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Um pouco de história...
 Autor principal – P. Àries
 Da família medieval a família moderna:

 Família do século XV: apresentava uma 
realidade moral  e social. Não sentimental. 

 Era comum: 
 Casas grandes;
 A casa apresentava função pública;
 Não existia estruturas físicas rígidas;
 Não existia o sentimento de intimidade;
 Não existia o sentimento de infância.



Um pouco de história...

 A relação com as crianças: considerados 
aprendizes;

 COMUM:
 Enviados a casa de outras pessoas;
 Não existia o sentimento existencial entre 

pais e filhos;



Um pouco de história...

 A Família transformou-se profundamente
na medida em que modificou suas
relações internas com as crianças.

 A criação das instituições escolares,
marca o desenvolvimento do sentimento
de infância.



Um pouco de história...
 O surgimento da escola, reflete o desejo dos 

pais de não afastar-se muito das crianças, de 
mantê-las perto o maior tempo possível;

 Alguns efeitos:
 A relação com os filhos;
 A escola tem a obrigação de ensinar a civilidade 

(manual de civilidade)
 O desenvolvimento do sentimento de intimidade, 

refletida sobre a reorganização e especialização 
dos cômodos das residências.



Um pouco de história...
 Essa evolução da família, se limitou aos

nobres, aos burgueses, aos artesãos e
aos lavradores;

 Ainda no início do século XIX, uma
grande parte da população, a mais
pobre e mais numerosa, vivia como as
famílias medievais, com as crianças
afastadas da casa dos pais e sem o
sentimento de casa.



Um pouco de história...

 A vida familiar estendeu-se a quase toda 
a sociedade, a tal ponto que as pessoas 

se esqueceram de sua origem 
aristocrática e burguesa.



Um pouco de história...

A organização das famílias no BRASIL.



Algumas diferenciações

 O que é uma família desestruturada?
 Existem famílias estruturadas e outras 

não?
 O que define uma estrutura familiar?
 Seus elementos? Personagens?



A funcionalidade familiar

Independente de sua “estrutura”, a família 
tornou-se um grupo que tem funções a 

serem desempenhadas para o 
desenvolvimento de seus integrantes!

PRINCIPAIS FUNÇÕES
FILIAÇÃO e PERTENCIMENTO



A funcionalidade familiar
 A criança, se torna PESSOA, a partir da

relação com o outro, que lhe dá um
nome, que garante a rede de filiação e,
com isso, a pertença a um grupo social.

 A filiação acontece em uma rede
simbólica, ou seja, de sentidos e
significados.



A funcionalidade familiar
 “ser filho de alguém, ter uma família,

significa ter uma herança, material e
simbólica”.

 As novas configurações familiares
não são ameaçadoras a constituição
do sujeito, já que o fundamental é o
lugar dado a esse ser, a garantia de
um pertencimento.



DIFERENÇA

 Existe diferença então:

FAMÍLIA DESESTRUTURADAS 
E 

FAMÍLIAS DISFUNCIONAIS.



PAPÉIS E FUNÇÕES 
 Os PAPÉIS, não podem ser delegados. Devem

ser realizados pelo sujeito que ocupa
determinados lugares no núcleo familiar.

 As FUNÇÕES, podem vir a ser delegadas,
podem ser realizadas por outros membros que
exercem outros papéis.

 Exemplo: famílias chefiadas por mulheres, o papel é de mãe, a função é materna e 
paterna.



AUTORIDADE E 
PODER NA FAMÍLIA

 PODER – relacionadas a relações
autoritárias e de dominação;

 AUTORIDADE – relacionada a relações
afetivas e de respeito;

CRISE DE AUTORIDADE DAS 
FAMÍLIAS CONTEMPORÂNEAS.



 As funções familiares e a relações de
autoridade independente de
ESTRUTURA FAMILIAR!

Mas, depende de vínculos de proteção e
segurança!



A FAMÍLIA e a VIOLÊNCIA:

Violência “Coisificar o outro”!
Anular a condição de humano!

A violência “organiza” a família! Por isso é difícil intervir 
com famílias onde a violência é aspecto organizacional 

do sistema.



FRATURAS RELACIONAIS...

 Quando existem fraturas nas relações ...
Fragilidades nos vínculos de proteção e
confiança, aumenta-se o campo das
vulnerabilidades!



VIOLÊNCIA NO CONTEXTO FAMILIAR
 A VIOLÊNCIA, reflete a disfuncionalidade do

grupo familiar.

 Necessário compreender a dinâmica e o que
mantém os vínculos deste núcleo familiar.

 Fundamental compreender as tradições
familiares e os ciclos de violência que se
perpetuam.



VIOLÊNCIA NO CONTEXTO 
FAMILIAR

 Violência doméstica

 Negligência e abandono;
 Violência física;

 Violência psicológica;
 Violência sexual;
Pedofilia e incesto. 



 FUNDAMENTAL: Analisar os impactos da
presença de violência na subjetividade (modo
de existir)!

 A violência impacta na memória do indivíduo e
na memória familiar.

NECESSÁRIO CONSTRUIR NOVAS 
MEMÓRIAS!



INTERVENÇÃO SOCIOEDUCATIVA 
COM FAMÍLIAS

 Diferença entre intervenção curativa e 
socioeducativa!

 Intervenções baseadas em acréscimos! 
Produção de novas memórias!

 Novas aprendizagens no sistema 
familiar!



PROMOVENDO MOVIMENTAÇÕES 
NO SISTEMA...



Como as famílias atendidas 
pelos serviços da proteção 
social básica se SENTEM?



 SOFRIMENTO ÉTICO-POLÍTICO

 As situações de exclusão, preconceito,
desigualdades... Produzem impactos no
processo de subjetividade: os sentimentos e
emoções são produzidos a partir das relações
que são estabelecidas ao longo da vida.

 PRODUÇÃO DE SOFRIMENTO: VERGONHA,
MEDO, CULPA...



POTÊNCIA DE AÇÃO...

 Qual a força deste sistema??



IMPORTANTE: As famílias precisam ser
instrumentalizadas, para o
desenvolvimento e a manutenção de suas
funções de cuidado e proteção, de filiação
e pertencimento.

Por isso as famílias também precisam 
pertencer! Ser reconhecida!

Ativar a POTÊNCIA DE AÇÃO...



Finalizando... 
 Compreender a família como sistema!



Finalizando...

 Compreender a família como organismo: 
quando uma parte do organismos não 

está com um bom estado de 
funcionamento, logo as demais partes 

também adoecem.


