadrante das 
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motivações inconscientes. Esse campo representa o “desconhecido” ou 

“inexplorado”. 

 

Conforme defende Fritzen (2001), a significância desse modelo de 

avaliação é ampla, sobretudo porque serve de auxílio para se formar uma 

idéia clara de muitos comportamentos, tornando possível, dessa forma, 

melhorar as relações humanas, beneficiar a convivência entre as pessoas e 

ampliar a participação de todos na organização. Na visão do autor, o 

quadrante 1 (“arena”), representa a forma ideal de comunicação, servindo 

de parâmetro para as pessoas que possuem outros estilos comportamentais, 

interessem-se pelo aperfeiçoamento de suas próprias relações e, 

consequentemente, o ambiente organizacional. 

O segundo aspecto tratado na pesquisa refere-se ao clima 

psicológico. Por muitos anos, o tema “clima” nos estudos organizacionais e 

nas ciências sociais tem se apresentado como um tópico controverso. 

Provavelmente a maior controvérsia está centrada na conceituação e 

distinção operacional entre dois níveis de clima: o psicológico e o 

organizacional (Glick, 1985, James, 1982, Schneider & Reichers, 1983, 

Moussavi, Jones & Cronan, 1990). Os aspectos conceituais e operacionais 

serão discutidos a seguir. 

Dentre as diversas definições de clima organizacional, duas foram 

destacadas nesse estudo por serem abrangentes e articularem 

simultaneamente as dimensões organizacionais e individuais. Na primeira, 

Forehand e Gilmer (1964) definem o clima organizacional como o conjunto 

de características que descrevem uma organização e que: (a) diferencia uma 

organização da outra; (b) mantém a propriedade de ser relativamente 

permanente; e, (c) influencia o comportamento dos indivíduos na 

organização. Na segunda Litwin e Stinger (1968) consideram que o clima 

organizacional consiste no conjunto de propriedades do ambiente de 

trabalho, percebidas direta ou indiretamente pelos indivíduos que ali vivem 

e trabalham e que é capaz de influenciar a motivação e o comportamento 

das pessoas. 

O clima psicológico, por sua vez é definido por Muchinski (1977, p. 

593), como “[...] atributos de um indivíduo, uma avaliação personalística de 

eventos baseada na interação entre os fatos reais e a percepção daqueles 

eventos”. Do ponto de vista operacional, esse conceito é mais abrangente, 

pois, reúne as interpretações psicológicas expressivas dos acontecimentos, 

dos processos e das conformações organizacionais adjacentes ao sujeito, 

caracterizando-o como um conceito multidimensional. Para James et al. 
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(2008), o clima psicológico parece mediar a relação entre o ambiente de 

trabalho e as relações afetivas a esse ambiente. Os indivíduos respondem 

afetivamente ao ambiente de trabalho baseados nos significados e valores 

que eles atribuem a este ambiente. 

Analisando comparativamente esses dois conceitos, observa-se que 

do ponto de vista teórico e metodológico, o clima psicológico relaciona-se 

com as percepções individuais, enquanto que o clima organizacional é 

investigado quando os atributos organizacionais são o foco de interesse 

(Glick, 1985). Em outros termos, observa-se que quando a unidade de 

análise é o indivíduo, objeto teórico de estudo é o clima psicológico, e 

quando é a organização, o objeto é o clima organizacional. 

Como o estudo aqui apresentado se propõe a investigar, num 

primeiro momento, o relacionamento interpessoal e que a sua unidade de 

análise é o indivíduo, então, para que haja coerência teórica e metodológica, 

decidiu-se por relacioná-la ao clima psicológico cuja unidade de análise 

também é o indivíduo. 

Visando operacionalizar a investigação dessa relação, recorreu-se ao 

modelo de Koys e DeCottis (1991) de clima psicológico apresentado em 

artigo intitulado “Inductive Measures of Psychological Climate” que 

articula oito fatores climáticos conforme ilustrado por meio da Figura 2 a 

seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo de Koys e Decottis para Mensuração do Clima Psicológico. 

Fonte: Adaptado de Koys e Decottis (1991). 
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Conceitualmente, Koys e DeCottis (1991) assim definem o que cada 

um desses oito fatores mede: 

Autonomia: a percepção da autodeterminação, no que diz respeito aos 

procedimentos, aos objetivos e às prioridades do trabalho; 

Coesão: a percepção de pertencimento à organização (inclui 

disponibilidade para prover ajuda material aos outros);  

Confiança: a percepção da liberdade e a abertura na comunicação com 

os membros dos níveis mais altos da organização, na expectativa de 

que a integridade de tais informações não será violada; 

Pressão: esse fator procede a uma abordagem de questões relativas à 

percepção das demandas de tempo para a finalização das tarefas e para 

a manutenção de padrões de desempenho; 

Apoio: engendra a compreensão da tolerância dos supervisores e 

chefias em relação ao comportamento dos funcionários, incluindo 

aspectos referentes à possibilidade de aprender com os erros; 

Reconhecimento: a percepção de reconhecimento da organização a 

respeito das contribuições dos colaboradores para com a própria 

organização; 

Justiça: a percepção de que as práticas organizacionais são equitativas, 

não arbitrárias e inconstantes; e, 

Inovação: a percepção de que a mudança e a criatividade são 

encorajadas, incluindo assumir riscos dentro de novas áreas ou áreas 

em que os colaboradores têm pouca ou nenhuma experiência. 

 

Ao articular essas duas variáveis pertencentes ao campo de estudo do 

comportamento organizacional, assumiu-se a existência de relação entre o 

RI e o CP ao definir-se o problema de pesquisa que norteou o estudo: Qual 

é a relação entre os quatro estilos comportamentais de relacionamento 

interpessoal e os oito fatores de mensuração de clima psicológico? 

Objetivou-se dessa forma identificar as características da relação existente 

entre as variáveis relacionamento interpessoal e clima psicológico. 

Ao investigar a relação entre essas variáveis esse estudo assume 

característica de relevância ao contemplar os três critérios para a escolha de 

um recorte de pesquisa defendidos por Castro (2006): (1) importância, por 

tratar-se de um problema que afeta simultaneamente a sociedade e a ciência; 

(2) originalidade, uma vez que os resultados da pesquisa possuem 

capacidade de nos surpreender; e, (3) viabilidade, pela existência de base 

teórica consistente e amplo acesso aos dados empíricos. 
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Para operacionalizar a pesquisa recorreu-se a abordagem 

metodológica quantitativa por meio de uma pesquisa survey (Babie, 2005; 

Tripodi et al., 1981) na área industrial de uma empresa brasileira de grande 

porte do setor de comunicação. Optou-se pela utilização de dois 

questionários testados e validados na literatura, sendo o primeiro adaptado 

de Luft e Ingham (1955) e Luft (1969) que avalia o relacionamento 

interpessoal por meio do Modelo da Janela de Johari e o segundo adaptado 

de Koys e DeCottis (1991) que mensura o clima psicológico. 

Estruturou-se o artigo em três partes além dessa contextualização. 

No segundo tópico descreve-se a metodologia da pesquisa, no terceiro a 

apresentação, análise e discussão dos resultados e no quarto e último tópico 

as conclusões, limitações e recomendações do estudo. 

 

 

Metodologia 
 

Ao assumir a existência de relação entre o relacionamento 

interpessoal e o clima psicológico elaborou-se a Figura 3 a seguir para 

ilustrar essa associação. 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologicamente a pesquisa caracteriza-se como um estudo 

correlacional descritivo-quantitativo (Cozby, 2003, Tripodi et al., 1981), 

por meio do método de pesquisa survey interseccional com dupla finalidade: 

(1) descrição de uma população, em que pretende-se descobrir a 

distribuição dos seus traços e atributos; e, adicionalmente (2) efetuar 

asserções explicativas sobre a população via a realização de análises 

multivariadas (Babbie, 2005). 

Para isso recorreu-se a dois instrumentos testados e validados na 

literatura: (1) questionário adaptado de Luft e Ingham (1955) que avalia o 

relacionamento interpessoal; e, (2) questionário adaptado de Koys e 

DeCottis (1991) que mensura o clima psicológico. Os dados foram 

coletados por meio da aplicação de um único questionário autopreenchido 

constituído de três blocos constituídos por questões sobre: (1) o perfil sócio 

Figura 3. Relação entre as Variáveis RI e CP. 

Fonte: Os Autores. 

Estilos Comportamentais de RI Fatores de CP 
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demográfico; (2) a avaliação do estilo comportamental de interação do 

indivíduo (Luft & Ingham, 1955, Luft, 1969), constituído de 10 perguntas 

relacionadas à receptividade do entrevistado ao feedback e 10 perguntas 

referentes à disposição do entrevistado à autoabertura para proporcionar 

feedback; e, (3) a mensuração da percepção acerca do clima psicológico 

(Koys & DeCottis, 1991), constituído por 40 questões com utilização de 

escala Likert de cinco pontos. Adicionalmente, como forma de triangulação 

de dados (Jick, 1979), foi realizada análise documental e observação 

assistemática com registro em diário de campo. 

Para orientar a pesquisa elaborou-se 4 hipóteses fundamentadas nas 

colocações de Luft e Ingham (1955) de que indivíduos “arena” por 

possuírem maior abertura e confiança nas relações interpessoais, fariam 

avaliação positiva dos oito fatores de clima psicológico (Koys & DeCottis, 

1991). Nesse sentido, assim foram definidas as hipóteses: 

 

H1: Indivíduos “arena”, em geral, pela facilidade de oferecer e receber 

feedback, tendem a possuir um clima psicológico caracterizado por um 

nível positivo extremo (++) dos fatores associados ao CP. 

H2 – Indivíduos “mancha cega”, em geral, por sua facilidade de 

oferecer feedback e menor receptividade de informações, e em 

comparação com os indivíduos citados na H1, tendem a possuir um 

clima psicológico caracterizado por um nível negativo (-) dos fatores 

referentes à autonomia, à confiança, à coesão e à pressão; entretanto, 

esses mesmos sujeitos são passíveis de apresentar um nível positivo 

(+) de apoio, reconhecimento, justiça e inovação. 

H3 – Indivíduos “fachada”, em geral, por sua dificuldade de oferecer 

feedback e maior facilidade de recebê-lo, e em comparação com os 

indivíduos mencionados na H1, inclinam-se a possuir um clima 

psicológico caracterizado por um nível positivo (+) dos fatores 

autonomia, confiança, coesão e pressão; porém, tendem a portar um 

nível negativo (-) ligado aos fatores apoio, reconhecimento, justiça e 

inovação. 

H4 – Indivíduos “desconhecido”, em geral, por sua baixa autoabertura 

e receptividade a feedback, e em comparação com os indivíduos 

citados na H1, predispõem-se a ter um clima psicológico caracterizado 

por um nível negativo extremo (--) dos oitos fatores. 

 

A coleta de dados ocorreu em uma área industrial de uma empresa 

brasileira de grande porte do setor de comunicação (Rádio, TV e Jornal) que 
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conta com mais de 1.000 funcionários trabalhando em três turnos de oito 

horas cada. Os questionários foram aplicados a uma amostra de 77 pessoas 

do total de 98 funcionários de uma das áreas industriais da empresa Alpha 

(nome fictício). 

Ao final da tabulação e digitação dos questionários, constatou-se que 

66 dos 77 questionários respondidos eram válidos para a realização do 

estudo, apresentado uma amostra de 67,35% da população investigada. Para 

o tratamento dos dados foi utilizado o software SPSS, versão 11.5, e o 

emprego da linguagem computacional livre R (R Develoment Core Team). 

Os dados foram analisados via análise descritiva, correlação e regressão 

logística binomial (Hair et al., 2009). 

  

 

Apresentação e Discussão dos Resultados da Pesquisa 

 

Subdividiu-se a esse tópico do artigo em cinco partes. Na primeira 

apresenta-se o perfil sócio demográfico; na segunda e terceira os resultados 

referentes ao relacionamento interpessoal e clima psicológico 

respectivamente; na quarta apresenta-se a análise da relação entre o perfil 

sócio demográfico, o relacionamento interpessoal e o clima psicológico; na 

quinta e última os comentários acerca das hipóteses. 

 

Perfil Sócio Demográfico 

 

De forma geral, o perfil sócio demográfico dos sujeitos de pesquisa 

atuantes na empresa Alfa caracteriza-se como: (I) todos os funcionários 

entrevistados são do sexo masculino; (II) mais de 70% têm idade igual ou 

inferior a 51 anos; (III) cerca de 90% atuam na produção e confecção do 

jornal; (IV) 36% estão em serviço na empresa há um período equivalente 

entre 1 e 5 anos; (V) aproximadamente, 67% dos entrevistados cursaram até 

o ensino médio; (VI) 84% (setor de produção do Jornal) atuam no nível 

operacional da empresa. 

 

Relacionamento Interpessoal 

 

Da aplicação do bloco II que avalia o RI concluiu-se que: (I) dos 66 

questionários válidos, não foi possível calcular o estilo comportamental de 5 

funcionários; (II) 14% dos funcionários possuem estilo “arena”; (III) 59% 

dos respondentes são localizam-se no quadrante “fachada”; (IV) 20% 
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possuem estilo do tipo “desconhecido”. Diante desses resultados, constatou-

se que na amostra não há a presença do estilo “mancha cega”, razão pela 

qual a verificação da Hipótese 2 (H2) não foi realizada. 

 

Clima Psicológico 

 

A Tabela 1 a seguir sumariza os resultados dos 8 fatores 

considerados na escala de percepção. Observa-se que, com exceção dos 

fatores autonomia e inovação (aos quais não foi possível fazer inferências, 

uma vez que os resultados numéricos são muito próximos), os fatores – 

coesão, confiança, apoio e justiça – são percebidos de forma positiva.  

 

Tabela 1. Estatística descritiva da escala de percepção do CP 

Fator Estatística 
Percepção 

Total 
Negativa Positiva 

Autonomia 
Frequência 29 37 66 

Percentual 43,94 56,06 100,00 

Coesão 
Frequência 26 40 66 

Percentual 39,39 60,61 100,00 

Confiança 
Frequência 23 43 66 

Percentual 34,85 65,15 100,00 

Pressão 
Frequência 47 19 66 

Percentual 71,21 28,79 100,00 

Apoio 
Frequência 19 47 66 

Percentual 28,79 71,21 100,00 

Reconhecimento 
Frequência 39 27 66 

Percentual 59,09 40,91 100,00 

Justiça 
Frequência 23 43 66 

Percentual 34,85 65,15 100,00 

Inovação 
Frequência 30 36 66 

Percentual 45,45 54,55 100,00 

  Fonte: Dados da Pesquisa   

 

Constata-se também que os indivíduos não se sentem pressionados e 

se sentem pouco reconhecidos pelo grupo ou pelas lideranças no trabalho, 

visto que, para esses dois fatores, mais de 50% dos funcionários obtiveram 

escala negativa de percepção. 
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Relação entre Perfil Sócio Demográfico, Relacionamento Interpessoal e 

Clima Psicológico 

 

Para verificar a existência ou não da relação entre o perfil sócio 

demográfico, o RI e o CP, utilizou-se a matriz de correlação de Spearman 

apresentada na Tabela 2 a seguir. Os valores com asterisco (*) e grifados em 

negrito indicam as correlações estatisticamente significativas, considerando 

um nível de significância de 5%. 

 

Tabela 2. Correlação de Spearman (Parte1) 
Variável Ordenação 1 2 3 4 5 6 7 8 

Setor da empresa 1 1,00        

Idade 2 0,22 1,00       

Área  3 -0,18 0,22 1,00      

Tempo  4 0,20 0,60* 0,11 1,00     

Escolaridade 5 0,07 -0,04 -0,30* -0,16 1,00    

Nível  6 -0,02 0,06 0,21 -0,05 0,07 1,00   

Arena 7 0,00 -0,09 -0,07 -0,05 0,02 -0,13 1,00  

Fachada 8 -0,10 -0,30* -0,22 -0,17 0,07 0,08 -0,48* 1,00 

Desconhecido 9 0,20 0,29* -0,09 0,15 0,06 -0,04 -0,20 -0,60* 

Autonomia 10 0,11 0,29* -0,03 0,17 0,28* 0,12 0,26* -0,24 

Coesão 11 -0,05 0,02 0,14 0,21 -0,04 -0,02 -0,13 -0,04 

Confiança 12 -0,01 0,06 0,13 -0,01 -0,13 0,04 -0,17 0,04 

Pressão 13 0,13 0,20 0,08 0,13 -0,02 0,13 0,14 -0,22 

Apoio 14 -0,01 0,12 -0,08 0,03 0,03 -0,23 -0,23 0,22 

Reconhecimento 15 0,11 0,01 0,03 0,13 -0,02 0,22 0,12 -0,06 

Justiça 16 -0,11 -0,06 -0,07 -0,01 0,05 0,14 -0,08 0,10 

Inovação 17 0,17 0,17 -0,03 0,02 0,04 0,31* -0,26* 0,17 

 

 

Tabela 2. Correlação de Spearman (Parte 2) 
Variável Ordenação 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Setor da empresa 1          

Idade 2          

Área  3          

Tempo  4          

Escolaridade 5          

Nível  6          

Arena 7          

Fachada 8          

Desconhecido 9 1,00         

Autonomia 10 0,05 1,00        

Coesão 11 0,09 0,22 1,00       

Confiança 12 0,04 0,12 0,39* 1,00      

Pressão 13 0,02 0,36* 0,38* 0,18 1,00     

Apoio 14 -0,02 -0,09 0,24 0,59* 0,03 1,00    

Reconhecimento 15 -0,02 0,18 0,17 0,35* 0,22 0,19 1,00   

Justiça 16 0,04 -0,01 0,19 0,47* 0,11 0,45* 0,48* 1,00  

Inovação 17 -0,01 0,17 0,26* 0,48* 0,24* 0,36* 0,33* 0,35* 1,00 
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Tendo como referência o perfil sócio demográfico, verificou-se que: 

(I) funcionários com níveis de escolaridade mais altos apresentam grau de 

percepção positiva de sua autonomia, indicando que quanto maior o nível de 

formação, maior é o repertório comportamental e a segurança ao agir, o que 

pode contribuir com essa percepção positiva da autonomia; (II) funcionários 

em níveis hierárquicos mais altos possuem percepção positiva sobre sua 

condição inovadora na empresa, possivelmente isso ocorre porque o elevado 

nível hierárquico permite ao ocupante do cargo maior liberdade de atuação 

na empresa; (III) quanto mais velho o trabalhador, mais tempo de serviço 

ele tem na empresa, visto que esta é uma empresa que possui uma política 

de retenção de funcionários; (IV) os empregados mais velhos tendem a ser 

mais autônomos no setor onde atuam, possivelmente por conhecerem bem a 

rotina de trabalho; e, (V) enquanto os trabalhadores mais novos possuem 

estilo “fachada”; os mais velhos possuem estilo “desconhecido”. 

Sobre a relação entre o perfil sócio demográfico idade e o estilo 

comportamental os resultados indicaram que: (I) os mais jovens, 

provavelmente pela pouca experiência de vida e por estarem no início das 

suas carreiras optam por receber mais feedback do que se expressarem, 

caracterizando assim, o estilo “fachada”; (II) já os mais velhos, 

provavelmente pelo perfil sócio demográfico caracterizado pelo nível de 

escolaridade mais baixo, por atuarem na área industrial com poucas 

perspectivas de crescimento na carreira, procuram assumir uma postura 

menos comunicativa, com o objetivo de não se expor perante os demais, 

apresentando assim um estilo do tipo “desconhecido”. 

 

Considerações Sobre as Hipóteses  

 

Apresenta-se a seguir cada uma das três hipóteses testadas. 

 

Hipótese 1 

 

Com base na hipótese formulada acerca do estilo comportamental 

“arena”, todos os coeficientes estimados pelo modelo teriam seus sinais 

positivos, ou seja, B>0, caracterizando um nível positivo extremo (++). 

Segundo o modelo de regressão logística binomial, apenas dois 

fatores de clima psicológico apresentaram relação estatisticamente 

significante com o estilo “arena”: autonomia e apoio. As tabelas 3 e 4 a 

seguir apresentam esses resultados. 
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Tabela 3. Estatística de Regressão Logística 

Auti = β 1 + β 2 Setor i + β 3 Idade i + β 4 Área i + β 5 Tempo i  + β 6 Escol i + β 7 Nível i + β 8 Arena i +  

i 

Variáveis Coeficientes Estatística – z P-value 

Setor -0,1659 -0,50 0,620  
Idade 0,0971 2,18 0,030 ** 

Área -1,0102 -0,54 0,587  

Tempo 0,2716 0,61 0,541  
Escol 1,8357 2,46 0,014 ** 

Nível 1,6113 1,67 0,094 *** 

Arena 3,0086 2,45 0,014 ** 

β 1 -7,6090 2,31 0,021 ** 

Pseudo R2                         0,2580  

Nº Observações   66  

Hosmer e Lemeshow.  0,3048  
LR chi2 (8)   0,0015 *** 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Aqui, estes asteriscos *, **, *** representam os valores estatisticamente significantes ao nível 
de 1%, 5% e 10% respectivamente. Aut i = Autonomia do i-ésimo entrevistado, atribuindo 1 

para presença e 0 para ausência; β1 = Coeficiente; β2 Setori = Setor aonde o i-ésimo entrevistado 

trabalha; β3 Idadei = Idade do i-ésimo entrevistado; β4 Área i = Área de atuação na empresa do i-
ésimo entrevistado; β5 Tempo i = Tempo (quantidade de anos trabalhados) na empresa do i-

ésimo entrevistado; β6  Escol i = Escolaridade do i-ésimo entrevistado; β7  Nível i = Nível 

hierárquico do i-ésimo entrevistado; β8  Arena i = é a variável Dummy do perfil de 
comportamento Arena, atribuindo 0 (negativo) e 1 (positivo). 

 

Em termos do fator autonomia ao nível de 1% de significância 

constatou-se relação com a variável escolaridade, indicando que quanto 

maior o grau de escolaridade dos indivíduos, maior a probabilidade de se 

sentirem autônomos no trabalho. Provavelmente, esses indivíduos se sintam 

mais seguros e autoconfiantes à medida que adquirem maior conhecimento. 

Com base na Tabela 4, somente a relação entre o fator apoio e a 

variável nível hierárquico foi estatisticamente significativa, ao nível de 5%. 

Os indivíduos de maior nível hierárquico são menos apoiados, indicando 

possivelmente que as lideranças entendem que não exista necessidade de 

apoio, uma vez que esses indivíduos já estejam “prontos” para os desafios 

no trabalho. 
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Tabela 4. Estatística de Regressão Logística 

Apoi = β 1 + β 2 Setor i + β 3 Idade i + β 4  Área i + β 5 Tempo i  + β 6 Escol i + β 7 

Nível i + β 8 Arena i +  i 

Variáveis Coeficientes Estatística – z P-value 

Setor -0,1099 -0,31 0,755  

Idade 0,0297 0,80 0,425  

Área -0,3532 -0,31 0,757  

Tempo -0,0991 -0,24 0,814  

Escol 0,2610 0,46 0,642  

Nível -1,2682 -2,02 0,044 ** 

Arena -1,6162 -2,10 0,036 ** 

β 1 2,0213 0,89 0,375  

Pseudo R
2
                         0,1061  

Nº Observações   66  

Hosmer e Lemeshow.  0,2158  

LR chi2 (8)   0,1061  
Fonte: Dados da Pesquisa. 
Aqui, estes asteriscos *, **, *** representam os valores estatisticamente significantes ao nível 

de 1%, 5% e 10% respectivamente. Apo i = Apoio do i-ésimo entrevistado, atribuindo 1 para 

presença e 0 para ausência; β1 = Coeficiente; β2 Setori = Setor onde o i-ésimo entrevistado 
trabalha; β3 Idadei = Idade do i-ésimo entrevistado; β4 Área i = Área de atuação na empresa do i-

ésimo entrevistado; β5 Tempo i = Tempo (quantidade de anos trabalhados) na empresa do i-

ésimo entrevistado; β6 Escol i = Escolaridade do i-ésimo entrevistado; β7 Nível i = Nível 
hierárquico do i-ésimo entrevistado; β8 Arena i = é a variável Dummy do perfil de 

comportamento Arena, atribuindo 0 (negativo) e 1 (positivo). 

 

Constatou-se também a existência de relação entre o estilo “arena” e 

o fator apoio. Além disso, com base no teste da razão de verossimilhança, 

os modelos ajustados (regressões) para os fatores autonomia e apoio foram 

significativos, porém, inversamente proporcionais. Uma possível explicação 

para isso é que quanto maior a percepção de autonomia menor é a 

percepção de apoio dos liderados em relação às lideranças. Conclui-se que a 

hipótese 1 foi rejeitada. 

 

Hipótese 3 

 

Com base na hipótese formulada acerca do estilo comportamental 

“fachada”, determinados coeficientes estimados pelo modelo teriam sinais 

positivos (fatores autonomia, confiança, coesão e pressão) e outros 

negativos (fatores apoio, reconhecimento, justiça e inovação). 
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Segundo o modelo de regressão logística binomial, apenas dois 

fatores de CP apresentaram relação estatisticamente significante com o 

estilo “fachada”: autonomia e apoio. As tabelas 5 e 6 a seguir apresentam 

esses resultados. 

 

Tabela 5. Estatística de Regressão Logística 

Auti = β 1 + β 2 Setor i + β 3 Idade i + β 4 Área i + β 5 Tempo i  + β 6 Escol i + β 7 

Nível i + β 8 Fachada i +  i 

Variáveis Coeficientes Estatística – z P-value 

Setor -0,1955 -0,59 0,558  

Idade 0,0673 1,67 0,095 *** 

Área -1,4447 -0,84 0,398  

Tempo 1,1830 0,43 0,671  

Escol 1,6774 2,38 0,017 ** 

Nível 1,4774 1,60 0,109  

Fachada -1,2739 -2,04 0,041 ** 

β 1 -4,3099 -1,45 0,148  

Pseudo R
2
                         0,2063  

Nº Observações   66  

Hosmer e Lemeshow.  0,2232  

LR chi2 (8)   0,0093 *** 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Aqui, estes asteriscos *, **, *** representam os valores estatisticamente significantes ao nível 
de 1%, 5% e 10% respectivamente. Aut i = Autonomia do i-ésimo entrevistado, atribuindo 1 

para presença e 0 para ausência; β1 = Coeficiente; β2 Setori = Setor onde o i-ésimo entrevistado 

trabalha; β3  Idadei = Idade do i-ésimo entrevistado; β4  Área i = Área de atuação na empresa do 
i-ésimo entrevistado; β5 Tempo i = Tempo (quantidade de anos trabalhados) na empresa do i-

ésimo entrevistado; β6 Escol i = Escolaridade do i-ésimo entrevistado; β7  Nível i = Nível 

hierárquico do i-ésimo entrevistado; β8  Fachada i = é a variável Dummy do perfil de 
comportamento Fachada, atribuindo 0 (negativo) e 1 (positivo). 

 

Sobre a Tabela 5, pode-se afirmar que existem algumas relações 

estatisticamente consideráveis: (I) ao nível de 10%, entre a variável idade e 

o fator autonomia no trabalho, quanto maior a idade, maior a percepção dos 

indivíduos “fachada” sobre sua autonomia; (II) ao nível de 5%, entre a 

escolaridade e a autonomia no trabalho, essa relação é positiva, pois quanto 

mais anos de estudos têm os indivíduos, mais eles se sentem autônomos; e 

(III) na última relação ao nível de 5%, entre o estilo “fachada” e o fator 

autonomia no trabalho, uma vez que esses indivíduos se percebem menos 

autônomos (-1,2739 coeficiente). As demais variáveis não explicam o fator 

autonomia. 
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Em relação à regressão logística binomial com a variável Dummy do 

estilo “fachada”, é possível afirmar que a regressão que verifica a existência 

de relação entre o estilo “fachada” e o fator autonomia foi considerada 

estatisticamente significante. 

 

Tabela 6. Estatística de Regressão Logística 
 

Apoi = β 1 + β 2 Setor i + β 3 Idade i + β 4 Área i + β 5 Tempo i  + β 6 Escol i + β 7 Nível i + β 8 Fachadai 

+  i 

Variáveis Coeficientes Estatística – z P-value 

Setor -0,0119 -0,03 0,973  

Idade 0,0508 1,30 0,193  
Área 0,1827 0,16 0,873  

Tempo -0,0916 -0,21 0,835  

Escol 0,2500 0,43 0,666  

Nível -1,2976 -2,02 0,044 ** 

Fachada 1,4342 2,23 0,025 ** 

β1 -0,5818 -0,24 0,809  

Pseudo R2                         0,1181  

Nº Observações   66  

Hosmer e Lemeshow.  0,2389  
LR chi2 (8)   0,2281  

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Aqui, estes asteriscos *, **, *** representam os valores estatisticamente significantes ao nível 
de 1%, 5% e 10% respectivamente; Apo i = Apoio do i-ésimo entrevistado, atribuindo 1 para 

presença e 0 para ausência; β1 = Coeficiente; β2 Setori = Setor onde o i-ésimo entrevistado 

trabalha; β3 Idadei = Idade do i-ésimo entrevistado; β4 Área i = Área de atuação na empresa do i-

ésimo entrevistado; β5 Tempo i = Tempo (quantidade de anos trabalhados) na empresa do i-

ésimo entrevistado; β6 Escol i = Escolaridade do i-ésimo entrevistado; β7 Nível i = Nível 

hierárquico do i-ésimo entrevistado; β8 Fachada i = é a variável Dummy do perfil de 
comportamento Fachada, atribuindo 0 (negativo) e 1 (positivo). 

 

A Tabela 6 indica que existe relação entre: (I) nível hierárquico e 

fator apoio, sendo que quanto menor o nível hierárquico, maior a percepção 

de apoio; e, (II) o estilo “fachada” e o fator apoio, sendo que esses 

indivíduos se percebem apoiados pelas chefias e colegas de trabalho. 

Conclui-se com isso que a hipótese 3 foi rejeitada. 

 

Hipótese 4 

 

Com base na hipótese formulada acerca do estilo comportamental 

“desconhecido”, todos os coeficientes estimados pelo modelo teriam seus 

sinais negativos, ou seja, B<0, caracterizando um nível negativo extremo (--

). 
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Segundo o modelo de regressão logística binomial nenhuma relação 

estatisticamente significante foi encontrada. Conclui-se com isso que a 

hipótese 4 foi rejeitada.  

 

Conclusões do Estudo 

 

De forma geral, conclui-se pela inexistência de relação entre o 

relacionamento interpessoal e o clima psicológico. Porém, os dados 

indicaram a presença de relação estatisticamente significante apenas entre 

os estilos “arena” e “fachada” e os fatores autonomia e apoio. Considerando 

a concepção original da pesquisa sobre a existência de relação entre o 

relacionamento interpessoal e o clima psicológico ilustrada na Figura 3 e o 

conjunto de resultados obtidos, há que se refletir sobre as possíveis 

explicações que possam ajudar a melhor compreendê-los. 

Ao conceber a associação direta entre as variáveis, não se considerou 

outras variáveis. Porém, o que de fato constatou-se foi que o “contexto de 

trabalho” apresenta-se na relação como uma terceira variável (Cozby, 

2003), moderando a associação entre o relacionamento interpessoal e o 

clima psicológico. Com isso, torna-se necessário modificar a concepção 

original da relação entre as variáveis, que pode ser ilustrada por meio da 

Figura 4 a seguir. 

A terceira variável identificada como “contexto de trabalho” 

configura-se como o trabalho rotineiro típico da produção de área industrial, 

que mesmo inserido numa empresa de comunicação não se difere da típica 

organização industrial taylorista/fordista. O estilo “arena” nesse contexto 

apresenta percepção positiva de sua autonomia, conforme era esperado, 

contudo, percebe-se menos apoiado. Uma explicação possível é o fato de 

que o trabalho rotineiro não viabiliza espaço para interações sociais 

envolvendo as lideranças, fazendo com que esses indivíduos sintam-se 

menos apoiados na orientação e supervisão das tarefas por parte das 

lideranças. 

A terceira variável identificada como “contexto de trabalho” 

configura-se como o trabalho rotineiro típico da produção de área industrial, 

que mesmo inserido numa empresa de comunicação não se difere da típica 

organização industrial taylorista/fordista. O estilo “arena” nesse contexto 

apresenta percepção positiva de sua autonomia, conforme era esperado, 

contudo, percebe-se menos apoiado. Uma explicação possível é o fato de 

que o trabalho rotineiro não viabiliza espaço para interações sociais 

envolvendo as lideranças, fazendo com que esses indivíduos sintam-se 



160 

 
 

menos apoiados na orientação e supervisão das tarefas por parte das 

lideranças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já no caso do estilo “fachada” observou-se uma relação inversa 

daquilo que fora hipotetizado, visto que esses indivíduos apresentaram 

percepção de terem menor autonomia e maior apoio. O mesmo contexto de 

trabalho parece moderar essa relação indicando que a lógica industrial 

interfere na percepção do clima psicológico. Para esses indivíduos, o 

trabalho rotineiro é percebido como limitador da autonomia operacional, ao 

mesmo tempo em que apresenta-se como um meio de buscar mais apoio ao 

receber feedback sobre as tarefas realizadas, mesmo que de fato isso não 

ocorra frequentemente. 

Por fim, respondendo a indagação apresentada no título do artigo, 

pode-se afirmar que a relação entre relacionamento interpessoal e clima 

psicológico somente se viabiliza em parte, mediante a presença de uma 

terceira variável do tipo moderadora. Com isso os resultados dessa pesquisa 

não esgotam o assunto, pelo contrário abrem a perspectiva da necessidade 

de novos estudos que articulem outras variáveis do comportamento 

organizacional. 
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14 
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As interações humanas são a base para a constituição subjetiva, além 

de exercer grande influência sobre o bem-estar de indivíduos e grupos. Os 

ambientes onde se estabelecem as práticas sociais influenciam diretamente 

sobre a qualidade das relações. Por esse motivo, as paisagens naturais e 

locais paradisíacos são amplamente procurados para momentos de 

descontração e descanso. Os indivíduos que vivem em locais que reúnem 

essas condições tem o privilégio de conviver em espaços por muitos outros 

desejados. 

Nesta perspectiva, procurar-se-á neste estudo conduzir uma 

discussão sobre os tipos de relações sociais e práticas culturais estabelecidas 

na Prainha do Jaó, bem como explicitar o posicionamento da população 

local quanto as obras realizadas neste espaço, símbolo da identidade local. 

Os dados apresentados constituem-se em um recorte da pesquisa 

Representações Sociais das Comunidades de Galiléia e Tumiritinga com 

relação ao uso e conservação do Rio Doce. 

 

_____________________________________________________________ 
1Texto elaborado a partir de um recorte de dados das pesquisas: “Representações Sociais das 
Comunidades de Galiléia e Tumiritinga com relação ao uso e conservação do Rio Doce” 

apoiada pela FAPEMIG, Processo SHA - APQ-01807-11; “Territórios da Migração, 
Vulnerabilidade e Mudanças Ambientais no Vale do Rio Doce” apoio FAPEMIG, Processo 

CSA - APQ-00244-12; e pelo projeto 483714/2012-7 CNPq, intitulado “Migração, 

Vulnerabilidade e Mudanças Ambientais no Vale do Rio Doce”. 
2Graduanda em Psicologia, bolsista de Iniciação Científica da FAPEMIG. 
3Graduando em Psicologia, bolsista de Iniciação Científica da FAPEMIG. 
4Graduanda em Psicologia, bolsista de Iniciação Científica da FAPEMIG. 
5Mestre em Gestão Integrada do Território, Bolsista PAPG da FAPEMIG. 
6Doutor em Demografia, Professor da Universidade Federal de Minas Gerais. 
7Doutor em Psicologia, Professor da Universidade Vale do Rio Doce. 
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Relações sociais, organização social contemporânea e a busca por 

ambientes naturais 

 

Os seres humanos são interacionistas sendo a construção subjetiva 

destes estabelecida através de relações mantidas com outros indivíduos. Tal 

construção não é fruto de interações sociais quaisquer, mas daquelas 

estabelecidas em um dado contexto histórico-cultural. É o contexto 

específico que tem o poder de atribuir significados com base nos elementos 

culturais, embora tais significados sofram também influência da história de 

vida de cada indivíduo (Lyra & Moura, 1999). 

As histórias de vida por sua vez, não se desenvolvem de forma 

isoladas mas nas interações com outros sujeitos sendo produzidas, neste 

caso, de forma coletivamente orientadas. Estas trocas realizadas na 

interação entre os sujeitos, além de exercer influência sobre a constituição 

interna estabelecida em torno dos elementos da cultura, dão origem ao 

estabelecimento da intersubjetividade. Esta, além de um constructo ou regra 

constitui-se em um agregador social (Lyra & Moura, 1999). 

Se por um lado as formas de organizações sociais constituem-se em 

fatores agregadores e portanto, promotores da intersubjetividade, por outro, 

os atuais modelos de vida em sociedade tem atuado de forma inversa, 

sobrecarregando e, em consequência, fragilizando o cotidiano humano.  

Baseada em uma lógica de produção e consumo, o atual modo de vida 

induziu a maior parte da população a residir em grandes centros urbanos. 

Nesses centros, o crescimento desordenado e sem planejamento, a 

competitividade no mercado de trabalho e o distanciamento dos sujeitos em 

relação a suas raízes, tem feito com que a vida urbana se torne cada vez 

mais hostil. Na busca de meios para resguardar sua “humaneidade” os 

sujeitos procuram por oportunidades de reencontro consigo e com outros em 

ambientes que não o remetam ao caos do transito, do barulho e dos 

problemas das cidades. Para que estes momentos possam efetivamente 

ocorrer, busca-se cada vez mais os espaços abertos e naturais (Frúgoli 

Júnior, 1995; Meybek & Helmer, 1989, citado por Moraes & Jordão, 2002). 

Há que se ressaltar que a preferência cada vez maior por paisagens 

sem muita interferência humana, locais com muitas árvores, ou ainda com a 

presença de rios e lagos como sendo ideais para o lazer de quem vive nas 

cidades reflete uma construção subjetiva em torno dos ambientes urbanos e 

naturais. Se as cidades constituem-se em local de trânsito, problemas e 

trabalho cansativo promotores de enrijecimento, o campo e as áreas verdes, 

com árvores, água, pedras e pássaros são idealizados como lugares 
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propícios ao silêncio, pureza e descanso (Leite, 2006; Frúgoli Júnior, 1995; 

Ribeiro & Galizzoni, 2003). 

O modo como os indivíduos pensam a natureza interfere diretamente 

sobre as relações estabelecidas com o ambiente. Pensar um espaço natural 

como belo, puro e agradável é portanto uma condição que faz com que os 

indivíduos queiram utilizá-lo, mas não é necessariamente uma condição que 

garanta sua preservação (Ribeiro & Galizzoni, 2003).  

Na busca por locais com estas características a população de 

Tumiritinga (MG) e cidades vizinhas passaram, ao longo dos anos, a fazer 

uso de um trecho do Rio Doce como local privilegiado de encontro e 

contato com a natureza. O contínuo uso de uma Área de Preservação 

Permanente (APP) para o lazer fez surgir uma identificação da população 

com o local, que por sua vez foi batizado como Prainha do Jaó (Hora et al. 

2012). 

Tumiritinga é uma cidade do leste do Estado de Minas Gerais, 

localizada na porção média da Bacia do Rio Doce, à margem direita desse 

rio. Possui uma população total de 6.293 habitantes, sendo que destes 4.323 

residem em área urbana. A economia gira em torno da prestação de 

serviços, agropecuária e indústria de cerâmica (IBGE, 2010). 

O surgimento deste município data do período de construção da 

Estrada de Ferro Vitória Minas. À medida que os trilhos avançavam, os 

trabalhadores foram se fixando às margens da ferrovia, dando origem a 

diversos povoados (CBHDOCE, 2012). 

Por estar a Prainha do Jaó situada às margens do Rio Doce que 

perpassa dois Estados, este espaço é de domínio da União, sendo 

resguardado como uma APP. Legalmente isso garante a proteção integral do 

local e de sua biodiversidade. Contudo, a histórica apropriação deste espaço 

e a identificação da população com a área, fez com que a comunidade 

passasse a representa-la como um espaço de domínio comunitário por 

realizar nele atividades de lazer e recreação. Esta área nem sempre teve 

características de uma praia. Ao longo de vários anos um lento processo de 

assoreamento depositou naquela faixa do leito do rio quantidades de areia, 

dando então origem a um ambiente que muito se assemelha a uma praia 

(Lei 12. 651, 2012).  

Quanto a utilização deste espaço, as mais diversas atividades são ali 

realizadas pela população inclusive eventos culturais, religiosos e 

festividades oficiais. O carnaval da cidade, ou Carnajaó como foi batizado, 

ocorre na área e segundo dados da polícia Militar de Minas Gerais e do 

Corpo de Bombeiros, atrai cerca de 40.000 pessoas durante os quatro dias 



165 

 
 

de festa. Com o intuito de oferecer melhor infraestrutura aos moradores e 

turistas, a Prefeitura Municipal angariou junto ao Ministério do Turismo 

uma verba de pouco mais de R$ 1.000.000,00 para a revitalização do 

Complexo Paisagístico da Prainha do Jaó, atual denominação oficial após 

seu tombamento como patrimônio municipal.  

Ao longo do desenvolvimento do município, a utilização da Prainha 

e as relações estabelecidas com e neste ambiente, possibilitaram o atual 

nível de envolvimento da população com este espaço. 

 

Metodologia 

 

O estudo aqui apresentado caracteriza-se em uma pesquisa 

transversal descritiva, com uma abordagem quanti-quali e 

plurimetodológica devido a variedade de técnicas empregadas na coleta e 

análise dos dados (Axinn & Pearce, 2007).  

A população de estudo é composta por 1048 domicílios urbanos de 

Tumiritinga. Para garantir uma distribuição espacial aleatória dos núcleos 

amostrais a identificação dos domicílios que comporiam o universo se fez a 

partir da grade de lotes urbanos da prefeitura, associada aos setores 

censitários urbanos do IBGE (2010), com o auxílio do software ArcGIS 

10.0. 

Para o cálculo amostral foi estabelecido um erro máximo de 3%, 

nível de confiança de 95% e valor padrão de 50% (Groves et al., 2009). A 

amostra principal aleatória foi constituída por 352 domicílios e a alternativa 

por 175 tendo sido realizado o segundo sorteio após a exclusão dos 

domicílios participantes da amostra principal. 

A coleta de informações foi realizada com o auxílio de um Roteiro 

Estruturado de Entrevista. Para a entrevista era convidada a participar a 

pessoa de referência do domicílio ou alguém do grupo familiar por ela 

indicada. Como critério de inclusão adotado só foram considerados os 

participantes com idade igual ou superior a 18 anos, com condições de 

responder a integralidade das questões propostas e que aceitaram assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE após conhecimento 

dos objetivos da investigação. 

Os dados quantitativos foram analisados com o auxílio do software 

Sphinx Lexica. Os dados qualitativos foram submetidos à técnica de 

Análise de Conteúdo proposta por Bardin (1999).  
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Formas de uso da Prainha  

 

Entre os participantes predominam as pessoas do sexo feminino 

(71.6%).Quanto a idade as concentrações por faixa etária estão assim 

distribuídas: de 18 a 29 anos (18,8%), de 30 a 39 (19,3%), de 40 a 49 

(20,7%), de 50 a 59 (16,2%), e 60 anos ou mais (25,0%). 

Predominantemente os participantes são casados (43.8%), seguidos pelos 

solteiros (22,7%) e por aqueles que vivem em regime de união estável 

(15,6%). 

A maior parte (37.5%) dos respondentes ou não possui escolaridade 

ou possui apenas o ensino fundamental incompleto. Aqueles que possuem o 

ensino superior constituem-se na minoria (8.5%). A maioria (66.5%) é 

economicamente ativa estando inserida no mercado de trabalho formal ou 

informal. Dentre estes predominam os assalariados (37.5%) e aqueles que 

atuam como trabalhadores autônomos (25.9%). Entre os entrevistados há 

ainda um grande contingente de mulheres que se dedicam a atividades do 

lar (30.1%).  

Em relação ao nível socioeconômico, e segundo os Critérios de 

Classificação Econômica Brasil proposto pela Associação Brasileira de 

Empresas de Pesquisa – ABEP, há a predominância de indivíduos das 

classes C (56.9%) e D (27.0%) sendo minoria tanto os situados na classe A 

(1.4%) quanto os na classe E (2.0%). 

A maioria (79.0%) dos entrevistados frequenta a Praia do Jaó. As 

principais atividades por eles realizadas são: tomar banho (39.5%); 

descansar (38.6%); contar casos e papear (25.0%); levar as crianças para 

brincar (22.7%); fazer churrasco (10,5%); jogar bola (9,4%); caminhar 

(9,4%); tomar cerveja com os amigos (6,8%); pescar (6,5%); tomar sol 

(6,3%); e admirar a paisagem (3,4%). Ressalta-se que alguns dos 

entrevistados realizam mais de um tipo de uso do local. A frequência com 

que as pessoas vão ao local varia bastante, destacando a utilização semanal 

(32.1%), ocasional (16,8%), diária (13,9%) e no período de carnaval 

(15.3%). Alguns respondentes declararam frequência de visita ao local que 

se encaixa em mais de uma categoria. 

A quase totalidade dos respondentes afirmou, independente de 

utilizar ou não o espaço, que a Praia é frequentada por turistas (94.9%) e 

que nela ocorrem manifestações culturais (94.0%), tais como festas, shows 

e eventos religiosos. 

Os dados confirmam a assertiva de que a população local realmente 

apropria-se do ambiente como ponto de encontro e socialização, assim 
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como espaço para atividades de lazer. Este fato difere do que ocorre em 

centros urbanos. Efetivamente, tomar banho em rio, descansar, contar caso e 

papear, e brincar utilizando-se de ambientes naturais foram práticas há 

muito observadas e que em função da mudança do padrão evolutivo da 

sociedade, atualmente com caráter mais urbanizado, tornaram-se pouco 

comuns. 

Neste mesmo sentido Silva (2006) argumenta que ao se afirmar a 

íntima relação estabelecida entre homem e natureza, sobretudo no que se 

refere a água, está se afirmando, na verdade, a importância dos recursos 

naturais para as atividades e a vida humana. A água é intrínseca ao 

desenvolvimento social e cultural da humanidade, ao estabelecimento dos 

atuais processos produtivos e, principalmente, à sobrevivência dos 

indivíduos. Além disso, atividades de lazer são historicamente 

desenvolvidas junto a rios e lagos observando-se uma transmissão histórica 

de hábitos dessa natureza. Em Tumiritinga é possível observar a 

importância das práticas ligadas ao Rio, já que a história de vida de parte de 

seus residentes foi construída, ao longo do tempo, em torno desse ambiente 

natural. 

O fato de a maior parte dos respondentes frequentarem a Praia 

semanalmente indica a necessidade humana de contato com ambientes 

naturais e de manutenção de hábitos de socialização. A Praia é a 

possibilidade de contato com a natureza e fuga de atividades e situações 

cansativas (Leite, 2006; Frúgoli Júnior, 1995).  

Como práticas de socialização os moradores vão ao local encontrar 

os amigos, contar caso, fazer churrasco e praticar esportes, geralmente em 

grupos: 
“[...] É tudo, um churrasquinho, um garrafão de vinho... é uma turma 

bebendo... (risos) é tudo bom que não dá confusão” 

“[...] Um lugar que você pode ir com seus filhos, deixar eles à vontade” 

“[...] É a gente não ter onde divertir aqui e lá a gente leva bola, as 

crianças para brincar e juntar os amigos” 

“[...] Porque dia de domingo a gente vai pra lá brincar, tomar banho. 

Liga pras amigas, a gente vai pra lá fofocar, falar da vida dos outros” 

“[...] Quando vai eu, marido, filhos, sogra, sobrinhos, vamos jogar bola, 

peteca, eles entram na água, eu não” 

“[...] Lá tem várias atividades pra fazer: caminhar, atividades físicas, tem 

a quadra, ajuda bastante. Tem a gruta! É lazer...” 
 

Relativo ao ambiente natural, a população busca o local para 

descansar e admirar a paisagem, configurando-se então como refúgio e local 
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de reflexão. Este movimento pode ser ilustrado através de fragmentos 

coletados junto aos entrevistados: 
 

“[...] Lugar bom pra colocar a cabeça em ordem.” 

“[...] Lugar que a pessoa vai para divertir, ficar tranquilo, aliviar a 

mente.” 

“[...] Eu saio daqui nervosa, chorando, às vezes até três da manhã, fui pra 

praia, deitava no banco, fumava um cigarro e voltava espairecida, outra 

pessoa” 

“[...] Eu acho que todo mundo gosta de vim pra refrescar a cabeça. Lugar 

onde encontra pessoas pra bater papo, faz mais amizades” 

“[...] Descanso da mente, árvores, barulho das ondas” 
 

Esse movimento de busca por ambientes naturais foi confirmado 

pelos respondentes, ao concordarem que é grande o fluxo de turistas que 

passam pela cidade para banhar-se na Prainha. Além disso, as diversas 

manifestações culturais ali realizadas ressaltam a identificação da população 

com o local. Essa identificação faz com que os moradores representem a 

Prainha do Jaó como símbolo da cidade e atrativo do município. 
 

“[...] É bom, tem muita diversão, a pessoa diverte bastante, traz 

movimento pra cidade” 

“[...] O Carnajaó traz muito turista, muito recuso para a cidade, muita 

visita, aumento de renda, diversão” 

“[...] Tem o carnaval. O pessoal reúne a família, e o carnaval é cultura e 

diversão. Vem muita gente de fora” 

 

Porém, as obras realizadas pela prefeitura no Complexo Paisagístico 

causaram algumas turbulências entre a população. As alterações fizeram 

emergir discussões de apoio e descontentamento. Isto porque a intervenção 

do poder público desconstruía, de alguma maneira, as relações e as 

memórias de alguns moradores, ou seja, o significado atribuído aquela 

elemento cultural parecia perder sua referência como algo socialmente 

apropriado.  

Nos discursos da população identificou-se 26 entrevistados que 

citaram as obras da Prainha do Jaó. Dentre eles foram identificadas duas 

categorias: Aprovação e Reprovação. Na primeira estão os discursos de 

apoio à obra (23.0%) e na segunda, os que apresentam uma visão contrária 

(77.0%).  

Nos discursos de aprovação é possível identificar duas subcategorias: 

Higienista/Urbanista e Conservacionista. Os discursos categorizados como 
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Higienista/Urbanista caracterizam-se pela aprovação das obras pela criação 

de uma infra-estrutura como banheiros, duchas, jardins, tornando o 

ambiente mais urbanizado facilitando o acesso: 
 

“[...] Organizaram. Fizeram banheiro, quadra, jardim... Eu achei 

importante” 

“[...] É bem cuidada por que estão fazendo o gabião, tem passeio, a 

gruta, facilitou o acesso” 

“[...] Antigamente era bem natural, hoje tem melhorias construídas, 

banheiros, chuveiros, jardins, calçadão... Isso melhora o acesso e a 

aparência” 

 

O que se observa como núcleo dos discursos, e portanto, como 

motivação para a aprovação das obras, são as condições de higiene através 

da construção de banheiros e duchas, além dos fatores estéticos do 

ambiente. 

Os discursos conservacionistas, segunda subcategoria dos discursos 

de aprovação, tem em seu núcleo a importância das obras para a 

comunidade e para a conservação do espaço através da redução dos 

impactos causados pelo assoreamento: 

 
“[...] Assim, eu não acho que agrediu a prainha não, porque o natural 

dela “tá” lá. Aquelas encostas, que o prefeito fez as obras, se não tivesse 

sido trabalhado direitinho, eu creio que aquelas terras, entrariam no 

processo de erosão, porque já estavam entrando. Agora num to vendo 

erosão ali. Ele soube aproveitar bem a natureza sem ofende-la” 

“[...] Ficou muito bom. Não vou negar, ficou bom. Agora tem que ter 

“conservamento” porque madeira, essas coisas todas, né. Ficou bom.” 

 

Já em relação aos relatos de Reprovação das obras, três 

subcategorias foram identificadas: Naturalista, Segurança e Gestão Pública. 

A primeira subcategoria dos discursos de reprovação, Naturalista, é 

fundamentada na condenação das obras por associarem a intervenção a 

descaracterização do ambiente, ou seja, retirando os traços que conferiam a 

Praia as características de paisagem natural. 
 

“[...] Ês tinha que ter deixado como Deus deixou ela pra nós. O gabião ta 

acabando com ela. Eu acho que as coisas naturais é melhor do que as que 

a gene faz. É igual um carro de relíquia, tudo original é caro, o que é 

natural é melhor” 

“[...] Quando ela era natural era mais bonita. Podia ter investido em 

outra coisa, era só ter capinado” 
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Observa-se nos relatos um descontentamento quanto a intervenção 

humana e a descaracterização do espaço natural. A retirada das 

características atribuídas a naturalidade do ambiente infere também na 

percepção de pureza que a população possui em relação aos espaços. 

Já nos discursos da subcategoria Segurança situam-se aqueles que 

associaram a modernização da Praia a situações de perigo e risco à própria 

manutenção da vida. 
 

“[...] É perigoso machucar, as obras da prefeitura não tem segurança 

nenhuma” 

“[...] É o único lugar pra levar as crianças pra brincar. Agora não da 

mais. Se uma criança cair lá de cima quebra o pescoço” 

 

Por fim, os discursos categorizados como relativos a Gestão Pública, 

geralmente tratam as obras como situação arquitetada pelo executivo 

municipal para o desvio de verbas públicas, e dinheiro empregado 

indevidamente.  

 
“[...] Dinheiro jogado fora. Se eles tivessem feito onde deveria teria sido 

bom, mas foi um desperdício de dinheiro que não vai resolver” 

“[...] Desvio de verba pública e obras mal feitas” 

 

Esse fato reflete a falta de credibilidade que parte da população 

atribui ao poder público por acreditar que os gestores municipais acabam 

utilizando os cargos para satisfação de interesses individuais. Paula (2005) 

considera que esta incredibilidade é um fator que dificulta o 

estabelecimento de uma gestão participativa e compartilhada que difunda 

experiências de sucesso no planejamento territorial. 

Percebe-se pelos fragmentos dos discursos que alguns respondentes 

não acreditam na seriedade da administração pública. De certa forma dão a 

entender que os esforços para a revitalização da Praia representam 

desperdício de dinheiro. Segundo a opinião de parte da população, as obras 

não seriam capazes de melhorar a infraestrutura e segurança, garantindo 

uma utilização eficiente do local para as diversas atividades artísticas e 

culturais do município. 
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Considerações Finais 

 

Observa-se nos últimos anos um crescente interesse pela utilização 

de espaços naturais para a realização de práticas recreativas e/ou momentos 

de socialização. Além de benefícios para a saúde, tais práticas tornam 

possível um breve distanciamento dos ambientes urbanos geradores de 

estresse e sentimentos de despersonalização. 

O espaço da Prainha do Jaó tem sido procurado por residentes e 

turistas para atividades de lazer tais como banho nas águas do Rio Doce; 

caminhadas e práticas esportivas; atividades de socialização como 

conversar, fazer churrasco e tomar cerveja com amigos. Portanto, ela 

constitui-se em um ponto de encontro e descanso para aqueles que a 

frequentam. 

A intervenção do Poder Executivo Municipal gerou aprovações por 

proporcionar melhor infraestrutura para a utilização e manutenção da 

Prainha, bem como impedir o avanço do processo de erosão a que estava 

sujeita. Porém, as obras também geraram descontentamentos por alterar 

parte das características naturais do local e impedir o acesso durante a 

realização das obras devido aos riscos para os frequentadores. Outro fator 

que contribuiu para o descontentamento foram questões políticas ligadas 

principalmente a ideia de que as obras seriam uma oportunidade para desvio 

de verbas públicas. 

Os dados coletados na pesquisa revelaram que a prainha é 

amplamente utilizada por moradores e turistas para prática de esportes, 

atividades recreativas e de socialização. As obras foram aprovadas por 

aqueles que acreditavam que elas contribuiriam para a preservação do 

ambiente e melhoria da infraestrutura para utilização do espaço. A 

desaprovação foi devido às alterações das características do local, riscos 

oferecidos pelas obras e desconfiança quanto a idoneidade da gestão 

municipal. 
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