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RESUMO 

 

CAMPELO, L. L.C.R. Saúde mental de crianças escolares no município de Picos - Piauí: 

o que a família pensa a respeito. 2018. 308 f. Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

Introdução: O ambiente familiar e a forma como a criança é cuidada exercem forte influência 

sobre o seu desenvolvimento e saúde mental. Esses aspectos interferem nos seus pensamentos, 

emoções e comportamentos, impactando na qualidade das suas relações interpessoais e no 

desenvolvimento de competências diversas. Objetivos: Identificar sintomas psicopatológicos 

em crianças de 6 a 12 anos cadastradas em uma ESF no município de Picos – Piauí e conhecer 

os aspectos considerados importantes na concepção dos familiares quanto ao cuidado da saúde 

mental de suas crianças. Método: Estudo de métodos mistos realizado em duas etapas: 1) 

quantitativa, aplicação da Escala de Identificação de Sintomas Psicopatológicos em Escolares 

(EISPE) em 117 escolares; 2) qualitativa, entrevista semiestruturada com 22 familiares das 

crianças que preencheram a EISPE, abordando questões relacionadas à estrutura familiar e ao 

cuidado cotidiano das suas crianças. Os dados quantitativos foram analisados por meio de 

estatística descritiva e os qualitativos por meio de análise de conteúdo sob a luz do referencial 

teórico das Necessidades Essenciais das Crianças. Resultados: De acordo com a EISPE 

nenhuma criança apresentou sintomatologia indicativa de necessidade de encaminhamento 

especializado, todavia foram identificados sintomas de ansiedade, problemas de 

comportamento, atenção, comportamento alimentar, humor e uso de substâncias psicoativas, 

nesta ordem. Os aspectos do cuidado relacionados ao bom desenvolvimento e saúde mental das 

crianças avaliadas demonstraram forte similaridade com as experiências vivenciadas pelos 

familiares em sua infância com sua família de origem, influenciando o seu modo de cuidar e 

contribuindo para que fossem mais ou menos empáticos quanto ao reconhecimento das 

necessidades de cuidado em saúde mental das suas crianças. Os resultados referentes à 

percepção dos familiares sobre o cuidado da saúde mental das crianças resultaram em duas 

categorias: “Cuidados que impactam na saúde física e mental de crianças escolares”, com três 

subcategorias relativas aos domínios afetivo, físico e moral; e “Parentalidade e saúde mental da 

criança”, com subcategorias referentes a ações direcionadas ao desenvolvimento mental 

saudável da criança. Conclusões: A identificação precoce de sintomas psicopatológicos em 

crianças, bem como o conhecimento dos aspectos que conduzem a forma de cuidar das famílias, 

possibilitam à enfermeira, no âmbito da atenção primária, implementar estratégias que visem 

ao suprimento de necessidades de cuidados que garantam às crianças desenvolver-se 

plenamente. 

 

 

Palavras-chave: Enfermagem. Criança. Família. Saúde Mental. Desenvolvimento infantil. 
 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

CAMPELO, L. L.C.R. Mental health of scholar children at Picos (Piauí, Brasil): thoughts 

from their families. 2018. 308 f. Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem da Universidade 

de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

Introduction: Family environment and the way the child is cared have a strong influence on 

their development and mental health. These aspects interfere with their thoughts, emotions and 

behaviors, impacting the quality of their interpersonal relationships and the development of 

diverse competences. Objectives: To identify psychopathological symptoms in children aged 

6 to 12 enrolled in a ESF in the city of Picos - Piauí and to know the aspects considered 

important in the conception of the relatives regarding the mental health care of their children. 

Method: Study of mixed methods performed in two stages: 1) quantitative, application of the 

Scale for Identification of Psychopathological Symptoms in Schoolchildren (EISPE) in 117 

schoolchildren; 2) qualitative, semi-structured interview with 22 family members of the 

children who completed the Eispe, addressing issues related to the family structure and daily 

care of their children. The quantitative data were analyzed by means of descriptive statistics 

and the qualitative ones by means of content analysis in the light of the theoretical reference of 

the Essential Needs of Children. Results: No children were identified as symptomatic 

according to EISPE. However, symptoms of anxiety, behavioral problems, attention, eating 

behavior, mood and use of psychoactive substances were identified in this order. Aspects of 

care related to the good development and mental health of the evaluated children demonstrated 

a strong correlation with experiences lived by the family members in their childhood with their 

family of origin, influencing their way of caring and contributing so that they were more or less 

empathic about the recognition of the mental health care needs of their children. Results 

regarding the perception of family members about mental health care of their children resulted 

in two categories: “Care that impact on physical and mental health of schoolchildren”, with 

three subcategories related to affective, physical and moral domains; and “Parenting and mental 

health of the child”, with subcategories referring to actions directed to the healthy mental 

development of the child. Conclusions: Early identification of psychopathological symptoms 

in children, as well as the knowledge of the aspects related to the way of caring for the families, 

enable the nurse in primary care to implement strategies that aim at the provision of care needs 

that guarantee the children fully developed. 

 

 

Keywords: Nursing. Children. Family. Mental health. Child development. 
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Apresentação 

 

O interesse em pesquisar sobre o cuidado da saúde mental de crianças e adolescentes foi 

motivado pela vivência de diferentes experiências nos últimos cinco anos da minha vida pessoal 

e acadêmica, mais acentuadamente no decorrer do mestrado em um Centro de Atenção 

Psicossocial infantil - CAPSi em uma região pobre do município de São Paulo.  

Os meses que passei imersa nas histórias de vida permeadas por dificuldades, 

sofrimentos e desafios me fizeram refletir sobre diferentes aspectos de famílias nas quais há um 

membro com algum problema de saúde mental: a importância do apoio mútuo entre os 

familiares, o papel de cada um diante da situação e como a doença, mais especificamente a 

doença mental, pode ser uma ameaça à sobrevivência daquele grupo como unidade familiar, 

quando não compreendida ou aceita por seus integrantes. 

Ao perceber o cuidado que os profissionais do CAPSi tinham com a experiência de cada 

uma das famílias das crianças e adolescentes que faziam uso do serviço e como aquelas famílias 

reagiam a esse cuidado, eu pude ver que não é possível cuidar de uma pessoa com doença 

mental sem antes conhecer, aproximar-se e criar um vínculo de respeito e confiança com a sua 

família; não é possível, nesses casos, cuidar do indivíduo sem envolver a sua família, visto que 

o que acontece com um de seus membros afeta a todos (WRIGTH; LEAHEY, 2015). 

Não foram poucas as ocasiões em que pude acompanhar histórias nas quais um dos pais 

precisou deixar o trabalho para dedicar-se exclusivamente ao cuidado da criança, ou a família 

limitou suas relações sociais por vergonha do comportamento do filho, ou a falta de 

compreensão sobre a doença, seus sinais ou sintomas geraram situações de violência física, 

psicológica e sexual. Nesses exemplos clássicos do cotidiano de cuidados de famílias com 

crianças e/ou adolescentes com transtorno mental, evidenciados em estudos nacionais e 

internacionais (CAMPELO; COSTA; COLVERO, 2014), é possível perceber como a doença 

mental afeta os membros da família, impactando em mudanças na sua organização. 

Durante o mestrado, quando comecei a estudar sobre família e doença mental e a ter 

contato com serviços de saúde especializados no cuidado de pessoas com transtornos mentais 

e suas famílias, vi o quanto essas histórias se repetem.  

Nos últimos anos, a política de saúde mental para crianças e adolescentes foi 

implementada como parte integrante da política geral de saúde mental do Sistema Único de 



 

Saúde (SUS), visando construir uma rede de cuidados articulada a serviços de saúde mental 

para crianças e adolescentes, os Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi), para 

responder com efetividade às necessidades dessa população (BRASIL, 2002). Embora a 

quantidade e a qualidade de serviços especializados no cuidado de crianças e adolescentes com 

transtornos mentais e suas famílias tenham aumentado consideravelmente, ainda é evidente a 

defasagem entre a necessidade de cuidados dessa população e a oferta de uma rede de serviços 

capaz de supri-la (SANTOS et al., 2011). 

Prova disso é que grande parte das pessoas que buscam os serviços do CAPS adulto 

apresentou os primeiros sinais ou sintomas de doença mental ainda na infância ou adolescência, 

não recebendo nenhum tipo de cuidado na época, chegando aos serviços já em estado crônico, 

quando o tratamento tem menores chances de alcançar resultados satisfatórios (LARIDSEN-

RIBEIRO; PAULA, 2013; BORDIN; OFFORD, 2000). 

Essa constatação é corroborada pela literatura, visto que estudos que avaliaram o contato 

inicial com o sistema de tratamento mostram que pessoas com transtornos de início precoce 

muitas vezes esperaram mais de uma década antes de procurar tratamento, apresentando-se aos 

sistemas de saúde com distúrbios graves que poderiam ter sido mais fáceis de tratar se tivessem 

procurado ajuda aos primeiros sinais da doença (CHRISTIANA et al., 2000; OLFSON et al., 

1998).  

Nos anos em que iniciei o doutorado, continuei envolvida com os serviços de saúde 

mental ainda em São Paulo, onde mais uma vez pude acompanhar pessoas adultas que sofriam 

com problemas de saúde mental desde a infância e/ou adolescência e que, por não receberem 

assistência adequada a tempo, encontravam-se em condições de vulnerabilidade e sem 

perspectiva de melhora em decorrência da cronificação do seu quadro de saúde.  

Entre muitos casos típicos da literatura, um especialmente me chamou atenção em um 

destes serviços: uma senhora diagnosticada com esquizofrenia. Ao vê-la inquieta buscando 

alguém que a ajudasse com um telefonema, eu me ofereci para a missão. Foi quando descobri 

que ela e o marido, alcoolista e também usuário de um serviço de saúde mental (CAPS ad), 

estavam prestes a perder a guarda da sua terceira filha. As duas mais novas já lhe haviam sido 

tomadas pelo serviço de apoio a crianças e dadas para adoção a um casal estrangeiro, que as 

levou para a França. 

Ao entrar em contato com a conselheira tutelar à frente do caso, fiquei a par da situação. 

A menina de 10 anos, ao chegar da escola, passava as tardes e às vezes as noites sozinha no 

apartamento em que a família vivia em condições de higiene precárias. A mãe, embora amorosa, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Christiana%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10883723
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nos episódios de crise, que às vezes duravam semanas, não apresentava condições clínicas para 

cuidar de si nem tampouco oferecer todos os cuidados dos quais uma criança necessita. O pai, 

principal responsável pela família, trabalhava à noite como garçom e, nos últimos meses, 

voltava para casa alcoolizado, o que o impedia de exercer seu papel de cuidador. O conselho 

tutelar, que já os acompanhava há alguns anos, providenciou uma escola integral para a criança, 

que também era usuária do CAPS infantil, ao lado dos CAPS onde seus pais faziam 

acompanhamento (os três serviços ficavam no mesmo prédio), e ofereceu ao casal uma última 

oportunidade de mostrar que poderiam responsabilizar-se de fato pelo cuidado dessa filha. 

Ainda que por poucos meses, pude acompanhar de perto o dilema que envolvia aquela 

família. Conhecendo-os a todos, pude ver que havia amor ali, tanto que a possibilidade de 

separação afligia os três, em especial a mãe, que, apesar de ter consciência de que nos momentos 

de crise não podia cuidar da filha, desejava fazê-lo e empenhava-se nisso o quanto era capaz.  

Embora este seja um caso extremo e que envolve patologias instaladas, ao refletir  sobre 

o sentimento da mãe, percebi que os seus medos e a sua insegurança são comuns em muitos 

pais e mães, e que o que a impedia de enxergar e suprir as necessidades de cuidado da filha não 

era apenas a sua doença mental, mas a falta de conhecimento, de sensibilidade e, sobretudo, a 

falta de apoio da sua própria família. Esse aspecto representa um grande número de famílias. 

Assim, confirma-se que fatores individuais e/ou familiares influenciam na decisão de 

buscar ou não ajuda profissional, e que a relevância que a família dá ao problema, levando em 

conta o grau em que esse problema interfere nas atividades diárias ou ameaça a saúde geral da 

pessoa, bem como a sua capacidade ou sensibilidade para identificar a frequência e a 

persistência dos sintomas (OLFSON et al., 1998) fazem toda a diferença, visto que 

impulsionam ou impedem a busca por tratamento. 

Deste modo, cabe à enfermeira como profissional de saúde, possibilitar o cuidado da 

criança logo que reconhecidos sinais que podem indicar ou desencadear problemas de saúde 

mental, ajudando a família a reconhecer as formas de manifestação desses problemas, seus 

sinais de alerta, as possibilidades de tratamento e o impacto da doença mental sobre o 

funcionamento do indivíduo e da família. É necessário para tanto, que a enfermeira consiga 

enxergar os processos que desencadeiam ou intensificam a doença e, principalmente, quais 

aspectos do cuidado são levados em conta pela família para promover o desenvolvimento 

saudável e a saúde mental das suas crianças. 

Tal necessidade se justifica pelo fato de a família ser determinante na capacidade da 

criança funcionar efetivamente e tirar proveito de uma experiência posterior nos diversos 



 

contextos nos quais os seres humanos vivem e crescem, além de ser o lugar onde a criança 

encontra as condições de desenvolvimento mais importantes: o amor e o cuidado que uma 

criança necessita para se desenvolver com sucesso; e a dedicação e o engajamento de um adulto 

presente fisicamente todo o tempo, interessado no que ela faz e quer fazer, no que realiza no 

dia a dia (BRONFENBRENNER, 2011).  

Desempenhando o papel de docente na disciplina de cuidado de enfermagem à criança 

e ao adolescente, tive a oportunidade de conhecer o cotidiano das crianças e suas famílias e 

concordo com Bronfenbrenner (2011) em sua afirmativa de que, se quisermos ajudar as famílias 

a desempenharem a tarefa de promover o melhor desenvolvimento físico e mental de sua 

criança, é necessário conhecer a sua forma de cuidar e o que permeia esse cuidado – suas 

potencialidades, suas vulnerabilidades e dificuldades, sua forma de funcionar e interagir, quais 

são os recursos da família e como ela é apoiada nos contextos mais amplos. 

Assim, além de conhecer a incidência de problemas de saúde mental com base na 

identificação de sintomas psicopatológicos em uma determinada amostra de crianças, este 

estudo questiona: O que a família pensa sobre o seu papel no cuidado das suas crianças? O que 

ela considera importante para que sua criança se desenvolva física e mentalmente saudável? O 

que ela enxerga como dificuldades em se tratando do cuidado das suas crianças? 

Na literatura disponível é possível encontrar vários estudos realizados com crianças e 

com famílias com objetivos de investigar a incidência de transtornos mentais específicos em 

crianças e como a família reage ou se comporta diante da responsabilidade de promover o 

cuidado do filho doente em âmbito hospitalar ou institucional. A fim de conhecer como crianças 

e famílias convivem com o tema saúde mental no seu cotidiano, este estudo busca dar 

visibilidade aos aspectos relacionados ao cuidado da saúde mental de crianças no seu ambiente 

natural, o seio da sua família.  

As crianças e famílias a quem nos dedicamos a estudar constituem uma amostra 

representativa da realidade das crianças e famílias piauienses de classe social baixa e média. 

Crianças que ainda têm o costume de brincar na porta de casa com os amigos sob a supervisão 

dos adultos da família e da vizinhança; famílias que, por viverem em pequenos municípios, 

conseguem estar mais próximas das suas crianças e ainda contar com o apoio da família 

estendida e vizinhos, os quais muitas vezes também são considerados parte da família; famílias 

que ainda fazem as refeições juntas, que levam pessoalmente as suas crianças à escola ou as 

deixam ir com o amigo que mora em frente; famílias que, ao final do dia, se reúnem à porta de 

casa apenas para passar o tempo juntas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Problemas de saúde mental são frequentes na infância. Embora não exista um único 

estudo ou conjunto de estudos sobre sua epidemiologia para todas as sociedades, eles são 

comuns e onerosos em todo o mundo (BELFER, 2008), apresentando-se em tal magnitude que 

não podem ser ignorados pelos serviços responsáveis pelas ações de cuidado. 

Problemas de saúde mental, termo amplo que inclui tanto as doenças mentais como os 

sintomas dessas doenças, mas que ainda não são suficientemente graves para que seja feito o 

diagnóstico de doença mental (LOUREIRO, 2014), estão fortemente relacionados com 

problemas de saúde que interferem no desenvolvimento infantil, tais como educação pobre, 

abuso de substâncias, violência e má saúde reprodutiva e sexual (PATEL et al., 2007). 

A ocorrência de tais problemas interfere nos pensamentos, emoções e comportamentos 

das crianças, impactando negativamente na qualidade das suas relações interpessoais e no 

desenvolvimento de competências diversas, como realizar atividades de vida diária, podendo 

posteriormente comprometer a sua capacidade produtiva (LOUREIRO, 2014).  

Cabe destacar que a saúde mental infantil não se traduz apenas em ser diagnosticada ou 

estar livre de doenças mentais, mas em como a criança lida consigo mesma e com as pressões 

diárias da vida. A saúde mental envolve seus pensamentos e sentimentos, sua autoestima, sua 

capacidade de apreciar a vida lidando com seus altos e baixos, sua capacidade de pensar com 

clareza, de se envolver socialmente, aprender novas habilidades. Assim, a saúde mental é de 

vital importância não só porque permite um gozo da infância, mas também porque oferece os 

blocos de construção para adultos mentalmente saudáveis (McCLINTOK, 2014). 

Para Polanczk e Lamberte (2012), saúde mental na infância pode ser entendida como 

“aquisição de marcos e habilidades cognitivas, sociais e emocionais esperadas ao longo do 

desenvolvimento” (p. 6), e também como “o estabelecimento de relações seguras de apego, de 

relacionamentos sociais satisfatórios e de estratégias efetivas de enfrentamento a adversidades” 

(p. 6). 

O ambiente familiar exerce forte influência sobre o desenvolvimento e, 

consequentemente, sobre a saúde mental das crianças. Papalia e Feldman (2013) atribuem 

determinada influência à atmosfera familiar: se ela é sustentadora e amorosa ou dominada por 

conflito; como os pais lidam com a necessidade e capacidade dos filhos tomarem as suas 

próprias decisões; e, ainda, a situação socioeconômica da família. 
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Brazelton e Greenspan (2002) reiteram que interações sustentadoras (aquelas baseadas 

em um relacionamento contínuo, emocional, afetuoso que permite o envolvimento em 

interações nas quais o adulto cuidador lê e responde aos sinais da criança) com bebês e crianças 

pequenas ajudam o sistema nervoso central a crescer adequadamente, ao passo que privação ou 

alteração de experiências necessárias pode produzir uma variedade de déficits. 

Segundo os autores, relacionamentos emocionais sustentadores são a base primária mais 

crucial para o crescimento tanto intelectual quanto social, visto que, ao promoverem calor, 

intimidade, prazer, estabilidade, segurança física e proteção de doenças e ferimentos, além de 

suprirem necessidades básicas de nutrição e abrigo, ajudam as crianças a permanecerem 

tranquilas e alertas para novas aprendizagens.  

Ainda segundo Brazelton e Greenspan (2002): 

“As emoções são na verdade os arquitetos, os condutores ou os organizadores internos 

de nossas mentes. Dizem-nos como e o que pensar, o que e quando dizer e o que fazer. 

Nós aprendemos coisas através de nossas interações emocionais e então aplicamos 

aquele conhecimento ao mundo cognitivo (p. 26)” 

Por meio de interações recíprocas, a criança aprende, de forma crescente, a controlar ou 

modular seu comportamento e seus sentimentos (BRAZELTON; GREENSPAN, 2002). Em 

outras palavras, com o passar dos anos, o desenvolvimento físico, cognitivo, psicossocial e 

psicossexual da criança se modifica, adquirindo peculiaridades próprias correspondentes a cada 

faixa etária (PAPALIA; OLDS; FELDMAN, 2009), o que é importante para a aquisição de 

várias habilidades essenciais, intelectuais e sociais em cada etapa do seu desenvolvimento 

(BRAZELTON; GREENSPAN, 2002).  

Pensando nisso, o ambiente em que a criança vive e a forma como ela é cuidada são 

aspectos fundamentais para o seu desenvolvimento. Assim, padrões familiares que prejudicam 

o cuidado sustentador podem levar a um comprometimento significativo nas capacidades 

cognitivas e emocionais da criança (BRAZELTON; GREENSPAN, 2002). 

Nesse sentido, estudos como os realizados por Mosmann, Zordan e Wagner (2011) 

sobre o impacto de vivenciar situações de conflitos familiares, bem como os realizados por 

McCord (1996); Frias-Armenta, López-Escobar e Diaz-Méndez (2003); Sganzerla e 

Levandowski (2010), sobre perder um ou ambos os pais e não possuir habilidades para lidar 

com esses problemas, têm demonstrado, entre suas repercussões negativas para a criança, o 

favorecimento do desenvolvimento da delinquência ou da conduta antissocial nos menores, 

além de dificultar a conquista da autonomia desses jovens (SGANZERLA, LEVANDOWSKI, 

2010). 
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Corroborando com esses estudos, pesquisa realizada por Frias-Armenta López-Escobar 

e Diaz-Méndez (2003) com 204 jovens de educação secundária e preparatória de uma 

população mexicana evidenciou que o microssistema, ou seja, a família, é diretamente 

responsável por 56% da variação de conduta antissocial desses jovens, comprovando o efeito 

de um ambiente familiar inadequado na conduta antissocial dos menores.  

São muitos os estudos que demonstram que fatores familiares podem contribuir para o 

surgimento ou a intensificação de problemas de saúde mental em crianças. Problemas de 

comportamento externalizantes, ou seja, comportamentos pelos quais uma criança representa 

suas dificuldades emocionais, como os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade e de 

conduta (irritabilidade/nervosismo, rebeldia/desobediência/dominância, 

agressividade/provocação) (PAPALIA; FELDMAN, 2013) têm sido associados com discórdia 

conjugal severa, desvantagem socioeconômica, tamanho grande da família, criminalidade 

paterna, transtorno mental da mãe, ruptura da família, história psiquiátrica parental, estresse 

familiar, práticas disciplinares intrusivas e severas e fatores relacionados a indicadores 

negativos de organização das rotinas diárias (FERRIOLLI, MATURANO, PUNTEL, 2007; 

RAMIRES et al., 2009; SÁ et al., 2010; PAIANO et al., 2007; VITOLO et al., 2005; LEE, 

WICKRAMA, SIMONS, 2013). 

Problemas de comportamentos internalizantes, pelos quais problemas emocionais são 

voltados para dentro da criança (PAPALIA; FELDMAN, 2013), como transtornos emocionais, 

desinteresse por atividades acadêmicas, tristeza/depressão e retraimento social, têm sido 

associados a fatores como exposição precoce a ambientes incontroláveis, acúmulo de eventos 

da vida adversos, genitor com transtorno, violência conjugal física grave sofrida pela mãe, 

violência física contra a criança, punição física grave contra crianças e adolescentes e ambiente 

familiar instável, incontrolável ou caótico (FERRIOLLI, MATURANO, PUNTEL, 2007; 

RAMIRES et al., 2009; SÁ et al., 2010; PAIANO et al., 2007; VITOLO et al., 2005; LEE, 

WICKRAMA, SIMONS, 2013). 

Somado a isso, Halpern e Figueiras (2004) destacam ainda o efeito cumulativo de riscos 

múltiplos como situações de abuso, maus-tratos, negligência e falhas no desenvolvimento em 

decorrência da falta de estímulos ou de estímulo inadequado como fatores que contribuem de 

forma negativa para o estado cognitivo e socioemocional da criança.  

Além dos danos mencionados sobre a vida das crianças, a doença mental também 

impacta negativamente o funcionamento da família. Com relação às variáveis do ambiente 

familiar associadas aos transtornos mentais, revisão de literatura realizada por Souza et al. 
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(2011) apontou que os aspectos mais relacionados à disfunção familiar são desempenho de 

papéis, valores e normas, comunicação, envolvimento afetivo e resolução de problemas. 

Partindo dessa mesma perspectiva, estudo canadense realizado por Murdoch et al. 

(2014) avaliou o ônus dos cuidados de 300 familiares de crianças e adolescentes com idades 

entre 2 e 19 anos com problemas comportamentais, emocionais e/ou distúrbios psiquiátricos na 

perspectiva dos fatores: “restrição do papel”, “impacto na família”, “vergonha em público” e 

“culpa e preocupação”. Entre os itens relacionados ao cuidado investigados em cada um dos 

quatro tópicos, os que apresentaram maior significância foram:  

- Restrição do papel: o cuidador precisou fazer algum tipo de mudança significativa nos 

planos, como diminuir o seu tempo de lazer e diminuir o seu tempo no trabalho, o que, em razão 

de repercussões financeiras e tempo perdido com os amigos, configurou uma fonte de estresse.  

- Impacto na família: o maior destaque foi para as relações pai-filho, seguido por “atrito 

familiar”, “interrupção da rotina familiar” e “sentindo que outros membros da família são 

negligenciados”.  

- Vergonha em público: evidenciou cargas elevadas de “atrito com os vizinhos”, 

“envergonhado pelo comportamento da criança” e “preocupação com estigma”.  

- Culpa e preocupação: teve maior destaque, uma vez que todos os itens mais elevados 

estavam relacionados com essas duas emoções. Uma possível explicação sugerida pelos autores 

é que muitos pais de crianças com problemas com comportamentos, emoções e/ou problemas 

psiquiátricos estão muito preocupados com o futuro das crianças e, muitas vezes, também têm 

um sentimento de culpa e ansiedade. 

Ainda de acordo com Murdoch et al. (2014), as questões dos cuidados com a criança 

com problemas de saúde mental são diferentes das de um adulto com tais problemas. Segundo 

os autores, uma questão importante é que os problemas de saúde mental existem no contexto 

do desenvolvimento, podendo se transformar à medida que a criança progride, como no caso 

de crianças com déficit de atenção e hiperatividade; ou podem entrar numa fase de quiescência 

para ressurgir à medida que a criança progride para a próxima fase do seu desenvolvimento, 

como pode ocorrer com o trauma associado a abuso sexual.  

Isso explica o fato de alguns problemas de saúde mental na infância apresentarem 

padrões de associações com a idade. Assim, enquanto crianças mais velhas tendem a apresentar 

transtornos de humor, como depressão, transtornos de ansiedade, fobia social e depressão 

maior, as crianças mais jovens tendem a apresentar transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade (CANINO et al., 2004; MERIKANGAS et al., 2010; KESSLER et al, 2007). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Merikangas%20KR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20008426
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Outros transtornos disruptivos associados a disfunções pessoais, familiares, sociais e no 

âmbito acadêmico, especificamente transtorno de conduta ou transtorno de ansiedade de 

separação, embora não apresentem correlação com a idade (MERIKANGAS et al., 2010), são 

responsáveis por uma parcela significativa das indicações a serviços de psiquiatria infantil 

(Garland et al., 2001). 

O surgimento de problemas de saúde mental em idades muito precoces muitas vezes 

dificulta o seu reconhecimento, tendo em vista que pessoas de idades mais jovens tendem a não 

perceber que necessitam de tratamento (KESSLER et al., 2001). Somado a isso, os pais têm 

dificuldade de identificar se o quadro apresentado pelo filho é característico de doença ou é um 

comportamento típico da sua faixa etária (CAMPELO, COSTA, COLVERO, 2014; 

VIERHILE, ROBB, RYAN-KRAUSE, 2009).  

Nesta direção, Bird e Duarte (2002) consideram que a infância é um período do 

desenvolvimento no qual a capacidade do sujeito compreender suas emoções como 

desconfortáveis ou prejudiciais para si ou para os outros é limitada, em que suas dificuldades 

emocionais nem sempre reconhecidas como sofrimento tendem a se exteriorizar como forma 

de comportamentos desadaptados e desviantes.   

Assim, para que um adulto possa identificar problemas de saúde mental nesta população 

e encaminhá-los para tratamento, é necessário que ele esteja informado sobre o tema, bem como 

sobre a disponibilidade de recursos de tratamento.  

Isso pode explicar o fato de a maioria dos problemas de saúde mental ser detectada 

apenas em períodos mais tardios da vida (PATEL et al., 2007), embora tendam a começar na 

juventude (KESSLER et al., 2005) ou muitas vezes não sejam identificados, passando 

despercebidos, como acontece com os problemas psicológicos relacionados a problemas de 

aprendizagem, de conduta, de depressão; transtornos do desenvolvimento, do apego, de 

ansiedade; transtornos alimentares e abuso de substancias, por exemplo (RAMIRES et al., 

2009). 

As condições suscetíveis ao desenvolvimento desses problemas são desconhecidas ou 

muitas vezes passam despercebidas pela família e até mesmo pelos profissionais de saúde 

(BRASIL, 2001). As consequências incluem prejuízos que podem estender-se por toda a vida, 

visto que problemas de saúde mental iniciados na infância e adolescência não identificados e 

tratados adequadamente se prolongam para a idade adulta, podendo causar grande sofrimento 

para o sujeito e sua família, a exemplo dos transtornos psicóticos graves, que precisam ser 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Merikangas%20KR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20008426
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identificados e cuidados com qualidade na primeira crise, pois o prognóstico é melhor quando 

a primeira abordagem é efetiva (LARIDSEN-RIBEIRO; PAULA, 2013). 

 O mesmo é válido para o comportamento antissocial, visto que este torna-se mais 

estável e menos modificável ao longo do tempo, tornando imperativa a sua identificação o mais 

cedo possível para que crianças e adolescentes acometidos tenham maior oportunidade de 

beneficiar-se de intervenções terapêuticas e ações preventivas (BORDIN; OFFORD, 2000). 

Assim, para vários estudiosos é consenso a importância do reconhecimento de 

problemas de saúde mental o mais precocemente possível, tendo em vista que a sua cronificação 

com o passar do tempo dificulta ainda mais o seu tratamento (D’ABREU, MATURANO, 2011; 

CHRISTIANA et al., 2000; OLFSON et al., 1998).  

Apesar da importância reconhecida, estudos apontam uma abordagem tímida sobre o 

tema da saúde mental infantil e a pequena visibilidade dos problemas de saúde mental em 

crianças e adolescentes no âmbito da atenção básica, como na Estratégia Saúde da Família - 

ESF (Cavalcante, Jorge e Santos, 2011). 

Por prestar assistência à criança desde a sua concepção até os estágios mais avançados 

do seu desenvolvimento, acreditamos que o enfermeiro encontra-se entre os profissionais de 

saúde mais bem-posicionados para identificar problemas, alterações ou fatores de risco que 

podem comprometer a saúde mental das crianças e realizar intervenções com foco na promoção 

da saúde desses jovens, e que a ESF é o cenário ideal para essa empreitada, por possibilitar 

maior acesso às famílias.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Cuidado integral da criança escolar: a interface entre o desenvolvimento 

infantil e as necessidades essenciais das crianças 

 

 

A criança é um sujeito em seu momento específico de vida; assim, para cuidar 

dela, é preciso reconhecê-la e respeitá-la como sujeito em seu momento presente, ou seja, 

em seus meios de apreender o mundo, de sentir seus limites, seus potenciais, seus desejos 

e fantasias (DAMAZIO, 2017). Para conhecer tais particularidades, é necessário levar em 

conta diversos aspectos do desenvolvimento humano, mais especificamente, do 

desenvolvimento infantil. 

O desenvolvimento infantil é permeado por condicionantes relacionados a fatores 

genéticos e orgânicos, a características individuais do ser humano em formação, bem 

como a fatores mais amplos, como influências ambientais, culturais e sociais, que se 

manifestam a partir da família, escola e sociedade (WHITTEMORE, 2005). 

O processo de desenvolvimento da criança envolve também mudanças, aquisições 

de habilidades e competências e vulnerabilidades próprias e que precisam ser 

consideradas ou superadas em cada etapa (VERÍSSIMO et al., 2009) conforme a criança 

cresce. 

Devido a sua forte interação, crescimento e desenvolvimento têm sido geralmente 

descritos como uma unidade. Ambos os termos se referem à soma das diversas mudanças 

que ocorrem durante a vida de um indivíduo. Embora indissociáveis, são fenômenos 

diferentes que sempre demonstram correspondência direta entre si por abranger 

dimensões inter-relacionadas, tais como crescimento, desenvolvimento, amadurecimento 

e diferenciação (HOCKENBERRY; WILSON, 2011; GUEDES, 2011). 

Crescimento. Refere-se essencialmente às transformações quantitativas (aumento 

da massa corporal), correspondentes ao processo resultante da multiplicação e da 

diferenciação celular, que determina alterações progressivas nas dimensões tamanho e 

peso do corpo inteiro ou de alguma região em particular, em relação ao fator tempo, do 

nascimento à idade adulta (HOCKENBERRY; WILSON, 2011; GUEDES, 2011; 

RIBEIRO et al., 2009).  
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Desenvolvimento. Envolve transformações quantitativas e qualitativas resultantes 

da sequência de modificações evolutivas em órgãos e sistemas do organismo humano que 

induzem ao aperfeiçoamento de suas funções. Envolve aspectos associados ao próprio 

processo de crescimento físico, ao amadurecimento ou maturação biológica e à 

aprendizagem ou experiências vivenciadas no que diz respeito ao desempenho motor, 

emocional, social, cognitivo, etc. (HOCKENBERRY; WILSON, 2011; GUEDES, 2011; 

RIBEIRO et al., 2009; ROCHE; SUN, 2003). 

Amadurecimento (ou maturação). Aumento na competência e adaptabilidade 

decorrente de sucessivas modificações qualitativas que se processam em uma 

determinada estrutura (tecido ou sistema) que possibilita o início de seu funcionamento 

ou seu funcionamento em um nível superior. Todos os indivíduos alcançam a maturidade 

biológica na idade adulta, todavia a época em que os estágios maturacionais mais 

avançados são atingidos pode sofrer variações em decorrência de fatores individuais, o 

que torna possível distinguir jovens de mesmo sexo com maior ou menor grau de 

maturação que outros de mesma idade cronológica. Na maturação são envolvidos 

processos de especialização e de diferenciação celular (HOCKENBERRY; WILSON, 

2011; GUEDES, 2011). 

Diferenciação. Processo que modifica sistematicamente as células e estruturas 

precursoras, para obter e atingir características químicas e físicas específicas, às vezes 

usado para descrever uma tendência de massa específica e o desenvolvimento de 

atividades e funções das mais simples às mais complexas (HOCKENBERRY; WILSON, 

2011). 

Além compreender os principais aspectos relacionados ao desenvolvimento 

levando em consideração o que interfere nos processos de mudança e estabilidade 

pertinentes ao seu período de vida atual, para empreender o cuidado integral da criança, 

é necessário também apoiar-se em referenciais teóricos adequados a suas especificidades 

de sujeito em desenvolvimento (VERÍSSIMO, 2017). 

Pensando nisso, este estudo toma o referencial das Necessidades Essenciais das 

Crianças como o ponto de partida para se pensar no cuidado da criança em idade escolar, 

período que compreende o segmento da vida que se estende dos 6 aos 12 anos 

aproximadamente e que recebe uma variedade de nomes relacionados a características 

importantes do período, como terceira infância (PAPALIA; FELDMAN, 2013), e anos 

escolares, visto que começa com a entrada no ambiente escolar, que tem um impacto 

significativo no desenvolvimento e nas relações (RODGERS, 2011). 
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O referencial consiste nos tipos de cuidados sem os quais as crianças não podem 

crescer, aprender e se desenvolver. Uma vez reconhecidos esses cuidados, é possível 

pensar em meios para assegurar que as necessidades sejam satisfeitas (BRAZELTON; 

GREENSPEN, 2002).  

As necessidades essenciais identificadas pelos autores são: (1) Necessidade de 

relacionamentos sustentadores contínuos; (2) Necessidade de proteção física, segurança 

e regras; (3) Necessidade de experiências que respeitem as diferenças individuais; (4) 

Necessidades de experiências adequadas ao desenvolvimento; (5) Necessidade de 

estabelecimento de limites, organização e expectativas e; (6) Necessidade de 

comunidades estáveis, amparadoras e de continuidade cultural.  

Segundo o referencial, bebês e crianças têm direito de terem supridas suas 

necessidades mínimas em termos de implicações para a vida familiar, o cuidado da 

criança, a educação, os sistemas de previdência social, o sistema judiciário e os sistemas 

de saúde física e mental. Diante disso foram formuladas recomendações para os pais e 

para mudanças políticas com relação a cada uma das necessidades para que as crianças 

alcancem o seu potencial de desenvolvimento. 

Quanto ao desenvolvimento, este pode ser melhor compreendido quando 

apreendido em seus três domínios predominantes: o desenvolvimento biossocial ou físico, 

que inclui o crescimento do cérebro e o corpo com suas modificações e as influências 

sociais que as direcionam, as capacidades sensoriais, as habilidades motoras e a saúde; o 

desenvolvimento cognitivo, que inclui os processos do pensamento, as aptidões de 

percepção e o domínio da linguagem, além das instituições de ensino que o estimulam, 

ou seja, a aprendizagem, a atenção, a memória, a linguagem, o pensamento, o raciocínio 

e a criatividade; e o desenvolvimento psicossocial, que inclui as emoções, a personalidade 

e as relações interpessoais com os membros da família, com os amigos e com a 

comunidade em geral (BERGER, 2016; MARTORELL, 2014). 

Assim, o conhecimento dos aspectos do desenvolvimento que devem ser 

considerados no cuidado associado ao referencial das Necessidades Essenciais das 

Crianças oferece subsídios específicos para um cuidado que possibilite à criança crescer 

e se desenvolver feliz, confiante, criativa, inteligente e emocionalmente saudável, e 

tornar-se um adulto capaz de criar e educar seus próprios filhos, tornando-se 

suficientemente reflexivo para conduzir um mundo diverso e complexo no futuro 

(BRAZELTON; GREENSPEN, 2002).  



 32 

Nesta perspectiva o referencial teórico das Necessidades Essenciais das Crianças 

oferece embasamento para conhecer a criança e seu processo de desenvolvimento além 

de possibilitar o profissional de saúde a pensar na operacionalização de ações voltadas 

para o cuidado da mesma (VERÍSSIMO, 2016).  

Segundo Brazelton e Greenspan (2002), são necessidades essenciais da criança: 

 

Necessidade de relacionamentos sustentadores contínuos. Refere-se à presença 

de uma pessoa principal no cuidado da criança e ao modo como esta pessoa interage 

constantemente com ela, por meio de cuidados físicos e interações que forneçam um 

cuidado sensível, de modo que a criança se sinta querida, desejada, amada e 

emocionalmente segura (VERÍSSIMO et al., 2009; MELLO et al., 2014). 

Por relacionamentos sustentadores compreendem-se as interações afetuosas, 

seguras, empáticas, emocionalmente motivadoras e interessantes entre o cuidador e a 

criança. A continuidade refere-se à constância dessas interações com cuidadores que estão 

presentes diariamente na vida da criança e têm sua confiança (VERÍSSIMO, 2016). 

Interações sustentadoras e afetuosas são imprescindíveis para o desenvolvimento 

adequado do sistema nervoso central da criança. Elas fornecem a base para o 

desenvolvimento e a aprendizagem infantil e para a sua capacidade para relacionar-se. 

Nos primeiros anos de vida, as interações emocionais são fundamentais para o 

desenvolvimento da cognição e da maioria das capacidades intelectuais da criança, bem 

como da sua criatividade e das suas habilidades de pensamento abstrato. É neste período 

que as crianças aprendem a regular seus sentimentos e comportamentos, para nos anos 

seguintes aprenderem a atuar sobre seus ambientes, obter mais sensações agradáveis ou 

eliminar as desagradáveis, rotular seus sentimentos e refletir sobre eles (BRAZELTON; 

GREENSPAN, 2002). 

Crianças em idade escolar, diferentemente de crianças menores que passam todo 

o seu tempo sob a supervisão direta de um adulto, passam a ter o seu tempo dividido entre 

a escola, as brincadeiras com seus pares, dever de casa e família. Para atender à 

necessidade de relacionamentos sustentadores contínuos de crianças em idade escolar, 

além de demonstrar afeto e agir de modo a promover a segurança emocional da criança, 

o cuidador deve dispor de tempo para facilitação e tempo para interação direta com a 

criança (BRAZELTON; GREENSPAN, 2002). 

Crianças nessa idade podem fazer inúmeras coisas relativamente sozinhas, de 

forma independente, mas com os pais disponíveis. Estar disponível para facilitação 
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implica estar com a criança ajudando-a em atividades como o dever de casa ou outros 

passatempos, ao passo que a interação direta implica permitir que a criança assuma a 

liderança nas atividades que se sinta capaz, como em brincadeiras imaginativas ou jogos. 

Independentemente do tipo de interação, as crianças têm a necessidade de sentir-se 

seguras em poder afastar-se e saber que, ao voltarem, encontrarão os seus pais onde 

deixaram e poder contar com eles quando precisarem. É necessário também ser empático 

com a perspectiva da criança e oferecer muito afeto e sustentação enquanto se tenta ajudá-

la a ampliar suas perspectivas (BRAZELTON; GREENSPAN, 2002). 

Os momentos de interação podem ocorrer durante as atividades corriqueiras do 

dia a dia, como nas refeições em família, ao ajudar no dever de casa e passatempos, bem 

como ao ensinar-lhes coisas que são importantes para os pais, como valores, por exemplo, 

ou simplesmente ser um auxiliar na hora de arrumar a mesa. Esses momentos de 

informalidade relaxada permitem que a criança se sinta segura para expressar o que está 

em sua mente, favorecendo uma proximidade e intimidade especial com os pais 

(BRAZELTON; GREENSPAN, 2002).  

Lopez e Campos Jr. (2011) discorrem sobre o monitoramento positivo, ou a 

liberdade vigiada, um conjunto de comportamentos dos pais que lhes permite saber onde 

seu filho se encontra, o que faz e com quem está, possibilitando-lhes intervir em caso de 

necessidade. De acordo com os autores, o contato com os pais na infância não apenas 

serve como fundamento para interação social das crianças em seus grupos, como tem 

influência duradoura em toda a interação futura com outras pessoas. 

Por isso é importante que os pais acompanhem seus filhos na escola e também 

conheçam seus amigos. Esse monitoramento positivo, ou liberdade vigiada, permite aos 

pais conhecer o comportamento comum do grupo, seus hábitos, formas de falar e se 

comunicar e aspirações, e assim ter subsídios para estimular seus filhos a terem suas 

próprias ideias ou a se sentirem no direito de discordar do grupo (LOPEZ; CAMPOS Jr., 

2011). 

Como meios para monitorar as crianças, os pais podem procurar conversar com 

seus filhos, conhecer seus amigos, levá-los a passeios, acompanhá-los quando for 

pertinente, telefonar para combinar quando os responsáveis forem outros pais, marcar 

hora e local para buscar, ter um telefone do local onde o seu filho está com outro 

responsável, saber como foi o evento depois que ele retornar, entre outros (LOPEZ; 

CAMPOS Jr., 2011).  
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Por ser um período de desamparo e plasticidade, os ajustes fisiológicos e 

psicológicos que acontecem durante a infância são fortemente influenciados pela forma 

como os adultos que estão ao seu redor desempenham seus papéis como ministradores, 

socializadores e educadores, promovendo experiências na infância que são cruciais para 

a vida adulta (BORNSTEIN, 2014). 

O cuidado que a criança recebe tem diversos impactos no desenvolvimento 

infantil. A exemplo da progressão de aspectos como o amadurecimento, a competência e 

a capacidade, onde a criança parte da imaturidade (por exemplo, sexual) à maturidade, da 

incompetência (por exemplo, cognitiva) à competência, da incapacidade (por exemplo, 

motora funcional) à capacidade (MARTINS; SZYMANSKI, 2004), aumentando 

progressivamente suas capacidades sensoriais e perceptivas; suas habilidades para dar 

sentido, compreender e dominar as coisas no mundo; sua capacidade de se comunicar 

e de formar vínculos sociais específicos (BORNSTEIN, 2014).  

Neste sentido, a família exerce importante papel no que diz respeito à eficácia e 

desenvolvimento dos seus filhos, sendo:  

“Fundamental não somente para a capacidade que tem uma criança para 

aprender a andar, falar e estudar, mas também pela capacidade de um adulto 

de realizar seu trabalho, pensando claramente, para servir a comunidade ou a 

sociedade como um todo. Essa capacidade é em um grau substancial motivada, 

mediada e mantida pela família a qual a pessoa pertence, seus pais, cônjuge, 

filhos, parentes, parceiros e até os membros que não podem estar física ou 

legalmente presentes ou ainda vivos” (BRONFENBRENNER, 2011, p. 266) 

 

Assim, a parentalidade, ou seja, a função que envolve atender às necessidades das 

crianças para o sustento físico, emocional, proteção e desenvolvimento (FEINBERG, 

2003; BORNSTEIN, 2002) ocupa função importante no desenvolvimento emocional e 

comportamental das crianças (BARLOW et al., 2016), da mesma forma que a 

sensibilidade dos pais e das mães durante as interações com sua criança impacta no seu 

desenvolvimento cognitivo geral e linguagem (MALMBERG et al., 2016). 

 

Necessidade de proteção física, segurança e regulamentação. Refere-se à 

combinação das demandas de necessidade de proteção física e fisiológica mediante o 

fornecimento de ambientes protetores contra insultos de forma a garantir a sobrevivência 

e o desenvolvimento pleno da criança (VERÍSSIMO, 2016).  

A necessidade de proteção física é atendida mediante promoção e manutenção da 

integridade corporal, e prevenção e tratamento de agravos. Envolve alimentação, higiene, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feinberg%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21980259
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sono, abrigo, movimentação, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, apoio 

aos hábitos saudáveis, e proteção contra infecções e acidentes (MELLO et al., 2014). 

Quanto aos aspectos fisiológicos, a terceira infância tem início com a queda dos 

primeiros dentes deciduais e termina na puberdade, com a erupção dos dentes 

permanentes (exceto o siso). Em comparação com o período anterior, as crianças 

escolares apresentam um rápido crescimento físico e cognitivo, deixando de ser bebês 

indefesos para tornar-se indivíduos capazes de comunicar-se, desenvolver-se, 

compreender alguns conceitos e envolver-se em comportamentos sociais e motores 

complexos (RODGERS, 2011).  

A sua capacidade de percepção e seus processos cognitivos e de linguagem 

contribuem para a aquisição dos fundamentos da leitura, da escrita e da matemática 

básica, etapa após etapa, progressivamente e dependentemente da etapa anterior, motivo 

pelo qual é importante que seus pais ou cuidadores estejam atentos à forma como o seu  

desenvolvimento progride, o que pode ser feito auxiliando-os nas tarefas da escola e 

participando das reuniões de pais; estimulando o seu aprendizado por meio de leituras, 

brincadeiras, jogos educativos e mostrando interesse por suas novas aquisições 

intelectuais; demonstrando que entende suas dificuldades; ajudando e apoiando em vez 

de criticá-lo; e elogiar os sucessos (LOPEZ; CAMPOS Jr., 2011). 

O aumento da percepção da criança sobre o mundo que a cerca é acompanhado 

pelo aumento da percepção de si mesma, das suas habilidades, capacidades e 

características em comparação com outras crianças, interferindo na sua autoestima, valor 

que o indivíduo se atribui e se refere a uma avaliação global de si mesmo. Tal valor é 

derivado e influenciado pelos grupos sociais no ambiente imediato e pelas percepções de 

como são avaliados pelos outros (BEE; BOYD, 2011).  

Na idade escolar, as crianças tornam-se cada vez mais conscientes da discrepância 

entre suas competências e as capacidades das crianças mais avançadas. Além disso, nesse 

período, elas tendem a se preocupar com todo o grupo de colegas de classe. Como essa é 

uma fase em que ser aceito pelo grupo do qual faz parte é fundamental, a opinião dos 

adultos e colegas é muito importante; assim, enquanto um feedback positivo aumenta sua 

autoestima, os sentimentos de pouco valor em relação aos fracassos as tornam vulneráveis 

(JOI HESSELGRAVE, 2013; BERGER, 2016). 

A sua interação com o mundo ao seu redor, principalmente com as pessoas mais 

significativas, contribui para a compreensão de si mesma, para a percepção da sua 
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existência independente, para a construção do seu autoconceito e consequentemente da 

sua imagem corporal, que inclui a percepção das suas características físicas, dos valores 

e atitudes em relação ao seu corpo, habilidades e ideais e a percepção social de si mesmas 

(JOI HESSELGRAVE, 2013). Por isso, o meio ambiente onde ela está inserida tem 

importância fundamental para a saúde, já que ela está saindo do seu lar para conhecer o 

mundo (LOPEZ; CAMPOS Jr., 2011). 

Nesse período, as crianças começam a aprender sobre a estrutura interna e o 

funcionamento do corpo, tornando-se capazes de perceber as diferenças físicas. Por ser 

um período em que são fortemente influenciadas pelas normas culturais da sociedade e 

pelas últimas novidades, a percepção de que seus corpos desviam-se do padrão pode 

causar-lhes grande preocupação, frequentemente pelo temor de serem criticadas ou 

ridicularizadas (o que muitas vezes é concretizado em forma de apelidos), principalmente 

pelas pessoas por quem têm maior apreço. Por outro lado, o fato de elas ainda não 

compreenderem os desvios do padrão físico ou da norma pode fazer com que elas 

critiquem rudemente as diferenças proeminentes observadas em outras pessoas (JOI 

HESSELGRAVE, 2013). 

Por apresentarem maior sensibilidade às pressões sociais, as crianças escolares se 

tornam mais preocupadas com questões de autocrítica e autoavaliação (JOI 

HESSELGRAVE, 2013) e atitudes como tristeza, isolamento, não querer estar com os 

amigos e pais, sentimentos de inferioridade, queda do rendimento escolar, ser vítima ou 

causadora de bullying podem indicar que ela está com problemas relacionados ao seu 

autoconceito no tocante à autoestima (LOPEZ; CAMPOS Jr., 2011). 

Com relação a regulamentação, esta refere-se à legislação e a outras medidas que 

protejam a criança contra a exposição a qualquer agente potencialmente danoso ao seu 

desenvolvimento, como álcool, drogas, fumo, poluição ambiental, contaminação da água 

e de alimentos, produtos químicos etc., considerando que a vulnerabilidade infantil a 

esses agentes é diferente da do adulto (BRAZELTON; GREENSPAN, 2002).  

Diante disso, é importante também  que os pais ou os cuidadores estejam por perto 

para supervisioná-las e protegê-las de atividades que ofereçam riscos de segurança, 

evitando a sua exposição a acidentes de trânsito, tanto como pedestre como quanto 

passageiro; quedas de lugares altos, de bicicleta ou patins; queimaduras por escaldadura, 

álcool, isqueiros, fósforos ou, ainda, por fogos de artifício; afogamento; traumatismo nos 

esportes; traumas dentários; mordidas ou picadas de animais (LOPEZ; CAMPOS Jr., 

2011). 
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Necessidades de experiências que respeitem as diferenças individuais. Estão 

relacionadas à necessidade de um cuidado peculiar a cada criança, excluindo toda forma 

de expectativa padronizada (MELLO et al., 2014). 

As crianças apresentam diferenças em relação a características, influências e 

resultados do seu desenvolvimento. Essas diferenças vão desde o gênero e estrutura física 

até a sua prontidão para atividades e a personalidade. Características hereditárias, o 

ambiente em que vivem, o seu grau de maturação, as circunstâncias do meio, o momento 

de vida em que se encontram e influências normativas e não normativas interferem no seu 

desenvolvimento (BRAZELTON; GREENSPAN, 2002).  

Considerando-se que cada criança apresenta características físicas e emocionais 

únicas, é inadequado o oferecimento de cuidados padronizados e rígidos. Assim, para 

alcançar o desenvolvimento integral e saudável, é essencial que o cuidador respeite o 

temperamento, as habilidades físicas e sensoriais, as formas de resposta ao ambiente e os 

ritmos de desenvolvimento particular de cada criança (BRAZELTON; GREENSPAN, 

2002).  

A aceitação das diferenças e das particularidades como parte importante do 

desenvolvimento normal específico de cada criança, sem levar em conta expectativas 

rigidamente formatadas, é essencial para entender os comportamentos das crianças e 

oferecer cuidados de acordo com a sua singularidade (VERÍSSIMO et al., 2009; 

VERÍSSIMO, 2016; BRAZELTON; GREENSPAN, 2002). 

Como suprimento de necessidades de experiências que respeitem as diferenças 

individuais de crianças em idade escolar, Brazelton e Greenspan (2002) recomendam que 

pais e professores devem estar atentos à forma como as crianças aprendem e interagem 

com os outros e com o mundo, ao seu modo de aprender, processar informações e 

responder a elas. Na escola, os autores recomendam que o tamanho da classe permita às 

crianças a aprendizagem de acordo com os níveis e estilos individuais, e permita aos 

professores o reconhecimento de forças e atrasos. Eles recomendam o uso de testes para 

identificar dificuldades, programas de verão que ajudem as crianças a dominar o currículo 

e o emprego de abordagens de aprendizagem interativa e dinâmica que favoreçam o 

entendimento do conceito. 

Necessidades de experiências adequadas ao desenvolvimento. Envolve ações 

para estimular e acrescer novas interações a um processo evolutivo das demandas 
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individuais de cada criança, permitindo que ela adquira confiança em si ao se sentir aceita, 

cuidada e amada (MELLO et al., 2014). 

Considerando os estágios ou as etapas do processo de desenvolvimento infantil, é 

necessário que as crianças dominem gradativamente diferentes capacidades para que a 

partir de então desenvolvam capacidades cada vez mais complexas. Para tanto, é 

fundamental que elas vivenciem experiências adequadas, de modo que tenham êxito na 

aquisição das competências de cada etapa (BRAZELTON; GREENSPAN, 2002).  

À medida que vão crescendo, as crianças dominam diferentes estágios do 

desenvolvimento, a partir de experiências em estágios anteriores que fornecem alicerces 

para a inteligência, moralidade, saúde emocional e habilidades acadêmicas. O ritmo para 

dominar cada tarefa do desenvolvimento difere de criança para criança; assim, apressá-la 

em qualquer estágio pode contribuir para torná-la mais lenta, visto que uma base instável 

se forma e pode não ser capaz de sustentar a seguinte, deixando a criança ainda mais 

vulnerável (BRAZELTON; GREENSPAN, 2002).  

Nesse sentido, Brazelton e Greenspan (2002) descrevem seis estágios primários, 

ou seis capacidades evolutivas funcionais, mais três estágios adicionais que caracterizam 

os anos escolares: 

• Segurança e capacidade de ver, escutar e estar tranquilo. As crianças em 

idade escolar necessitam estar tranquilas, reguladas, interessadas e 

envolvidas em seu ambiente; 

• Relacionamento: a capacidade de sentir-se amado e próximo dos outros. 

Para que a criança consiga prestar atenção, ser amorosa, confiante e íntima 

com adultos e outras crianças, ela precisa sentir-se segura diante dos 

relacionamentos; 

• Comunicação recíproca intencional sem palavras. A criança deve ser capaz 

de focalizar-se nas pessoas, relacionar-se com elas e somente depois 

comunicar-se com elas. A capacidade de compreender e responder a 

comunicação não verbal desempenha um papel permanente em sua 

capacidade de socializar-se e aprender; assim, crianças com dificuldade de 

comunicação não verbal provavelmente têm dificuldades na escola e com 

os amigos; 
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• Resolução de problemas e formação de um senso de self. Ao aprender 

como o mundo funciona, as crianças podem reconhecer padrões e usá-los 

na solução de problemas; 

• Ideias emocionais. As crianças passam a formar figuras ou imagens 

mentais dos seus desejos, necessidades e emoções e experimentar a ideia 

da emoção que, ao se postar em palavras, lhes permitem comunicar-se 

sobre o que querem, o que sentem ou o que vão fazer; 

• Pensamento emocional. As crianças precisam entender que as ações têm 

consequências, precisam ser capazes de tolerar a frustração, perseverar em 

uma tarefa e antecipar realizações; 

• Pensamento triangular, a idade da fantasia e onipotência. A criança não 

mais substitui o pai ou a mãe pelo outro facilmente; o relacionamento a 

três dá à criança maior flexilibidade emocional. A compreensão da 

realidade começa a ficar mais firme; ela passa a compreender os 

relacionamentos mais complicados e torna-se mais emocionalmente 

estável, embora ainda tenha uma vida de fantasia e um certo grau de 

onipotência grandiosa; 

• Idade de amigos e política. A partir dos 7 ou 8 anos de idade, as crianças 

passam a relacionar-se não só com a família, mas com seus colegas de 

escola, ingressando na política do pátio de recreio, passando a definir-se 

conforme se ajustam a seus pares; 

• Um senso interior de self. A partir dos 10 ou 12 anos, as crianças começam 

a compreender melhor quem elas são, tomando como base seus objetivos 

e valores e quem elas sentem que são como pessoas, e não o modo como 

as outras pessoas a veem. Nesse período, elas podem tornar-se 

desafiadoras; além disso, podem agarrar-se a duas realidades ao mesmo 

tempo: a realidade do seu grupo de pares e a sua própria realidade 

permeada por valores e atitudes próprias. 

A necessidade de experiências adequadas ao desenvolvimento demanda do 

cuidador a ação de acrescer novas interações às anteriores num contínuo evolutivo que 

acompanha as demandas individuais de cada criança, atentando-se ao fato de que elas 

dominam as etapas em ritmos diferentes e que seus ritmos devem ser respeitados, sob 
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pena de prejuízos ao desenvolvimento (VERÍSSIMO et al., 2009; BRAZELTON; 

GREENSPAN, 2002). 

Para suprir tais necessidades é necessário estar atento aos níveis de 

desenvolvimento e às experiências requeridas para cada nível a fim de entender onde as 

crianças estão ou que tipo de experiências elas requerem (BRAZELTON; GREENSPAN, 

2002).  

A exemplo, pode-se tomar o desenvolvimento neuromuscular das crianças 

escolares, que resulta do aprimoramento e expansão das habilidades que ela adquiriu nas 

fases anteriores. As habilidades motoras grossas tornam-se mais refinadas, permitindo 

que seus movimentos sejam mais coordenados, equilibrados e harmoniosos. As 

habilidades são aperfeiçoadas nas brincadeiras em grupos, em que as competições que 

envolvem correr, pular, equilibrar-se, arremessar e capturar são as preferidas, pois são 

vistas como uma oportunidade para o escolar mostrar a sua competência e força física. 

As habilidades motoras finas estão em fase de aperfeiçoamento, permitindo que ela 

desenvolva atividades de recorte, colagem e escrita (RIBEIRO et al., 2009; LOPEZ; 

CAMPOS Jr., 2011).  

Alguns tipos de brincadeiras não se modificam conforme a idade, como os jogos 

eletrônicos, algumas modalidades esportivas, os jogos de faz-de-conta, os jogos de 

perseguir, procurar e pegar e os jogos de correr e pular (CORDAZZO; VIEIRA, 2008). 

Entretanto, pode-se perceber certa diminuição do interesse pelas brincadeiras individuais 

e aumento do interesse e atração por jogos com regras e brincadeiras mais elaboradas, 

que se aproximam cada vez mais de uma imitação do real, permitindo-lhes exercitar o seu 

papel social e fortalecer as relações com outras crianças ou pessoas do seu convívio 

(LOPEZ; CAMPOS Jr., 2011). 

Muitas brincadeiras costumam estar ligadas ao desenvolvimento da identidade 

sexual, diferindo entre meninos e meninas. Entre as brincadeiras, as comumente 

consideradas masculinas são bola de gude, carrinho, futebol, futebol de botão, basquete, 

pião, boxe, caçador, capoeira, carrinho, exército, guitarra e algumas brincadeiras de faz-

de-conta que imitam alguns heróis, como exército, Homem Aranha, polícia e ladrão. As 

femininas são amarelinha, bambolê, boneca, cabeleireiro, casinha e maquiagem 

(CORDAZZO; VIEIRA, 2008) 

Os jogos esportivos se apresentam como importante instrumento de socialização 

dos escolares, contribuindo para além do aprendizado de regras, mas possibilitando a eles 
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lidarem com perdas e ganhos e experimentar sentimentos de cooperação, rivalidade e 

solidariedade (LOPEZ; CAMPOS Jr., 2011). 

Apesar de apresentarem certa autonomia, as crianças em idade escolar ainda se 

sentem inseguras e confusas para atuar de maneira independente, buscam apoio nos 

grupos de amigos, aos quais passam a dar preferência detrimento da participação nas 

atividades familiares.  

Nesta fase, os amigos e os adultos, além dos pais, são uma importante fonte de 

apoio e segurança para as crianças, uma vez que elas ampliam suas relações para além de 

sua casa, partilhando decisões, aos poucos conquistando sua independência, 

desenvolvendo seu autoconhecimento e assimilando novos padrões de valores. No grupo 

de amigos, a criança exercita sua capacidade de argumentar, persuadir, barganhar, 

cooperar e comprometer-se para manter as amizades (RIBEIRO et al., 2009).  

Ao interagir com seu grupo, a criança aprende sobre a importância social da 

divisão do trabalho em prol de um objetivo comum, passa a conviver e a lidar com pessoas 

com diferentes pontos de vista, torna-se sensível às normas e pressões do grupo, constrói 

amizades com as quais partilha momentos, sonhos, segredos, angústias e alegrias 

(RIBEIRO et al., 2009). 

Quanto ao desenvolvimento intelectual, o escolar encontra-se na fase descrita por 

Piaget como “pensamento operacional concreto”, quando ele se torna capaz de realizar 

operações lógicas e realizar ações mentais, como adição, subtração, classificação e 

seriação, embora seu raciocínio esteja limitado à solução de problemas de foco concreto, 

ou seja, passíveis de serem observados e palpados, o que contribui para que ele raciocine 

de forma dedutiva, lógica, mas limitada a eventos observáveis (RIBEIRO et al., 2009).  

A habilidade de classificação desenvolvida no período escolar permite-lhe ordenar 

o seu ambiente, e também organizar e colecionar os objetos de acordo com seus atributos; 

permite-lhe estabelecer relações e comparações como gordo e magro, maior e menor, 

escuro e claro, entre outras, e entender relações recíprocas. O desenvolvimento de ações 

mentais provém da aquisição do conceito de reversibilidade, da ideia de que a situação 

original pode ser restaurada, permitindo-o pensar em uma mesma ação em direção 

contrária, condição necessária para a aprendizagem das operações numéricas. O 

raciocínio transdutivo ou lógico também é alcançado neste período, permitindo-lhe 

estabelecer a relação entre dois objetos e um terceiro (PIAGET; BARBEL; 2003; 

RIBEIRO et al., 2009). 
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Neste período, a leitura se faz importante por estimular a sua criatividade e aguçar 

a sua curiosidade, possibilitando que o escolar compreenda significados e assimile a 

herança cultural do seu povo (LOPEZ; CAMPOS Jr., 2011). A leitura, bem como outras 

experiências vivenciadas pela criança em seu cotidiano, contribui com a aprendizagem 

da linguagem, cujo aprimoramento inclui comunicação visível, audível, vocalizações, 

palavras, imitações (PINTO; FERNANDES, 2013). 

Para favorecer o bom desenvolvimento da linguagem, Lopez e Campos Jr. (2011) 

recomendam aos pais que procurem conversar com a criança, pedir opinião, ler bons 

livros, perguntar sobre o que ele está lendo, levar sempre que possível ao teatro e ao 

cinema, brincar com jogos de tabuleiro que envolvam palavras, frases e ideias. 

A televisão também provoca um grande impacto sobre as crianças, constituindo 

um dos elementos do processo de socialização e de formação da personalidade. Devido 

ao seu papel na transmissão de atitudes, normas e valores, deve ser acessada com 

supervisão (LOPEZ; CAMPOS Jr., 2011). 

Para Brazelton e Greenspan (2002), os anos escolares requerem um equilíbrio 

entre amigos, tempo com a família, atividades e trabalho escolar. Tal equilíbrio refere-se 

a tempo gasto com atividades, principalmente aquelas que não envolvem interações 

humanas, como limitar o tempo no computador e televisão, visto que podem 

sobrecarregar o sistema nervoso da criança.  

Quanto ao tempo com os amigos, os autores consideram “uma experiência 

importante para crianças do ensino fundamental, visto que brincar com os amigos ajuda 

a criança a aprender sobre relacionamentos e envolve atividades reflexivas avançadas 

para negociar as complexidades que surgem nos relacionamentos com iguais” (p. 131). 

Destacam também a importância de atividades familiares envolvendo jogos, discussões 

familiares construtivas sobre regras ou o planejamento de algum projeto em família, bem 

como brincadeiras entre irmãos. 

Tanto o acompanhamento do desenvolvimento da criança quanto a interação 

propriamente dita requerem tempo parental significativo. Assim, Brazelton e Greenspan 

(2002) recomendam que as crianças escolares tenham ambos os pais disponíveis a partir 

das 18 horas em diante. Embora muitas vezes não seja possível estabelecer um fluxo 

constante entre dever de casa, brincadeiras, jantar e até um pouco de TV e computador, 

os pais devem buscar manter um equilíbrio e assegurar-se de que ele é saudável e que 

satisfaça as necessidades dos membros da família. 
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Quando os pais estão disponíveis e as crianças percebem sua disponibilidade, as 

crianças são mais propensas a procurá-los para brincar, pedir conselhos ou ajuda com 

seus deveres escolares. Assim, os pais, ou na ausência deles um cuidador muito estável, 

como uma avó, uma tia ou uma babá morando em casa, deveriam estar disponíveis para 

as crianças no final da tarde. Os autores desaconselham que as crianças permaneçam na 

escola em período integral ou em programas escolares prolongados até às 18 horas. Eles 

acreditam que programas pós-escola com duração de duas horas, nos quais as crianças 

possam brincar com seus amigos e se envolver com outras atividades, podem funcionar 

melhor (BRAZELTON; GREENSPAN, 2002). 

 

Necessidade de estabelecimento de limites, organização e expectativas. 

Refere-se à colocação de limites adequados às crianças e incentivo e reconhecimento de 

suas realizações, propiciando o desenvolvimento da sua capacidade de empatia, por meio 

de afeto, segurança e vínculo (MELLO et al., 2014) 

Para que a criança aprenda a conviver em sociedade é necessário o 

estabelecimento de limites, organização e expectativas. Limites estabelecidos de maneira 

adequada, incentivo e reconhecimento de suas realizações e feitos promovem disciplina 

e ajudam a criança a estabelecer e perseguir os objetivos que são importantes para ela, o 

que demanda equilíbrio entre as expectativas internas e externas (BRAZELTON; 

GREENSPAN, 2002; VERÍSSIMO, 2016).  

O cuidado afetuoso propicia na criança o desenvolvimento da confiança, da 

intimidade e do vínculo, além da capacidade de empatia, ou seja, a capacidade de 

considerar o outro em sua singularidade, aquisições fundamentais para o seu convívio 

social (BRAZELTON; GREENSPAN, 2002; VERÍSSIMO, 2016). 

As crianças em idade escolar costumam aceitar os modelos com sujeição às regras 

externas; elas procuram obedecer às regras para obter apoio. Nesta fase de 

desenvolvimento, costumam ser calmas e dóceis, desejando ser “o bom menino, o bom 

filho, o bom aluno”. Assim, este é um bom momento para cultivar nelas a confiança, a 

lealdade e a gratidão, dando bons exemplos e conversando sobre os maus exemplos 

presentes na televisão, por exemplo. Todavia, neste período é comum as crianças 

manifestarem um certo grau de desobediência, pois já são capazes de perceber quando 

seus pais se aborrecem quando não são obedecidos e tendem a testar os limites 

estabelecidos por eles, para saber até onde podem ir (LOPEZ; CAMPOS Jr., 2011). 
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Ao ampliar seu convívio social, as crianças passam a perceber que seus pais são 

falíveis e podem estar errados, motivo pelo qual passam a sentir que podem questionar 

sua autoridade, podendo tornar-se intolerantes e críticas. Todavia, ainda necessitam de 

um adulto que estabeleça controle e restrições e lhes proporcione segurança, proteção 

(RIBEIRO et al., 2009), que lhes mostre seus limites de modo que elas se sintam apoiadas 

e seguras (LOPEZ; CAMPOS Jr., 2011).  

Nesse período, a criança tem certa tendência à presunção intelectual, ou seja, uma 

opinião sem juízo de valor e, nas disputas de jogos, apresenta uma necessidade muito 

forte de vencer, como se estivesse testando suas capacidades intelectuais em fase de 

aquisição. Diante dessa situação, não é interessante que sua opinião seja reprovada ou 

ridicularizada, mas discutida utilizando-se argumentos plausíveis a fim de que perceba 

que o olhar sobre fatos e coisas não é tão cartesiano ou óbvio quanto pode parecer a 

princípio (LOPEZ; CAMPOS Jr., 2011). 

Assim, é importante sempre mostrar até que ponto vão os limites e, efetivamente, 

impor esses limites, estabelecendo regras para discipliná-la sem negociações, mas com 

diálogo e orientação. O cuidado com o castigo também deve ser levado em consideração. 

É importante que, ao ser castigada ou corrigida, a criança não se sinta humilhada, 

amedrontada ou intimidada, mas sinta que está recebendo uma medida disciplinar para 

uma culpa (LOPEZ; CAMPOS Jr., 2011).  

É importante não transformar castigo em violência doméstica, que, física ou 

psicológica, desestrutura a personalidade da criança, provocando danos em seu 

desenvolvimento físico, moral, intelectual ou psicossocial, o que pode determinar falhas 

na formação ou a destruição dos valores morais mínimos para a convivência consigo 

mesma e com o outro (LOPEZ; CAMPOS Jr., 2011). 

Neste período em especial, é importante que seus pais não ajam com indiferença 

nem a ignorem diante de uma atitude controversa, pois isso pode contribuir para o 

distanciamento entre pais e filhos e para a rebeldia da criança, que quer chamar a atenção. 

Uma forma eficiente de discipliná-la é através de práticas educativas positivas, que 

ensinam valores relacionados ao comportamento moral, como explicar as regras de 

conduta e os motivos; estabelecer limites, sempre com os pais de acordo um com o outro, 

para não confundir a criança quanto ao que ela deve fazer; e procurar ser um bom exemplo 

em relação a todas as regras de conduta estabelecidas à criança (LOPEZ; CAMPOS Jr., 

2011). 
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A forma como a criança se comporta prediz sobre a sua adaptação social, 

aprendizagem das normas de convivência e aquisição de habilidades nas atividades da 

vida diária, contribuindo para sua independência na família e depois na sociedade. Diante 

disso é importante evitar cuidados que possam retardar o alcance da autonomia pessoal e 

interferir no processo de autoestima e de confiança básica da criança (PINTO; 

FERNANDES, 2013) 

Como recomendações para levar o escolar a cumprir as regras, o estabelecimento 

de limites e a punição podem ser combinados conforme a medida da transgressão entre 

pais e filhos (RIBEIRO et al., 2009). 

 

Necessidade de comunidades estáveis e amparadoras e de continuidade cultural. 

Está ligada ao conceito de que comunidade e cultura são imprescindíveis para o 

desenvolvimento da criança e sua família (MELLO et al., 2014). 

A aquisição do sentimento de pertencimento à família e comunidade pela criança 

leva em conta os aspectos assistenciais, educacionais e de saúde disponíveis em sua rede 

social (MELLO et al., 2014). Desse modo, comunidades estáveis e amparadoras são 

fundamentais para que a criança se sinta pertencente a um grupo familiar e comunitário 

(VERÍSSIMO et al., 2009; BRAZELTON; GREENSPAN, 2002). 

Os grupos de colegas formados na vizinhança, na escola e nos diversos locais onde 

a criança transita a ajudam a adquirir sentimentos positivos de identificação com colegas 

e outras pessoas. Sua homogeneidade quanto ao sexo, idade, religião e classe social 

reforçam a sua identificação como pertencente àquele grupo (LOPEZ; CAMPOS Jr., 

2011). 

Com relação ao desenvolvimento espiritual, as crenças estão intimamente 

relacionadas ao modelo que a criança tem de sua família – Deus pode ser visto como um 

ser bondoso se seus pais o representam com essas características (PINTO; FERNANDES, 

2013; RIBEIRO et al., 2009) – bem como às questões éticas e morais do autoconceito da 

criança, devendo portanto ser consideradas parte da avaliação das necessidades básicas 

das crianças (RODGERS, 2011).  

O desenvolvimento espiritual de crianças em idade escolar segue paralelo ao 

desenvolvimento cognitivo e está intimamente relacionado com suas experiências e sua 

interação social. Nesse período da vida, elas tendem a se interessar mais por religião, por 

aceitarem a existência de uma divindade. Elas fazem pedidos para seu Deus e esperam 
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ser atendidas em atenção ao seu bom comportamento, assim como temem a punição 

diante do seu mau comportamento, tendendo a sentir-se culpadas quando desobedecem 

(RODGERS, 2011). O sentimento de culpa pode fazê-las se sentir uma “pessoa má”, daí 

a importância de ajudá-las a distinguir os padrões de certo e errado, demonstrando que 

elas continuam sendo amadas e dignas de confiança, e reforçando que se espera delas um 

comportamento gradativamente melhor (RIBEIRO et al., 2009). 

Crianças escolares tendem a tratar o tema religião com respeito, mas também são 

capazes de questionar sua validade, principalmente quando estão mais próximas da 

adolescência, quando se tornam mais conscientes dos desapontamentos espirituais 

(RODGERS, 2011). Elas começam a aprender a diferença entre o natural e o sobrenatural, 

mas ainda apresentam dificuldades em compreender abstrações (Deus é espírito = Deus 

é um fantasma), necessitando, portanto, que a abordagem desse tema seja concreta 

(RIBEIRO et al., 2009). 

Segundo Rodgers (2011), as crianças precisam ter significado, finalidade e 

esperança em suas vidas. Elas sentem a necessidade de se confessar e ser perdoadas desde 

muito cedo. Nesta direção, RIBEIRO et al. (2009), alerta sobre a necessidade de os pais 

não transferirem sua responsabilidade de punição da criança devido a atos indesejáveis 

para Deus, visto que é mais construtivo, ao desenvolvimento infantil, apresentá-lo como 

uma referência ética positiva. 

O desenvolvimento moral do escolar é influenciado pelo nível de 

desenvolvimento cognitivo, pelo ambiente, pelas interações sociais e pelas oportunidades 

de desempenho do papel. Crianças em idade escolar consideram se uma ação moral é 

correta ou não segundo convenções e regras sociais apresentadas a elas por pessoas ou 

instituições a quem respeitam ou de acordo com a referência que têm das regras do seu 

grupo e as expectativas deste sobre elas (FINI, 1991). 

O desenvolvimento moral ocorre por meio da evolução de estágios de raciocínio 

de justiça partindo do julgamento do certo e errado a partir de interesses próprios, ao agir 

com base nas convenções e regras sociais determinadas por pessoas que se apresentem 

como autoridades ou instituições reconhecidas socialmente, chegando finalmente ao agir 

guiado por princípios morais universais, pautados pela reciprocidade e pela igualdade 

(BATAGLIA; MORAIS; LEPRE, 2010; HESSELGRAVE, 2011). 

Em outras palavras, “enquanto uma criança pequena tem dificuldades de levar em 

conta as circunstâncias atenuantes, o adolescente já faz julgamentos com base na 
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equidade, sendo capaz de pensar em termos de possibilidades e de um número maior de 

alternativas” (FINI, 1991, p.60). 

Crianças em idade escolar tornam-se capazes de compreender os fatos a partir da 

visão do outro, fato que as ajuda a relativizar e contextualizar o julgamento dos atos, 

tornando a percepção das regras como menos rígidas do que aparentavam antes 

(RIBEIRO et al., 2009; FINI, 1991). 

Embora comecem a discernir o certo do errado, mesmo conscientemente podem 

mentir ou trapacear para se ver livres de uma punição ou de uma situação difícil ou ainda 

por não aceitarem a perda de uma disputa. Preocupam-se com o erro cometido, mas isso 

não as impede de seguir o seu propósito (RIBEIRO et al., 2009). 

Além de mentir ou trapacear, roubar também é uma prática comum nessa fase, 

onde seu senso de propriedade ainda é limitado. Assim como acontece com a trapaça, 

mesmo após demonstrar arrependimento pelo ocorrido, pode voltar a fazê-lo. A 

recomendação é que seja adotada uma punição apropriada ao ato cometido, desde que a 

criança não seja exposta a situações constrangedoras; em outros casos, pode-se verificar 

a necessidade de atenção para alguma carência da criança ou um pedido de ajuda para 

algum sofrimento (RIBEIRO et al., 2009). 

O conjunto dessas necessidades tem implicações relevantes para o cuidado da 

saúde física e emocional da criança, como evidenciado no estudo de Mello et al. (2014), 

que ampliou a compreensão sobre o cuidado domiciliar na promoção da saúde infantil, 

orientando ações profissionais para garantir o atendimento das Necessidades Essenciais 

das Crianças reafirmando a relevância de se considerar as perspectivas maternas no 

cuidado de saúde da criança como estratégia para apreender aspectos relacionados ao 

suprimento das necessidades do crescimento e desenvolvimento, particularmente à 

promoção da segurança infantil no domicílio. 

Na cartilha Toda hora é hora de cuidar, o referencial teórico das Necessidades 

Essenciais das Crianças foi utilizado para estimular a discussão sobre temas que já são 

conhecidos pelos cuidadores com o objetivo de despertar as potencialidades e favorecer 

o desenvolvimento integral de crianças pequenas usando não apenas a experiência dos 

pais e mães, mas também estudos que comprovam que tais cuidados beneficiam as 

crianças diretamente (São Paulo, 2002). 

Embora as experiências disponíveis na literatura tenham abordado apenas famílias 

com crianças menores de três anos, acreditamos na potencialidade do referencial teórico 
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das Necessidades Essenciais das Crianças apoiar estudos com crianças em idades mais 

avançadas, contribuindo também para a compreensão das atitudes e comportamento dos 

familiares para o desenvolvimento e saúde mental de crianças em idade escolar, uma vez 

que o desenvolvimento infantil é um processo contínuo e que a saúde mental e o 

crescimento e desenvolvimento da criança são indissociáveis e resultantes de um cuidado 

que atente para o suprimento das suas necessidades específicas, como explicitado no 

referencial proposto por Brazelton e Greenspan, independentemente da etapa ou período 

da infância em que a criança se encontre. 

 

 

2.2 Fatores familiares associados a problemas de saúde mental na terceira infância  

 

Déficits no desenvolvimento ocasionados pela falha no suprimento de algumas 

necessidades básicas podem causar sérios prejuízos no desempenho funcional e na saúde 

mental da criança. Esses prejuízos podem variar desde a diminuição na capacidade de 

realizar atividades rotineiras do cotidiano de maneira satisfatória e apropriada para cada 

etapa do desenvolvimento até tornarem-se alvos de ações de bullying, violência, 

preconceito, entre outros.  

Eventos de vida negativos provenientes da família têm sido apontados como 

particularmente prejudiciais ao desenvolvimento infantil, configurando-se como fatores 

predisponentes para problemas de saúde mental e de comportamento ao longo do seu 

ciclo de crescimento e desenvolvimento, sobretudo quando a criança vivencia algum tipo 

de violência, seja ela física, psicológica, sexual ou por negligência (ASSIS et al., 2009).  

A falta de estímulo ou o estímulo inadequado, como acontece com filhos de mães 

deprimidas e/ou ansiosas, pode desencadear distúrbios no processamento sensorial e 

perceptivo, bem como a redução da atenção, podendo estar relacionados ao 

desenvolvimento de comportamentos atípicos ao longo do primeiro ano de vida, como 

interesse reduzido em expressões faciais, menos sorrisos e vocalizações, necessidade de 

mais tempo para se habituar a rostos e pares de rosto e voz e para diferenciar emoções 

(PORTO; NUNES; NELSON, 2016; MURRAY et al., 2016). 

Na literatura nacional e internacional existem diversas pesquisas cujos objetivos 

consistiram em investigar eventos que podem influenciar o desenvolvimento e a saúde 

mental de crianças a partir da influência de características parentais (BASU, GHOSH, 
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2014; FREIRE, LÔBO, OLIVEIRA, 2010; TONI, HECAVEI, 2014). As características 

parentais constituem-se tanto em fatores de risco como de proteção (SPITTLE et al., 

2014), podendo afetar as crianças de forma independente.  

Consideram-se fatores de proteção as condições que permitem o fortalecimento, 

enfretamento, crescimento e desenvolvimento pleno do ser em formação. Fatores de risco 

são variáveis ou condições que interferem no bem-estar, na saúde ou no desempenho 

social de um indivíduo ou de um grupo social, ocasionando resultados negativos ao seu 

desenvolvimento (CABAJ; MCDONALD; TOUGH, 2014). 

Ao longo da terceira infância, o crescente amadurecimento cognitivo permite à 

criança desenvolver conceitos mais complexos, além de compreender e controlar melhor 

suas próprias emoções e responder ao sofrimento emocional alheio. Embora as crianças 

nessa fase tendam a passar mais tempo fora de casa, geralmente na escola ou visitando e 

socializando com seus pares, o lar e a família continuam sendo parte importante de suas 

vidas, influenciando o seu desenvolvimento (PAPALIA; FELDMAN, 2013) e a sua saúde 

mental (AVANCI et al., 2007). 

Segundo Brazelton e Greenspan (2002), “a criança precisa de uma pessoa em sua 

vida que vá ficar lá por muito tempo” (p.44). Assim, ainda que em menor proporção do 

que quando eram mais jovens, crianças em idade escolar necessitam de um cuidador 

disponível, agora para facilitar ou interagir com ela durante o dever de casa, em 

passatempos ou outras atividades, de modo a preservar ou desenvolver um 

relacionamento íntimo ou sustentador com esse cuidador (BRAZELTON; GREENSPAN, 

2002).  

Famílias que funcionam mal podem não ser capazes de fornecer apoio, segurança 

ou monitoramento essenciais para o desenvolvimento saudável da criança. É plausível 

que um contexto familiar desorganizado forneça um conjunto de condições em que a 

violência é mais provável, ou mais facilmente ativada e escalada do que em casas menos 

desorganizadas e menos voláteis. Um ambiente familiar desregulado, em que a exposição 

a adversidades estressantes é mais provável, é também um ambiente no qual os efeitos de 

tais estressores podem ser menos reconhecidos ou efetivamente gerenciados (HOOVEN 

et al., 2012). 

As adversidades crônicas da infância, em particular a disfunção familiar, estão 

associadas ao primeiro aparecimento de psicopatologias relacionadas ao humor, 

ansiedade, uso de substâncias e externalização e, em sua maior parte, nos três estágios do 
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curso de vida, ou seja, na infância, adolescência e idade adulta (BENJET; BORGES; 

MEDINA-MORA, 2010). 

Estudo mexicano que avaliou o impacto dos efeitos individuais e conjuntos de 

uma ampla gama de adversidades na infância no início da ocorrência de vários transtornos 

psiquiátricos em diferentes estágios do ciclo de vida constatou que a morte dos pais exerce 

efeito sobre os transtornos de uso de substâncias em idades mais avançadas; todavia, a 

perda global dos pais por morte, divórcio e outros prejuízos parentais podem ser devidos 

ao contexto da perda. Por exemplo, a idade da criança quando experimenta a morte de um 

pai e a presença de um substituto de pai saudável e cuidadoso provavelmente contribui 

para efeitos diferentes sobre a psicopatologia.  

Em estudo realizado por Cruz et al. (2016), crianças cujos pais não tinham 

parceiro apresentaram níveis mais altos de comportamentos hostis, particularmente com 

respeito a ressentimento, hostilidade verbal, medo, negatividade e hostilidade global. 

Quando a ausência de um pai foi decorrente de divórcio, especialmente nos primeiros 

anos de vida da criança, como no estudo realizado por Gilman et al. (2003), os indivíduos 

apresentaram maior risco de depressão em estágios posteriores, acentuando-se sobretudo 

quando o divórcio havia sido acompanhado de altos níveis de conflito entre os pais. 

No entanto, estudos apontam que o impacto do divórcio pode ser negativo, se 

continuar a haver um conflito pós-separação significativo, ou positivo, se o divórcio levar 

à cessação do conflito familiar contínuo ou à remoção de um pai abusivo (BENJET; 

BORGES; MEDINA-MORA, 2010, LAMELA; FIGUEIREDO, 2016). 

Com relação ao uso de castigos físicos, pais de crianças em idade escolar estão 

mais propensos a usar técnicas indutivas a fim de disciplinar os seus filhos, podendo 

também apelar para a sua autoestima ou valores morais, deixando claro para a criança que 

ela deve arcar com as consequências do seu comportamento, em substituição ao uso da 

disciplina física à medida que as crianças crescem (PAPALIA; FELDMAN, 2013).  

Geralmente o uso de castigo corporal está associado com desfechos negativos para 

as crianças (PAPALIA; FELDMAN, 2013). Além de ser desrespeitoso, ele fatalmente 

prejudicará a autoimagem da criança. A raiva tende a acumular-se para ser descarregada 

em outro momento (BRAZELTON; GREENSPAN, 2002). 

Estudo realizado por Tavares et al. (2010) evidenciou que a prática de castigar ou 

bater na criança quando ela desobedece ou faz algo errado é comum entre os pais, 

podendo trazer consequências como atrasos no desenvolvimento cognitivo, déficit 

intelectual e fracasso escolar. Neste estudo, a maioria dos pais revelou que sente falta de 
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atividades que a escola pode promover para ocupar o tempo livre das crianças, já que eles 

não possuem condições financeiras de colocar os filhos em atividades extraescolares.  

Condutas violentas contra crianças por parte de pais e de outros familiares 

próximos, tais como abuso físico, sexual e psicológico, além de negligência deliberada, 

foram reconhecidas e documentadas nas últimas décadas, apontando que, do nascimento 

até a idade de 18 anos, as crianças são vulneráveis a diversas formas de violência dentro 

dos seus próprios lares (PINHEIRO, 2006).  

Ainda segundo Pinheiro (2006), os agressores variam de acordo com a idade e a 

maturidade da vítima e podem incluir seus pais, padrastos e madrastas, pais adotivos, 

irmãos, outros familiares e pessoas que cuidam dela. Na grande parte dos casos, a 

violência física contra crianças no âmbito da família não é fatal e não provoca lesões 

físicas visíveis permanentes ou sérias. Na maioria das vezes, seu objetivo é a punição 

física com a finalidade de corrigir o comportamento da criança e impedi-la de repeti-lo.   

A rotulagem dos castigos corporais varia através das culturas, podendo ser 

chamada de vários nomes e ser aplicada ao corpo da criança de muitas maneiras, como 

bater com as mãos ou com algum instrumento em partes do seu corpo, puxar as orelhas, 

puxar os cabelos, beliscar ou sacudir. Outros tipos de castigo infligidos contra a criança 

são forçá-la a manter uma posição desconfortável ou ficar imóvel, ajoelhar-se em objetos 

duros (arroz ou milho não cozido, grelha de chão, lápis, pedras), reter resíduos corporais, 

exercícios extenuantes ou ingestão de substâncias sujas ou fortes (sabão, pimenta, molho, 

suco de limão) (DURRANT, 2005). 

Mais comumente, a intenção declarada do cuidador é punir, corrigir ou treinar a 

criança por meio de punição corporal a fim de alterar o seu comportamento. No entanto, 

a punição também tem elementos psicológicos. Por exemplo, práticas comuns de fazer 

com que as crianças se ajoelhem e de remover parte da sua roupa antes de serem atingidas, 

visando envergonhá-las e humilhá-las, ou exigir que as crianças obtenham os 

instrumentos que serão utilizados para atingi-las (como cortar um galho de uma árvore), 

intensificam seu medo e apreensão. Ademais, o próprio uso da força física por um adulto 

maior e mais forte do que a criança transmite uma mensagem clara de poder, controle e 

intimidação. Portanto, o castigo físico pode ser visto não apenas como um ato de agressão 

física, mas também de agressão psicológica (DURRANT, 2005). 

Em estudo longitudinal realizado por Lansford et al. (2002), observou-se que 

maus-tratos físicos nos primeiros cinco anos de vida predizem problemas acadêmicos, 
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psicológicos e comportamentais pelo menos doze anos depois. Entre esses problemas, 

destacam-se problemas na escola, como notas mais baixas, até o dobro do número de 

faltas e mais que o dobro de suspensões que adolescentes que não sofreram maus-tratos; 

níveis elevados de agressão, ansiedade/depressão, dissociação, sintomas de estresse pós-

traumático, problemas sociais, problemas de pensamento e retraimento social. Os efeitos 

dos maus-tratos no início da vida são ainda mais fortes para as meninas. 

Sofrer abuso físico na infância acompanhado por outros tipos de abuso aumenta a 

probabilidade de vários transtornos psiquiátricos na idade adulta, especialmente 

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, distúrbios de ansiedade e transtorno 

bipolar, principalmente quando os abusos ocorrem com frequência (SUGAYA et al., 

2012). 

Em estudo finlandês com 13.459 crianças e adolescentes que examinou os efeitos 

da violência física em casa sobre o ajuste psicossocial das crianças, observou-se que as 

crianças que testemunharam e experimentaram pessoalmente violência física 

apresentaram os maiores níveis de problemas de adaptação (ELLONEN et al., 2013). 

Estudo longitudinal com 416 crianças que utilizaram algum programa de 

assistência à infância, investigando os efeitos do abuso infantil e da exposição à violência 

doméstica na infância sobre os comportamentos de internalização e externalização do 

adolescente, observou que as crianças expostas à violência (abuso infantil, violência 

doméstica ou ambos) tiveram maiores níveis de problemas de comportamento 

externalizado e internalizado na adolescência do que aqueles que não foram expostos a 

nenhuma forma de violência (MOYLAN et al., 2010). 

Neste estudo, os jovens que haviam testemunhado violência doméstica na infância 

e foram vítimas diretas de abuso (ou seja, dupla exposição) estavam mais constantemente 

em risco para toda a gama de comportamento problemas de internalização e 

externalização do que aqueles que experimentaram apenas uma forma de exposição à 

violência, apresentando maiores resultados para delinquência e depressão (MOYLAN et 

al., 2010). 

Assim, a violência contra crianças é um importante fator de risco para o 

desenvolvimento de problemas de saúde mental, como episódio depressivo maior e/ou 

ansiedade (GALLO, 2016), problemas de adaptação (ELLONEN et al., 2013), problemas 

de comportamento (MOYLAN et al., 2010), diminuição da autoestima (HOOVEN et al., 

2012), problemas com álcool e outras drogas, comportamento sexual de risco, obesidade 

e comportamento criminoso, desde a infância até a idade adulta (GILBERT et al., 2009). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sugaya%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22806701
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A Lei nº 13.010, de 26 de julho de 2014, altera o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, acrescendo o direito da criança e adolescente de serem “educados e cuidados 

sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de 

correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da 

família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas 

socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los 

ou protegê-los”, estando estes, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, sujeitos a 

medidas como encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família; 

encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; encaminhamento a cursos ou 

programas de orientação; obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado; 

e advertência, a serem aplicadas de acordo com a gravidade do caso. 

Por castigo físico o Estatuto considera toda ação de natureza disciplinar ou 

punitiva aplicada com o uso de força física sobre a criança ou o adolescente que resulte 

em sofrimento físico ou lesão, bem como toda conduta ou forma cruel de tratamento em 

relação à criança ou ao adolescente que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize. 

Todavia, de acordo com dados publicados no Mapa da Violência de 2012, no 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN – do Ministério da Saúde, 

no ano de 2011 foram registrados 39.281 atendimentos a crianças e adolescentes vítimas 

de violência com idades entre <1 a 19 anos. Chama a atenção que, em nível nacional, a 

faixa de maior índice de atendimentos é a de crianças com menos de 1 ano de idade, com 

118,9 atendimentos em 100 mil (WAISELFISZ, 2012).  

Considerando a faixa etária da criança e o estado onde ocorreram as notificações, 

o Piauí ocupa o segundo estado com maiores proporções de atendimento a crianças 

vítimas de violência na faixa etária de 1 a 4 anos (WAISELFISZ, 2012). 

O abuso psicológico ou emocional, caracterizado por comportamento intencional 

que transmite a uma criança que ela não tem valor, não é amada, não é desejada, é posta 

em perigo ou considerada um mero objeto para satisfazer as necessidades de outra pessoa, 

provoca graves e persistentes efeitos adversos sobre o seu desenvolvimento emocional 

(GILBERT et al., 2009). 

Esse tipo de abuso tende a ocorrer de forma contínua ou episódica, desencadeado, 

por exemplo, por abuso de substância. Pode incluir culpar, depreciar, degradar, intimidar, 

aterrorizar, isolar ou comportar-se de maneira que seja prejudicial, potencialmente 

prejudicial ou insensível às necessidades de desenvolvimento da criança, prejudicando-a 
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emocional ou psicologicamente. Testemunhar a violência de parceiros íntimos também 

pode ser classificado como exposição ao abuso psicológico (GILBERT et al., 2009).   

A negligência é caracterizada pela incapacidade de atender às necessidades 

físicas, emocionais, médicas/dentárias ou educacionais; insuficiência de nutrição, higiene 

ou abrigo; ou incapacidade de garantir a segurança da criança. Inclui falha em fornecer 

comida, roupas ou acomodações adequadas; não procurar atendimento médico quando 

necessário; permitir que uma criança perca grandes quantidades de dias da escola; e 

incapacidade de proteger uma criança da violência no lar ou na vizinhança ou de perigos 

evitáveis (GILBERT et al., 2009).  

Vivenciar desafios ao seu bem-estar físico ou emocional que superam a sua 

capacidade de enfrentamento (estresse) de forma prolongada, ininterrupta e opressiva 

(estresse tóxico) precocemente, condição frequentemente associada a abuso e negligência 

na infância (GUNNAR, HERRERA, HOSTINAR, 2009; MILOT et al., 2010), 

demonstrou ter impactos importantes sobre a aprendizagem, o comportamento e o bem-

estar físico e mental das crianças. 

De acordo com relatório publicado por Shonkoff et al. (2012), o estresse tóxico 

pode ocasionar mudanças permanentes na aprendizagem, incluindo déficits nas 

habilidades linguísticas, cognitivas e socioemocionais; no comportamento, como 

incapacidade de lidar com adversidades futuras; e em habilidades fisiológicas, como um 

estresse hiper-responsivo, causando níveis mais elevados de doenças crônicas 

relacionadas ao estresse e estilos de vida pouco saudáveis que levam ao alargamento de 

disparidades na saúde.  

Entretanto, estudo que examinou a associação entre abuso infantil e problemas no 

desenvolvimento bem-sucedido da criança em áreas como apego, autonomia e 

autodesenvolvimento concluiu que nem todas as crianças maltratadas experimentarão 

problemas nessas áreas ou desenvolverão alguma forma de psicopatologia, embora 

futuros distúrbios no funcionamento sejam prováveis (CICCHETTI, 1989). 

 Outro fator de risco importante para a saúde mental de crianças é o uso parental 

de substâncias psicoativas, que se configura como um sério problema de saúde pública 

(SPITTLE et al., 2014; PEROSA; GIMOL; PADOVANI, 2014; GALLO et al., 2011).   

Do ponto de vista biológico, o uso de substâncias psicoativas durante a gestação 

gera sérias consequências para o recém-nascido. Como a maioria das drogas utilizadas 

pelas mães ultrapassam a barreira placentária e hematoencefálica sem metabolização 

prévia, elas atuam durante o período embrionário, fase de desenvolvimento e formação 
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dos órgãos fetais, causando déficits cognitivos, malformações, síndromes de abstinência 

(YAMAGUCHI et al., 2008), prematuridade, baixo peso ao nascer e diminuição do 

perímetro cefálico, considerados fatores de alto risco para o desenvolvimento de 

problemas de desenvolvimento, aprendizagem e adaptação psicossocial da criança, além 

de problemas de comportamento sugestivos para atendimento psicológico em idade mais 

avançada (CARVALHO, LINHARES, MARTINEZ, 2001).  

Crianças expostas a drogas intraútero e após seu nascimento apresentam maiores 

chances de aumento de desatenção, impulsividade e problemas com os pares, além de 

problemas de comportamento mais significativos, como déficit de atenção, baixo 

desempenho escolar, agressividade, ansiedade e depressão em comparação com crianças 

que não foram expostas a drogas (RICHARDSON et al., 2011; HJERKINN; LINDBÆK; 

ROSVOLD, 2013).  

O uso de substâncias psicoativas pelas mães pode impossibilitá-las de oferecer os 

cuidados essenciais aos seus filhos em decorrência do seu estado toxicológico (GALLO 

et al., 2011). 

Estudos que avaliaram as consequências do uso de drogas pela mãe sobre o 

desenvolvimento cognitivo, motor e psicossocial das crianças revelaram significativo 

risco para o desenvolvimento das crianças mais fortemente expostas a drogas, como 

atrasos em ficar de pé e progressões de caminhadas, menor orientação e engajamento 

(SINGER et al., 2012), problemas acadêmicos e necessidade de maior correção na escola 

(SINGER et al., 2012, HJERKINN; LINDBÆK; ROSVOLD, 2013; RICHARDSON et 

al., 2011; LAM et al., 2007; DAY et al., 2011). 

Além disso, filhos de usuárias de drogas são mais frequentemente diagnosticados 

com alguma doença crônica, como TDAH, depressão, transtorno de ansiedade ou 

distúrbio somático (HJERKINN; LINDBÆK; ROSVOLD, 2013); uso de drogas, como 

álcool, tabaco e maconha; e delinquência (DAY et al., 2011). O uso de drogas é associado 

a variáveis parentais, como conflito familiar, calor materno e desaprovação materna do 

uso de substâncias pela criança consoante a idade, e a percepção dessas variáveis pela 

criança (LAM et al., 2007). 

O consumo de drogas pelos pais influencia, sob diversos aspectos, o crescimento 

e desenvolvimento das crianças, além de poder ocasionar problemas de saúde mental e 

comportamentais, seja pelas consequências diretas do consumo de substâncias 

psicoativas, seja pelos efeitos indiretos que tal consumo gera para a família, como perda 
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da guarda da criança por abandono ou descuido, falta de carinho e atenção, maus-tratos, 

entre outros (THAITHUMYANON; HJERKINN; ROSVOLD; LINDBÆK, 2009; 

RICHARDSON et al., 2011). Ademais, as relações e os exemplos familiares consistem 

no principal fator condicionante para que crianças se tornem usuárias de drogas, visto que 

o uso parental influencia sobremaneira o uso pelo filho (RIBEIRO; PEROSA; 

PADOVANI, 2014). 

É importante destacar a influência dos fatores sociais sobre o desenvolvimento da 

criança. Sob esta perspectiva, os efeitos do abuso de drogas sobre o feto e a criança podem 

ser facilmente confundidos, influenciados ou desencadeados pela privação social, saúde 

materna e estilo de vida (DRYDEN et al., 2009).  

 

 

2.3 Atenção em saúde mental para crianças no Brasil 

 

No Brasil, a partir de meados dos anos 2000, houve a redefinição da posição do 

Estado quanto ao seu papel para com o cuidado da saúde mental de crianças e 

adolescentes. Essa mudança decorreu dos Movimentos da Reforma Sanitária, da Reforma 

Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial, ocorridos no final na década de 1970, e da 

promulgação da Carta Constitucional de 1988 e da Lei nº 8.069 em 1990, mais conhecida 

como Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Tudo isso resultou na criação de uma 

política de saúde mental inclusiva, comprometida com o bem-estar desses cidadãos e com 

o compartilhamento da responsabilidade do cuidado com as famílias e a comunidade 

(BRASIL, 2005a). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente promulga o resguardo das crianças e 

adolescentes no artigo 5º, determinando que:  

Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma 

da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais 

(BRASIL, 2013). 

 

Em respeito a essa determinação, a política de saúde mental para a infância e 

adolescência passou a fazer parte de um plano específico, integrado à política geral de 

saúde mental do SUS, cuja principal finalidade é a construção de uma rede de cuidados 

capaz de responder com efetividade às necessidades de crianças e adolescentes (COUTO; 

DUARTE; DELGADO, 2008).  
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Alocados em posição estratégica para dar suporte e articular os diversos serviços 

e setores da sociedade que constituem essa rede, tais como educação, serviço social, 

justiça e saúde, os Centros de Atenção Psicossocial infantis são os principais 

equipamentos públicos de saúde mental responsáveis pelo atendimento da população 

infanto-juvenil (REIS et al., 2010), com o suporte de diferentes profissionais direcionados 

à integralidade da assistência da saúde mental dos indivíduos em tratamento e seus 

familiares.  

Os Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi), pautados no 

cumprimento da Lei nº 10.216 de 06/04/01 (BRASIL, 2002), surgem como um 

dispositivo para alcançar as mudanças necessárias nas intervenções e avaliações do 

modelo de atenção centrado na doença, voltando-se para uma abordagem individualizada, 

com respeito às singularidades da criança e de sua família (FROTA et al., 2010). 

Inauguraram assim, na história do Brasil, a primeira experiência generalizada e pública 

de acolhimento e cuidado para com adolescentes e crianças com transtornos mentais, 

dando uma visibilidade até então desconhecida ao sofrimento mental que as afeta.  

Concomitantemente, a fim de apoiar a organização da assistência à população 

infantil e oferecer condições para que ela possa crescer e desenvolver todo o seu potencial, 

o Ministério da Saúde estabeleceu diretrizes que devem ser seguidas no desenvolvimento 

de políticas de atenção à criança, identificando a Atenção à Saúde Mental entre as linhas 

de cuidado integral que devem constar no cardápio básico para o funcionamento 

adequado dos serviços e de toda a rede de ações de saúde da criança. A Atenção à Saúde 

Mental deve ser foco de ações imprescindíveis para o alcance de resultados mais positivos 

para população infantil nos diversos níveis de organização do SUS (BRASIL, 2004). Tais 

ações devem levar em conta como fatores fundamentais para a saúde mental: 

 [...] os cuidados com a mulher e mãe, antes mesmo do nascimento do bebê, 

bem como a forma como assiste à família, sua relação com o neném, a maneira 

como essa família se dispõe a cuidar da criança, seu percurso escolar desde os 

primeiros anos, enfim, como essa criança é recebida e endereçada ao mundo 

(Brasil 2004). 

  

Assim, os profissionais que se relacionam com a família, com a criança e com a 

escola são responsáveis também pela saúde mental das crianças a quem prestam cuidados 

(BRASIL, 2004). Eles devem dispor de formação específica e permanente para a detecção 

de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como o acompanhamento que 

se fizer necessário, como disposto no §3º do artigo 11 do Estatuto da Criança e do 
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Adolescente conforme a Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016, o Marco Legal da Primeira 

Infância (BRASIL, 2016). 

Conforme disposto em Brasil (2016), a elaboração de uma lei especial para a 

primeira infância sustentada pelas descobertas da neurociência, que comprova que as 

experiências vividas pela criança nos primeiros anos de vida têm um impacto duradouro 

sobre a arquitetura do cérebro em desenvolvimento, diz respeito à: 

• Valorização da família e à maior inserção da mulher nos vários campos 

da atividade econômica, social, cultural e política, que carece de apoio do 

Estado para auxiliá-la no cuidado e educação de seus filhos pequenos; 

•  À efetivação da justiça social a fim de oferecer a todas as crianças um 

ambiente estimulante de desenvolvimento na família e em instituições; 

• A promoção de uma educação de qualidade, a fim de que as crianças 

aprendam melhor, formem valores, desenvolvam a iniciativa, reforcem a 

criatividade e tenham maiores facilidades no prosseguimento dos estudos 

nas etapas seguintes da educação básica.  

•  Ao fortalecimento do rol de direitos fundamentais que devem ser 

assegurados com absoluta prioridade pelos corresponsáveis e que 

possibilitarão às crianças viverem uma infância, em que suas necessidades 

são atendidas e seus sonhos respeitados, e, de outra parte e na mesma 

dinâmica, criando condições adequadas para que elas alcancem 

progressivos graus de desenvolvimento em vista da vida adulta. 

Assim, as inovações trazidas pelo Marco Legal da Primeira Infância são a garantia 

do direito de brincar das crianças, a priorização da qualificação dos profissionais sobre as 

especificidades da primeira infância, o reforço da importância do atendimento domiciliar, 

especialmente em condições de vulnerabilidade, a ampliação da a licença paternidade 

para 20 dias nas empresas que aderirem ao programa Empresa Cidadã e o envolvimento 

das crianças de até seis anos na formatação de políticas públicas (ANGELO, 2016).  

No âmbito da atenção primária, o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento, por sua posição privilegiada no cuidado da criança, deve possibilitar 

aos profissionais a identificação de necessidades especiais que merecem abordagem 

oportuna e deve ser realizado pela equipe de saúde (BRASIL, 2004; BRASIL, 2016). 

Os serviços de atenção básica mais acessíveis à população brasileira são 

responsáveis por oferecer:  
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[...] um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 

abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção 

da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na 

situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 

condicionantes de saúde das coletividades (Brasil, 2012, p.19).  

 

Esses serviços constituem-se como a porta de entrada preferencial do SUS e 

também para as ações em Saúde Mental (SINIBALDI, 2013), como o trabalho de 

prevenção ou detecção precoce de transtornos mentais em crianças e adolescentes 

(RIBEIRO; PAULA, 2013; SINIBALDI, 2013), 

Entre eles, a Estratégia da Saúde da Família (ESF) configura-se como a principal 

modalidade de atuação da atenção básica. Tem como princípios: atuação no território 

através do diagnóstico situacional, enfrentamento dos problemas de saúde de maneira 

pactuada com a comunidade, buscando o cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo 

do tempo; buscar a integração com instituições e organizações sociais e ser espaço de 

construção da cidadania (BRASIL, 2012). 

Os profissionais da ESF respondem pelas famílias de um território delimitado 

através de um contato próximo e cotidiano, o que, do ponto de vista sistêmico, os torna 

parte do sistema familiar, tanto nos momentos de visita quanto como referência para as 

questões de saúde (SCHLITHLER; CERON; GONÇALVES, 2012). 

A ESF pode estar sediada em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que por sua 

vez é a porta de entrada do usuário no sistema de saúde, onde são desenvolvidas ações de 

promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento, reabilitação e manutenção da 

saúde. 

Por suas características intrínsecas, as unidades básicas de atendimento ou aquelas 

ligadas a programas de atenção integral a famílias podem servir como locais de alerta e 

sentinela na detecção de eventos violentos que ocorrem no âmbito populacional 

(BRASIL, 2001), bem como de outros agravos à saúde física e mental de crianças e 

adolescentes.  

Todavia, estas e outras ações que visam a atenção integral à criança têm ocorrido 

de forma fragmentada e centrada no modelo biológico, com privilégio de práticas 

curativas em detrimento das preventivas ou direcionadas à promoção da saúde infantil, 

com prejuízo na integralidade da atenção (CURSINO; FUGIMORI, 2011; SILVA et al., 

2015), entendida como  

um cuidado inteiro, total, voltado à criança e sua família, considerando todos 

os aspectos relacionados à vida da criança e também às relações com o meio 
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em que vive” [...] “um cuidado para além da questão física e do tratamento do 

corpo doente; está sim envolto em uma abordagem que considera o sujeito 

como ativo e cidadão, com direitos a serem respeitados (FURTADO et al., 

2012, p. 63). 

 

No tocante à inclusão do cuidado da saúde mental como prática que compõe a 

integralidade do cuidado da criança, estudos apontam que não somente o tema é pouco 

abordado, mas também sua população tem pouca visibilidade no âmbito da ESF 

(CAVALCANTE; JORGE; SANTOS, 2011). 

Embora realizar o acolhimento de saúde mental na Atenção Básica seja 

considerado um desafio para os profissionais, em muitos casos este é o único serviço 

disponível para essas crianças e suas famílias, como acontece na grande maioria das 

cidades do Piauí, que não contam com serviços especializados para a demanda de saúde 

mental infantil, sendo necessário que a família se desloque para municípios distantes 

quando compreendem que necessitam do cuidado. 

É sabido ainda que nestes casos, grande parte das crianças que chega aos serviços 

de saúde mental, é encaminhada pela escola (D’ABREU; MARTURANO, 2011) o que 

comprova a dificuldade dos pais e profissionais da Atenção Básica identificarem ou 

reconhecerem problemas de saúde mental em suas crianças. 

Estudo recente realizado em escolas públicas no Amapá utilizando uma escala 

desenvolvida por enfermeiros identificou um pequeno número de crianças escolares com 

problemas emocionais e comportamentais divergentes do padrão da normalidade. Um 

aspecto importante destacado neste estudo foi que as crianças mais jovens alcançaram 

pontuações mais altas na escala aplicada, sugerindo que estas podem apresentar maior 

dificuldade em lidar com os problemas que vivenciam em seu dia a dia do que as crianças 

maiores. Outro aspecto destacado foi a relação entre os sintomas relacionados a padrões 

alimentares e a estressores ligados principalmente a questões de saúde familiar e questões 

socioeconômicas (PAIXÃO et al. 2018). 

Tais resultados podem estar associados à maior vulnerabilidade da criança 

relacionada à sua auto-capacidade devido aos riscos aos quais ela pode estar exposta nos 

ambientes em que é cuidada, sendo considerado risco, algo que pode vir a acontecer no 

futuro, a possibilidade de ocorrência de algo que prejudique o bem-estar geral da criança, 

e segurança, a presença de situações, comportamentos e emoções controladas de modo 

que não haja ameaça de perigo a ela, seja na família, na casa ou em qualquer ambiente 

em que se encontre (ANGELO, 2016 ). 
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Considerando que o principal fator protetor da criança são as relações estáveis, 

protetoras, respeitosas e amorosas dentro da família e em especial dos adultos que cuidam 

da criança (pais, familiares e profissionais), potencializados pelo vínculo (ANGELO, 

2016), e que as crianças e suas famílias comparecem com frequência aos serviços de 

atenção básica para uma série de intervenções e cuidados, essas ocasiões podem ser 

utilizadas para abordagens no campo da saúde mental, tais como a detecção precoce e o 

encaminhamento para tratamento oportuno quando necessário (RIBEIRO; PAULA, 

2013; SANTOS; CELERI, 2018). 

Tais ocasiões podem ser utilizadas como espaços para promoção da saúde mental 

infantil oferecendo à família os aportes necessários para o enfretamento das mais variadas 

situações que vivenciam cotidianamente, inclusive a de orientar e estimular seus filhos, 

com vista ao atendimento das suas necessidades humanas e ao melhor desenvolvimento 

das relações familiares e do campo biopsicossocial infantil (TAVARES et al., 2010). 

Embora timidamente, é possível perceber um olhar para a saúde mental de 

crianças na atenção primária em saúde. Estudo publicado em 2018 que apresenta 

resultados sobre um inquérito, identificou que crianças pré-escolares podem apresentar 

problemas de saúde mental clinicamente importantes. Neste estudo o uso do SDQ foi 

efetivo na identificação de problemas internalizantes e externalizantes, funcionando como 

um bom instrumento de triagem, comprovando que profissionais de saúde da atenção 

básica podem fazer uso de diversos instrumentos para auxiliá-los a identificarem e 

monitorarem problemas de saúde mental em crianças, qualificando as decisões 

terapêuticas (SANTOS; CELERI, 2018). 

Diante da necessidade de estudos que confirmem a potência do cuidado em saúde 

mental na atenção básica utilizando recursos acessíveis como escalas de fácil aplicação e 

entrevistas com a criança e com a família, este estudo se propôs a identificar sintomas 

psicopatológicos em escolares cadastrados em uma equipe Estratégia Saúde da Família e, 

tomando como parâmetro o referencial teórico das Necessidades Essenciais das Crianças, 

conhecer o que as famílias acreditam ser necessário para que suas crianças se 

desenvolvam emocionalmente saudáveis. 
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3. OBJETIVOS 

- Identificar sintomas psicopatológicos em crianças de 6 a 12 anos no município 

de Picos – Piauí. 

- Conhecer os aspectos considerados importantes na concepção dos familiares 

quanto ao cuidado da saúde mental de suas crianças no contexto das necessidades 

essenciais das crianças. 
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4. PERCURSO METODOLÓGICO 

4.1 Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo de métodos mistos, caracterizado por integrar os métodos 

quantitativo e qualitativo em uma única pesquisa (PLUYE; HONG, 2014). Tal 

abordagem compreende o projeto completo, definição da teoria de sustentação, questão 

de estudo, desenho, coleta, análise, integração e apresentação dos resultados obtidos 

(LORENZINI, 2017).  

A pesquisa com métodos mistos, também considerada o terceiro movimento 

metodológico, é uma tendência crescente em diversas áreas, incluindo a da saúde 

(BRESSAN et al., 2017). Entre as razões que sustentam a escolha por este método, 

destacam-se três: 1) os pesquisadores podem precisar de métodos qualitativos para 

interpretar os resultados quantitativos; 2) os pesquisadores podem precisar de métodos 

quantitativos para generalizar descobertas qualitativas; e 3) os pesquisadores podem 

concomitantemente necessitar de ambos os métodos para entender melhor um fenômeno 

novo (métodos qualitativos) e medir sua magnitude, tendências, causas e efeitos (métodos 

quantitativos). Assim, os estudos de métodos mistos são utilizados com o objetivo de 

combinar os pontos fortes e compensar as limitações das abordagens quantitativa e 

qualitativa quando utilizadas isoladamente (PLUYE; HONG, 2014), possibilitando aos 

pesquisadores abordar de forma mais completa questões contemporâneas e complexas 

das pesquisas em ciências da saúde (CURRY et al., 2013; FETTERS, CURRY, 

CRESWELL, 2013).  

Entre os designs de métodos mistos descritos na literatura, este estudo utilizou-se 

da estratégia sequencial exploratória ou pesquisa convergente, na qual os dados 

quantitativos foram coletados e analisados em uma primeira fase e os resultados foram 

utilizados para direcionar a coleta e análise da dados qualitativos na fase posterior.  

Assim como descrito no estudo de Dowbor e Wesphal (2013), essa estratégia foi 

escolhida em virtude da necessidade de explicar e interpretar resultados quantitativos 

utilizando dados qualitativos coletados posteriormente para esse fim (CRESWELL; 

PLANO CLARK, 2013). Os dados permaneceram separados até o momento da sua 

análise, quando então foram triangulados a fim de examinar aspectos complementares, 

convergentes e divergentes, com ênfase nos resultados do estudo qualitativo, analisado 

sob a luz do referencial teórico das Necessidades Essenciais das Crianças. 
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4.2 Aspectos metodológicos 

4.2.1 Sujeitos do estudo 

Os sujeitos do estudo foram famílias com crianças em idade escolar cadastradas 

em uma ESF do município de Picos. Para alcançar os objetivos propostos, as crianças e 

seus familiares responsáveis foram entrevistados em etapas distintas. 

Na primeira etapa participaram apenas as crianças das famílias identificadas. 

Como critérios de inclusão, estas deveriam: ter idade entre 6 e 12 anos, estar cadastrada 

na ESF selecionada para o estudo e ter a permissão por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido de um familiar responsável. Considerando que a 

EISPE é um instrumento que permite a identificação de sintomas psicopatológicos a partir 

da perspectiva da criança, devendo ser respondido por ela, é necessário que ela possua 

habilidades cognitivas para compreender suas próprias emoções e responder ao que lhe é 

perguntado. Assim, foram excluídas crianças com déficit intelectual grave e outras 

condições de saúde quando estas as impossibilitaram compreender e responder a escala.  

Na segunda etapa os participantes foram familiares responsáveis por crianças que 

participaram etapa anterior. Os critérios de inclusão adotados foram: ter idade acima de 

18 anos; ser pai, mãe ou familiar responsável pelo cuidado da criança; morar no mesmo 

domicílio que a criança; ter disponibilidade para participar da pesquisa; e não apresentar 

condições de saúde que dificultassem ou impedissem a sua participação no estudo. 

 

4.2.2 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado no território de uma das 38 ESF do município de Picos- 

Piauí, a terceira maior cidade do Piauí, com população estimada de 76.042 habitantes 

(IBGE 2013), localizada no centro sul do estado, com área total de 534,715 km². 

Considerada Cidade Modelo e Capital do Mel seu desenvolvimento econômico aliado ao 

posicionamento geográfico, tornam-na polo comercial no Piauí especialmente para 

combustíveis e mel. É o município de Referência na área da Saúde para os 42 municípios 

da região (em torno de 370.000 hab.), conta um comércio bem desenvolvido e uma 

economia em franca expansão principalmente no que diz respeito a apicultura, 

cajucultura, ovino, caprinocultura, mandiocultura, piscicultura e bovinocultura de leite 

locais.  
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O território foi escolhido por apresentar características urbanas e rurais e 

população com nível socioeconômico diversificados. Anteriormente conhecido como 

bairro das lagoas, onde se plantavam arroz, com o passar dos anos grande parte dos locais 

de plantações passaram a ser habitados, constituindo vários núcleos familiares, assim o 

local tem como característica possuir grandes extensões (ruas ou quadras) habitadas por 

membros de uma mesma família.  

A área da ESF é constituída por 1019 domicílios e 2.654 pessoas cadastradas, as 

crianças e adolescentes são 26,2%, os adultos 62% e os idosos 11,8% da população. 

Destes, 52,2% se autodeclararam brancos, 1,8% pretos, 0,6% amarelos e 45,2% pardos. 

Dos 1145 adultos que mencionaram sobre sua escolaridade, 0,96% possuem apenas 

alfabetização, 4,1% ensino fundamental, 43,6% ensino médio e 51,2% ensino superior 

(ESUS, 2018). A alta escolaridade da população pode ser resultante do acesso da 

população às Instituições de Ensino Superior do município, que conta com duas 

Universidades públicas, um Instituto Federal e quatro instituições privadas de ensino 

superior que atendem os 76. 417 habitantes locais e demais habitantes da macrorregião. 

O território da ESF conta com duas escolas de ensino fundamental e médio. Além 

da UBS onde está sediada a ESF, sedia uma unidade do SAMU, uma clínica materno 

infantil privada, uma clínica geriátrica privada e um CAPS adulto. Possui ainda uma 

igreja católica, uma igreja evangélica, uma pracinha e uma quadra de futebol, cujos 

espaços são utilizados por toda a comunidade. Diante dos poucos espaços públicos para 

lazer, os moradores do território costumam sentar-se à porta de casa à tardinha reunidos 

com os vizinhos enquanto suas crianças andam de bicicleta, jogam futebol, brincam de 

amarelinha e se divertem com os amigos. 

Figura 1 – Localização de Picos no Piauí 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Picos 
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4.2.3 Instrumentos 

 

Escala de Identificação de Sintomas Psicopatológicos em Escolares (EISPE) 

(BITTENCOURT, 2016). Trata-se de um instrumento validado no Brasil para a 

investigação de sintomas psicopatológicos em crianças em idade escolar – 6 a 12 anos. É 

composta por 23 itens relacionados a 6 domínios: ansiedade (2 itens), transtornos de 

humor (3 itens), condutas sociais (4 itens), atenção/atividade motora (4 itens), padrões 

alimentares (5 itens) e uso/abuso de substâncias psicoativas (5 itens). Os participantes 

têm de assinalar a frequência de seu pensamento ou comportamento em uma escala do 

tipo Likert (sempre; às vezes; nunca). Este instrumento permite a identificação de 

sintomas psicopatológicos mediante a análise das médias obtidas nos 6 domínios da 

escala. 

Em relação à orientação dos itens, a EISPE é composta por itens positivos, em que 

se espera que as crianças respondam positivamente (sempre), e negativos, em que se 

espera que as crianças respondam negativamente (nunca). Dentre os 23 itens, 4 

correspondem a afirmativas com sentido positivo (itens 12, 15, 17 e 19), aos quais serão 

atribuídas as pontuações: sempre (1 ponto), às vezes (2 pontos) e nunca (3 pontos). 

As 19 afirmações com sentido negativo possuem sua pontuação invertida, 

permitindo a atribuição de um mesmo sentido para todos os itens. Dessa forma, 

considerando a soma de pontos das crianças nos itens da escala final, a escala permite 

inferir sobre a gravidade da sintomatologia psiquiátrica apresentada pela criança 

(pontuação acima de 46) e a necessidade de a criança ser encaminhada para 

acompanhamento especializado.  

Questionário de Caracterização Sociodemográfica. Questionário contendo 

perguntas abertas e fechadas, elaborado para esta pesquisa com o objetivo de obter 

informações sociodemográficas dos participantes. Possui perguntas referentes à 

identificação da criança em termos de sexo, idade e série em que estuda e perguntas 

relativas à caracterização da família, incluindo um espaço para a construção do 

genograma familiar, a fim de podermos identificar a constituição familiar, escolaridade 

dos pais, renda familiar e outros aspectos relacionados às famílias. As perguntas abertas 

referem-se aos aspectos do cuidado e a experiência de cuidado das famílias que possuem 

crianças em idade escolar. 
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Genograma familiar. É a representação gráfica da estrutura familiar e dos 

relacionamentos básicos que mostra o desenho ou mapa da família em pelo menos três 

gerações, construída com o uso de símbolos (círculos, quadrados e linhas) (CARTER; 

Mc GOLDRICK, 1995; WRIGHT; LEAHEY, 2015), utilizado amplamente como 

instrumento científico para coleta de dados em pesquisas qualitativas com famílias na 

área da saúde (CASTOLDI; LOPES; PRATI, 2006; DEPRÁ et al., 2011; SPIONATO; 

CORREIA; ROCHA, 2005; CARDIM; MOREIRA, 2013; WENDIT; CREPALDI, 

2008). 

O instrumento permite, de forma rápida e clara, visualizar quais são os membros 

que constituem a família, tenham eles vínculos consanguíneos ou não; identificar a idade 

e ocupação de cada pessoa, além de retratar o lugar ocupado por cada um dentro da 

estrutura familiar; saber qual é a família atual do sujeito do estudo, qual a situação dos 

casais (se ocorreu separação, divórcio ou concubinato e há quanto tempo); a ocorrência 

de adoção, aborto, natimorto ou nascimento de gêmeos; identificar doenças sérias e 

pessoas já falecidas, com ano e motivo da morte; a procedência e outras informações 

relevantes sobre todos os membros da família (CASTOLDI; LOPES; PRATI, 2006). 

Ainda segundo Castoldi, Lopes e Prati (2006), o genograma também permite 

identificar padrões de interação familiar, como relacionamentos muito próximos, 

relacionamentos conflituosos, relacionamentos distantes, rompimentos, desavenças ou 

relacionamentos fusionados e conflituantes entre duas ou mais pessoas. 

De acordo com Wright e Leahey (2015), o genograma é particularmente útil para 

delinear a estrutura familiar (estruturas interna e externa), ou seja, quem faz parte da 

família, qual é o vínculo afetivo entre os seus membros em comparação com os indivíduos 

de fora e qual é o seu contexto.  

As estruturas internas referem-se à composição da família, gênero, orientação 

sexual, ordem de nascimento, subsistemas e limites, enquanto as externas abrangem a 

família extensa e subsistemas mais amplos, como pessoas com as quais a família tem 

contato significativo. Por contexto entende-se a situação total ou as informações básicas 

relevantes a algum fato ou personalidade que permeia ou circunscreve o indivíduo e a 

família, como a etnia, raça, classe social, espiritualidade/classe ou religião e o ambiente 

(WRIGHT; LEAHEY, 2015). 

A construção do mapa familiar permite entender o desenvolvimento da família, 

ou seja, a trajetória única construída pela família, modelada por eventos previsíveis e 
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imprevisíveis, como doenças, catástrofes e tendências sociais; o seu ciclo vital, entendido 

como a trajetória típica de cada família, associada à entrada e saída de membros, 

desencadeada por eventos como nascimento, educação das crianças, saída dos filhos de 

casa, aposentadoria e morte, gerando mudanças e reestruturação dos papéis e regras 

familiares; e os vínculos afetivos e os laços emocionais que existem entre os membros da 

família.   

Permite também conhecer o funcionamento da família, ou seja, de que maneira os 

indivíduos convivem, levando em conta como os membros da família se comportam 

diante das atividades rotineiras da vida diária, tais como alimentar-se, dormir, preparar 

refeições ou realizar algum outro tipo de cuidado, além do modo como se expressam, ou 

seja, como se comunicam, resolvem problemas, desenvolvem seu papel dentro daquele 

grupo, afetam os comportamentos uns dos outros, creem e fazem alianças e uniões 

(WRIGHT; LEAHEY, 2015). 

Assim, desenvolvido como dispositivo de avaliação, planejamento e intervenção 

familiar, o genograma pode ser usado também para reestruturar comportamentos, 

relacionamentos e vínculos no tempo com as famílias, assim como remover e normalizar 

as percepções das famílias sobre elas mesmas, proporcionando um fundamento 

contextual que aumenta a compreensão, pelos pesquisadores, das experiências familiares 

(WRIGHT; LEAHEY, 2015).  

  

4.2.4 Procedimentos 

O estudo foi desenvolvido em uma Estratégia de Saúde da Família ligada a uma 

Unidade Básica de Saúde do município de Picos-PI, em duas etapas. Na primeira, 

quantitativa, o estudo buscou a identificação de sintomas psicopatológicos em crianças 

em idade escolar por meio da aplicação de uma escala desenvolvida para este fim – 

EISPE. Na segunda etapa, qualitativa, foi aplicado um questionário junto aos familiares 

das crianças participantes da primeira etapa a fim de conhecer os aspectos do cuidado e a 

experiência de cuidar das famílias com crianças em idade escolar.  

A primeira etapa ocorreu entre os meses de novembro e dezembro de 2017 por 

meio da aplicação da EISPE nas crianças escolares cadastradas na ESF escolhida.  

Para identificar o número total de crianças pertencentes à faixa etária estipulada e 

o endereço residencial de cada uma delas, a pesquisadora contou com informações obtidas 

na Secretaria de Saúde do Município e análise manual das fichas de cadastro das famílias 
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disponibilizadas pelos cinco agentes comunitários de saúde (ACS) em concordância com 

a enfermeira da ESF. Ainda com a colaboração dos ACS, foram afixados cartazes 

informativos sobre a pesquisa no mural da Unidade Básica de Saúde sede da ESF e 

distribuídos convites impressos (ver em apêndice) nas residências das famílias das 

crianças, a fim de sensibilizar a comunidade sobre a importância do cuidado da saúde 

mental das crianças. 

Divulgados os objetivos e a importância da pesquisa por meio dos convites 

impressos, a pesquisadora visitou 122 casas/apartamentos, onde residiam as 158 crianças 

escolares cadastradas na ESF (1 casa com 4 crianças, 2 casas com 3 crianças, 49 

casas/apartamentos com 2 crianças e 70 casas/apartamentos com 1 criança com idades 

entre 6 e 12 anos), a fim de convidá-las pessoalmente a participar da pesquisa. Das 158 

crianças, 21 não foram encontradas em seus domicílios após três visitas, sendo 

automaticamente excluídas do estudo. 

Das 137 crianças contatadas, 9 não puderam ser convidadas por não terem a 

autorização de um adulto responsável (não autorizaram sua participação por acreditarem 

que elas não necessitavam de avaliação) e 8 não aceitaram participar do estudo. 

Das 120 crianças que tiveram permissão e aceitaram participar, três não atenderam 

aos critérios de inclusão no que se refere à cognição preservada e foram excluídas do 

estudo por não conseguirem compreender as perguntas e concluir as entrevistas, restando 

117 crianças participantes, o equivalente a 74% da população selecionada. 

A maioria das crianças respondeu às perguntas da EISPE (Apêndice A) 

(BITTENCOURT, 2016) na presença de um ou ambos os pais ou outros familiares 

(irmãos, tios, primos, avós, padrinhos) em seu próprio domicílio na ocasião da visita da 

pesquisadora, enquanto 17 familiares optaram por agendar uma data e levar suas crianças 

até a UBS, onde a entrevista aconteceu em uma sala privativa na presença de um ou ambos 

os pais. 

O tempo de aplicação da escala com cada criança variou de 5 a 25 minutos, a 

depender da compreensão da criança sobre as perguntas da escala e do seu interesse em 

explicar o motivo de cada resposta. Na ocasião da aplicação, a pesquisadora lia as 

perguntas e a criança respondia oralmente conforme julgasse adequado. A pesquisadora 

marcava a alternativa assinalada pela criança, anotava seus comentários e, ao final, 

verificava a pontuação alcançada juntamente com a criança. Embora nenhuma criança 

tenha alcançado uma pontuação indicativa de necessidade de encaminhamento 
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especializado segundo a escala, nos casos em que se identificou alguma condição 

indicativa de sofrimento emocional, a pesquisadora interveio imediatamente, orientando 

e esclarecendo possíveis dúvidas da criança e dos familiares presentes.  

Após a finalização da etapa quantitativa, os dados foram submetidos a análise 

estatística conforme preconizado na metodologia do estudo, estratégia sequencial 

exploratória, segundo a qual os resultados obtidos na primeira etapa, quantitativa, 

direcionam a coleta dos dados da segunda etapa, qualitativa.  

A princípio, a aplicação deste método teve como objetivo identificar sintomas 

psicopatológicos em crianças em idade escolar, a fim de agrupá-las em crianças com 

sintomatologia indicativa de necessidade de encaminhamento especializado, quando 

pontuassem acima de 46 pontos na escala, e crianças emocionalmente saudáveis, quando 

a sua pontuação fosse inferior a 46 pontos. Assim, seria direcionada a seleção dos sujeitos 

da etapa qualitativa para que se pudesse conhecer os aspectos do cuidado e a experiência 

de cuidar das famílias que possuíam crianças em idade escolar com e sem sintomas 

psicopatológicos. 

Todavia, como os resultados não evidenciaram crianças com sintomatologia 

indicativa de necessidade de encaminhamento especializado conforme orientação da 

autora da escala, a amostra de sujeitos da segunda etapa da pesquisa foi constituída de 

familiares de crianças que alcançaram pontuações mais  próximas aos extremos na escala. 

Assim, foram convidados 25 familiares. Destes, três mães não concluíram a entrevista e 

foram excluídas do estudo: uma mãe gestante em razão de complicações na gestação, uma 

por motivo de viagem a trabalho e uma por se emocionar ao relembrar fatos 

traumatizantes ocorridos durante a sua infância. O estudo contou com a participação 

efetiva de 22 familiares, dos quais 17 eram mães, 4 eram pais e uma era tia de crianças 

que participaram da etapa quantitativa. 

O número de sujeitos convidados a participar da segunda etapa da pesquisa levou 

em consideração a quantidade consensual de entrevistados em uma pesquisa qualitativa, 

que, de acordo com Morse (1994) e Creswell (1998), varia de 20 a 30 participantes, com 

no mínimo 10 informantes, segundo Atran, Medin e Ross (2005) apud Minayo (2017), 

conforme critério de saturação teórica, uma ferramenta conceitual frequentemente 

empregada nos relatórios de investigações qualitativas em diferentes áreas no campo da 

saúde para estabelecer o tamanho final de uma amostra em estudo, interrompendo a 

captação de novos componentes quando os dados obtidos passam a apresentar, na 
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avaliação do pesquisador, uma certa redundância ou repetição, não sendo considerado 

relevante persistir na coleta (MINAYO, 2017). 

A segunda etapa da pesquisa aconteceu entre os meses de janeiro e março de 2018, 

por meio de entrevista semiestruturada e construção do genograma com 22 familiares de 

crianças que participaram da primeira etapa do estudo. 

 O convite aos familiares foi feito em seu próprio domicílio e levou em conta o 

interesse pela saúde mental da sua criança demonstrado na primeira etapa do estudo, 

enquanto observavam suas respostas à EISPE. Após assinatura do TCLE, os familiares e 

a pesquisadora combinaram a data e o local das entrevistas conforme sua disponibilidade. 

Todas as entrevistas foram audiogravadas para que não se perdessem informações 

importantes. Quinze das entrevistas foram realizadas apenas entre a pesquisadora e o 

entrevistado; em três, participaram o casal; e, em quatro, a entrevista aconteceu na 

presença dos filhos. 

O tempo de duração das entrevistas variou de 45 minutos a duas horas. Dezessete 

delas aconteceram em apenas um encontro e cinco aconteceram em dois encontros. 

As entrevistas tiveram início com o preenchimento dos campos correspondentes 

à caracterização sociodemográfica dos participantes. Tendo em vista o estigma que 

envolve o tema saúde mental e a sua associação habitual a questões patológicas, antes de 

prosseguir com o questionário, a pesquisadora julgou necessário conversar sobre o 

impacto de um cuidado consistente e confiante de um adulto sensível às necessidades de 

cuidados das crianças para o seu crescimento e desenvolvimento físico e mental. Além 

disso, forneceu uma breve conceituação sobre saúde mental conforme McClintok et al. 

(2014), associando o termo “saúde mental” às expressões “saúde emocional”, “bem-

estar”, “felicidade”, “uma forma de pensar e agir”, “sentir-se bem consigo mesmo” e 

“lidar com as pressões diárias da vida”, a fim de que os entrevistados levassem em conta 

os mais variados aspectos que julgassem necessários para o desenvolvimento físico e 

mental saudável das suas crianças. Somente a partir de então procedeu-se com as 

entrevistas, conforme roteiro elaborado para este fim (Apêndice 7). 

 Concluída a entrevista segundo o roteiro, iniciou-se a construção do genograma 

familiar. A princípio, a pesquisadora desenhou a estrutura da família, com o auxílio do 

entrevistado, iniciando pela família nuclear e partindo para a família extensa. Nessa 

primeira fase, solicitou-se que o entrevistado focasse nas informações básicas de cada 

membro, como nome, idade, escolaridade, profissão e problemas de saúde. Construído o 
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mapa da família, a pesquisadora pediu que o entrevistado descrevesse as características 

de cada um dos membros da sua família, discorrendo sobre o cotidiano de cada um e 

sobre suas relações com os demais familiares. Em alguns casos, esse momento foi de 

comoção, principalmente nos casos onde houve óbito, doença grave ou ruptura da família. 

Na etapa seguinte, a pesquisadora solicitou ao entrevistado que discorresse sobre aspectos 

que marcaram a sua relação com sua família de origem, enfatizando os fatos relacionados 

ao cuidado que recebeu dos seus pais ou outros familiares desde a sua infância até a 

atualidade, bem como de seu cônjuge, quando pertinente. Por último, iniciaram-se as 

perguntas que permitiriam conhecer a procedência das respostas dadas à entrevista 

anterior: como se deu a sua união com o parceiro (pai/mãe da criança), tempo de namoro, 

de casamento, planejamento dos filhos, sentimentos desencadeados em si, no parceiro e 

nos familiares mais próximos durante a gravidez e após o nascimento da criança, rede de 

apoio para o cuidado das crianças, sua forma de cuidar da criança e os motivos ou 

inspirações que o levaram a cuidar de tal maneira. Enquanto pronunciavam-se sobre tais 

questões, a pesquisadora levava os entrevistados a revisitar as respostas dadas às 

perguntas do questionário, permitindo-lhes compreender e expressar o porquê de certas 

atitudes e comportamentos, de certas exigências ou preocupações no cuidado das suas 

crianças.  

Embora não tenha sido possível abordar todos os aspectos com todos os 

entrevistados da mesma forma, a construção do genograma com as famílias do estudo foi 

de extrema importância para o conhecimento dos aspectos do cuidado e a experiência de 

cuidar das famílias, revelando que o cuidado prestado por pais e mães é, em grande parte, 

um esforço para transmitir às suas crianças o cuidado que eles mesmos receberam ou 

gostariam de ter recebido em sua própria infância, como uma espécie de herança passada 

em vida, cujo patrimônio é um misto de atitudes permeadas por sentimentos nem sempre 

compreendidos. 

 

4.2.5 Análise dos dados 

Os dados coletados a partir da aplicação da EISPE foram analisados por meio de 

análise descritiva. Para tanto, foram inseridos em um banco de dados do programa SPSS 

(Statistical package for the Social Sciences v. 20 for Windows), segundo codificação 

previamente determinada.  
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Os resultados foram analisados com o auxílio de uma estatística, segundo os 

objetivos e metodologia proposta, com os testes descritos a seguir: 

- As variáveis dicotômicas foram avaliadas por meio do teste Qui-quadrado com 

correção de Yates ou teste Fischer quando apropriado; 

- As variáveis contínuas foram avaliadas por meio do teste t de Student ou Mann-

Whitney, quando apropriado. 

- No modelo de regressão foram selecionadas variáveis que apresentaram p≤0,25 

nas análises bivariadas. 

O nível de significância delimitado foi α = 0,05. 

As informações obtidas a partir do genograma foram submetidas a análise gráfica 

e clínica, com as definições dos padrões relacionais e símbolos segundo modelo proposto 

por Leahey e Wright (2015), a fim de que se pudesse conhecer a estrutura, o 

desenvolvimento e o funcionamento de cada família. 

Avaliação da estrutura familiar. Permitiu conhecer quem faz parte da família, 

qual o vínculo afetivo entre seus membros e qual é o seu contexto, ou seja, a situação em 

que a família se encontra. Compreendeu a avaliação da estrutura interna (composição, 

gênero, orientação sexual, ordem de nascimento, subsistemas e limites); da estrutura 

externa (família extensa e subsistemas mais amplos); e do contexto (etnia, classe social, 

espiritualidade e/ou religião e ambiente).  

Avaliação do desenvolvimento familiar. Permitiu compreender o ciclo vital, a 

trajetória única construída por cada família correspondentes ao nascimentos, óbitos, 

entradas e saídas dos seus membros. 

Avaliação do funcionamento familiar. Permitiu conhecer a forma como os 

membros das famílias se comportam uns com os outros, realizam suas atividades 

rotineiras da vida diária, se comunicam, resolvem problemas, creem e fazem alianças e 

uniões. 

Posteriormente à análise gráfica e clínica dos genogramas, os dados qualitativos 

obtidos com as entrevistas foram transcritos e submetidos ao método de análise temática 

de conteúdo segundo Bardin (2007), tendo como referencial teórico o Referencial das 

Necessidades Essenciais das Crianças. 

A análise temática de conteúdo é definida como o conjunto de técnicas de análise 

das comunicações que visam, por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos, obter 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos 
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às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 

2007).  

O princípio da análise de conteúdo consiste em desmontar a estrutura e os 

elementos do conteúdo (dados para análise) a fim de esclarecer suas diferentes 

características e extrair a sua significação. A análise de conteúdo pode se aplicar a uma 

grande diversidade de materiais, além de permitir abordar grande diversidade de objetos 

de investigação: atitudes, valores, representações, mentalidades, ideologias, etc., podendo 

assim ser usada no estudo de embates políticos, de estratégias ou, ainda, para esclarecer 

fenômenos sociais particulares (LAVILLE; DIONNE, 1999).  

De acordo com Bardin (2007), os dados foram analisados em três etapas: pré-

análise, exploração do material e tratamento dos resultados.  

No primeiro momento, o material foi organizado após a transcrição dos registros. 

Foram feitas leituras flutuantes e os temas que surgiram com maior frequência foram 

denominados índices, os quais formaram unidades comparáveis de categorização para 

análise temática e de modalidades de codificação para o registro dos dados. Foram 

obedecidas as regras de exaustividade, representatividade, homogeneidade, pertinência e 

exclusividade (PÊCHEUX, 1990, apud SARGENTINI, 2005). 

Durante a etapa de exploração do material foram realizadas as categorizações, ou 

seja, os dados brutos foram transformados de maneira organizada e agregados em 

unidades, as quais permitiram uma descrição das características pertinentes do conteúdo 

– percepção da parentalidade e domínios afetivo, moral e físico.  

A etapa final consiste no tratamento dos resultados com o objetivo de comparar 

as categorias entre si, buscando conceitos que as unifiquem ou encontrando as 

semelhanças e diferenças entre os temas, por meio de um retorno aos marcos teóricos 

usados na pesquisa. 

4.2.6 Considerações éticas  

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP) após autorização da realização do 

estudo pela Secretaria Municipal de Saúde de Picos. As crianças participantes e seus 

responsáveis receberam informações detalhadas sobre a pesquisa e, a partir de então, os 

responsáveis que aceitaram participar do estudo e que permitiram a participação da 

criança assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As crianças 
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autorizadas a participar do estudo manifestaram a anuência por meio da assinatura do 

Termo de Assentimento.  

No que diz respeito aos riscos da pesquisa, previu-se a ocorrência de indisposição 

física e/ou emocional por conta da intervenção. Na ocasião da construção do genograma, 

quatro mães sentiram-se emocionalmente indispostas por recordar fatos dolorosos. Em 

três dos casos, as participantes receberam os cuidados necessários imediatamente por 

parte da pesquisadora, não sendo necessário encaminhamento para atendimento em 

unidade de saúde. Uma das participantes foi orientada a buscar ajuda do serviço de 

psicologia na UBS e, considerando-se a grande comoção desencadeada pela entrevista, 

optou-se por excluí-la do estudo. 

O anonimato das crianças e dos seus familiares foi garantido, seus nomes foram 

substituídos por nomes fictícios onde cada família foi identificada por uma letra do 

alfabeto com a qual iniciaram todos os codinomes atribuídos aos seus membros. 

O direito de retirar sua participação em qualquer momento da pesquisa foi 

preservado. Além disso, foram obedecidos todos os preceitos ético-legais relativos à 

pesquisa com seres humanos, em atendimento à Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 
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5. RESULTADOS 

5.1 Resultados descritivos da avaliação quantitativa das respostas da EISPE  

A primeira etapa da pesquisa teve como objetivo identificar sintomas 

psicopatológicos em crianças de 6 a 12 anos no município de Picos. 

Amostra do estudo: 

Nesta etapa da pesquisa foram identificadas 158 crianças cadastradas na ESF 

Ipueiras I, dentre as quais 21 não foram encontradas em casa (6 mudaram-se/11 não havia 

ninguém em casa/4 a babá não abriu a porta). Assim, foram contatadas 137 crianças; 

destas, 7 pais não autorizaram a pesquisa e 8 crianças não aceitaram participar da 

pesquisa. Das 120 crianças participantes, 3 não conseguiram concluir o questionário, 

restando um número final de 117 crianças participantes do estudo, como apresentado no 

esquema a seguir: 

Figura 2 – Esquema obtenção dos sujeitos do estudo na fase 1 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

A etapa quantitativa correspondeu ao preenchimento completo do instrumento 

EISPE pelas crianças. A Tabela 1 apresenta a análise descritiva da caracterização 

demográfica da amostra (n=117) com os dados sexo, idade e série escolar, demonstrando 

uma pequena diferença entre o número de meninos e meninas respondentes, com maior 
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predomínio do sexo masculino (54,7%), idade média de 8,97 anos (±2,00) e maior 

participação de crianças cursando o ensino fundamental (91,5%). 

 

Tabela 1 – Distribuição das variáveis demográficas da amostra de crianças (n = 117) que responderam 

a EISPE. Picos – PI, novembro – janeiro, 2017/2018. 

 

Variáveis n % Média ± DP* 

Sexo    

Masculino 64 54,7  

Feminino 53 45,3  

    

Idade   8,97 ± 2,00 

    

Série escolar    

Sem escola 01 0,8  

Ensino infantil 09 7,7  

Ensino fundamental 107 91,5  

    

* DP: desvio-padrão. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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A Tabela 2 apresenta a descrição das respostas ao instrumento conforme os 

domínios ansiedade, humor, comportamento, atenção, comportamento alimentar e uso de 

substâncias psicoativas. O domínio ansiedade foi o que apresentou o maior número de 

respostas positivas, demonstrando que a maioria das crianças às vezes se sente 

preocupada ou ansiosa demais (60,7%), seguido do domínio comportamento, o qual 

evidenciou que um grande número de crianças às vezes tem facilidade em cumprir regras 

(63%), e do domínio atenção, o qual evidenciou que a maioria das crianças às vezes é 

agitada (52%). Os demais domínios obtiveram pontuações pouco expressivas com relação 

aos sintomas psicopatológicos investigados (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Descrição das respostas obtidas em relação à EISPE na amostra estudada (n = 117). 

Picos – PI, novembro – janeiro, 2017/2018. 

 Sempre Às vezes Nunca 

 n % n % n % 

Ansiedade       

Me sinto preocupado ou ansioso demais 20 17,1 71 60,7 26 22,2 

As preocupações que tenho me fazem 

perder a atenção e me atrapalham 

03 2,6 41 35,0 73 62,4 

       

Humor       

Penso em me machucar - - 08 6,8 109 93,2 

Estou a maior parte do tempo triste 03 2,6 41 35,0 73 62,4 

Me sinto sozinho 04 3,4 27 23,1 86 73,5 

       

Comportamento       

Eu me arrependo depois que me comporto 

mal* 

59 50,4 50 42,7 08 6,9 

Participo de brigas com meus amigos 03 2,6 24 20,5 90 76,9 

Sou esquentado 23 19,7 49 41,8 45 38,5 

Tenho facilidade em cumprir regras* 50 42,7 63 53,8 04 3,5 

       

Atenção       

Eu me distraio facilmente 07 6,0 41 35,0 69 59,0 
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Eu termino as tarefas que comecei* 86 73,5 29 24,8 02 1,7 

Sou agitado 26 22,2 52 44,5 39 33,3 

Eu presto atenção facilmente nas aulas* 77 65,8 35 29,9 05 4,3 

       

Comportamento alimentar       

Quando como demais, fico triste 03 2,6 06 5,1 108 92,3 

Tenho medo de ficar gordo 25 21,4 17 14,5 75 64,1 

Estou sempre pensando em comida 18 15,4 41 35,0 58 49,6 

Como muito e passo mal 02 1,7 40 34,2 75 64,1 

O meu peso me incomoda 04 3,4 14 12,0 99 84,6 

       

Uso de substâncias       

Fumo cigarro - - - - 117 100,0 

Tomo bebida alcóolica - - - - 117 100,0 

Fumo maconha - - - - 117 100,0 

Uso crack - - - - 117 100,0 

Tenho vontade de beber, fumar ou usar 

droga 

- - 04 3,4 113 96,6 

       

* Itens positivos. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A seguir pode-se visualizar a apresentação gráfica (Gráfico 1) dos dados obtidos 

na escala conforme os domínios. Destaca-se que o domínio ansiedade foi o que obteve a 

maior média de respostas positivas, embora não se tenha identificado crianças com 

sintomatologia indicativa de necessidade de encaminhamento especializado entre as 

respondentes da escala. O domínio com menor média foi o relacionado ao uso de 

substâncias psicoativas, evidenciando que, na população investigada, o uso dessas 

substâncias é pouco expressivo (1,00 ± 0,36), conforme também evidenciado na Tabela 

2, a qual aponta que apenas 3,4% das crianças às vezes têm vontade de beber ou fumar. 
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Gráfico 1 – Identificação da média obtida nos domínios da EISPE (n = 117). Picos – PI, novembro 

– janeiro, 2017/2018. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

O Gráfico 2 apresenta a dispersão dos valores que cada uma das crianças alcançou 

dentro da escala de forma geral. Destaca-se aqui que não houve uma variação muito 

grande dos valores obtidos na escala, que teve uma média de 31,23 pontos com desvio 

padrão de ±3,97, o que significa que quase todos os respondentes obtiveram valores 

semelhantes, sendo o mínimo 24 e o máximo 42 pontos. 

O Alpha de Cronbach, que avalia a consistência interna da escala, foi de 0,636, o 

que implica dizer que a escala apresentou baixa consistência interna diante do cenário e 

população do estudo. 

 

1,63 ± 0,44 

1,25 ± 0,30 

1,55 ± 0,34 1,50 ± 0,34 
1,34 ± 0,33 

1,00 ± 0,36 
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Gráfico 2 – Dispersão dos valores obtidos na EISPE segundo cada participante do estudo (n = 

117). Picos – PI, novembro- janeiro, 2017/2018. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Com relação ao cruzamento dos valores obtidos na escala com as variáveis 

demográficas (variável com distribuição não normal, segundo teste de Kolmogorov-

Smirnov (p=0,008), utilizando-se testes não paramétricos), observou-se que: 

✓ Idade – Correlação de Spearman – o valor de sp (valor teste) foi –0,006, o que 

significa que há uma correlação negativa, ou seja, à medida que a idade aumenta, 

a pontuação na escala diminui. As crianças mais jovens apresentaram pontuação 

maior na escala, estando mais próximas da pontuação que caracterizaria a 

necessidade de encaminhamento especializado, enquanto as mais velhas 

apresentaram pontuações mais baixas, estando mais próximas da pontuação que 

as caracterizaria como emocionalmente saudáveis. Tal correlação, todavia, não se 

mostrou estatisticamente significante, visto que o valor do p foi 0,951. 

✓ Sexo – Teste de Mann-Whitney – os meninos obtiveram uma média maior na 

escala (31,94) em comparação com as meninas (30,38); todavia o valor de p não 

foi significativo (0,060).  

✓ Série escolar – Teste de Kruskal-Wallis – a média de ensino fundamental foi maior 

(31,34 ± 4,08), embora o valor do teste também tenha sido não significativo. 

 

Média ± DP* = 31,23 ± 3,97 
Mínimo – Máximo = 24 – 42  
Alpha de Cronbach = 0,636 
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Assim, conforme apresentado na Tabela 3, não houve correlação 

significativa entre os valores obtidos na EISPE e as variáveis sexo, idade e série 

escolar. 

 

 
Tabela 3 – Análise dos aspectos demográficos relacionados à EISPE (n = 117). Picos – PI, 

novembro - janeiro, 2017/2018. 

 EISPE 
p-valor  

 Média ± DP* rs a 

Idade  -0,006 0,951 

    

Sexo   0,060 b 

Masculino 31,94 ± 4,15   

Feminino 30,38 ± 3,59   

    

Série Escolar   0,576 c 

Sem escola 32,0   

Ensino infantil 29,89 ± 2,47   

Ensino fundamental 31,34 ± 4,08   

    

* DP: desvio-padrão. 
a Coeficiente de Correlação de Spearman. 
b Teste de Mann-Whitney. 
c Teste de Kruskal-Wallis. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observações sobre as crianças que não participaram do estudo por não 

conseguirem concluir o instrumento, por não obterem autorização dos seus responsáveis 

e por não aceitarem participar do estudo: 

- As três crianças que não conseguiram concluir a pesquisa apresentavam cognição 

prejudicada (uma era sindrômica, uma hiperativa e uma diabética com crescimento e 

desenvolvimento global prejudicados); 

- Das 8 crianças que se recusaram a participar da pesquisa, uma apresentava autismo em 

alto grau, não sendo possível estabelecer uma comunicação efetiva com ela. As outras 7 

escutaram atentamente a pesquisadora e apenas decidiram não participar. 
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- Os nove pais que não autorizaram a participação das suas crianças na pesquisa 

justificaram que elas estavam saudáveis e que a avaliação não era necessária. 

 

Sobre as crianças que concluíram a entrevista: 

- Pôde-se observar, principalmente nas mais jovens (com idades entre 6 e 7 anos, na 

maioria das vezes), dificuldade em compreender algumas das perguntas da pesquisa, 

sendo necessárias maiores explicações, principalmente nas questões de número 2, 5 e 6. 

- Após a entrevista com as crianças, alguns pais discordaram das respostas dos filhos com 

relação às questões de número 5, 6, 7, 15, 17 e 19. Algumas dessas contra respostas podem 

ser encontradas nos depoimentos da fase 2 da pesquisa. 

- Embora, de acordo com a escala, nenhuma das crianças do estudo tenha alcançado 

pontuação indicativa de necessidade de encaminhamento especializado, um número 

razoável de crianças estava ou já esteve em acompanhamento com profissional de saúde 

mental, inclusive com uso de medicação. Os problemas de saúde mental apresentados 

pelas crianças, segundo informado por seus familiares, foram: transtorno de ansiedade, 

transtorno de estresse pós-traumático (devido a bullying sofrido na escola), problemas 

comportamentais decorrentes do divórcio dos pais e autismo. Assim, embora o 

instrumento tenha se mostrado valioso para reconhecer as necessidades de saúde mental 

de crianças em idade escolar por meio da identificação de sintomas psicopatológicos na 

amostra estudada, a entrevista com os familiares foi determinante para a compreensão da 

situação de saúde mental das crianças. 

 

5.2 Resultados descritivos da avaliação qualitativa das respostas da EISPE 

 

A partir da implementação da EISPE com as crianças foi possível explorar o 

porquê de algumas respostas, que foram anotadas no espaço para as observações do 

entrevistador, tornando possível a avaliação qualitativa das respostas dadas à escala.  

As explicações sobre as respostas foram inquiridas apenas diante de respostas 

positivas equivalentes às opções “às vezes” ou “sempre” para os quesitos do instrumento. 

Destaca-se que muitas crianças não souberam explicar o porquê ou preferiram não entrar 

em detalhes quanto aos motivos das suas respostas.  
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➢ Domínio ansiedade 

O domínio ansiedade, como evidenciado na avaliação quantitativa das respostas à 

escala (Tabela 2), foi o que obteve maior pontuação na EISPE. Composta por dois 

quesitos, obteve maior pontuação no quesito “às vezes me sinto preocupado ou ansioso 

demais com as coisas que acontecem” (60,7%), seguido de “às vezes as preocupações que 

eu tenho me fazem perder a atenção e me atrapalham” (35,0%). 

Ao questionar as crianças sobre os motivos das suas preocupações ou ansiedade, 

foi possível classificar esses motivos em 6 categorias: 

1. Preocupação em não aborrecer os pais; 

2. Preocupações relacionadas às suas responsabilidades escolares; 

3. Preocupações relacionadas à saúde, bem-estar e segurança física própria, da 

família ou dos amigos; 

4. Preocupação/ansiedade relacionada a sua exposição pública; 

5. Ansiedade relacionada à expectativa de possuir algo ou ir a algum lugar 

desejado; 

6. Preocupação em ficar sozinha. 

Preocupação em não aborrecer os pais. Em seus depoimentos ficou evidente o quanto 

as crianças se importam ou temem que seus atos, atitudes ou comportamentos possam 

desagradar ou provocar aborrecimento em seus pais. 

“Uma vez eu quebrei um prato e minha mãe quase me matava”. (menina de 6 

anos) 

“Fico preocupado com a minha mamãe porque quando a gente faz alguma 

coisa de errado ela chora de desgosto”. (menino de 7 anos) 

“Fico preocupada quando eu faço alguma coisa de errado, eu fico com medo 

que meus pais fiquem com raiva”. (menina de 9 anos) 

 

Diante das preocupações relatadas, é possível perceber que as crianças sentem a 

necessidade de agradar seus pais. 

Preocupações relacionadas ao desempenho e responsabilidades escolares. As 

crianças mencionaram várias preocupações relacionadas à escola, como a ansiedade do 

primeiro dia de aula, a preocupação com as provas, com o cumprimento de 

responsabilidades como cumprir com os deveres, levar o material completo e ser pontual, 

e preocupações com o seu desempenho ou capacidade de aprender: 

➢  Ansiedade/medo de começar uma série escolar nova. 
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“Ontem eu não consegui dormir porque iam começar as aulas” (Menina de 9 

anos) 

 

➢ Preocupação com as provas. 
 

“Eu fico muito ansioso quando tá perto do resultado das provas. Quando eu 

tava fazendo a primeira prova do sexto ano fiquei me tremendo e passei uns 

minutos sem entender nada”. (menino de 12 anos)   

“Na hora de entregar as provas eu fico com medo”. (Menino de 12 anos)  

“Eu fico preocupado quando tô fazendo prova difícil”. (menino de 9 anos) 

 

➢ Preocupações em cumprir com as responsabilidades escolares. 

 
“Eu me preocupo se eu esquecer o material da escola” (Menino de 6 anos)   

“Eu me preocupo de chegar atrasado na escola” (Menino de 10 anos)   

“Eu me preocupo com as minhas notas” (Menina de 10 anos) 

“Eu me preocupo com a tarefa da escola, quando eu cheguei na escola e não 

tinha feito fiquei preocupada” (Menina de 11 anos) 

“ Eu me preocupo tanto se vou passar de ano que até doi minha barriga”. 

(Menino de 11 anos) 

 

➢ Preocupações relacionadas a dificuldades de aprendizagem. 
“Eu ficava preocupada porque eu não conseguia aprender a ler” (menina de 10 

anos)  

“Eu me preocupo com o dever da escola que é difícil” (menino de 6 anos)  

“Às vezes quando eu tô fazendo a tarefa eu fico pensando se vou conseguir” 

(menino de 11 anos) 

 

As preocupações ou dificuldades mencionadas podem indicar que as crianças 

estão cientes de que possuem responsabilidades, podem expressar sinais de ansiedade 

devido ao desejo de alcançar suas próprias expectativas ou aquelas impostas pela 

sociedade em relação à aquisição de competências, como conseguir concluir os deveres 

e tirar boas notas nas provas, bem como apontar sinais de que necessitam de maior 

atenção, quando a dificuldade de cumprir com suas responsabilidades escolares, de 

aprender a ler e as demais dificuldades de aprendizagem prejudicam ou interferem de 

forma significativa no seu desempenho e autoconfiança. 

 

Preocupações relacionadas à saúde, bem-estar e segurança física própria, da família 

ou dos amigos. Nos depoimentos das crianças é possível perceber o quanto elas prezam 

pela harmonia entre os membros da sua família e pela saúde e segurança das pessoas que 

elas amam. 

➢ Preocupações relacionadas a ruptura da família. 

“Eu me preocupo com a minha mãe, com a minha irmã e com meu pai se eles 

brigarem”. (Menina de 8 anos) 

“Eu fiquei muito preocupado quando a minha irmã se perdeu”. (Menino de 8 

anos) 
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“Às vezes mãe e pai brigam e eu me preocupo do pai ficar mais valente e 

acontecer uma tragédia”. (Menino de 10 anos) 

“Eu fico muito ansioso quando meus pais brigam”. (Menino de 11 anos) 

“Eu me preocupo quando meu pai sai e demora”. (Menina de 12 anos) 

 

➢ Preocupações relacionadas ao bem-estar/saúde física própria, da família e dos amigos 

 
“Eu me preocupo com o meu avô, ele está doente, ele quebrou a perna”. 

(Menina de 6 anos) 

“Eu me preocupo com as pessoas da minha família e com os animais, de 

acontecer algo com eles”. 

“Eu me preocupo com a minha saúde, tenho medo de ficar com dengue”. 

(Menino de 7 anos) 

“Eu me preocupo quando tenho alguma ferida, se vai ser grave”. (Menino de 

11 anos) 

 “Eu me preocupo se a minha irmã cair”. (Menina de 8 anos) 

“Eu me preocupo se os meus amigos vão quebrar a perna jogando bola”. 

(Menino de 10 anos) 

 

➢ Preocupações relacionadas à segurança – medo da violência. 
 

“Eu me preocupo quando vou para algum lugar, sinto mal-estar, preocupado 

de alguém nos roubar ou fazer alguma coisa com a gente”. (Menino de 9 anos) 

“Eu me preocupo com a minha mãe quando ela vai trabalhar, se vão roubar o 

celular dela quando ela vem sozinha do morro de bicicleta, tem nóias”. 

(Menina de 11 anos) 

“Eu fico preocupado quando a minha mãe sai por causa do perigo”. (Menino 

de 12 anos) 

 

➢ Preocupações relacionadas à segurança – medo de perder os pais por morte. 
“Me preocupo quando a minha mãe demora demais pra chegar, se ela sofreu 

algum acidente ou coisa parecida”. (Menino de 10 anos)  

“Eu me preocupo de perder minha mãe ou meu pai porque eles viajam muito” 

(Menino de 10 anos) 

“Eu me preocupo quando mãe tá doente ou quando acontece algum acidente 

com alguém da família, um amigo da escola perdeu a mãe dele”. (Menino de 

11 anos) 

“Eu me preocupo com o que pode acontecer com a minha mãe no futuro”. 

(Menina de 11 anos) 

 

➢ Preocupações relacionadas a questões sociais. 

 
“Eu me preocupo com as crianças que dormem na rua”. (Menino de 11 anos) 

 

➢ Preocupações relacionadas a expectativas da família. 

 
“Eu me preocupo com a minha irmã, ela foi morar em Teresina pra estudar, 

mas eu não sei se ela vai conseguir passar no vestibular”. (Menino de 10 anos) 

“Eu me preocupo com a minha irmã que foi estudar em Teresina” (Menina de 

9 anos) 

 

Preocupação/ansiedade relacionada a sua exposição pública. É possível perceber a 

preocupação das crianças com o que os outros vão pensar sobre ela, sobre como ela 

própria ou a sua atuação vai ser julgada. 
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“Eu fico ansiosa quando vou me apresentar em público”. (Menina de 7 anos) 

“Eu fico preocupada quando vou me apresentar, estou ansiosa porque vou ser 

dama de honra”. (Menina de 11 anos) 

“Eu fico nervosa quando vou fazer alguma apresentação porque não sei se vai 

sair bom ou ruim”. (Menina de 11 anos)  

 

Preocupação relacionada à expectativa de possuir algo ou ir a algum lugar desejado. 

Em vários depoimentos é possível perceber que a espera por algo pode causar bastante 

inquietação nas crianças. 

“Eu fiquei tão preocupado que a encomenda chegou daqui a 10 dias!” (Menino 

de 6 anos) 

“Às vezes quando eu fico sem fazer nada eu fico muito ansioso, mas quando 

eu estou fazendo alguma coisa eu fico mais paciente”. (Menino de 6 anos) 

“Eu me preocupo com o que vai acontecer, se eu vou conseguir o que eu 

quero”. (Menino de 11 anos) 

“Eu me preocupo se vou perder o celular”. (Menino de 10 anos) 

“Eu fico ansioso quando eu vou ganhar um presente, por exemplo, eu me 

atrapalho todo quando eu fico esperando alguma coisa” (Menino de 11 anos) 

“Eu fico ansioso quando eu vou viajar ou quando está perto do aniversário de 

alguém”. (Menina de 12 anos) 

“Eu fico ansioso quando eu vou passear, fico esperando até dar a hora de ir” 

(Menino de 9 anos) 

 

Preocupação em ficar sozinha. As falas das crianças evidenciam que nesta fase da vida 

elas não se sentem seguras ou preparadas para ficarem desacompanhadas.  

“Eu me preocupo se eu ficar sozinho em casa”. (Menino de 6 anos) 

“Eu fico preocupada quando a minha mãe sai e eu fico sozinha”. (Menina de 8 

anos) 
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Figura 3 – Fatores desencadeadores de preocupação/ansiedade nas crianças. Picos, Pi, 2018 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

  

➢ Domínio humor 

O domínio humor alcançou a quinta posição com relação ao número de respostas 

positivas à EISPE. Composto por 3 quesitos, obteve maior pontuação no quesito “às vezes 

estou a maior parte do tempo triste”, seguido do quesito “às vezes me sinto sozinho” 

(23,1%). O quesito “às vezes penso em me machucar” foi o que menos pontuou (6,8%) 

(Tabela 2). Embora este domínio tenha se mostrado pouco expressivo no que se refere à 

avaliação quantitativa, a avaliação qualitativa das respostas das crianças trouxe 

informações importantes quanto aos motivos que interferem negativamente no seu 

humor, classificados aqui em 7 categorias: 

D
O

M
ÍN

IO
 A

N
SI

ED
A

D
E

Preocupação em não 
aborrecer os pais

Preocupações relacionadas ao 
desempenho e 

responsabilidades escolares

Começar uma série nova

Provas escolares

Cumprimento das 
responsabilidades escolares

Dificuldades de aprendizagem 

Preocupação/ansiedade 
relacionada a sua exposição 

pública

Preocupação relacionada à 
expectativa de possuir algo ou 

ir a algum lugar desejado

Preocupações relacionadas à 
saúde, bem-estar e segurança 

física própria, da família ou 
dos amigos

Medo que a família se separe 

Perocupação com o bem-
estar/saúde física

Medo da violência

Medo de perder os pais 

Preocupação com questões sociais

Preocupações relacionadas às 
expectativas da família

Preocupação em ficar sozinha
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1. Tristeza ou solidão diante da falta de companhia ou atenção; 

2. Tristeza diante da punição/castigo;  

3. Tristeza diante de desentendimentos com os amigos; 

4. Tristeza diante da falta de interação com outras crianças; 

5. Tristeza ao não conseguir alcançar um objetivo ou possuir um objeto; 

6. Tristeza ao se preocupar com alguém querido; 

7. Autoagressão. 

 

Tristeza ou solidão diante da falta de companhia ou atenção. As crianças sentem-se 

tristes ou solitárias quando ficam sozinhas em casa ou quando acompanhadas não 

recebem a atenção que gostariam. 

“Me sinto sozinha quando não tem ninguém em casa comigo”. (Menina de 6 

anos) 

“Me sinto só quando meu pai e minha mãe estão fazendo as tarefas deles”. 

(Menino de 6 anos) 

“Me sinto sozinho quando minha mãe e minha irmã vão dormir”. (Menino de 

7 anos) 

“Me sinto sozinho quando meu irmão está em outro quarto e eu tenho medo 

dele ter saído. Às vezes acordo com medo de estar sozinho em casa”. (Menino 

de 8 anos) 

“Me sinto sozinho quando a minha mãe sai”. (Menino de 11 anos) 

 

Tristeza diante da punição/castigo. As crianças sentem-se tristes quando são punidas 

por seus pais. 

“Fico com vontade de chorar quando a mãe me bate”. (Menino de 6 anos) 

“Eu fico triste quando a minha mãe me bate ou quando eu passo muito tempo 

no celular e ela diz pra eu ir estudar”. (Menina de 10 anos) 

“Fico triste porque minha mãe me bate porque eu apronto”. (Menino de 10 

anos) 

 

Tristeza diante de desentendimentos com os amigos. As crianças sentem-se tristes 

quando se desentendem com os amigos ou alguém de quem gostam. 

“Fico triste quando meus amigos me batem”. (Menino de 7 anos) 

“Fico triste quando estou brigada com alguém”. (Menina de 11 anos) 

 

Tristeza diante da falta de interação com outras crianças. As crianças sentem-se 

tristes quando não interagem com seus pares. 

“Fico triste quando não tenho ninguém pra brincar, quando meus amigos não 

me chamam”. (Menina de 6 anos) 

“Às vezes me sinto sozinho mesmo quando estou com outras pessoas”. 

(Menino de 8 anos) 

“Me sinto só na hora do recreio na escola”. (Menina de 10 anos) 
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“Me sinto sozinha porque meu pai e minha mãe não deixam eu ir brincar na 

casa dos meus amigos nem lá fora”. (Menina de 8 anos) 

 

Tristeza ao não conseguir alcançar um objetivo ou possuir um objeto. As crianças 

sentem-se tristes quando não conseguem possuir ou conquistar algo que desejam. 

“Quando eu gosto de alguma coisa e alguém me toma eu fico triste, o celular 

por exemplo!” (Menino de 6 anos) 

“Eu fico com vontade de chorar quando o meu pai não quer me levar pro 

supermercado porque eu quero comprar tudo”. (Menino de 7 anos) 

“Eu fico triste quando eu quero uma coisa e minha mãe não me dá, tipo o 

patins!”. (Menina de 10 anos) 

“Eu fico triste quando eu não consigo o que eu quero”. (Menino de 11 anos) 

“Eu fico triste quando eu faço alguma coisa que não dá certo”. (Menino de 11 

anos) 

“Eu fico triste quando eu tiro nota baixa”. (Menino de 11 anos) 

 

Tristeza ao se preocupar com alguém querido. As crianças sentem-se tristes quando 

pensam que algo de ruim pode acontecer com alguém que amam. 

“Às vezes eu choro pensando no que pode acontecer com a minha mãe” 

(Menina de 8 anos) 

“Tenho vontade de chorar quando penso em vô e vó” (Menino de 11 anos) 

“Quando acontece algum problema de saúde com alguém da minha família eu 

fico triste”. (Menino de 12 anos)  

 

Autoagressão. Algumas crianças pensam em se auto agredir propositalmente quando 

sentem raiva, outras arriscam-se em aventuras sabidamente perigosas pelo prazer da 

emoção que podem sentir. 

“Se eu me machucar de propósito, quando descobrirem eu vou sofrer 

consequências!” (Menino de 6 anos) 

“Eu penso em me machucar quando alguém briga comigo e eu fico com raiva”. 

(Menino de 7 anos) 

“Eu gosto de me arriscar, gosto de pular de lugares altos porque eu gosto da 

sensação, mesmo sabendo que eu posso me machucar grande!” (Menino de 8 

anos) 

“Quando eu fico zangado eu bato em mim, eu chuto as paredes!” (Menino de 

9 anos) 

“Eu penso em chutar o chão ou a parede quando eu fico com raiva!” (Menino 

de 10 anos) 
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Figura 4– Fatores desencadeadores de tristeza/solidão nas crianças. Picos, Pi, 2018 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

  

➢ Domínio Comportamento 

 

O domínio Comportamento alcançou a segunda maior expressividade quanto a 

respostas positivas à escala. Composto por 4 quesitos, obteve maior pontuação no quesito 

“às vezes tenho facilidade em cumprir regras” (53,8%), seguido de “às vezes me 

arrependo depois que me comporto mal” (42,7%); “às vezes sou esquentado” (41,8%) e 

“às vezes participo de brigas com meus amigos” (20,5%) (Tabela 2), classificados nas 

categorias a seguir: 

1. Desobediência a regras e ordens; 

2. Insistência no mau comportamento; 
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3. Comportamento agressivo – resposta emocional; 

4. Comportamento agressivo – agressividade física. 

 

Desobediência a regras e ordens. Com relação ao cumprimento de regras, a 

desobediência assumida com maior frequência diz respeito aos afazeres domésticos, mas 

também foram citados: ajudar o pai no trabalho, estudar, tomar banho e alimentar seu 

animal de estimação. 

 
“Eu não gosto de lavar a louça”. (Menina de 6 anos) 

“Eu não gosto de arrumar a casa”. (Menino de 8 anos) 

“Eu não gosto de ir ajudar meu pai no trabalho quando ele vai cuidar dos bichos 

(cabras e vacas) por causa do sol quente”. (Menino de 6 anos) 

“Eu acho difícil ir estudar” (Menino de 8 anos) 

“Às vezes eu não obedeço quando minha mãe manda eu ir tomar banho”. 

(Menina de 9 anos) 

“Eu detesto ter que trocar a areia dos gatos”. (Menino de 12 anos)  

 

Insistência no mau comportamento. Verificada no quesito “Eu me arrependo 

depois que me comporto mal”, foi possível perceber que algumas crianças não se 

arrependem quando acreditam que existe um motivo para o mau comportamento. 

“Eu não me arrependi quando um amigo caçou conversa e eu revidei”. (Menino 

de 9 anos) 

 

Comportamento agressivo – resposta emocional. Algumas crianças admitem 

que são esquentadas, ou seja, respondem de forma emocionalmente agressiva ao 

desentender-se com os irmãos ou com os amigos pela posse de objetos, ao discordar na 

escolha ou nos momentos das brincadeiras e ao receber apelidos pejorativos. 

“Eu fico esquentado quando alguém bagunça as minhas coisas”. (Menino de 9 

anos) 

“Às vezes eu fico chateado quando meus primos enchem o saco e ficam 

pegando as minhas coisas sem permissão”. (Menino de 10 anos) 

“Às vezes eu fico com raiva quando meu irmão quebra alguma coisa minha”. 

(Menina de 12 anos) 

“Eu sempre fico com raiva da minha irmã porque ela me chama por apelido”. 

(Menino de 10 anos) 

“Eu fico com raiva quando meu irmão não quer fazer alguma coisa comigo, 

tipo brincar ou jogar videogame”. (Menino de 8 anos) 

 

Também foram motivos de reações emocionalmente agressivas o 

descumprimento de promessas feitas pelos pais, ver seus pais com raiva, ter de realizar 

tarefas domésticas e ser reclamado pelos pais. 



 96 

“Eu fico com raiva dos meus irmãos e às vezes da minha mãe e do meu pai 

porque quando eu peço pra minha mãe me dar um real e ela diz que vai dar e 

depois demora”. (Menino de 6 anos) 

“Se eu ver a minha mãe com raiva eu fico com raiva também, ela nunca fica 

feliz”. (Menino de 9 anos) 

“Às vezes eu fico com raiva quando a minha mãe fica falando pra eu arrumar 

a casa”. (Menino de 11anos) 

“Eu fico com raiva quando a minha mãe fica reclamando das coisas”. (Menina 

de 10 anos) 

 
 

Comportamento agressivo – agressividade física. Algumas crianças envolvem-

se em conflitos físicos ao desentenderem-se com seus pares durante as brincadeiras, ao 

tentar separar uma briga e ao se defender e defender seus amigos. 

 

“Às vezes eu brigo com meus amigos porque eles me derrubam jogando bola 

sem querer”. (Menino de 8 anos)  

“Se alguém provocar meus amigos eu vou defender eles”. (Menino de 9 anos)  

“Às vezes eu tento separar as brigas dos meus amigos e acabo brigando 

também”. (Menina de 9 anos) 

“Às vezes eu brigo pra me defender ou pra defender alguma das minhas 

amigas”. (Menina de10 anos) 

 

 De acordo com as respostas, pode-se perceber que uma média de 50% das crianças 

admitiu pelo menos às vezes desobedecer a regras e comportar-se mal, desentendendo-se 

com seus amigos e também com seus pais e irmãos. Enquanto as principais causas para 

os conflitos com os amigos e irmãos são a posse de objetos e desentendimentos no 

decorrer das brincadeiras, os conflitos com os pais decorre da falta de confiança nos pais 

(promessas não cumpridas), reprodução de atitudes hostis dos pais, a desobediência 

diante de tarefas domésticas e comportamento desafiador, visto que em alguns casos não 

admitem ser corrigidos (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

97 

Figura 5 – Características das crianças com alterações de comportamento X Motivos relatados. 

Picos, Pi, 2018 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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➢ Domínio Atenção 

 

O domínio atenção ocupou a terceira posição, considerando a expressividade das 

respostas positivas à escala. Composto por 4 quesitos, obteve maior pontuação no quesito 

“às vezes sou agitado” (44,5%), seguido de “às vezes me distraio facilmente” (35,0%); 

“às vezes presto atenção facilmente nas aulas” (29,9%) e “às termino as tarefas que 

comecei” (24,8%) (Tabela 2), classificados nas categorias a seguir: 

1. Inquietação; 

2. Distração; 

3. Dificuldade de manter-se concentradas; 

4. Dificuldade para concluir tarefas. 

 

Inquietação. As crianças que se consideram agitadas ou inquietas admitiram que 

sentem dificuldade em se comportar. 

“Eu sou muito agitada porque acho difícil me comportar”. (Menina de 6 anos) 

 

Distração. O maior motivo para a distração foi deixar-se envolver pela 

imaginação. 

“Às vezes eu penso que estou no mundo da lua”. (Menina de 10 anos) 

 

Dificuldade de manter-se concentradas. Quanto a dificuldade em manter-se 

concentradas nas atividades escolares, os principais motivos foram a falta de suporte do 

professor, o desejo constante de estar em outra atividade, em outro local, a distração 

provocada pelo barulho dos colegas de sala e envolver-se em conversas paralelas durante 

a aula. 

“Eu não presto atenção na aula porque a tia não me ensina, ela só ensina os 

outros meninos”. (Menina de 6 anos) 

“Eu não presto atenção na aula porque só tenho vontade de ir pro recreio”. 

(Menino de 6 anos) 

“Eu não consigo prestar atenção na aula porque o barulho dos meus colegas 

me incomoda”. (Menino de 7anos) 

“Eu não presto atenção na aula por causa da gritaria”. (Menino de 8 anos) 

 “Às vezes eu converso na hora da aula”. (Menino de 10 anos) 

 

Dificuldade para concluir tarefas. Algumas crianças sentem dificuldades em 

concluir e, em alguns casos, até de iniciar suas tarefas escolares por não conseguirem 

acompanhar o ritmo dos colegas ou por dificuldades em aprender uma disciplina 

específica. 
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“Às vezes eu não termino as tarefas da escola porque não dá tempo”. (Menino 

de 6 anos) 

“Às vezes eu não termino as tarefas porque não dá tempo copiar o dever do 

quadro”. (Menino de 8 anos) 

“Eu tenho muita dificuldade em matemática por isso às vezes eu não faço as 

tarefas”. (Menino de 10 anos) 

“Eu deixo as minhas tarefas atrasarem, eu até faço uma lista com as atividades 

do dia a dia, mas eu nunca consigo fazer tudo”. (Menina de 11 anos) 

 

Os depoimentos das crianças que admitiram ter dificuldades relacionadas à 

atenção puseram em evidência a sua necessidade de um acompanhamento educacional 

mais intensivo, atenção ao seu tempo de aprender e necessidade de estratégias que as 

ajudem a superar as dificuldades de aprendizagem e despertem o seu interesse em 

aprender. 

Figura 6 – Características das crianças com atenção prejudicada X Causas percebidas. Picos, Pi, 

2018 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

D
O

M
ÍN

IO
 A

TE
N

Ç
Ã

O

Inquietação Por sentir dificuldade em se comportar

Distração Por deixar-se envolver facilmente por sua 
imaginação

Dificuldade de 
manter-se 

concentradas nas 
aulas

Por sentir falta de suporte do professor

Por desejar estar em outra atividade

Por distrair-se com ruídos 

Por conversar durante a aula

Dificuldade para 
concluir tarefas

Por não conseguir acompanhar o ritmo da 
turma

Por sentir dificuldades em aprender



 100 

 

  

➢ Domínio comportamento alimentar 

 

O domínio comportamento alimentar ocupou a quarta posição entre os domínios 

de sintomas psicopatológicos investigados neste estudo (Gráfico 1). Composto por 5 

quesitos, obteve maior pontuação no quesito “às vezes estou sempre pensando em 

comida” (35,0%), seguido de “às vezes como muito e acabo passando mal” (34,2%); 

“sempre tenho medo de ficar gordo” (21,4%), “às vezes o meu peso me incomoda” 

(12,0%) e “às vezes quando como demais fico triste” (5,1%) (Tabela 2).  

Os quesitos investigados neste domínio não permitiram identificar sintomas 

psicossociais relacionados a transtornos alimentares, todavia foi possível verificar os 

sentimentos das crianças em relação à obesidade, especificamente ao “medo de ficar 

gordo” (embora o número de crianças obesas ou com sobrepeso tenha sido muito pequeno 

segundo observado na ocasião das entrevistas) e ao quesito “meu peso me incomoda”. 

Os motivos que levaram as crianças a sentir medo de ficarem gordas podem ser 

classificados em três categorias: 

1. Medo de ficar feio e sofrer bullying; 

2. Medo de ficar doente; 

3. Não conseguir brincar. 

Os motivos relacionados ao incômodo com o peso dizem respeito a:  

1. Estética; 

2. Limitação física. 

Medo de ficar feio e sofrer bullying. Algumas crianças consideram a obesidade 

sinônimo de feiúra e motivo para deboches. 

“Acho feio ficar gordo”. (Menino de 6 anos)  

“Meus colegas falam de outra colega que é gordinha”. (Menina de 6 anos)  

“Tenho medo de ficar feio”. (Menino de 8 anos) 

“Se eu ficar gordo vou sofrer bullying, que é quando as pessoas ficam rindo ou 

falando da gente”. (Menino de 9 anos) 

 “Tenho medo de ficar obeso porque podem ficar tirando sarro com a minha 

cara”. (Menino de 11 anos) 
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Medo de ficar doente. Algumas crianças demonstraram ter consciência quanto aos 

problemas de saúde que a obesidade pode desencadear. 

“Tenho medo de vir doenças”. (Menino de 8 anos) 

 “Tenho medo de ficar gorda porque algumas pessoas morrem por causa da 

obesidade”. (Menina de 11 anos)   

 

Não conseguir brincar. Para algumas crianças, o aumento de peso pode repercutir 

negativamente em suas habilidades motoras, prejudicando o seu desempenho nas 

brincadeiras que envolvem atividade física e disposição, como jogos nos quais é 

necessário correr, por exemplo. 

“Se eu ficar gordo não vou conseguir correr e vou ficar cansado fácil, eu vou 

ficar tão pesado que meu corpo não vai conseguir aguentar”. (Menino de 6 

anos) 

 “Se eu ficar gordo vou ser um fracasso, se fizer uma corrida, se eu for gordo 

e pesado vou correr bem devagar”. (Menino de 9 anos) 

 “Tenho medo de ficar obeso, cair no chão e não levantar mais”. (Menino de 

11 anos) 

 “Se eu engordar mais meu peso não vai me deixar brincar”. (Menino de 12 

anos) 

 

Independentemente do sexo, as crianças que possuem problemas relacionados ao 

aumento ou déficit de peso se sentem incomodadas por sofrerem com as limitações 

físicas, como o cansaço fácil e problemas relacionados à estética, por nem sempre 

conseguirem se vestir como gostariam, e à sua imagem corporal construída a partir da sua 

percepção de como a sociedade a enxerga (gorda ou magra demais). 

“Me incomoda porque às vezes eu fico cansada”. (Menina de 11 anos) 

 ‘Me incomoda porque as roupas que eu tenho não cabem mais em mim”. 

(Menino de 8 anos) 

“Às vezes meu peso me incomoda porque me acho magra demais”. (Menina 

de 12 anos) 

“Todo mundo fica me chamando de magrinha”. (Menina de 6 anos) 

“Às vezes me chamam de magro”. (Menino de 6 anos) 
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Figura 7 – Sentimento das crianças em relação ao peso X causas associadas. Picos, Pi, 2018 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

➢ Domínio uso de substâncias psicoativas 

 

O domínio uso de substâncias psicoativas ocupou a última posição entre os 

sintomas psicopatológicos investigados (Gráfico 1). Composto por 5 itens, obteve 

pontuação positiva apenas nos itens “às vezes tenho vontade de beber, fumar ou usar 

drogas” (3,4%) (Tabela 2).  

Quatro meninos de 6 e 7 anos mencionaram ter vontade de beber cerveja ou fumar 

cigarro, para surpresa dos seus pais que, em todos os casos, estavam presentes no 

momento da aplicação da escala. Ao serem interrogados sobre o porquê do desejo, as 

respostas foram as mesmas: “O papai bebe com os amigos dele!” ou “O papai também 

fuma!”, demonstrando que o desejo das crianças expressa a tendência a reproduzir o 

comportamento de pessoas significativas para elas. 

 Sobre as demais crianças da amostra, uma maioria exprimiu surpresa quando 

questionada sobre o uso das substâncias investigadas no estudo, muitas vezes indagando: 

“Eu sou criança, criança não pode fumar, criança não pode beber!”. Outras demonstraram 

D
O

M
ÍN

IO

C
O

M
P

O
R

TA
M

EN
TO

 A
LI

M
EN

TA
R

Motivos para o medo de 
engordar

Medo de ficar feio e sofrer 
bullying

Medo de ficar doente

Medo de não conseguir brincar

Motivos que para o 
incômodo com peso

Questões estéticas

Limitações físicas



 

 

103 

não compreender sobre o que se tratava a pergunta. Entre as crianças mais velhas, 

algumas demonstraram conhecimento sobre as substâncias ilícitas por meio de aulas na 

escola ou programas de televisão. Um pequeno número de crianças informou conhecer 

pessoas que usam drogas ilícitas apontando para um bairro vizinho. 

 

5.3 Resultados referentes à caracterização sociodemográfica dos familiares que 

participaram da pesquisa  

 

A segunda fase da pesquisa teve como objetivo conhecer os aspectos considerados 

importantes na concepção dos familiares quanto ao cuidado da saúde mental de suas 

crianças no contexto das necessidades essenciais das crianças. 

 

Amostra do estudo 

Nesta etapa da pesquisa foram convidados 25 familiares das crianças respondentes 

da primeira etapa. Desses, uma mãe desistiu logo no início da entrevista (ela assistiu sua 

irmã mais velha ser abusada sexualmente pelo pai diversas vezes na infância, emocionou-

se ao discorrer sobre os vínculos afetivos na sua família e preferiu não dar continuidade 

à entrevista) e duas não puderam ser concluídas (uma mãe por dar à luz e outra por motivo 

de doença na família), totalizando 22 entrevistas concluídas.  

 

Figura 8 – Fluxograma representativo da participação dos sujeitos da segunda etapa da 

pesquisa. Picos- Pi, 2018 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Caracterização dos sujeitos do estudo 

Participaram da segunda etapa da pesquisa 22 familiares das crianças da primeira 

etapa. A análise descritiva das características sociodemográficas da amostra (n=22) 

encontram-se nos Gráficos 8.1 a 8.9, nos quais é possível perceber que a maioria dos 

respondentes da entrevista foi de mães (77,2%), embora tenha havido a participação de 

pais (18,1%) e outros membros da família – tia (4,5%). A média de idades foi de 38,7 

anos (desvio padrão = 6,59), com idade mínima de 28 anos e idade máxima de 59 anos.  

 

Gráfico 3  – Distribuição dos familiares da segunda etapa da pesquisa de acordo com o nível de 

parentesco com a criança (n = 22), Picos, 2018 

 

Fonte: dados da pesquisa 

Gráfico 4 – Distribuição dos familiares da segunda etapa da pesquisa de acordo com a idade (n 

= 22), Picos, 2018 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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Quanto à escolaridade, observou-se diferentes níveis, desde fundamental 

incompleto até pós-graduação a nível de doutorado, predominando os familiares com pós-

graduação (33,3%) e ensino médio completo (22,7%) (Gráfico 8.3), corroborando com as 

informações disponibilizadas pelo ESUS (2018), sobre a escolaridade da população deste 

território (verificar item local do estudo). Com relação à cor, a maioria dos familiares se 

considerou branca (68,1%) (Gráfico 8.4). No que se refere à religião, a maioria se disse 

católica (86,3%) (Gráfico 8.5). 

 

Gráfico 5 – Distribuição dos familiares da segunda etapa da pesquisa de acordo com a 

escolaridade (n = 22), Picos, 2018 

 

Fonte: dados da pesquisa 

Gráfico 6 – Distribuição dos familiares da segunda etapa da pesquisa de acordo com a cor 

informada (n = 22), Picos, 2018 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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Gráfico 7 – Distribuição dos familiares da segunda etapa da pesquisa de acordo com a religião 

informada (n = 22), Picos, 2018 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A renda familiar informada variou de um a mais de 20 salários, com 

predominância de familiares que recebem entre um e dois salários mínimos (31,8%) e 

acima de 6 salários mínimos (36,3%) (Gráfico 8.6). Quanto à ocupação, a maior parte dos 

familiares possui emprego formal (68,1%) enquanto os demais se definiram como 

autônomos (Gráfico 8.7). As informações detalhadas sobre a ocupação de cada sujeito 

podem ser verificadas nos genogramas familiares, apresentados na seção de resultados a 

seguir. 
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Gráfico 8 – Distribuição dos familiares da segunda etapa da pesquisa de acordo com a renda 

familiar informada (n = 22), Picos, 2018 

 

Fonte: dados da pesquisa 

Gráfico 9 – Distribuição dos familiares da segunda etapa da pesquisa de acordo com a ocupação 

informada (n = 22), Picos, 2018 

 

Fonte: dados da pesquisa 

Com relação ao estado civil, predominou a participação de familiares casados 

(86,3%) (Gráfico 8.8). Embora a estrutura das famílias deste estudo tenha sido 

diversificada, a maioria (54,5%) caracterizou-se como nuclear, ou seja, composta por pai, 

mãe e filhos (Gráfico 8.9). 
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Gráfico 10 – Distribuição dos familiares da segunda etapa da pesquisa de acordo com o estado 

civil (n = 22), Picos, 2018 

 

Fonte: dados da pesquisa 

Gráfico 11 – Distribuição dos familiares da segunda etapa da pesquisa de acordo com a renda 

familiar informada (n = 22), Picos, 2018 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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5.4 Resultados obtidos a partir da entrevista e elaboração dos genogramas das 

famílias  

 

Cada um dos 22 familiares participantes da segunda etapa da pesquisa elaborou, 

junto com a pesquisadora principal, o genograma da sua família e, em seguida, respondeu 

às perguntas da pesquisa. A seguir são apresentados quadros que sintetizam os 

genogramas, contendo o mapa estrutural de cada família, uma breve história da família e 

um resumo das respostas ao questionário, a fim de que se possa conhecer as famílias e o 

que elas pensam sobre os aspectos que impactam na saúde física e mental das suas 

crianças e sobre o que elas acreditam que lhes cabe como promotoras desse cuidado. 
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Figura 9 – Genograma da família da Aline 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 10 – Genograma da Família do Beto 

 
 Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 11 – Genograma da família do Caio 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 12 – Genograma da família do Davi 
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Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 13 – Genograma da família do Eduardo, Erick e Esdras 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 



 

 

117 

Figura 14 – Genograma da família da Flávia 

 
 Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 15 – Genograma da família do Guto 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Figura 16 – Genograma da família da Hellen e Hugo 
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Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 17 – Genograma da família do Igor 
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Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 18 – Genograma da família do Júlio 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 19 – Genograma da família do Lucas 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 20 –  Genograma da família da Mariana e Mateus 
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 Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 21 – Genograma da família da Olívia 
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Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 22 – Genograma da família da Paola e Pedro 
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Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 23 – Genograma da família da Renan 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 24 – Genograma da família da Samara 
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Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 25 – Genograma da família da Thaís 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 26 – Genograma da família do Vitor 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 27 – Genograma da família do Yara 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 28 – Genograma da família do Alex 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 29 – Genograma da família do Carlos  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 30 –Genograma da família do Natan 

 

Genograma da Família do Natan (11) 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

A partir da construção dos genogramas e entrevistas com as famílias também foi 

possível obter informações sobre a saúde mental das crianças participantes da primeira 

etapa do estudo, pertencentes às famílias da segunda etapa, bem como sobre as demais 

crianças e adolescentes dessas famílias que não participaram do estudo (crianças e 

adolescentes que não integraram a primeira etapa do estudo por não atenderem ao critério 

de inclusão relacionado à faixa etária).  

Com relação às crianças que responderam a EISPE cujos familiares participaram 

da segunda etapa do estudo, identificou-se que, embora elas tenham sido classificadas 

como emocionalmente saudáveis de acordo com o instrumento, um número expressivo 

delas (31,8%) está ou já esteve sob cuidados de profissionais de saúde mental (Gráfico 

12). 

Das 22 famílias desta etapa da pesquisa, 4 possuem outras crianças ou 

adolescentes com doença mental identificada e que estão sob os cuidados de profissionais 

de saúde mental: 1 irmão da Taís (esquizofrenia), 2 irmãos do Guto (esquizofrenia e 

síndrome de estresse pós-traumático), 1 irmão do Igor (autismo em grau leve) e 1 irmã 

do Mateus e da Marina (se automutila). 
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Gráfico 12 – Dados sobre cuidados em saúde mental das crianças das cujas famílias participaram 

da etapa qualitativa do estudo (n = 27), Picos, 2018 

 

Fonte: dados da pesquisa 

A partir da construção do genograma também foi possível identificar por quem as 

crianças das famílias participantes da segunda etapa do estudo são cuidadas no período 

em que não estão na escola, permitindo-nos conhecer quanto tempo as crianças 

permanecem acompanhadas por familiares ou outras pessoas. Assim, enquanto 81,49% 

das crianças desta amostra são cuidadas por seus próprios pais ou pessoas da família 

(avós/tias), apenas 18,51% delas são cuidadas em um período do dia por pessoas que não 

são consideradas da família. 

Dessas 27 crianças, apenas 4 (Davi, Flávia, Olívia, Samara) não foram cuidadas e 

amamentadas exclusivamente pela mãe nos seus primeiros seis meses de vida, embora 

tenham sido cuidadas na maior parte do tempo por pessoas da família (avós). Apenas uma 

criança (Samara) passou a maior parte da sua infância com babás diferentes, o que indica 

que a grande maioria das crianças desta amostra foram e ainda são cuidadas por seus pais 

ou outros familiares, com quem possuem fortes vínculos. 
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Gráfico 13  – Organização do cuidado das crianças no período em que não estão na escola 

 
 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Nos quadros-síntese dos genogramas e entrevistas apresentados anteriormente, 

foram destacados os aspectos que as famílias participantes deste estudo acreditam 

influenciar de alguma maneira na saúde mental das suas crianças. A partir dessas 

informações foi possível identificar os cuidados relacionados ao suprimento das 

Necessidades Essenciais das Crianças de acordo com Brazelton e Greenspan (2002) para 

que elas possam crescer, aprender e se desenvolver com saúde, com ênfase nos cuidados 

que impactam na sua saúde mental. 

Conforme pode ser visto na Tabela 4, os aspectos que as famílias consideraram 

mais importantes para o desenvolvimento físico e mental saudável das suas crianças 

foram os relacionados à necessidade de relacionamentos sustentadores contínuos, com 

destaque para viver em ambientes harmoniosos, incluindo o lar e a sociedade (54,5%), 

seguido por demonstrações de afeto como amor, carinho e atenção (45%), diálogo com 

os pais (40,9%), ter os pais presentes (31,8%) e a existência de uma relação de confiança 

entre pais e filhos (27%).  

Com relação à necessidade de proteção física, segurança e regulamentação, ter 

uma alimentação saudável foi considerado o mais importante (36,3%). Quanto à 
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necessidade de experiências adequadas ao desenvolvimento, os cuidados relacionados à 

educação tiveram maior destaque (40,9%).  

Com relação à necessidade de estabelecimento de limites, organização e 

expectativas, enfatizou-se a necessidade de a criança ter alguém que a corrija, que 

estabeleça limites e regras para o seu comportamento (31,8%). Ao que diz respeito à 

necessidade de comunidades estáveis e amparadoras e de continuidade cultural, a 

orientação moral (27,2%) e o ensinamento sobre os valores familiares (22,7%) foram os 

cuidados mais enfatizados pelos familiares. 

 

Tabela 4 – Aspectos considerados pelas famílias como importantes para o desenvolvimento físico 

e mental saudável da sua criança (n = 22), Picos, Piauí. 

Cuidados relacionados a necessidades de relacionamentos 

sustentadores contínuos 

N %  

• Amor, carinho, atenção 

• Ter alguém que se dedique a ela – tempo 

• Ter alguém que se interesse por ela 

• Ter alguém que saiba lidar com seu comportamento 

• Ter alguém atento a suas necessidades 

• Ter alguém que a ajude a lidar com seus próprios sentimentos 

• Ter alguém que a ajude em suas dificuldades – apoio 

• Ter alguém que acompanhe a sua rotina diariamente 

• Ter amigos - boas companhias 

• Segurança emocional 

• Comunhão conjugal/Pai e mãe cuidando juntos 

• Pais presentes 

• Ser preservada dos problemas de adultos 

• Ambientes harmoniosos – lar sociedade 

• Relação de confiança entre pais e filhos 

• Ser preservada dos conflitos conjugais 

• Ter os pais como amigos 

• Diálogo 

• Família estruturada 

• Respeito mútuo  

10 

3 

4 

2 

 

3 

2 

5 

2 

4 

4 

2 

7 

3 

12 

6 

3 

4 

9 

2 

4 

45 

14 

18,18 

9,09 

 

13,64 

9,09 

22,73 

9,09 

18,18 

18,18 

9,09 

31,82 

13,64 

54,55 

27,27 

13,64 

18,18 

40,90 

9,09 

18,18 
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Cuidados relacionados a necessidades de proteção física, segurança e 

regulamentação 

  

• Precaução com o uso de drogas 

• Segurança física 

• Prática de esportes 

• Saúde física 

• Cuidado com a mídia 

• Alimentação saudável 

• Conforto   

• Higiene  

3 

5 

5 

4 

3 

8 

1 

1 

13,64 

22,73 

22,73 

18,18 

13,64 

36,36 

4,55 

4,55 

Cuidados relacionados a necessidades de experiências adequadas ao 

desenvolvimento 

  

•  Brincar – com os amigos, com a família 

•  Lazer/ Experiências agradáveis 

•  Educação/Ter alguém que a motive a estudar/que a ajude com seus 

deveres escolares 

•  Ter atividades 

•  Socialização 

•  Ter suas próprias experiências 

•  Espaço físico* 

•  Ter a sua privacidade/intimidade respeitadas*  

4 

3 

9 

 

1 

1 

1 

3 

4 

 

18,18 

13,64 

40,90 

 

4,55 

4,55 

4,55 

13,64 

18,18 

Cuidados relacionados a necessidades de estabelecimento de limites, 

organização e expectativas 

  

•  Ter alguém que a corrija/ Limites e regras/Disciplina 

•  Ter alguém que a incentive a buscar seus objetivos/ Apoio para 

perseverar* 

•  Reconhecer o valor do trabalho/esforço*  

7 

2 

 

1 

31,82 

9,09 

 

4,55 

Cuidados relacionados a necessidades de experiências que respeitem 

as diferenças individuais 

  

•  Orientação com linguagem adequada a sua compreensão 

•  Não ser comparada 

•  Ter sua individualidade, seu tempo de aprender respeitados 

•  Não ser cobrada além do que está ao seu alcance*  

1 

1 

1 

1 

4,55 

4,55 

4,55 

4,55 

Cuidados relacionados a necessidades de comunidades estáveis e 

amparadoras e de continuidade cultural 

  

• Exemplo 

• Orientação moral – certo e errado/bem e mal 

3 

6 

13,64 

27,27 
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• Valores familiares 

• Orientação espiritual 

• Orientação para a vida/Aconselhamento* 

• Ter pais bem informados* 

• Ter responsabilidades definidas*  

 

5 

3 

3 

1 

2 

 

22,73 

13,64 

13,64 

4,55 

9,09 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Com relação aos aspectos que as famílias consideraram prejudiciais para o 

desenvolvimento físico e mental saudável das suas crianças (Tabela 5), destacou-se a 

necessidade de relacionamentos sustentadores contínuos no que diz respeito à convivência 

da criança em um lar conflituoso e hostil (40,9%) e testemunhar conflitos conjugais entre 

seus pais (31,8%). 

 

Tabela 5 – Aspectos considerados pelas famílias como prejudiciais para o desenvolvimento físico 

e mental saudável da sua criança 

Cuidados relacionados a necessidades de relacionamentos 

sustentadores contínuos 

N % 

•  Falta de apoio da família/Falta de companheirismo 

•  Falta de acompanhamento/ Falta de interesse pela criança 

•  Falta de confiança nos pais 

•  Falta de reunião familiar 

•  Conflitos conjugais 

•  Lar conflituoso/hostil 

•  Ruptura da família 

•  Pressão da escola e da família 

• Tortura psicológica/violência psicológica  

2 

2 

3 

1 

7 

9 

1 

2 

2 

9,09 

9,09 

13,64 

4,55 

31,82 

40,90 

4,55 

9,09 

9,09 

Cuidados relacionados a necessidades de proteção física, segurança e 

regulamentação 

  

•  Doença mental na família – suicídio, depressão 

•  Doença crônica na família 

•  Saúde física prejudicada 

•  Álcool e outras drogas 

•  Alimentação inadequada 

•  Bullying 

•  Influências negativas da sociedade 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

4 

4 

4,55 

4,55 

4,55 

13,64 

9.09 

4,55 

18,18 

18,18 
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•  Influências negativas da mídia   

Cuidados relacionados a necessidades de experiências adequadas ao 

desenvolvimento 

  

•  Não ter amigos 1 4,55 

Cuidados relacionados a necessidades de estabelecimento de limites, 

organização e expectativas 

  

•  Meritocracia* 

•  Problemas financeiros da família*  

1 

2 

4,55 

9,09 

Cuidados relacionados a necessidades de experiências que 

respeitem as diferenças individuais 

  

•  Insegurança, baixa autoestima da criança, sentir-se diferente*  2 9,09 

Cuidados relacionados a necessidades de comunidades estáveis e 

amparadoras e de continuidade cultural 

  

-   

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para as famílias deste estudo, as maiores dificuldades relacionadas ao cuidado do 

desenvolvimento físico e mental das crianças (Tabela 6) dizem respeito à necessidade de 

estabelecimento de limites, organização e expectativas, principalmente no que se refere a 

lidar com o comportamento da criança (59%). Quanto aos cuidados voltados para a 

necessidade de proteção física, segurança e regulamentação, a dificuldade de proteger as 

crianças de influências negativas da mídia, da sociedade e dos amigos foi a mais citada 

(22,7%). Com relação aos cuidados relacionados a necessidades de experiências adequadas 

ao desenvolvimento, os familiares destacaram que a maior dificuldade se encontra nos 

cuidados voltados para a educação da criança (22,7%). 

 

Tabela 6 – Dificuldades relacionadas ao cuidado da saúde física e mental das crianças  

Cuidados relacionados a necessidades de relacionamentos 

sustentadores contínuos 

N % 

•  Não compreender o comportamento/sentimento da criança 

•  Promover a interação com outros membros da família - pai 

•  Tempo para dedicar-se a criança/ Tempo para convivência em família 

•  Cuidar sozinha 

•  Promover a harmonia familiar/integridade da estrutura familiar 

•  Cuidar para que a criança não desenvolva problemas de saúde mental 

como outros membros da família  

2 

1 

4 

2 

1 

 

1 

9,09 

4,55 

18,18 

9,09 

4,55 

 

4,55 

Cuidados relacionados a necessidades de proteção física, segurança e 

regulamentação 
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•  Promover a segurança física 

•  Promover uma alimentação saudável 

•  Promover a saúde física – dar a medicação 

•  Cuidado com as influências negativas da mídia e da sociedade, amigos  

2 

3 

2 

5 

9,09 

13,64 

9,09 

22,73 

Cuidados relacionados a necessidades de experiências adequadas ao 

desenvolvimento 

  

•  Dificuldades relacionadas a educação – educar, educar sozinha 

•  Ensinar a criança a cuidar de si/prepara-la para o futuro 

•  Cuidar sem invadir a privacidade/intimidade 

•  Aceitar as escolhas/decisões das crianças 

•  Promover o lazer 

•  Não exigir demais da criança  

5 

3 

1 

1 

1 

1 

22,73 

13,64 

4,55 

4,55 

4,55 

4,55 

Cuidados relacionados a necessidades de estabelecimento de limites, 

organização e expectativas 

  

•  Lidar com o comportamento da criança 

•  Estabelecer regras/ Corrigir a criança 

•  Ensinar a criança a ser organizada, disciplinada   

13 

2 

2 

59,09 

9,09 

9,09 

Cuidados relacionados a necessidades de experiências que respeitem as 

diferenças individuais 

  

•  Aceitar que o filho precisa de ajuda em saúde mental* 

•  Conscientizar a família estendida sobre as necessidades de cuidado da 

criança*  

1 

1 

4,55 

4,55 

Cuidados relacionados a necessidades de comunidades estáveis e 

amparadoras e de continuidade cultural 

  

•  Insegurança sobre o cuidado* 

•  Ser mãe muito jovem – inexperiência* 

•  Dificuldades financeiras*  

1 

1 

4 

4,55 

4,55 

18,18 

Fonte: dados da pesquisa 

Para a maioria das famílias deste estudo, o seu papel parental no que se refere à 

promoção do desenvolvimento físico e mental saudável da sua criança (Tabela 7) diz 

respeito à promoção de cuidados voltados para as necessidades de relacionamentos 

sustentadores contínuos. Estar sempre presente e atento aos detalhes do dia a dia e às 

necessidades das crianças foi o cuidado que mais se destacou (40,9%). Dedicar-se à 

criança, oferecendo a ela o melhor de si (31,8%), demonstrar interesse, mantendo contato 

e dedicando tempo a ela (22,7) e passar coisas boas, momentos de lazer (22,7%) também 

foram apontados como importantes deveres dos pais. 
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Quanto aos cuidados relacionados à necessidade de proteção física, segurança e 

regulamentação, oferecer uma alimentação saudável e nutritiva (27,2%) foi o papel que 

mais se destacou. Com relação aos cuidados relacionados a necessidades de experiências 

adequadas ao desenvolvimento, a maioria dos pais destacou que é seu papel incentivar os 

estudos, acompanhar a criança nos seus deveres e participar da sua vida escolar (45,4%). 

Quanto ao seu papel como promotor dos cuidados relacionados à necessidade de 

comunidades estáveis e amparadoras e de continuidade cultural, dar o exemplo foi o 

cuidado de maior destaque (27%). 

 

Tabela 7 – Percepção do papel parental dos familiares quanto à promoção do desenvolvimento 

físico e mental saudável da sua criança. 

Cuidados relacionados a necessidades de relacionamentos sustentadores 

contínuos 

N % 

•  Estar sempre presente/ Estar atenta aos detalhes do dia-a-dia da criança/ 

Estar atenta às necessidades das crianças 

•  Mostrar interesse pela criança/ Manter contato com a criança/ Dar atenção 

a criança, dedicar tempo a ela 

•  Dar carinho e amor 

•  Ser paciente 

•  Promover o bem-estar emocional/ Promover o equilíbrio entre a saúde 

física e emocional da criança 

•  Dedicação – fazer o melhor que pode/ Ser pai, ser mãe 

•  Preservar a criança de conflitos no lar 

•  Promover a paz e a união entre os irmãos/harmonia no lar 

•  Passar coisas boas/compartilhar momentos com a criança/lazer 

•  Estar atento aos sentimentos/comportamentos da criança/Saber identificar 

o que é normal e o que é patológico no comportamento da criança e buscar 

ajuda quando necessário 

•  Dialogar com a criança 

•  Ajudar a criança a resolver seus conflitos/Apoiar a criança 

•  Ser amigo da criança   

9 

 

5 

 

3 

1 

4 

 

7 

1 

4 

5 

3 

 

 

3 

3 

1  

40,90 

 

22,73 

 

13,64 

4,55 

18,18 

 

31,82 

4,55 

18,18 

22,73 

13,64 

 

 

13,64 

13,64 

4,55 

 

Cuidados relacionados a necessidades de proteção física, segurança e 

regulamentação 

  

•  Leva-la ao médico, dar a medicação 

•  Conscientizar a criança que ela também é responsável por sua saúde  

•  Oferecer uma alimentação saudável 

2 

1 

6 

9,09 

4,55 

27,27 
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•  Promover um sono tranquilo 

•  Prover a vestimenta 

•  Estar atento às influências negativas – mídia, sociedade 

•  Promover a sua segurança física 

•  Conhecer os amigos dos filhos e suas famílias 

•  Proporcionar conforto 

•  Proporcionar uma atividade física para a criança 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

9,09 

4,55 

4,55 

13,64 

4,55 

4,55 

4,55 

 

Cuidados relacionados a necessidades de experiências adequadas ao 

desenvolvimento 

  

•  Incentivar o estudo/acompanha-la nos deveres escolares/participar da vida 

escolar 

•  Reconhecer as necessidades da criança em cada fase da vida 

•  Promover os momentos de brincadeiras com a família e com os 

amigos/brincar com a criança 

•  Respeitar a privacidade/intimidade da criança 

•  Ensinar/orientar a criança respeitando a sua fase de desenvolvimento/ 

Orientação para a vida/Aconselhamento 

10 

 

1 

4 

 

1 

4 

45,45 

 

4,55 

18,18 

 

4,55 

18,18 

Cuidados relacionados a necessidades de estabelecimento de limites, 

organização e expectativas 

  

•  Orientar a criança sobre suas possibilidades e limites 

•  Organizar a rotina da família 

•  Manter a ordem/disciplina no lar/ Impor limites e regras/ Corrigir a criança 

•  Incentivar o bom comportamento 

•  Ajudar a criança a buscar seus ideais 

•  Cobrar a realização das tarefas atribuídas às crianças*  

1 

3 

4 

2 

1 

1 

4,55 

13,64 

18,18 

9,09 

4,55 

4,55 

Cuidados relacionados a necessidades de experiências que respeitem 

as diferenças individuais 

  

•  Ajudar a criança a se sentir confiante, a aceitar-se como ela é 

•  Ajudar a criança a se conhecer 

•  Ajudar a criança a se sentir importante 

1 

1 

1 

4,55 

4,55 

4,55 

Cuidados relacionados a necessidades de comunidades estáveis e 

amparadoras e de continuidade cultural 

  

•  Orientação moral/ Ensinar as regras da sociedade 

•  Ensinar a criança a valorizar o que possui 

•  Dar o exemplo 

•  Cuidar pensando nas próximas gerações 

3 

2 

6 

1 

13,64 

9,09 

27,27 

4,55 
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•  Repassar os valores familiares (tomar a bênção/respeitar os mais velhos/ser 

independente) 

•  Formação cristã 

•  Ensinar a criança a ser responsável/mostrar que ela tem um papel a cumprir 

•  Mostrar para a criança a importância da família  

3 

 

2 

2 

2 

13,65 

 

9,09 

9,09 

9,09 

Fonte: dados da pesquisa 

 Os cuidados e dificuldades das crianças identificados com um asterisco (*) – ter pais bem 

informados; ter responsabilidades definidas; meritocracia; problemas financeiros da família; 

insegurança, baixa autoestima da criança, sentir-se diferente; aceitar que o filho precisa de ajuda 

em saúde mental; conscientizar a família estendida sobre as necessidades de cuidado da criança; 

insegurança sobre o cuidado prestado; ser mãe muito jovem - não constam explicitamente no 

referencial das Necessidades Essenciais das crianças de Braselton e Greenspan (2002), todavia 

foram identificados e apontados pelos familiares como importantes direta ou indiretamente para 

o bom desenvolvimento e saúde mental das crianças. 

 

5.5 Resultados obtidos a partir dos genogramas - aspectos do cuidado relacionados 

à experiência do cuidador com sua família de origem  

 

 

No decorrer da construção dos genogramas, ao discorrerem sobre como cuidam 

das suas crianças, vários familiares mencionaram sobre como experiências vivenciadas 

em sua infância com sua família de origem influenciaram a sua forma de cuidar. No 

quadro a seguir, são apresentados trechos das falas dos familiares que evidenciam as 

associações no que diz respeito a: presença dos pais no cuidado cotidiano da criança; 

promover ou preservar a harmonia familiar; brincar com a criança; aceitar que ela precisa 

de ajuda e convencer a família da sua necessidade; oferecer  uma alimentação saudável; 

ensinar os valores familiares como o respeito aos mais velhos e dar valor ao trabalho; 

conversar, dialogar com as crianças; demonstrar seu amor; brincar; dar limites a elas; 

protege-las e; dedicar tempo a elas. 

  

Quadro 1 – O cuidado prestado como reflexo do cuidado recebido 

Familiar  Cuidado que presta ou que considera 

importante para o desenvolvimento 

emocional saudável da sua criança  

Cuidado que recebeu em sua infância 
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Amanda, 

mãe da 

Aline 

Presença dos pais no cuidado cotidiano da 

criança 

“Eu faço o possível pra ser uma boa mãe. 

Tá sempre presente. O pai dela também tá 

sempre presente, gosta dela, faz o que 

pode.” 

  

A mãe parece querer oferecer à filha o que 

ela mais sentiu falta em sua infância, a 

atenção do pai, bem como a orientação e o 

diálogo com ele, coisas que admira no 

marido e no sogro. 

“Pra ser um bom pai é assim, tá sempre 

presente na vida da criança, tá sempre 

observando o que ela precisa, o que ela faz, 

o que ela deixa de fazer, meu pai nunca 

prestou atenção em mim. Isso fez muita 

falta pra mim, meu pai nunca soube o que é 

prestar atenção aos filhos, pra saber o que 

que eles fazem e isso machuca muito a 

gente.”  

 

Bianca, mãe 

do Beto 

Harmonia familiar 

“Eu acho que o âmbito familiar é muito 

importante, a família viver em comunhão, 

viver, mostrar todos os dias na 

convivência os valores, o respeito um com 

o outro” 

 

Acreditando no impacto negativo do 

ambiente familiar conflituoso sobre a saúde 

mental da criança, para que o filho não 

vivenciasse as brigas com os pais, e 

sofresse os traumas que ela mesma sofreu, 

a mãe decidiu se separar do pai da criança. 

“Eu passei um ano casada vivendo muitas 

atribulações, mas até então eu não tinha 

pensado em me separar por que eu tinha 

aquela convicção de que casamento é pra 

vida toda, quando eu resolvesse casar eu 

iria procurar fazer o máximo pra viver a 

vida inteira com aquela pessoa, só que 

quando eu tive meu filho eu não pensava 

assim, por que eu não queria pra meu filho 

a mesma situação ruim e conturbada que 

eu estava vivendo, então pensando na 

saúde física e emocional dele foi que eu 

resolvi assim rapidamente me separar e fiz 

de tudo pra que isso ocorresse o mais 

rapidamente possível” 

Dinha, mãe 

do Davi 

Aceitar que o filho precisa de ajuda em 

saúde mental. 

“Pra mim foi doloroso quando a 

professora, a coordenação da escola dele 

me chamou e disse que eu tinha que 

procurar um psiquiatra, a coordenação 

me chamou e foi passado essa questão do 

Davi que o Davi ficava dizendo que ficava 

angustiado na escola” 

 

 

 

 

Ao conversar com um profissional de saúde 

mental a mãe compreendeu que o filho 

sofria como ela quando tinha a sua idade e 

passou a aceitar que o filho necessitava de 

ajuda, algo que ela não recebeu. 

“Depois eu sentei e comecei a pensar e eu 

entendi melhor o caso do Davi por que eu 

voltei muito pro meu passado, por que eu 

me via ali quando eu era pequena da idade 

do Davi, por que eu sempre fui uma pessoa 

retraída, eu sempre fui uma pessoa 

angustiada, eu sempre fui uma pessoa 

muito preocupada, eu sempre fui aquela 

pessoa que tive algumas preocupações que 

eu como criança não era pra eu ter, [...] aí 

quando eu levei o Davi pro doutor Talles 

que a gente conversou bastante, pra mim 

ficou muito mais claro muitas coisas que eu 
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Oferecer uma alimentação saudável. 

 “A minha preocupação hoje é o que eu 

posso oferecer pro Davi comer, ficar 

satisfeito, uma comida saudável 

 

 

 

Conscientizar a família estendida que a 

criança precisa de cuidados 

“Minha família sabe de todo o tratamento 

mas não é algo preocupante pra minha 

família. Minha família não tem esse 

olhar... não é que eles não se preocupem, 

eles se preocupam sim, mas eles não 

chegam a ver que o Davi está doente! É 

algo natural pra eles.” 

não conseguia enxergar, aí ele 

conversando com a gente e aí eu fui 

entendendo muitas coisas que o Davi tava 

sentindo.”  

Ao compreender que o filho come devido a 

sua ansiedade, a mãe passou a se preocupar 

com a sua alimentação, o que sua família 

nunca fez 

“antes eu não tinha muito essa 

preocupação por que nós somos de família 

que não se preocupa em fazer dieta, em 

comer aquela comida mais saudável. Antes 

eu não pensava nisso” 

A mãe conversou com a família sobre o 

problema de saúde do filho 

“Na família nós conversamos sobre o 

tratamento do Davi, eu falei pra eles, todos 

tem conhecimento do tratamento que ele tá 

fazendo mas minha família não vê como 

algo problemático. Acho que é por conta da 

convivência. Minha irmã mesmo diz pra 

mim quando ele vai pra lá: Dinha, hoje eu 

fiz cachorro quente e dei três cachorros 

quente pro Davi! Ela acha vantagem ali 

[...] Então quando ele vai pra lá eles acham 

tudo normal, natural! Só que eu vejo que 

isso não é uma vantagem que isso é por 

causa da ansiedade dele, que ele tá 

comendo por que ele tá ansioso.”  

Ellen, mãe 

do Eduardo, 

do Erick e 

do Esdras 

Respeito aos mais velhos 

 “Eu ensino eles a pedir a bênção” 

 

O valor do trabalho.  

 

“Eles [pais da Ellen] dizem: olha, é o 

seguinte, a vida é mole pra quem sabe 

viver, pra quem não sabe ela é dura! Aí 

com os meninos eu tento também mostrar 

isso aí, eu tento mostrar pra eles que 

problema tem, mas que a gente tem que 

saber passar por eles, pode doer, pode, 

mas a gente tem que saber passar!” 

 

Valores familiares 

 “Procuro mostrar pra eles os valores 

que eu aprendi na infância, por exemplo: 

a minha mãe trabalhava três horários, 

tinha três filhos, mas ela não chegava 

descontando em nós as frustrações do 

A mãe ensina aos filhos que eles devem 

respeito aos mais velhos 

“Meus pais me ensinaram uma coisa que 

eu levo pra vida, respeito!” 

A mãe incentiva os filhos a se esforçarem 

pelo que querem 

“ Quando é objeto eu tento incentivar eles 

a juntar, pra eles saber que não é só a 

gente estralar os dedos, que pra gente ter 

as coisas a gente tem que fazer a 

contrapartida também e eles se juntam pra 

comprar!eu tento mostrar pra eles que na 

vida tudo tem uma contrapartida, o salário 

que a gente recebe é a contrapartida do 

trabalho que a gente presta 

A mãe cuida dos filhos inspirada nos 

valores que sua própria mãe lhes passou 

não pegar as frustrações, a sobrecarga do 

meu trabalho que é muito estressante, eu 

procuro não jogar neles, procuro, faço de 

tudo pra manter separado” 
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trabalho dela não! Aí o que é que eu 

tento? Também não fazer isso aí, 

Respeitar a escolha dos filhos 

“Eu pude escolher [a minha profissão], 

então se meus pais souberam [respeitar a 

minha escolha], então imagine eu, eu é 

que sou obrigada a saber” 

 

Demonstrar seu amor aos filhos 

 “Eles dois como pai e mãe eles foram 

muito bons, por que assim, o que um pai 

e uma mãe podem dar de melhor pra os 

filhos, em primeiro lugar é o interesse de 

querer estudar e amor e carinho, amor e 

carinho, eu te garanto, faz milagre” 

 

 

 

 

 

 

A mãe procura respeitar a escolha dos 

filhos 

A gente tem que ter cuidado pra não 

colocar o querer da gente... por exemplo, 

eu queria ser engenheiro mas não deu 

certo, eu não tinha condições de estudar, 

eu não pude, mas meu filho vai ser! Não 

meu filho vai ser o que ele quer! 

A mãe demonstra seu amor no cuidado que 

tem com os filhos 

“Os meus filhos vão lembrar de mim 

quando eu não estiver com eles não é do 

que eu deixei pra eles, mas é do que eu 

lembro dos meus pais, eu lembro que minha 

mãe mesmo depois de um dia exaustivo de 

trabalho ela botava nós três na cama e 

deitava cantando musiquinhas, eu me 

lembro das músicas, o que fica é isso aí, 

esses momentos aí! [...] a gente tem pelo 

menos pra propiciar a saúde mental deles, 

eu tento fazer isso, tento agregar nas 

lembranças deles, o máximo de 

informações positivas, por que eu sei que 

um dia eles vão ser mais ou menos com os 

filhos deles, como a gente é com eles [...]a 

gente é quem marca também os filhos.”   

Fernanda, 

mãe da 

Flávia 

Conversar com a filha 

“Eu gosto muito de conversar com ela, 

quando eu vejo que ela tá viciada no 

celular demais, tem um negócio no 

youtube que ela quer toda hora assistindo 

vídeo, então eu converso, filha, vamos 

diminuir o celular, vamos aumentar os 

estudos, quando as notas caem, eu chamo 

Flávia, as notas estão caindo, tá 

acontecendo alguma coisa?Eu quero ser 

amiga dela [...] eu quero ser esse tipo de 

mãe pra ela.”   

Respeito aos mais velhos, limites 

Flávia ficou danada, gritou mais alto do 

que eu, eu não gosto, por que eu acho 

horrível uma criança gritar com os pais, 

eu coloco de castigo, eu não sou aquela 

mãe de tá batendo não, mas colocar de 

castigo é comigo mesmo.”   

A mãe sempre procura conversar com a 

filha, ser amiga dela, conquistar sua 

confiança, algo que ela sentiu falta na sua 

infância e adolescência: 

“Eu sou uma mãe que gosto muito de 

conversar, já é uma experiência que eu não 

tive muito, mãe não era muito de conversar 

comigo, acho que do tempo dela não tinha 

muito isso, então eu já quero mudar nesse 

sentido, eu quero ser uma mãe que 

conversa, eu quero ser amiga dela” 

A obediência e o respeito aos mais velhos 

são ensinamentos que a mãe reproduz no 

cuidado da filha 

“Essa parte da minha mãe de colocar de 

castigo, de não ver criança falando mais 

alto do que os mais velhos, isso tudo 

repassou pra mim, por que isso tudo eu 

faço com a Flávia.   

Hélio, pai da 

Hellen e do 

Hugo 

Proporcionar um ambiente familiar 

saudável 

“o que a gente entende como importante, 

que define o quadro de saúde mental da 

Os pais viveram em ambientes familiares 

conflituosos devido o alcoolismo dos pais 

“Eu cito o meu exemplo na minha infância, 

eu tive problemas na família, meu pai 
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criança, a gente procura fazer, que é 

procurar viver num ambiente que tenha 

paz, que tenha diálogo, a gente não 

consome bebida alcóolica, drogas, essas 

coisas não tem no nosso lar.” 

  

Dialogar, conversar com os filhos 

 Sempre que eu vejo ela triste, eu já chego 

lá brincando e aí se eu vejo que ela não 

quer interagir eu procuro conversar com 

ela, saber o por quê e a gente termina 

resolvendo aquilo ali.” 

 

 

 

 

 

Dedicar tempo aos filhos 

“Eu acredito que até hoje a gente tá 

vivendo bem , um dos momentos melhores 

no que diz respeito a criação dos filhos, 

por que de manhã eles vão pra escola, aí 

minha esposa tem um horário bom de 

almoço, duas horas, a gente passa com 

eles, almoçamos juntos, os quatro. Eu 

pego eles na escola, pego a minha esposa, 

a gente vem junto, almoça em casa, e à 

tarde, dificilmente eles passam a tarde 

inteira só.” 

bebia, consumia muito álcool, tinha 

questões financeiras também [...] minha 

esposa padeceu um pouco com isso, por 

que ela tinha um pai que era alcóolatra e 

ela tinha muitos conflitos em casa por conta 

dessa questão.”  

Quando criança o pai não tinha diálogo 

com seus pais e irmãs mais velhas 

“Eu fui uma criança que eu não 

desabafava, eu não conversava muito com 

minhas irmãs, meus pais também não me 

chamavam pra conversar, me viam triste, 

eu acredito que eles observavam quando 

eu tava triste, a minha mãe era quem era 

mais sensível a isso, ela me abraçava, mas 

ela não tinha um diálogo, ela não 

procurava saber, meu filho, por que que 

você tá assim?[...] Pegando essa minha 

experiência, é que hoje eu sinto a 

necessidade de conversar muito com eles, 

de mostrar pra eles. 

Enquanto alcoolista o pai não dispunha de 

tempo para os filhos, o que mudou quando 

ele deixou o vício 

“a partir do momento que ele deixou a 

gente viu uma diferença muito grande 

dentro de casa, não só financeira, mas 

também a questão conjugal, ele com a 

minha mãe começaram a se relacionar 

melhor e a atenção dele com a gente, por 

que no final de semana, já que ele não 

bebia, esse tempo que ele não passava mais 

com os amigos ele agora passava com a 

gente, a gente teve mais tempo.”  

Laura, mãe 

do Lucas 

Demonstrar amor aos filhos e repassar os 

valores familiares 

“Quando a gente acorda eles me dão a 

bênção, me abraçam me beijam e eu 

também”  

A mãe cuida dos filhos com o mesmo 

amor com que foi cuidada por seus pais 

“Eu cresci assim, quando eu ia dormir eu 

dava a benção a meus pais, quando eu 

acordava também aí eu ensinei a eles. 

Minha mãe ensinou a gente a rezar eu 

também ensino a eles”  

Mirna, mãe 

do Mateus e 

da Marina 

Diálogo e confiança entre pais e filhos 

“É conversar, é estar toda hora. 

Qual é a necessidade que ele está 

tendo nesse momento, e conversar.”  

 

Durante sua infância e adolescência a mãe 

sentiu falta deter uma relação de confiança 

e diálogo com a sua própria mãe 

“Ela sempre tinha esse defeito comigo 

que era bater de frente comigo e eu 

sempre fui a que batia de frente com 

ela, e eu nunca tive abertura, eu 

comecei namorar não falei pra ela, 

menstruei, não falei pra ela, nada, eu 

não tinha nenhuma conversa com ela, 

porque quando eu ia falar eu não sei se 

é porque eu já ia com 4 pedras na mão, 
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ela não tinha coragem de falar nada 

comigo ela sempre tinha esse defeito 

comigo que era bater de frente comigo 

[...] foi o maior erro dela, ela não 

encostava em mim pra ter uma 

conversa.” 

Olga, mãe 

da Olívia 

Como mãe, responsabilizar-se pelo 

cuidado dos filhos 

 “O pai como viaja muito eu percebo que 

ele deixa mais essa responsabilidade pra 

mim, então acompanhar o 

desenvolvimento na escola, como é que tá 

as notas, então todo esse contexto fica 

mais comigo [...]Talvez ele achasse 

cômodo não se preocupar tanto por que 

tinha uma mulher, uma esposa que se 

preocupava por tudo. Talvez tenha sido 

falha minha eu não ter insistido mais a 

presença dele com relação ao 

acompanhamento na escola, a direcionar, 

por que ele não é muito de conversar”  

 Dar responsabilidades aos filhos 

Por exemplo, pra tarde eu já deixei 

algumas tarefas pra cada um fazer em 

casa além das questões de estudar [...] eu 

priorizei, estude, faças as tarefas 

domésticas e depois é que você vai 

descansar e descansar inclui mexer no 

telefone! Eu tento passar pros meus filhos 

a questão da responsabilidade pelas 

tarefas de casa” 

 

 

Assim como a sua própria mãe, Olga tomou 

para si a responsabilidade do cuidado dos 

filhos 

“Eu acho que eu herdei um pouco da minha 

mãe, sou eu que comando, que coordeno 

tudo” 

 

 

 

 

 

A mãe acredita que as crianças precisam ter 

responsabilidades para aprenderem a ser 

autônomas, algo que ela não teve em sua 

infância 

 “Hoje eu me pergunto se essa minha falta 

de aptidão pra cozinhar seja por que ela 

não tenha me obrigado por que às vezes na 

época de adolescente eu dizia: não mãe! Eu 

tenho que estudar pra prova de amanhã! E 

aí ela supria essa tarefa doméstica e me 

deixava à vontade e é por isso que eu ficava 

dependente dela, eu escorava nela, mas 

hoje eu não deixo os meus fazerem isso e 

ela diz que eu estou escravizando os netos 

dela, mas eu vejo que é uma coisa que eu 

preciso dar uma certa responsabilidade 

pra eles, uma certa autonomia que é algo 

que o meu marido cobra demais.”  

Vitória, mãe 

do Vitor 

Dar responsabilidades aos filhos para 

ensiná-los a conquistar o que desejam 

 “Ele sempre trabalhou também com a 

gente, foi uma coisa que a gente ensinou. 

Hoje eu acho que a felicidade que a gente 

promove aos filhos não é eles terem de 

tudo e sim eles fazerem de tudo pra 

conquistar 

 

Desde cedo a mãe teve responsabilidade 

de trabalhar para ajudar a sustentar a 

família 

“teve uma época que meu pai foi pra São 

Paulo e nos deixou, então a gente tinha que 

cultivar a terra, plantar, colher, como as 

duas irmãs mais velhas já estavam casadas 

e os três mais novos eram pequenos, então 

era eu e meus irmãos que faziam, desde de 

criança, fui pra roça com sete anos de 

idade, depois veio as farinhadas, enfim, 

desde cedo a gente trabalhou. Foi difícil, 

mas era bom, a gente sempre teve minha 
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mãe e meu pai presente, meu pai pra mim 

foi um espelho em tudo.” 

Yuri, pai da 

Yara 

Proteção física 

“Tem uma coisa que a mãe dela faz que 

eu não gosto, é que às vezes ela veste 

umas roupas muito transparentes e quer 

botar na menina” 

 

A proteção que o pai sentiu quando foi 

cuidado por sua avó parece influenciar no 

cuidado que ele tem com a filha 

“O que minha avó fez comigo é uma das 

coisas que me incentiva de eu fazer com 

minha filha, eu me lembro que eu passei um 

momento difícil e minha avó era 

superprotetora, quando eu tinha uns 6 

anos, um cara tentou me estuprar e minha 

avó tava por perto e isso não aconteceu, 

então eu sinto que a proteção da minha avó 

foi grande na minha vida, era no interior, 

num lugar deserto e eu sinto que isso foi 

importante demais [...]Eu acho que o que 

me torna um bom pai, é aquilo que eu não 

tive na infância, uma boa parte de que eu 

passei eu não quero que a minha filha 

passe” 

 

Caetano, pai 

do Carlos 

Brincar com os filhos e dar limites 

“Os dois princípios fundamentais aqui é 

carinho e carão (risos) é no sentido de 

mostrar todo o afeto possível e sempre 

quando tem oportunidade, um tempo de 

brincar, de se divertir a gente sempre 

tenta preservar isso, mas ao mesmo 

tempo deixando muito claro o papel, que 

nós somos amigos mas existe uma 

autoridade, ou seja, no momento em que 

tiver um deslize, no momento em que tiver 

uma mentirinha, uma desobediência, que 

fugir da linha, a gente é um pouco mais 

rígido, chega junto que se resolve com 

conversa e às vezes com castigo.” 

Harmonia conjugal 

“E tem a questão do próprio 

relacionamento do casal. Todo casal tem 

suas divergências? Tem, mas a gente 

evitar o máximo que isso chegue até ele. 

Quando a gente tem nossas conversas a 

gente diz, não, não é o momento, vamos 

conversar em outro momento, por que se 

você tiver um equilíbrio dentro do 

relacionamento eu acho que isso passa lá 

pras crianças e eu não sei exatamente de 

que forma isso prejudica, mas a 

impressão que a gente tem é que 

realmente afeta.”  

O pai brinca e dá limites ao filho assim 

como seu pai fazia com ele próprio 

“Eu eu me lembro que pai era muito sério 

em alguns momentos mas com as crianças 

era brincalhão, desses de ficar brincando, 

caçando conversa essas coisas, eu acho 

que eu tenho um pouco dessa 

personalidade nesse sentido aí também, ele 

é rígido, até mais rígido do que eu, também 

era de bater se precisasse, coisa que eu já 

não faço, comigo já é no castigo, então teve 

um pouco disso, de brincar, mas muito 

rígido com relação a educação, o que que 

tem que ser feito daquele jeito que ele 

dizia....” 

 

Os pais procuram manter a harmonia no lar 

como seus pais mantinham ou até mais do 

que eles mantinham 

“É um casal que nunca se separou, mas 

eles tinham as brigas, eles brigaram bem 

mais que eu e minha esposa, eu acredito 

que aqui seja um ambiente mais saudável.” 



 

 

157 

Nádia, mãe 

do Natan 

 Respeito aos pais 

“Eu digo todo dia que ele não pode falar 

alto comigo e ele fala [...] eu percebo que 

ele não quer falar, mas ele acaba falando, 

e eu rebato, não fico calada de jeito 

nenhum, não aceito não. Pode ser que um 

dia eu aceite, mas hoje eu não aceito não, 

de jeito nenhum. E eu falo, pareço um 

rádio velho ligado, falo, falo, falo e falo, 

com tudinho, do pequenininho até ele, e 

eles já aprenderam, já aprenderam foi 

muito.” 

 

Assim como aprendeu desde cedo a 

respeitar seus pais, a mãe ensina e cobra 

isso dos filhos: 

 “Todo tempo a gente cresceu assim, 

respeitando o pai e a mãe, podia o sangue 

dar na canela, podia meu pai deixar faltar 

o que fosse, podia meu pai não ser um bom 

pai, podia meu pai não dar escola nem 

comida nem nada, mas a gente respeitava 

ele e a mãe.” 

 

 

 

 

 

5.6 Triangulação dos dados obtidos na EISPE e dados obtidos nas entrevistas com 

os familiares  

 

Os resultados apresentados nesta seção são provenientes da triangulação das 

informações obtidas na aplicação da EISPE com os dados obtidos nas entrevistas 

realizadas com os familiares. A escala aplicada às crianças permitiu-nos identificar suas 

dificuldades/necessidades de cuidado em saúde mental por meio da justificativa dada às 

respostas da EISPE em cada seção do instrumento (ansiedade, humor, comportamento, 

atenção, comportamento alimentar e uso de substâncias psicoativas). As entrevistas com 

os familiares permitiram-nos identificar o quanto os familiares estão atentos às 

dificuldades e necessidades de cuidado em saúde mental das suas crianças e como eles 

suprem tais necessidades. 

Assim, sobre os dados provenientes da aplicação da escala, foram consideradas 

apenas as respostas positivas (sempre e/ou às vezes) das crianças cujos familiares 

participaram da segunda etapa da pesquisa. Tais respostas foram consideradas 

dificuldades ou necessidades de cuidado das crianças. A identificação do cuidado 

direcionado a cada dificuldade ou necessidade apontada pela criança foi obtida a partir da 

análise das entrevistas com os familiares. 

Para tornar possível a comparação dos dados provenientes de ambos os métodos 

descritos, as informações foram organizadas em quadros individualizados para cada 

criança e seu respectivo familiar, como apresentado a seguir. 
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Quadro 2 – Dificuldade/necessidade da criança X cuidado oferecido pela família. – Família da 

Aline de 6 anos. Picos- Pi, 2018 

Dificuldade/necessidade em resposta à EISPE 

 

Cuidado oferecido pela família 

Não foi possível identificar com certeza 

se a mãe leva em consideração os 

sentimentos apresentados pela criança 

ao realizar suas ações de cuidado. 

ANSIEDADE 

Preocupa-se às vezes:  

“Eu me preocupo com minhas amigas e com a 

minha madrinha, quando elas vão embora eu fico 

com saudade delas” 

 

 

- 

HUMOR  

Fica triste às vezes: “eu fico triste quando a minha 

mãe briga comigo” 

Sempre se sente sozinha: “Eu não tenho ninguém 

pra brincar quando meus amigos não vêm me 

chamar” 

“Minha mãe não deixa eu brincar lá fora com meus 

amigos” 

A mãe não menciona nada sobre o 

sentimento da filha, mas deixa claro que 

limita o seu contato com desconhecidos 

a fim de protege-la: 

“Eu tenho preocupação quando ela sai 

com as amigas, dela se machucar, sentir 

alguma coisa, tá distante, aí eu não 

deixo ela sair, só às vezes que eu deixo 

ela ir pra casa da tia dela, mas pra 

outras casas eu não deixo não.” 

 

COMPORTAMENTO  

Às vezes participa de brigas com os amigos 

“Eu brigo quando meus amigos caçam conversa” 

 

- 

ATENÇÃO  

Sempre é agitada e tem dificuldade de ficar quieta: 

“Eu sou muito danada!” 

 

- 

COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

Sempre tem medo de ficar gorda: 

 “Eu não quero ficar gorda!”  

OBS: aparenta ter peso ideal 

       

- 

USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

Não usa e não demonstrou vontade de usar, mas 

deixou escapar que o álcool é motivo de conflitos 

em casa: “Minha mãe nem gosta mais do meu pai 

porque ele chega bêbado!” 

A mãe proibiu a criança de falar sobre o 

comportamento do seu pai e o impacto 

do álcool no relacionamento familiar. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Quadro 3 – Dificuldade/necessidade da criança X cuidado oferecido pela família. – Família do 

Beto de 12 anos. Picos- Pi, 2018  

Respostas da criança à EISPE 

 

Cuidado oferecido pela família 

A mãe reconhece várias necessidades 

apresentadas pelo filho e direciona o 

cuidado. 
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ANSIEDADE 

Preocupa-se às vezes:  

“Eu fico preocupado quando a minha mãe sai por 

causa do perigo” 

 

 

- 

COMPORTAMENTO  

Às vezes participa de brigas com os amigos 

Nunca é esquentado 

Nunca fica com raiva facilmente 

Às vezes tem facilidade em cumprir regras e ordens  

A mãe discorda de algumas respostas do 

filho. Segundo ela, nos dois últimos anos 

a criança apresentou comportamento 

agressivo e desafiador em casa e na 

escola, que tem melhorado nos últimos 

meses após intervenção da psicóloga e 

mudança de postura da mãe, que passou 

a dedicar mais tempo ao cuidado do 

filho: 

 “Eu cheguei a leva-lo na psicóloga pra 

ver se ela conseguia descobrir o que eu 

não estava conseguindo, ele passou a 

ficar muito grosseiro, respondão, ele me 

xingava, vinha pra cima de mim pra me 

bater”  

ATENÇÃO  

Às vezes é distraído  

Às vezes é agitado 

Às vezes não consegue prestar atenção nas aulas 

  

A mãe reconhece as necessidades do 

filho e direciona o cuidado, passando a 

acompanha-lo melhor na escola: 

 “ele também mudou de colégio e 

alguma coisa não estava encaixando na 

escola, mas agora ele já está mais 

tranquilo, ele já está gostando da escola, 

mas eu tive que ir na escola várias 

vezes.” 

COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

Às vezes tem medo de ficar gordo 

OBS: aparenta ter peso ideal 

 

- 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Quadro 4 – Dificuldade/necessidade da criança X cuidado oferecido pela família. – Família do 

Caio de 8 anos. Picos- Pi, 2018  

Respostas da criança à EISPE 

 

Cuidado oferecido pela família 

A mãe reconhece algumas 

dificuldades mencionadas pelo filho, 

e identifica outras necessidades que a 

criança não mencionou na escala, 

discordando de algumas das 

respostas que ele deu em sua 

entrevista, direcionando o cuidado. 

ANSIEDADE 

Preocupa-se às vezes 

OBS: a criança não soube dizer o porquê 

  

-  

HUMOR  

Sempre está a maior parte do tempo triste, desanimado 

ou com vontade de chorar 

   

- 
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COMPORTAMENTO  

Sempre é esquentado e fica com raiva facilmente 

Sempre tem facilidade em cumprir ordens 

A mãe reconhece que a criança fica 

com raiva facilmente e discorda 

quando ele afirma que sempre tem 

facilidade em cumprir ordens: 

“Ele dá um pouco de trabalho, ele é 

teimoso”. Ela conta com a ajuda do 

pai, da filha mais velha e da vizinha 

para lidar com o comportamento da 

criança  

ATENÇÃO  

Sempre termina as tarefas 

Nunca é agitado 

Sempre presta atenção nas aulas  

A mãe discorda das respostas do 

filho e reconhece que a criança 

apresenta dificuldades na escola 

relacionadas à falta de atenção: ele 

tem dificuldade no colégio, não tem 

interesse, não quer estudar comigo, 

nem com o pai nem com a irmã [...] 

a gente começa a ensinar ele, ele 

deixa você sem paciência, aí a gente 

já para pra não [bater]. Para ajuda-

lo ela contratou uma professora 

particular (reforço) 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Quadro 5 – Dificuldade/necessidade da criança X cuidado oferecido pela família. – Família do 

Davi de 8 anos. Picos- Pi, 2018 

Respostas da criança à EISPE 

 

Cuidado oferecido pela família 

Os pais reconhecem as necessidades 

físicas e emocionais do filho e 

direcionam o cuidado. 

ANSIEDADE 

Preocupa-se sempre 

Às vezes as preocupações acabam atrapalhando 

suas atividades 

 “Quando a minha mãe vai trabalhar tenho medo 

de alguma coisa acontecer com ela porque ela vem 

tarde de moto do trabalho.” 

 

A mãe reconhece que a criança se 

preocupa excessivamente com tudo e 

com todos a ponto de convencer a 

família que eles correm perigo, como no 

episódio em que a criança fez toda a 

família voltar de um passeio para 

desconectar o carregador do celular da 

tomada para que a casa não explodisse.  

 

Após o alerta da escola, os pais 

buscaram ajuda profissional e 

começaram a compreender melhor as 

necessidades de cuidado do filho: 

“Quando eu levei o Davi pro doutor 

Tales que a gente conversou bastante, 

pra mim ficou muito mais claro muitas 

coisas que eu não conseguia enxergar, 

aí ele conversando com a gente e aí eu 

fui entendendo muitas coisas que o Davi 

tava sentindo.” 
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Eles procuram preservar a criança de 

preocupações que aumentem a sua 

ansiedade: 

“Eu acho que ele se preocupa porque 

ele vê muito eu dizendo que sou 

preocupada porque eu vou de moto pra 

escola, às vezes é aquela conversa ali 

que ele escuta que ele.... [...] Então hoje 

eu e o pai a gente tem a preocupação de 

não tá conversando tudo na frente do 

Davi porque ele só tem 8 anos e ele é um 

menino muito preocupado, aí tem coisas 

que ele não pode escutar”   

HUMOR  

Às vezes pensa em se machucar 

“Eu gosto de me arriscar! Eu gosto de pular de 

lugares altos porque eu gosto da sensação, mesmo 

sabendo que eu posso me machucar grande, só por 

vontade!” 

Às vezes fica triste ou com vontade de chorar 

“Às vezes eu choro pensando no que pode 

acontecer com a minha mãe. Às vezes eu choro 

porque eu sinto saudade da minha avó que 

morreu!” 

Às vezes se sente sozinho 

 “Às vezes me sinto sozinho mesmo quando estou 

com outras pessoas”  

 

 

A mãe ficou surpresa com o 

comportamento de risco do filho e 

mencionou que vai ficar mais atenta 

 

- 

 

 

 

 

-  

COMPORTAMENTO  

Às vezes participa de brigas com os amigos 

Às vezes é esquentado 

Às vezes tem dificuldade em cumprir regras e 

ordens 

  

 

- 

ATENÇÃO  

Às vezes é distraído 

Sempre é agitado e tem dificuldade em ficar quieto   

  

- 

COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

Às vezes fica triste quando come demais 

Sempre tem medo de ganhar peso e ficar gordo 

 “Tenho medo de ficar feio e vir doenças” 

Disse que nunca está pensando em comida embora 

segundo a mãe ele está sempre perguntando o que 

tem pra comer 

Às vezes come muito e passa mal 

Às vezes seu peso incomoda 

“Quando estou brincando não consigo correr, eu 

pareço mais gordo do que meus amigos”  

Os pais reconhecem a necessidade de 

cuidados com a alimentação do filho, 

buscaram ajuda profissional e estão 

tentando ajuda-lo a seguir a dieta 

recomendada: 

“Eu já levei ele até pro nutricionista 

porque ele estava com o peso bem acima 

da média, isso tava trazendo doenças 

pra ele, então o que eu tento mais... tanto 

eu como o pai dele nos preocupamos 

mais com a questão da alimentação.” 

“A minha preocupação hoje é o que eu 

posso oferecer pro Davi comer, ficar 

satisfeito, uma comida saudável. Isso até 

pra mim e o pai dele nós já melhoramos 

muito, hoje eu só cozinho com azeite, 

margarina light, que antes eu não tinha 
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muito essa preocupação porque nós 

somos de família que não se preocupa 

em fazer dieta, em comer aquela comida 

mais saudável. Antes eu não pensava 

nisso, hoje eu tô melhorando nessa 

questão alimentar”. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Quadro 6 – Dificuldade/necessidade da criança X cuidado oferecido pela família. – Família do 

Eduardo de 12 anos. Picos- Pi, 2018 

Respostas da criança à EISPE 

 

Cuidado oferecido pela família 

A mãe reconhece a maioria das 

dificuldades apresentadas pelo filho e 

direciona o cuidado sempre que 

necessário. 

ANSIEDADE 

Preocupa-se às vezes 

“Me preocupo com meus pais quando eles viajam” 

“Tenho medo de que aconteçam coisas fatais com 

eles ou com alguém da minha família”

  

A mãe passa a segurança para o filho de 

que ele será amado independentemente 

do que aconteça:  

“Uma das coisas que a criança tem mais 

medo é de perder o pai e a mãe, é de ver 

o pai e a mãe separado, morrem de 

medo, eles não querem que a mãe e o pai 

se separem, aí volta e meia eu falo pra 

eles: olha, seu primo, o pai dele não está 

aqui da pior forma, morreu, tá no céu! 

Quem separa o pai e a mãe permanece” 

HUMOR  

Respondeu que está sempre alegre porque gosta 

muito da sua vida 

“Eu quase não fico triste porque eu gosto muito da 

minha vida” 

  

- 

COMPORTAMENTO  

Às vezes se arrepende 

Às vezes é esquentado e que fica com raiva 

facilmente  

Às vezes não consegue cumprir ordens.   

A mãe está atenta ao comportamento do 

filho e o ajuda a superar os conflitos 

entre irmãos sem agressividade: 

“Eles tem aqueles atritozinhos nomais 

de criança que eu tento contornando pra 

mostrar que é errado porque o que eu 

mostro pra eles aqui é que agressão a 

gente nunca revida com outra agressão, 

aí eu tento lapidar a relação deles da 

melhor forma possível pra fase deles 

adulta porque eu sei que eles não vão 

ficar sempre comigo e se você ensinar a 

criança a ser agressiva, a tendência é o 

que?” 

ATENÇÃO  

Às vezes é distraído 

Às vezes é agitado e tem dificuldade em ficar quieto 

  

- 
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COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

Às vezes fica pensando em comida 

OBS: A criança aparenta ter peso ideal 

- 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Quadro 7 – Dificuldade/necessidade da criança X cuidado oferecido pela família. – Família do 

Erick de 7 anos. Picos- Pi, 2018 

Respostas da criança à EISPE 

 

Cuidado oferecido pela família 

A mãe reconhece as dificuldades 

apresentadas pelo filho, direcionando o 

cuidado sempre que necessário.  

ANSIEDADE 

Preocupa-se às vezes 

“Tenho medo de ficar com dengue” 

 

- 

HUMOR  

Às vezes pensa em se machucar  

- 

COMPORTAMENTO  

Às vezes se arrepende 

Às vezes é esquentado e fica com raiva facilmente 

Às vezes não consegue cumprir ordens.  

A mãe está atenta ao comportamento do 

filho e o ajuda a superar os conflitos 

entre irmãos sem agressividade “Eles 

tem aqueles atritozinhos nomais de 

criança que eu tento contornando pra 

mostrar que é errado porque o que eu 

mostro pra eles aqui é que agressão a 

gente nunca revida com outra 

agressão, aí eu tento lapidar a relação 

deles da melhor forma possível pra fase 

deles adulta porque eu sei que eles não 

vão ficar sempre comigo e se você 

ensinar a criança a ser agressiva, a 

tendência é o que?” 

ATENÇÃO  

Às vezes é distraído  

- 

COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

Tem medo de ganhar peso e ficar gordo:  

“Não quero ficar gordo porque não acho bonito” 

Às vezes o peso incomoda 

“Meu peso me incomoda porque às vezes ficam me 

chamando de magro!” 

 

 

- 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Quadro 8 – Dificuldade/necessidade da criança X cuidado oferecido pela família. – 

Família do Esdras de 6 anos. Picos- Pi, 2018 

Respostas da criança à EISPE Cuidado oferecido pela 

família 
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 A mãe reconhece que o filho 

se comporta de acordo com o 

esperado para a sua idade 

COMPORTAMENTO  

Nunca se arrepende  

- 

ATENÇÃO  

Sempre é agitado  

- 

COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

Sempre está pensando em comida 

OBS: A criança aparenta ter peso ideal 

- 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Quadro 9 – Dificuldade/necessidade da criança X cuidado oferecido pela família. – 

Família da Flávia de 10 anos. Picos- Pi, 2018 

Respostas da criança à EISPE   Cuidado oferecido pela família 

A mãe reconhece parte das 

necessidades de cuidado da filha e 

direciona o cuidado.  

ANSIEDADE 

Às vezes fica preocupada e ansiosa 

demais 

Às vezes as preocupações a 

atrapalham  

  

 

- 

COMPORTAMENTO  

Às vezes se arrepende 

Às vezes é esquentada  

Às vezes tem facilidade em cumprir 

regras  

 A mãe reconhece que a filha às vezes 

apresenta um comportamento 

desafiador e impõe limites a ela: 

“Flávia ficou danada, gritou mais alto 

do que eu, eu coloco de castigo, eu não 

sou aquela mãe de tá batendo não, mas 

colocar de castigo é comigo mesmo.”  

ATENÇÃO  

Às vezes é distraída  

Às vezes é agitada  

  

- 

COMPORTAMENTO 

ALIMENTAR 

Às vezes tem medo de ficar gorda  

Às vezes o peso incomoda  

OBS: a criança apresenta peso ideal 

 A mãe reconhece a necessidade 

promover uma  alimentação saudável à 

filha em acordo com a rotina da família:  

“Eu me preocupo muito na questão da 

alimentação dela, se ela come muita 

besteira, se ela come muito fora de 

hora” 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Quadro 10 – Dificuldade/necessidade da criança X cuidado oferecido pela família. – 

Família do Guto de 12 anos. Picos- Pi, 2018 

Respostas da criança à EISPE Cuidado oferecido pela família 
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A mãe reconhece a ansiedade do filho e 

direciona o cuidado. 

ANSIEDADE 

Às vezes se sente preocupado ou ansioso demais 

com as coisas que acontecem 

“Me preocupo quando acontece alguma coisa de 

ruim com algum parente”  

A mãe reconhece a ansiedade do filho e 

tem o cuidado de não o expor a 

problemas além dos que ela acredita que 

ele pode ajudar a resolver:  

“Em casa, a preocupação que eu tenho 

é não levar os nossos problemas até eles, 

evitar o máximo de falar de coisas ruins, 

de problemas, só comentamos entre eu e 

o marido. A gente poupa eles.”   

COMPORTAMENTO  

 Às vezes se arrepende  

- 

COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

Às vezes está sempre pensando em comida  

Às vezes passa mal quando come muito 

OBS: A criança aparenta ter peso ideal 

- 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Quadro 11 – Dificuldade/necessidade da criança X cuidado oferecido pela família. – 

Família do Hugo de 6 anos. Picos- Pi, 2018 

Respostas da criança à EISPE Cuidado oferecido pela família 

O pai reconhece as necessidades do filho 

e direciona o cuidado. 

ANSIEDADE 

Às vezes se preocupa com o que acontece  

OBS: A criança não soube dizer o porquê 

- 

COMPORTAMENTO  

Às vezes é esquentado 

“Fico bravo quando a Ester não me espera, quando 

ela me deixa sozinho no quarto”  

O pai reconhece que o filho tem medo de 

ficar sozinho em um cômodo da casa 

mesmo quando sabe que os outros 

familiares estão em outros cômodos e 

conversa com ele buscando passar a 

segurança de que ele nunca estará 

sozinho. 

ATENÇÃO  

Às vezes é agitado 

O pai reconhece que o filho tem a 

necessidade de brincadeiras mais ativas 

e brinca com ele 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Quadro 12 – Dificuldade/necessidade da criança X cuidado oferecido pela família. – 

Família da Hellen de 12 anos. Picos- Pi, 2018 

Respostas da criança à EISPE Cuidado oferecido pela família 

O pai reconhece as necessidades e 

dificuldades da filha e direciona o 

cuidado. 
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ANSIEDADE 

Às vezes se preocupa com o que acontece 

“Eu me preocupo quando o meu pai sai e demora” 

 

COMPORTAMENTO  

Às vezes é esquentada 

“Eu fico com raiva das falsianes, aquelas meninas 

que a gente não pode confiar!”  

O pai preocupa-se em conversar com a 

filha e mostra-la que as pessoas podem 

pensar diferente dela e que é possível 

conviver com as diferenças:  

“Decepções que ela tem às vezes na 

escola, pelo posicionamento de colegas 

ou de relacionamentos, a gente tenta 

conversar com ela, esclarecer e dar um 

norte pra ela, dar uma opinião ali de 

como ela pode lidar com cada 

situação.”  

ATENÇÃO  

Às vezes é distraída 

Às vezes é agitada 

Às vezes presta atenção nas aulas  

 

- 

COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

Às vezes o peso incomoda 

“O meu peso me incomoda porque me acho magra 

demais” 

O pai preocupa-se em oferecer uma 

alimentação adequada à filha para que 

ela esteja saudável: 

“Em relação ao físico, às vezes não é 

suficiente eu proporcionar uma boa 

alimentação pro meu filho, eu preciso 

convencer ele que essa alimentação é 

importante [...]convencer ela a comer 

não só o que ela gosta, mas o que ela 

precisa.” 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Quadro 13 – Dificuldade/necessidade da criança X cuidado oferecido pela família. – 

Família do Igor de 9 anos. Picos- Pi, 2018 

Respostas da criança à EISPE Cuidado oferecido pela família 

A mãe é sensível à maioria das 

necessidades e dificuldades 

apresentadas pelo filho e direciona o 

cuidado:  

ANSIEDADE 

Às vezes se sente preocupado ou ansioso demais 

com as coisas que acontecem 

“Fico preocupado quando vou fazer uma coisa 

diferente” 

Às vezes as preocupações o atrapalham 

“Ontem não consegui dormir porque ia começar as 

aulas porque eu fico só pensando como vai ser lá 

na escola” 

A mãe procura antecipar ao filho 

eventuais mudanças na sua rotina e na 

rotina da família para amenizar sua 

ansiedade e prepara-lo para vivenciar a 

situação. 

HUMOR  

Às vezes pensa em se machucar 

“Quando eu fico zangado eu bato em mim, chuto as 

paredes” 

 

- 
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Às vezes fica triste e com vontade de chorar 

“Eu tenho vontade de chorar quando vou fazer 

exame de sangue” 

“Eu tenho vontade de chorar quando fico com 

medo, tenho medo do escuro, medo de ficar 

sozinho” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Às vezes se sente sozinho 

- 

 

 

A mãe reconhece o medo e insegurança 

do filho, o conforta e conversa com ele 

sobre a necessidade de superar seus 

medos: 

“Ou eu ou o pai temos que estar com 

eles quando eles dormem e eu me 

preocupo com isso, porque quando a 

gente não tiver aqui como vai ser? 

Quando a gente morrer, como vai ser? 

Eu tento sempre falar com eles isso aí, 

que a gente não vai viver pra sempre, 

que a gente precisa aprender a 

caminhar por si só” 

 

A mãe conversa com o filho sobre seu 

sentimento e tenta encontrar junto com 

ele a melhor solução: “Agora estou 

preocupada porque ele diz que quase 

ninguém fala com ele na sala dele. Aí eu 

pergunto pra ele: E você fala com 

alguém? Procura conversar com algum 

coleguinha? Ele disse que quer mudar 

de sala ou de colégio. Aí eu disse: mas 

será se no outro colégio não vai ser a 

mesma coisa? Ele chorou muito.” 

 

A mãe reconhece a insegurança do filho 

com respeito a sua autoimagem e o ajuda 

a sentir-se seguro. 

“Sempre que ele ficava triste por se 

sentir diferente dos coleguinhas, nós 

falávamos pra ele que ninguém é igual a 

ninguém, que cada pessoa tem um jeito 

de ser. E que aquele era o jeito dele! 

COMPORTAMENTO  

Às vezes é esquentado  

A mãe reconhece que o filho apresenta 

dificuldade em relacionar-se e interagir 

com outras crianças, mas é muito 

companheira do irmão mais novo, com 

quem às vezes se irrita e logo faz as 

pazes. 

A criança se irrita facilmente com 

mudanças em sua rotina diária, 

principalmente àquelas que incluem sair 

de casa. Diante disso a mãe busca 

antecipá-lo às situações potencialmente 

estressantes 

ATENÇÃO  

Às vezes termina as tarefas 

Sempre é agitado  

A mãe acompanha o filho nos deveres de 

casa e demais atividades escolares, que 

na maioria das vezes ele resiste em 

participar. Segundo a mãe a criança leva 

muito tempo para concluir as tarefas da 
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escola, mas não expressa muitas 

dificuldades e costuma se sair muito bem 

nas avaliações. 

Ela reconhece a agitação do filho que faz 

uso de medicação controlada para tratar 

o problema, que se agrava em situações 

de estresse. 

COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

Às vezes tem medo de ganhar peso e ficar gordo 

“Tenho medo de ficar gordo senão vou ser um 

fracasso. Se eu fizer uma corrida, se eu for gordo e 

pesado vou correr bem devagar, vou sofrer 

bullying”  

Bullying é quando uma pessoa ri da outra” 

Às vezes está sempre pensando em comida   

A mãe se preocupa com o 

comportamento alimentar do filho que é 

muito restritivo a ponto de ocasionar 

deficiência de nutrientes e 

comprometimento da saúde física e 

busca estratégias para ajuda-lo a aceitar 

os alimentos, embora não tenha 

alcançado muito sucesso e compensa os 

déficits com vitaminas prescritas. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Quadro 14 – Dificuldade/necessidade da criança X cuidado oferecido pela família. – 

Família do Júlio de 10 anos. Picos- Pi, 2018 

 Respostas da criança à EISPE Cuidado oferecido pela família 

A mãe se mostrou sensível à necessidade 

e dificuldades apresentada pelo filho e 

direciona o cuidado. Embora reconheça 

que ele tem problemas relacionados à 

ansiedade, não reconhece isso como algo 

patológico, diferente da avó.  

ANSIEDADE 

Preocupa-se sempre: 

“Eu me preocupo quando vou fazer alguma prova 

ou quando tenho que fazer alguma apresentação na 

escola, se eu esquecer algum material” 

“Eu me preocupo com minha irmã que foi morar 

em Teresina” 

As preocupações sempre o fazem perder a atenção 

e acabam atrapalhando suas atividades  

“Às vezes eu fico muito ansioso com alguma coisa 

e não consigo prestar atenção na aula direito” 

A mãe reconhece que a ansiedade do 

filho o faz sofrer por antecedência e 

muitas vezes dificulta a relação familiar, 

mas não reconhece isso como um 

problema. Já a avó, que passa a maior 

parte do tempo com a criança cogita 

procurar ajuda em saúde mental para o 

neto: “Eu vou procurar um psicólogo, 

um psiquiatra, vou levar ele ao médico, 

porque quando ele quer alguma coisa 

fica nessa ansiedade, não espera. Mas 

eu acho que a ansiedade dele é porque 

ele sabe que amanhã ou depois ele tem.” 

 

A avó matriculou o neto recentemente 

numa escolinha de futebol. A mãe 

percebeu que com isso o filho se 

mostrou menos ansioso e mais 

organizado em suas demais atividades. 

ATENÇÃO 

Nunca é distraído 

A mãe discorda da afirmação do garoto, 

que costuma esquecer o material escolar, 

por isso ela está sempre atenta às suas 

atividades escolares:  
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“Quando a gente chega da escola, eu 

posso trabalhar de manhã, de tarde e de 

noite, mas eu tenho que cumprir a 

agenda dele pra ver se tá faltando 

material, ou alguma coisa pra levar no 

outro dia, o que ele errou no dever, o 

que eu posso estar corrigindo, a letra de 

Júlio [...] Ele é assim, daqui a pouco ele 

arruma o horário dele e eu ainda confiro 

pra ver se está faltando algum livro, às 

vezes ele bota e eu confiro, às vezes por 

tentação ainda falta livro.”  

HUMOR  

Está a maior parte do tempo triste ou com vontade 

de chorar  

“Eu fico pensando na minha irmã, fico com 

saudades dela” 

Às vezes se sente sozinho 

A mãe reconhece o sentimento de 

tristeza do filho devido a saudade da 

irmã com quem é muito apegado e 

procura amenizar o sofrimento dele 

promovendo conversas por telefone, 

mas tem percebido que a criança muitas 

vezes se recusa a falar por telefone com 

a irmã por medo de sofrer ainda mais. 

COMPORTAMENTO  

Sempre tem dificuldade em cumprir ordens 

- 

ATENÇÃO  

Sempre está distraído 

Às vezes é agitado  

A mãe reconhece que o filho é distraído 

e por isso sempre confere suas atividades 

e agenda escolar. 

COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

Às vezes fica triste quando come demais 

Às vezes está sempre pensando em comida 

Às vezes come muito e passa mal 

Seu peso sempre incomoda  

“Às vezes eu me canso muito rápido quando tô 

jogando bola”  

OBS: A criança aparenta estar acima do peso ideal 

 

 

 

- 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 

Quadro 15 – Dificuldade/necessidade da criança X cuidado oferecido pela família. – 

Família do Lucas de 7 anos. Picos- Pi, 2018 

Respostas da criança à EISPE Cuidado oferecido pela família 

A mãe é sensível às necessidades e 

dificuldade do filho e direciona o 

cuidado. 

 

ANSIEDADE 

Preocupa-se às vezes: 

A mãe reconhece que os filhos se 

preocupam com o seu bem-estar e 

procura não os preocupar, mas nem 
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“Eu fico preocupado com a minha mamãe porque 

quando a gente faz alguma coisa de errado ela 

chora de desgosto”  

sempre consegue evitar que eles 

percebam que ela está triste: 

 “Eu não queria que eles percebessem 

que eu tava triste pra eles não ficarem 

também” 

HUMOR  

Às vezes está a maior parte do tempo triste ou com 

vontade de chorar  

“Eu fico porque só a minha irmã ficou com o 

celular, não foi justo” 

“Eu fico triste também porque não tenho um DVD”  

Às vezes se sente sozinho: 

“Me sinto sozinho quando a minha mãe e minha 

irmã vão dormir” 

A mãe reconhece que o filho requer 

muito a sua atenção e mesmo passando 

o dia juntos e interagindo ele compete 

com a irmã mais nova pela atenção da 

mãe. Ela intervém reafirmando o seu 

amor pelos dois. 

COMPORTAMENTO  

Às vezes se arrepende 

Às vezes participa de brigas com os amigos 

Às vezes é esquentado 

Às vezes tem facilidade em cumprir ordens 

A mãe diz ter muita dificuldade para 

lidar com o comportamento do filho, que 

sente muito ciúme da irmã e tem muita 

dificuldade em se comportar. Ela 

mencionou que às vezes chora por isso: 

“Tem hora que eu fico sem saber o que 

fazer aí eu choro e eles param. O meu 

marido diz pra eu ter paciência que 

menino é assim mesmo!” 

ATENÇÃO  

Às vezes é distraído 

Sempre termina as tarefas 

Sempre é agitado 

Às vezes presta atenção nas aulas 

A mãe discorda da resposta do filho 

quando responde que sempre termina as 

tarefas. 

Ela reconhece que a criança tem muita 

dificuldade em terminar as tarefas da 

escola. Mesmo com dificuldades para 

ajudar o filho, ela se empenha para que 

ele faça suas atividades: Uma 

dificuldade que eu tenho também é que 

eu não tenho paciência pra ensinar eles 

a fazer o dever, o Lucas é preguiçoso na 

hora de fazer o dever, às vezes eu dou 

até uns tapas, falo bem sério com ele aí 

é que ele faz bem direitinho [...] eu tô 

pensando seriamente em colocar eles 

numa escola melhor, pagar uma 

professora pra dar aula de reforço 

porque eu quero que eles tenham um 

estudo melhor do que o que eu tive. 

 

A mãe conta com o apoio da professora 

para ajudá-la na educação do filho: 

“tem uma professora que às vezes até 

tira foto do que ela fez no quadro pra 

eles passarem pro caderno e envia pro 

meu watts e eu faço em casa com ele.” 

COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

Às vezes come muito e passa mal  

A mãe discorda da resposta do filho, que 

segundo ela, tem dificuldade para se 

alimentar devido ao comportamento 

muito agitado, por isso ela 

frequentemente precisa alimentá-lo 

servindo a comida na boca. 
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USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

Tem vontade de fumar 

Disse que já experimentou bebida alcoólica 

escondido dos pais, mas na entrevista marcou a 

opção nunca. 

A mãe se mostrou surpresa com a 

resposta do filho e imediatamente 

explicou que ele não deve fumar ou 

beber, pois ainda é criança. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Quadro 16 – Dificuldade/necessidade da criança X cuidado oferecido pela família. – 

Família da Marina de 11 anos. Picos- Pi, 2018 

Respostas da criança à EISPE Cuidado oferecido pela família 

A mãe reconhece e identifica a maioria 

das necessidades apresentadas pela filha 

e direciona o cuidado. 

ANSIEDADE 

Fica ansiosa às vezes: 

“Eu fico ansiosa quando vou fazer alguma 

apresentação na escola”  

 

- 

COMPORTAMENTO  

Às vezes é esquentada 

“Fico com raiva quando o meu irmão pega as 

minhas coisas” 

Às vezes tem facilidade em cumprir ordens 

A mãe separou as crianças de quarto a 

fim de preservar a privacidade de cada 

um e melhorar a convivência:  

“mas realmente foi pra acabar com a 

briga, pra cada um ter seu cantinho 

realmente, porque a gente já não tem 

uma casa nossa, já é dividir vários 

espaços com várias pessoas e aí foi a 

melhor coisa que a gente fez na vida, foi 

ter dado um cantinho pra ela, melhorou 

bastante as coisas.” 

 

A mãe reconhece que a criança está 

passando por uma fase de mudanças 

apenas: “Marina sempre foi muito 

boazinha, hoje ela tá com o nariz 

empinado, de achar que tudo é culpa 

minha [...] Ela tudo quer brigar comigo, 

mas ela sempre foi mais tranquila”  

ATENÇÃO  

Às vezes é distraída 

Às vezes termina as tarefas  

A mãe reconhece que a filha às vezes 

tem dificuldade em algumas tarefas 

escolares e a incentiva a estudar sozinha 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Quadro 17 – Dificuldade/necessidade da criança X cuidado oferecido pela família. – 

Família do Mateus de 12 anos. Picos- Pi, 2018 

Respostas da criança à EISPE Cuidado oferecido pela família 
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A mãe reconhece e identifica a maioria 

das necessidades apresentadas pelo filho 

e direciona o cuidado. 

 

ANSIEDADE 

Sempre está preocupado: 

“Eu fico preocupado quando eu tenho prova na 

escola ou tenho que apresentar algum trabalho” 

“Eu também me preocupo quando a minha mãe sai, 

tenho medo da violência na rua” 

Às vezes as preocupações o atrapalham 

“Quando eu vou fazer prova no outro dia eu não 

consigo dormir direito à noite” 

A mãe discorda que a criança apresente 

dificuldades na escola, mas reconhece a 

preocupação que o filho tem com ela e 

buscou ajuda profissional: 

“Mateus é muito inseguro [...]Eu não sei 

se isso realmente já afetou ele, mas eu 

vejo que o cordão umbilical dele ainda é 

preso, eu não posso sair de casa, eu 

acho que isso atrapalha demais ele. A 

insegurança dele. Eu não posso sair de 

casa fica toda hora ligando pra saber se 

eu estou bem, saber se eu vou voltar, que 

horas eu vou voltar, onde é que eu estou, 

ele é muito assim [...] Eu já levei ao 

psicólogo também, eu já fiz 

acompanhamento psicológico com ele 

por conta disso, e pra cortar o cordão 

umbilical, você tem que começar a 

soltar, a tirar o cordão umbilical.  

COMPORTAMENTO  

Sempre é esquentado 

“Fico com raiva quando a minha irmã mexe nas 

minhas coisas” 

Às vezes tem facilidade em cumprir ordens 

A mãe separou as crianças de quarto a 

fim de preservar a privacidade de cada 

um e melhorar a convivência: “mas 

realmente foi pra acabar com a briga, 

pra cada um ter seu cantinho realmente, 

porque a gente já não tem uma casa 

nossa, já é dividir vários espaços com 

várias pessoas e aí foi a melhor coisa 

que a gente fez na vida, foi ter dado um 

cantinho pra ela, melhorou bastante as 

coisas.”  

ATENÇÃO  

Às vezes é distraído 

Às vezes é agitado  

- 

COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

Às vezes fica triste quando come demais 

Às vezes está sempre pensando em comida  

- 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Quadro 18 – Dificuldade/necessidade da criança X cuidado oferecido pela família – 

Família da Olívia de 12 anos. Picos- Pi, 2018 

Respostas da criança à EISPE Cuidado oferecido pela família 

A mãe reconhece as dificuldades e 

necessidades da filha e direciona o 

cuidado 
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ANSIEDADE 

Preocupa-se às vezes: 

“Eu me preocupo quando tenho prova ou trabalho 

da escola” 

A mãe é sensível quanto a necessidade 

de acompanhar de perto a educação da 

filha e incentivar o estudo:  

Quando ela quer ela realmente é 

responsável, é organizada, então ela tem 

muito essa característica nela, mas eu 

percebo que precisa tá incentivando, 

instigando mais pra que ela perceba 

mais a importância de não estar só 

estudando em véspera de prova, de ler 

algo mais além do que o professor 

passa.”  

COMPORTAMENTO  

Às vezes se arrepende 

Sempre é esquentada 

Às vezes tem facilidade em cumprir ordens 

A mãe tenta fazer a filha reconhecer o 

erro e desculpar-se quando se comporta 

mal: 

“Às vezes ela tem alguma desavença 

com o irmão ou com o próprio pai, ela 

demora pra pedir desculpas se eu não 

ficar insistindo, se ficar sozinha, se 

isolar, pra depois... eu vou pedir 

desculpas! Mas é aquela desculpa 

porque teve alguém por trás insistindo, 

se eu deixasse pra lá também ia ficar por 

isso mesmo. 

 

A mãe percebe a necessidade de ser 

enfática, manter suas decisões e mostrar 

à criança que existem limites para 

determinados comportamentos: 

“Muitas vezes eu já mostrei isso pro pai 

dela, porque ele pede alguma coisa pra 

ela ou pergunta alguma coisa pra ela, 

ela já responde ou contra argumenta, e 

quando ela sai de cena eu digo: eu já lhe 

disse, ela não é tão flexível como o 

outro, como o outro filho, o Samuel 

Filho, o irmão, então você tem que ser 

mais enfático, mais seguro com aquilo 

que você orienta e com aquilo que você 

não deixa, a opinião tem que perdurar 

[...] não sei se ela conseguiu ainda 

perceber que eu tento botar alguns 

limites pra também não tá fazendo tudo 

a tempo e a hora que ela quiser.” 

 

ATENÇÃO  

Às vezes é distraída 

Sempre é agitada 

Às vezes presta atenção nas aulas 

A mãe reconhece que a criança vem 

apresentando problemas relacionados à 

atenção na escola e direciona o cuidado: 

“Esses últimos meses, como ela 

conversa bastante na escola, eu tenho 

recebido muitas queixas da 

coordenadora, mas ela sempre 

argumenta: mas as minhas notas estão 

boas! São que nos últimos dois meses ela 
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deu uma queda em matemática, aí você 

vai argumentar, ela sempre tem um 

contra-argumento, então você tem que 

tá bem embasada pra poder argumentar 

e justificar [...] 

COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

Às vezes está sempre pensando em comida  

OBS: A criança aparenta ter peso ideal 

A mãe reconhece que a filha nem sempre 

se alimenta de forma saudável e a orienta 

e estimula a escolher alimentos mais 

apropriados para o seu desenvolvimento 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Quadro 19 – Dificuldade/necessidade da criança X cuidado oferecido pela família – 

Família do Pedro de 11 anos. Picos- Pi, 2018 

Respostas da criança à EISPE Cuidado oferecido pela família 

A mãe se mostrou sensível às 

necessidades do filho e direciona o 

cuidado a fim de supri-las.  

ANSIEDADE 

Preocupa-se sempre: 

“Eu me preocupo com meus pais porque eles saem 

de moto e eu fico com medo de eles caírem” “Eu 

também me preocupo com meus avós porque eles 

são velhinhos e estão muito doentes”  

A mãe reconhece a preocupação que o 

filho tem com ela embora discorde do 

motivo e intervém conversando com ele: 

“Ele não falou pra ti que ele se 

preocupava comigo? É porque ele sabe, 

ele faz coisas comigo muitas vezes, tem 

dia que ele faz coisas que eu choro, ele 

me faz chorar mesmo e eu peço a Deus 

todos os dias e falo pra ele: Eu só quero 

que você mude, eu converso muito com 

ele”  

HUMOR  

Nunca pensa em se machucar 

Sempre está triste ou com vontade de chorar: 

“Fico triste quando eu penso em vô e vó”  

A mãe discorda da resposta do garoto, 

que já tentou suicidar-se uma vez: Ele 

pegou uma faca [...] quase que eu não 

consigo tomar essa faca dele, ele queria 

se matar 

 

A mãe reconhece a tristeza do filho, 

embora acredite que o motivo seja 

diferente do que ele disse na entrevista: 

“Eu sinto que o meu filho é uma pessoa 

que devido esses traumas da nossa 

separação ele não é uma criança feliz”  

COMPORTAMENTO  

Às vezes se arrepende 

Nunca participa de brigas 

Às vezes é esquentado 

Sempre tem facilidade em cumprir ordens 

A mãe discorda da resposta do filho, que 

em casa está sempre em conflito com ela 

e com a irmã, na escola às vezes bate nos 

colegas, e tem muita dificuldade em 

obedecer a ordens e tenta intervir 

dialogando com o garoto 

 

ATENÇÃO  

Nunca é distraído 

Sempre termina as tarefas 

A mãe discorda da resposta do filho que 

segundo ela não consegue concluir as 

tarefas da escola e é constantemente 
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Sempre é agitado 

Sempre presta atenção nas aulas 

chamado à atenção por não prestar 

atenção nas aulas. Ela busca intervir 

dialogando e incentivando o menino a 

estudar 

COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

Está sempre pensando em comida  

A criança possui restrições alimentares 

devido a problemas de saúde. A mãe 

busca oferecer os alimentos mais 

adequados e também orienta o filho 

quanto a necessidade de seguir a dieta 

prescrita 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Quadro 20 – Dificuldade/necessidade da criança X cuidado oferecido pela família – 

Família da Paola de 6 anos. Picos- Pi, 2018 

Respostas da criança à EISPE Cuidado oferecido pela família 

A mãe reconhece a necessidade da filha 

e direciona o cuidado a fim de supri-la. 

HUMOR  

Nunca está triste ou com vontade de chorar 

Nunca se sente sozinha 

A mãe discorda da resposta da filha 

quando ela diz que nunca se sente triste 

e sozinha. Ela percebe que a criança 

sofre com os maus tratos do irmão e por 

não ter ninguém para brincar em casa, 

motivo pelos quais ela sempre pede uma 

irmãzinha. A mãe procura compensar 

demonstrando muito amor e carinho à 

filha.  

ATENÇÃO  

Sempre é distraída 

Às vezes termina as tarefas: 

“Eu não consigo terminar as tarefas difíceis”  

 

- 

COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

Seu peso nunca incomoda: 

“Todo mundo fica me chamando de magrinha”  

 

- 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Quadro 21 – Dificuldade/necessidade da criança X cuidado oferecido pela família – 

Família do Renan de 11 anos. Picos- Pi, 2018 

Respostas da criança à EISPE Cuidado oferecido pela família 

A mãe reconhece a necessidade do filho 

e direciona o cuidado. 
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ANSIEDADE 

Preocupa-se às vezes: 

“Eu me preocupo com a minha mãe” 

As preocupações o atrapalham às vezes  

A mãe reconhece que o filho se preocupa 

com ela devido à recente crise conjugal 

e busca preservá-lo dos conflitos entre o 

casal com apoio da vizinhança. 

HUMOR  

Nunca está triste ou com vontade de chorar   

A mãe discorda da resposta da criança, 

que segundo ela chora facilmente. Ela é 

sensível ao sentimento do filho e procura 

estar atenta quanto a isso: “O Renan é 

mais sensível um pouquinho, qualquer 

coisinha ele chora, acho que é devido 

aos nervos dele ficar muito abalado, aí 

eu cuido mais dele nesse sentido” 

COMPORTAMENTO  

Às vezes se arrepende 

Sempre é esquentado  

 

- 

ATENÇÃO  

Às vezes termina as tarefas 

Às vezes é agitado  

 

- 

COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

Às vezes está sempre pensando em comida 

Às vezes seu peso incomoda: “Eu preciso 

engordar”  

 

- 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Quadro 22 – Dificuldade/necessidade da criança X cuidado oferecido pela família – 

Família da Samara de 12 anos. Picos- Pi, 2018 

Respostas da criança à EISPE Cuidado oferecido pela família 

A mãe se mostrou sensível à maioria das 

necessidades mencionadas pela filha e 

direciona o cuidado. 

ANSIEDADE 

Preocupa-se sempre: 

“Quando vai acontecer alguma coisa, tipo uma 

prova eu fico nervosa e tento me distrair” 

“Quando eu vou fazer alguma apresentação porque 

não sei se vai sair ruim ou se vai sair bom” 

Às vezes as preocupações a atrapalham  

A mãe procura estar ao lado da filha nos 

momentos em que ela se sente insegura: 

“Participar da vida escolar deles, que 

nessa época é importante demais, toda 

hora tem coisa na escola e você tem que 

fazer o impossível pra ir porque é 

importante. Uma vez teve uma 

apresentação na escola e eu quase não 

chego. Samara já estava quase 

chorando, porque eu demorei a chegar e 

ela brigou comigo depois, imagine se eu 

não tivesse ido.”  

HUMOR  

Às vezes fica triste ou com vontade de chorar  

“Eu fico triste quando tô brigada com alguém”  

A mãe é sensível quanto ao sentimento 

da filha e tenta ajudá-la a se expressar: 

“Ela se emburra, ela fica chateada e eu 

não sei o que é, aí eu fico insistindo até 

ela me falar. Hoje ela já me fala mais. 

Como ela já sabe que eu ínsito, ela já me 

diz logo da primeira vez quando eu 



 

 

177 

pergunto, mas antigamente era muito 

difícil. Ela chegava triste do colégio e 

ela não me dizia”  

COMPORTAMENTO  

Sempre é esquentada 

“Eu sou muito ciumenta com a minha família e com 

meus amigos” 

“Fico com raiva quando ficam maltratando as 

pessoas e os animais” 

Às vezes tem facilidade em cumprir ordens 

 

 

 

- 

ATENÇÃO  

Às vezes é distraída 

Às vezes termina as tarefas 

“Eu deixo as minhas tarefas atrasarem, eu até faço 

uma lista com as atividades do dia a dia, mas não 

consigo cumprir” 

Às vezes é agitada 

Às vezes presta atenção nas aulas 

A mãe reconhece a necessidade de dar 

mais atenção à educação da filha já que 

ela tem dificuldades na escola, mas 

sente-se sobrecarregada e nem sempre 

consegue acompanha-la: “A Samara, se 

eu não chamar ela, ela não faz - Samara 

vamos ver aqui, o que é que você está 

com dificuldade? – Ele (pai) é professor 

de português, a Samara tá muito ruim 

em produção de texto. A Samara tem 

essa dificuldade, e eu queria que ele 

tirasse pelo menos essa parte aí pra ele, 

pelo menos com a Samara, porque a 

gente é sobrecarregada, porque a gente 

trabalha bem como eles, fora.  

COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

Às vezes está sempre pensando em comida 

Às vezes come muito e passa mal 

Sempre tem medo de ganhar peso e ficar gorda: 

“Tenho medo de ficar gorda porque tem algumas 

pessoas que morrem por causa da obesidade” 

A mãe mencionou que se preocupa com 

o sobrepeso da filha e que está à procura 

de uma atividade física para a criança. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Quadro 23 – Dificuldade/necessidade da criança X cuidado oferecido pela família – 

Família da Taís de 11 anos. Picos- Pi, 2018 

Respostas da criança à EISPE Cuidado oferecido pela família 

A tia se mostrou sensível ao 

comportamento da sobrinha e direciona 

o cuidado. 

COMPORTAMENTO  

Às vezes é esquentada  

“Eu fico com raiva quando alguém caça conversa 

comigo” 

Sempre tem facilidade em cumprir ordens 

A tia reconhece que a sobrinha às vezes 

se comporta mal e discorda da resposta 

da menina quando afirma que sempre 

tem facilidade em cumprir ordens: “Taís 

é muito meiga, carinhosa, ela é dócil, é 

compreensiva, mas também quando 

zanga sai do meio, é desobediente, mal 

criada, ela é tudo.” 
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A tia insiste em estabelecer limites e 

regras para o comportamento da 

sobrinha e seus irmãos: 

“Eu sou a reclamona: vá tomar banho! 

Tem que deixar o banheiro limpo! Não 

pode deixar sujo! A escova tem que pôr 

no lugar! Eu fico ali nessa cricrizada!” 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Quadro 24 – Dificuldade/necessidade da criança X cuidado oferecido pela família – 

Família do Vitor de 12 anos. Picos- Pi, 2018 

Respostas da criança à EISPE Cuidado oferecido pela família 

A mãe é sensível à maioria das 

necessidades apresentadas pelo filho e 

direciona o cuidado. 

ANSIEDADE 

Às vezes é ansioso 

“Eu fico ansioso quando vou viajar, passear ou sair 

de casa”  

 

- 

COMPORTAMENTO  

Às vezes se arrepende 

Sempre é esquentado e fica com raiva facilmente  

“Fico com raiva da minha irmã quando ela fica 

mexendo comigo” 

Às vezes tem facilidade em cumprir ordens 

“O que eu acho mais difícil é varrer a garagem e 

colocar comida pro cachorro” 

A mãe reconhece que às vezes há 

desavenças entre os filhos, mas 

considera sua relação saudável e 

amorosa na maior parte do tempo. 

Ela reconhece que o filho tem 

dificuldade em cumprir com algumas 

tarefas e insiste até que ele as cumpra. 

ATENÇÃO  

Às vezes termina as tarefas 

“Eu não gosto de fazer as coisas de casa” 

Sempre é agitado 

Às vezes presta atenção nas aulas facilmente 

A mãe reconhece que o filho não é muito 

dedicado aos estudos e procura 

incentivá-lo: ele não é tão dedicado, a 

gente tenta explicar pra ele, falar pra 

ele, meu filho, até pra você varrer uma 

rua, você tem que estudar! Eu não tive a 

oportunidade de terminar meus estudos, 

sempre que eu iniciava os estudos eu 

tinha que parar no meio do caminho pra 

poder trabalhar na roça. Eu tento 

passar pra eles hoje que é diferente, hoje 

não é assim, hoje as oportunidades são 

mais. Mas o Vitor eu não sei não, vamos 

ver. 

Ela demonstra satisfação em ver que o 

filho está aprendendo o ofício dos pais: 

“Ele já trabalha na padaria.” 

Comportamento alimentar  Apesar da criança não manifestar 

problemas com seu comportamento 

alimentar, tanto a mãe quanto o pai 

preocupam-se com a alimentação do 

filho. 

Fonte: dados da pesquisa 
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Quadro 25 – Dificuldade/necessidade da criança X cuidado oferecido pela família – 

Família da Yara de 8 anos. Picos- Pi, 2018 

Respostas da criança à EISPE Cuidado oferecido pela família 

O pai se mostrou sensível a maioria das 

necessidades da filha e direciona o 

cuidado  

HUMOR  

Às vezes fica triste 

Às vezes se sente sozinha 

- 

COMPORTAMENTO  

Às vezes se arrepende 

Às vezes é esquentada  

O pai reconhece que a criança às vezes 

apresenta um temperamento difícil, mas 

atribui isso a uma característica própria 

da criança, considera natural. 

ATENÇÃO  

Às vezes é agitada  

O pai reconhece que a filha não tem 

paciência e tenta ensiná-la a esperar 

respeitando o seu tempo. 

COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

Às vezes fica pensando em comida  

Sempre tem medo de ganhar peso e ficar gorda 

O pai é muito atencioso com relação à 

alimentação da filha: “eu me preocupo 

muito com a hora certa dela comer 

[...]desde quando a mãe dela tava 

grávida eu procurava dar alimentos que 

é bom [...] Verdura, frutas, legumes, 

essas coisas, eu nunca deixei faltar.” 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Quadro 26 – Dificuldade/necessidade da criança X cuidado oferecido pela família – 

Família do Alex de 6 anos. Picos- Pi, 2018 

Respostas da criança à EISPE Cuidado oferecido pela família 

Os pais reconhecem as necessidades e 

dificuldades do filho e direcionam o 

cuidado  

ANSIEDADE 

Às vezes fica ansioso 

“Eu fico ansioso porque finalmente eu tô na aula e 

vai chegar um robô que desvia” 

“Eu fiquei tão preocupado porque a minha 

encomenda chegou daqui a 15 dias” 

As preocupações às vezes o atrapalham 

“Às vezes quando eu fico sem fazer nada eu fico 

muito ansioso, mas quando eu fico fazendo alguma 

coisa eu fico mais paciente”  

O pai reconhece como a ansiedade causa 

sofrimento ao filho e procura ajuda-lo a 

encontrar alternativas para lidar com sua 

ansiedade: 

“Ele ultimamente tem reclamado muito 

que tá ansioso, que tá entediado. Eu tô 

procurando preencher as lacunas com 

outras atividades” 
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HUMOR  

Nunca pensa em se machucar 

“Se eu me machucar de propósito, quando 

descobrirem eu vou sofrer consequências” 

Às vezes está triste 

“Quando eu gosto muito de alguma coisa e alguém 

me toma eu fico triste, por exemplo o celular” 

Às vezes se sente sozinho 

“Eu me sinto sozinho quando o meu pai e minha 

mãe estão fazendo as tarefas deles” 

Os pais reconhecem que o filho se sente 

sozinho e buscam conversar com ele a 

respeito disso: 

No natal agora de 2017, ele teve meio 

com uma crise de choro porque não teve 

muitas pessoas [...] a gente ficou numa 

situação meio complicada, sem entender 

muito bem, mas aí depois a gente fez a 

digestão da situação aí conseguimos 

perceber que ele sente essa falta, ele 

sente essa ausência ainda, então a gente 

procura preencher os espaços dele.  

 

COMPORTAMENTO  

Sempre se arrepende 

Às vezes participa de brigas com os amigos 

“Por motivo que eles querem alguma coisa e eu não 

consigo e eles dizem que não são mais meus 

amigos” 

Às vezes é esquentado 

“Eu fico com raiva quando não deixam eu fazer 

alguma coisa ou tomam uma coisa de mim” 

Sempre tem facilidade em cumprir ordens 

“Mas se for uma coisa muito difícil eu não 

consigo” 

Os pais reconhecem a dificuldade que o 

filho tem para lidar com frustrações e o 

ajudam a lidar com o sentimento de 

perda: 

“Quando ele perdia em alguma coisa ele 

ficava muito zangado, chorava, 

esperneava, ficava todo vermelho, mas 

ele tem controlado mais isso, eu tenho 

trabalhado bastante isso com ele, 

porque a gente não pode colocar na 

cabeça dos filhos que eles vão ganhar 

sempre, que tudo vai ser deles, que o 

mundo é deles, a gente sabe que não é 

bem assim”  

ATENÇÃO  

Às vezes é distraído 

Às vezes é agitado  

Os pais reconhecem que a criança é 

agitada e buscam ajuda-lo oferecendo-

lhe atividades onde ele possa gastar sua 

energia 

COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

Às vezes fica triste quando come demais 

Às vezes está pensando em comida 

Às vezes come muito e passa mal 

Seu peso às vezes incomoda  

“Eu fico tão pesado que meu corpo não consegue 

aguentar” 

Sempre tem medo de ganhar peso e ficar gordo 

“Se eu ficar gordo não vou conseguir correr, vou 

ficar tão cansado fácil” 

Os pais reconhecem que o filho possui 

problemas relacionados ao 

comportamento alimentar e reforçam e 

incentivam seu cuidado com a 

alimentação: 

O Alex bebe bastante água, em casa ele 

tem uma garrafa só dele na geladeira, se 

ele ficar o dia em casa eu encho a 

garrafa dele umas três vezes por dia. É 

porque ele se preocupa muito com a 

saúde e ele quer ficar sempre sempre 

hidratado [...] Ele também se preocupa 

muito com o que ele vai comer, ele não 

quer ficar gordo, sempre que alguém diz 

que ele tá gordinho ele fica uns dias sem 

querer comer direito, até faz abdominais 

e depois me pergunta se já está com a 

barriga tanquinho. Não sei se é porque 

ele vê que eu e o pai dele estamos acima 

do peso e sempre preocupados em 

perder peso, mas sempre que ele vai 

comer alguma coisa antes ele pergunta 

pra gente se é saudável, se ele pode 

comer!  
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USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

Tem vontade de beber cerveja 

- 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Quadro 27 – Dificuldade/necessidade da criança X cuidado oferecido pela família – 

Família do Carlos de 7 anos. Picos- Pi, 2018 

Respostas da criança à EISPE Cuidado oferecido pela família 

Os pais reconhecem as dificuldades do 

filho e direcionam o cuidado. 

ANSIEDADE 

Às vezes se preocupa 

OBS: Não soube responder com o quê ou porquê  

- 

COMPORTAMENTO  

Às vezes tem facilidade em cumprir ordens 

Os pais procuram educar a criança 

ensinando-a a respeitar os limites e 

regras: 

“se passou o limite [...] a gente trabalha 

aqui o castigo como algo educativo que 

é no sistema super Nany, você fez isso 

errado, você vai lá pro castigo [...] 

Então é pra você saber que eu tô lhe 

reclamando, que você ficou de castigo 

porque você fez esse comportamento, 

papai gosta de você, papai lhe ama, mas 

se você repetir isso você volta pro 

castigo, tá certo? Ainda vai fazer? Não, 

vou não! Então vem cá dar um abraço, 

ali ele sabe que a gente tá repreendendo 

o ato em si, não ele!”  

ATENÇÃO  

Às vezes é agitado 

Às vezes presta atenção nas aulas 

 

- 

USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

Tem vontade de beber cerveja: 

“Eu tenho vontade de beber cerveja igual ao meu 

pai” 

Os pais se surpreenderam com a resposta 

do filho e a atribuem ao estilo de vida da 

família, especialmente do pai e família 

paterna, que consomem bebida alcoólica 

nas muitas reuniões entre amigos em 

casa e em outros ambientes. Logo após a 

entrevista conversaram com a criança 

sobre o assunto.  

Fonte: dados da pesquisa 

 

Quadro 28 – Dificuldade/necessidade da criança X cuidado oferecido pela família – 

Família do Natan de 12 anos. Picos- Pi, 2018 

Respostas da criança à EISPE Cuidado oferecido pela família 
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A mãe se mostrou sensível e atenta às 

dificuldades apresentadas pelo filho. 

ANSIEDADE 

Às vezes se preocupa 

“Eu me preocupo ou fico ansioso quando vou 

ganhar um presente por exemplo” 

As preocupações às vezes o atrapalham 

“As preocupações me atrapalham quando eu fico 

esperando alguma coisa” 

A mãe reconhece que a ansiedade do 

filho o prejudica e direciona o cuidado 

afim de ajuda-lo: 

“Ele é uma criança que ele cresceu 

ansioso, porque eu ia trabalhar e ele 

ficava com minha irmã e minha irmã é 

ansiosa. Se a gente dissesse que ia viajar 

em um mês, pronto, ninguém tinha mais 

sossego em casa, porque era uma 

turbulência, a gente pode até chamar de 

turbulência, pra dormir, pra comer, 

porque você come apressado pra o 

tempo passar, e essa hora não vai 

passar, e o dia não vai passar, ele ficava 

ansioso, hoje ele tá bem melhor, bem 

melhor mesmo, porque eu tento ensinar 

que tudo tem a hora, que ele tem que 

esperar e ele tem que esperar mesmo, ele 

espera pra ganhar presente de 

aniversário, espera pra ganhar ovo de 

páscoa, e presente de natal, porque fora 

disso não tem presente lá em casa, e aí 

ele está aprendendo”  

COMPORTAMENTO  

Às vezes é esquentado 

“Fico com raiva se alguém pegar as minhas 

coisas” 

Às vezes tem facilidade em cumprir ordens 

“Obedecer a minha mãe e meu pai é mais difícil 

quando eles me mandam estudar” 

A mãe reconhece os problemas de 

comportamento do filho e apesar da 

dificuldade para lidar com eles mantém 

a disciplina: 

“O defeito dele é que às vezes ele é 

estressado, estressado quando uma 

roupa não tá no canto” 

 

“O mais difícil que eu acho é também 

nessa fase dele de ele não me ouvir 

quando eu falo, pra mim é o mais difícil, 

porque disciplina eu não tenho pra onde 

correr, eu tenho que ter, ou eu não tenho 

disciplina com eles ou mais tarde eu vou 

estar com problemas”  

ATENÇÃO  

Às vezes termina as tarefas 

Às vezes é agitado 

Às vezes presta atenção nas aulas 

“A conversa me atrapalha, às vezes eu que 

converso, às vezes são os outros meninos” 

A mãe reconhece que o filho tem 

dificuldades na escola e busca 

estratégias para ajudá-lo a superá-las: 

“Eu agora vou ter que ensinar ele a 

estudar, porque eu sei que ele senta pra 

estudar, mas ele lê e não tem nenhum 

esboço, não faz nenhum resumo, ele não 

se concentra como tem que se 

concentrar, então deve estar 

atrapalhando na hora de responder as 

questões. E eu tenho que mostrar pra ele 

que agora é hora dele aprender, vai 

chegar um tempo que ele vai estar tão na 
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frente que todo o esforço que ele fizer 

agora vai valer à pena”  

COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

 Nunca tem medo de ganhar peso e ficar gordo 

OBS: A criança aparenta ter peso ideal 

A mãe se preocupa com a alimentação 

do filho desde que ele apresentou 

alterações nas taxas de triglicerídeos, o 

que a faz preparar todas as refeições em 

casa. 

 

Ela discorda da resposta do filho, que 

segundo ela tem medo de ficar acima do 

peso como os tios. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Conforme verificado nos quadros, os familiares deste estudo estão atentos à 

maioria das necessidades/dificuldades apresentadas por suas crianças e direcionam o 

cuidado a fim de suprir as necessidades identificadas ou ajudar suas crianças a superar 

suas dificuldades. 

Em uma perspectiva geral, foi possível identificar que as 

necessidades/dificuldades com intervenções que mais se destacaram foram relacionadas 

ao comportamento, atenção, ansiedade, comportamento alimentar, humor e uso de 

substâncias psicoativas nesta ordem. 

Os cuidados e intervenções direcionados a cada dificuldade/necessidade estão 

sintetizados no quadro a seguir. 

 

Quadro 29 – Dificuldades/Necessidades das crianças x Cuidados/Intervenções dos familiares. 

Picos – PI, 2018. 

Dificuldades/Necessidades 

das crianças conforme 

domínio 

    Cuidados/Intervenções dos familiares 

Comportamento • Impor limites e regras; 

• Dialogar/Conversar com a criança; 

• Ajudar a criança a lidar com frustrações; 

• Ajudar a criança a reconhecer o seu erro. 

Atenção  • Cuidados que visam ajudar as crianças a superar 

dificuldades de aprendizagem: 

    - Ajudá-las a completar suas tarefas; 

    - Ajudá-las a organizar o seu material escolar; 

    - Incentivá-las a manter-se atentas durante a aula. 

• Cuidados que visam ajudar a criança a lidar com a 

sua agitação ou falta de paciência.  

Ansiedade  • Preservar a criança de situações potencialmente 

estressantes; 
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• Promover a segurança emocional da criança; 

• Promover atividades para que ela possa ocupar o seu 

tempo livre; 

• Buscar estratégias para ajudar a criança a aprender a 

esperar; 

• Buscar ajuda profissional.  

Comportamento alimentar  

 
• Estratégias para ajudar a criança a seguir uma dieta 

prescrita; 

• Promover uma alimentação saudável de acordo com 

a rotina da família; 

• Incentivar a prática de atividade física a fim de 

compensar uma maior ingestão calórica; 

• Estratégias para ajudar a criança a aceitar alimentar-

se. 

Humor  • Manifestações de medo foram acolhidas com 

diálogo; 

• Manifestações de solidão, com diálogo e 

demonstração de amor à criança; 

• Manifestações de tristeza, com conforto e promoção 

da segurança emocional; 

• Comportamento de risco e tentativa de suicídio com 

mais atenção e supervisão da criança. 

Uso de substâncias 

psicoativas 
• Diálogo 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Ao comparar o quantitativo de necessidades/dificuldades manifestadas pelas 

crianças com o quantitativo de vezes em que os pais reconheceram tais 

necessidades/dificuldades e direcionaram o cuidado a elas (Quadro 30), é possível 

perceber que o número de vezes em que os pais deixaram de oferecer o cuidado foi bem 

menor (discrepância) que o número de vezes em que eles ofereceram cuidados. Esta 

correlação pode explicar o porquê de as crianças deste estudo apresentarem-se 

emocionalmente saudáveis, muito embora algumas delas tenham apresentado sintomas 

psicopatológicos. 

 
Quadro 30 – Necessidades/Dificuldades auto percebidas pelas crianças x Cuidados/ 

Necessidades/dificuldades percebidas e atendidas pelos pais. Picos – PI, 2018. 

Domínios  necessidades/dificuldades 

em saúde mental 

autopercebidas das 

crianças por domínios 

(citadas): 

Necessidades/dificuldades 

percebidas e atendidas 

pelos pais (citadas): 

Discrepância  

Comportamento 28 19 09 

Ansiedade 25 14 11 

Atenção 25 13 12 

Comportamento 

alimentar 

24 12 12 

Humor 15 9 6 
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Uso de 

substâncias 

psicoativas 

3 2 1 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

5.7 Resultados referentes à percepção dos familiares sobre o cuidado da saúde 

mental das suas crianças 

 

A análise do conteúdo das entrevistas e relatos obtidos durante a construção dos 

genogramas possibilitou o reconhecimento de duas categorias: “Cuidados que 

impactam na saúde física e mental de crianças escolares” e “A percepção da 

parentalidade como orientadora do cuidado”. 

A categoria “cuidados que impactam na saúde física e mental de crianças 

escolares” diz respeito às ações de cuidado da família para promover o desenvolvimento 

e saúde mental da sua criança. Contempla três subcategorias referentes aos domínios 

afetivo, físico e moral.  

 

Cuidados que impactam na saúde física e mental de crianças escolares – domínio 

afetivo 

O domínio afetivo compreende as ações de cuidado dos familiares diante das 

necessidades afetivas que eles acreditam interferir na saúde mental das suas crianças, 

como manifestações de afeto correspondentes à demonstração de amor, carinho, cuidado, 

interesse, apoio e atenção à criança; ações ou comportamentos que visem à promoção de 

ambientes harmoniosos, sejam eles o próprio lar ou quaisquer outros ambientes por onde 

a criança transite; ações como dedicar tempo à criança, brincar com ela, ser amigo dela; 

promover sua segurança emocional; estabelecer com ela uma relação de confiança e saber 

lidar com o seu comportamento. 

✓ Manifestações de afeto 

Para os familiares entrevistados, o amor, o carinho, o afeto, a atenção e a 

dedicação às suas crianças são essenciais para o seu desenvolvimento e saúde mental. 

Esses sentimentos devem estar presentes no cotidiano de cuidados, ao compartilhar 

momentos, manifestar empatia e apoio, ensiná-las, corrigi-las, reconhecer os seus feitos. 
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 “Carinho, o amor, o amor é importante porque precisa, todo mundo, 

principalmente uma criança”. (Carol, mãe do Caio, 7) 

 

 “Eu acho que a atenção que a gente dispensa para com os nossos filhos, o 

contato, são essenciais. Atenção no sentido de fazer, de ter atividades com eles, 

desde atividades escolares, como também lazer, acho que são 

importantíssimos. Atenção de compartilhar momentos com eles, estar próximo 

compartilhando momentos com eles”. (Íris, mãe do Igor, 9) 

 

“Ter o pai e a mãe sempre por perto pra ajudar ele a crescer, é ter o pai e a mãe 

por perto pra ajudar no que for preciso, pra dar carinho, dar amor, dar apoio, 

ensinar as coisas boas da vida, ensinar o que é o certo e o errado”. (Laura, mãe 

do Lucas, 7) 

 

“Eu acho que primeiramente, é o amor e principalmente, e a atenção, tudo isso 

faz parte!” (Paula, mãe do Pedro, 11 e da Paola, 6) 

 

“Sempre estar elogiando”. (Sônia, mãe da Samara, 11) 

 

“Nóis fica preocupado com ele”. (Carol, mãe do Caio, 7) 

 

Para que a criança tenha um desenvolvimento emocional saudável, é necessário 

que ela tenha alguém que se preocupe, que se interesse por ela e que se empenhe nessa 

tarefa. 

“Eu quero tá sempre junto dele, procurando saber o que que tá acontecendo 

com ele”. (Gabriela, mãe do Guto, 12) 

 

“tá sempre observando os problemas da criança, o que que ela traz da escola. 

Eu gosto sempre de conversar com a minha filha, a minha esposa também, nós 

gostamos muito de perguntar como é que foi o dia na escola, o que ela viu na 

escola hoje, o que foi ensinado na aula tal, na disciplina tal, o que o professor 

falou...” (Hélio, pai da Helen 12, e do Hugo, 6) 

 

Ao reconhecer que cada criança é única em seu modo de agir e sentir o mundo ao 

seu redor, necessitando de mais ou menos atenção conforme a sua habilidade em lidar 

com as diversas situações do seu cotidiano, os familiares respeitam a sua individualidade, 

a sua forma de ser e buscam fazê-la sentir-se única e importante. 

“Sempre que ele ficava triste por se sentir diferente dos coleguinhas, nós 

falávamos pra ele que ninguém é igual a ninguém, que cada pessoa tem um 

jeito de ser. E que aquele era o jeito dele!” (Íris, mãe do Igor, 9) 

 

“Sempre você tem um filho que você sabe que precisa mais de um cuidado [...] 

Mateus é muito inseguro, Marina não, Marina é bem independente”. (Mirna, 

mãe da Marina, 11 e do Mateus, 12) 

 

“Eu acho que chega um momento que cada um vai ter seu próprio jeito, cada 

um tem sua própria história”. (Yuri, pai da Yara, 8) 

 

“Tento não compará-los, aí entre eles três eu procuro não criar preferências, 

mesmo sabendo que tem um que é mais... procuro não mostrar preferências pra 

eles porque mãe não tem preferência! Procuro mostrar pra eles que cada um é 
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de um jeito mas que cada um tem um espaço e que no final cabe todo mundo 

porque o mundo é pra todos”. (Ellen, mãe do Eduardo, 12, do Erick, 7 e do 

Esdras, 6) 

 

Acreditam que a falta de acompanhamento, de companheirismo, de interesse dos 

pais pelos filhos e de diálogo familiar é a principal responsável pelos problemas de saúde 

mental em crianças. 

“Uma casa que o pai e a mãe eles não conseguem se resolver, uma casa que a 

família não senta junto, eu acho que desequilibra um pouco a criança, um 

pouco não, desequilibra muito o emocional dela, porque ela não sei nem pra 

que lado tá virada e as pessoas maiores que estão dentro de casa também não 

sabem, ninguém tem um método de um caminho a ser seguido, então ela é uma 

criança que ela vai cavar em todo canto um jeito de se sobressair”. (Nádia, mãe 

do Natan, 11) 

 

“Quando a gente chegou aqui, a gente presenciou caso de adolescentes se 

suicidando, e isso é preocupante, e se você for ver o histórico do adolescente, 

o que aconteceu, isso não vem de fora, o problema estava dentro de casa, então 

isso muitas vezes é falta de acompanhamento, é falta de companheirismo, é 

falta de estar perguntando, enfim, reunião familiar, porque as pessoas não 

querem mais estar fazendo hoje em dia”. (Vitória, mãe do Vitor, 11) 

 

✓ Promoção de ambientes harmoniosos - lar 

Os familiares acreditam que a saúde física e emocional das suas crianças também 

é influenciada pelas experiências vivenciadas por elas em seu universo mais íntimo, o 

seio da sua família. Portanto, consideram necessário que as pessoas mais próximas a ela, 

especialmente seus familiares, estejam em harmonia, vivam em comunhão e respeitem-

se mutuamente, apesar das adversidades que a vida lhes impõe. 

“Eu acho que o âmbito familiar é muito importante, a família viver em 

comunhão, viver, mostrar todos os dias na convivência os valores, o respeito 

um com o outro”. (Bianca, mãe do Beto, 12) 

 

“Harmonia, eu tento construir uma relação harmônica, tento mostrar equilíbrio 

diante das coisas que acontecem, tento mostrar que tem as adversidades, que 

não só tem as coisas boas e que diante dessas coisas ruins a gente não pode 

desistir porque quem fez isso comigo e faz são meus pais ainda hoje”. (Ellen, 

mãe do Eduardo, 12, do Erick, 7 e do Esdras, 6) 

 

Reconhecem o valor de uma família com seus membros presentes e disponíveis 

na vida das crianças para apoiá-las no que for preciso, para que se sintam acolhidas, 

seguras, amadas. 

“Eu acho importante a questão da estrutura familiar, apesar de nem todas as 

crianças terem, mas acho importante ter o pai, ter a mãe, ter os avós sempre 

por perto”. (Sônia, mãe da Samara, 11) 
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“Eu considero importante a união da família, até em minhas orações, a primeira 

coisa que eu peço é paz e união pra minha família [...] Em termos da saúde 

emocional da criança, se tiver a união da família... aqui o que eu torço e luto 

muito pra isso porque aqui os meninos que têm dificuldade, os primos que não 

têm dizem, pode vir que eu tiro um tempinho pra ensinar ela, mesmo estando 

estudando pro vestibular, eles não relutam, eles fazem é se oferecer!” (Tereza, 

tia da Taís, 11) 

 

“Eu faço questão que ele tenha a presença dos avós paternos pra que ele se 

sinta mais acolhido, mais seguro, pra que ele saiba que tem pessoas que gostam 

dele”. (Alexandre, pai do Aléx, 6) 

 

O bem-estar da família em um lar alegre e harmonioso, onde predominam a paz, 

a tranquilidade, o amor e o respeito, e todos se consideram amigos que brincam e se 

divertem juntos, superando os conflitos ou momentos difíceis unidos, é fundamental para 

que a criança cresça e se desenvolva confiante. 

“Acho que é o clima da casa no geral, o convívio principalmente entre eles 

com os pais, aquela questão de ter o respeito e tudo e a gente se considerar 

como amigo, de brincar, de se divertir eu acho que é uma das coisas principais 

que leva a criança a ter uma vida mais saudável com relação a saúde mental, 

porque a criança vai crescendo com um pouco mais de confiança, de liberdade 

também com os pais, acho que isso é representativo no desenvolvimento”. 

(Caetano, pai do Carlos, 6) 

 

A harmonia familiar é considerada importante para o bem-estar emocional das 

crianças, ao passo que um ambiente familiar conflituoso é anunciado como perturbador 

por trazer prejuízos para a sua saúde mental, interferindo negativamente no 

desenvolvimento infantil, prejudicando o desempenho escolar e o comportamento da 

criança, que, tomada pelo exemplo vivenciado no lar, replica comportamentos 

antissociais agressivos e desrespeitosos. Os familiares acreditam que é preciso cuidar dos 

sentimentos, pois a forma como a família lida com eles perante as adversidades 

influenciará no desenvolvimento emocional da criança. Por isso, algumas questões 

básicas, como o respeito mútuo, devem ser mantidas, mesmo diante das situações mais 

difíceis.  

“Antes de qualquer coisa, eu digo até a questão financeira, quando você tem 

esse equilíbrio tipo, eu com o Juliano, eu com eles, interfere no financeiro 

também, que quando você se desestrutura, que vai pai pra um lado, mãe pro 

outro... eu não digo nem pela questão de estar junto ou separado, mas no bom 

relacionamento, que isso aí não afete, não preocupe ela, não preocupe ele, isso 

aí eu acho que é uma das primeiras coisas que mais interfere, até porque eu já 

vi muitos amigos não terem essa estrutura familiar e os filhos serem totalmente 

diferentes, no desenvolvimento intelectual da criança, no desenvolvimento 

emocional, no aprendizado na escola, no relacionamento social, tudo 

interfere”. (Sônia, mãe da Samara, 11) 

 

“Eu considero muito importante pra um filho o bem estar da família, a família 

estar bem. A questão do casal estar bem, acho que isso emotiva muito a criança, 
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desde pequeno, não tem idade pra isso quando se trata de família”. (Vitória, 

mãe do Vitor, 11) 

 

“O convívio familiar dentro de casa, porque começa dentro de casa. Se você 

ver uma criança que ele vai pra escola, que ele sai de um lar conturbado, logo 

quando ele vai pra escola ou em qualquer outra parte da sociedade que ele vai, 

você já vê o comportamento dele diferente, você já vê que aquela criança 

dentro de casa, ele não tem um bom acompanhamento, não tem um bom 

ensino, não presencia coisa boa, então isso atrapalha muito o emocional”. 

(Vitória, mãe do Vitor, 11) 

 

A harmonia no lar e a proteção da criança contra os conflitos familiares, 

principalmente os conjugais, é destacada como um dos principais fatores protetores da 

saúde mental infantil. Embora desentendimentos entre o casal possam ocorrer com certa 

frequência, a exposição da criança a situações hostis deve ser evitada por meio de atitudes 

como tolerância com o parceiro e não exposição da criança aos conflitos sempre que 

possível, mesmo que isso implique separação do casal. 

“A questão do ambiente, o ambiente é importante também, ela ter aquele 

ambiente alegre, que não tenha aquele clima de pesadelo, que ela possa dormir 

em paz, acordar em paz. Algumas vezes eu discuti com a mãe dela, mas teve 

vezes que eu evitava discutir exatamente por causa disso, porque eu não queria 

que ela ficasse com aquele trauma, algumas vezes eu evitei de brigar por isso, 

porque é ruim crescer num ambiente que não tenha paz, os pais tão brigando...” 

(Yuri, pai da Yara, 8) 

 

“A partir do momento que você é mãe, que você é pai, que você tem uma 

família, tem que pensar bem algumas questões [...] acho que é tentar ver e 

tolerar algumas questões, acho que a gente explode muito fácil por algumas 

coisas que a gente poderia ver de uma outra forma”. (Olga, mãe da OLívia, 12) 

 

“Eu acho que o âmbito familiar é de suma importância. Eu passei um ano 

casada vivendo muitas atribulações [...] eu não queria pra meu filho a mesma 

situação ruim e conturbada que eu estava vivendo, então pensando na saúde 

física e emocional dele foi que eu resolvi assim rapidamente me separar”. 

(Bianca, mãe do Beto, 12) 

 

Os pais são conscientes do quanto a saúde emocional das suas crianças é 

vulnerável aos conflitos conjugais e atritos familiares frequentes, percebendo nelas 

alterações comportamentais como tristeza e retraimento, quando expostas a estressores 

dessa natureza.  

“Quando nós estamos discutindo por alguma coisa ele interfere e eu vejo que 

o Guilherme fica triste [...] Eu já tive uma briga muito feia com o Valdir da 

gente se chatear mesmo e Guilherme ficou muito retraído, eu percebi demais 

aquela tristeza no Guilherme.”(Dinha, mãe do Davi, 8) 

 

“Eu sinto que o meu filho é uma pessoa que devido esses traumas da nossa 

separação ele não é uma criança feliz”. (Paula, mãe do Pedro,11 e da Paola, 6) 
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“Da saúde emocional deles, o que atrapalha é o jeito que eu vivo com o pai 

deles, de confusão da parte dele, isso daí atrapalha muito na saúde mental dele 

[...] porque todas as nossas brigas, as confusões minha com o pai dele, muitas 

vezes eu não discutia na frente, eu ficava calada por causa dele, mas o pai dele 

não, o pai dele não tá ligando pra essas coisas não, ele diz mesmo e assim, eu 

vi ali que Marcos Renan ficava... mexia com o psicológico dele, mexia mesmo, 

mexia com o psicológico dele [...] O que atrapalha na mente dele é isso, essas 

confusões comigo e o pai dele”. (Paula, mãe do Pedro,11 e da Paola, 6) 

 

A falta de respeito entre os membros da família e o uso de palavras de cunho 

negativo ou ofensivo também são considerados prejudiciais. 

 “Outra coisa, xingar, dizer nome feio, esses palavrões, aquilo ali também vai 

formando uma coisa negativa demais” (Yuri, pai da Yara, 8) 

 

Um ambiente sereno, em que predomina a compreensão, sem opressão, sem 

ameaças de separação, é o mais adequado. Ao contrário, um relacionamento familiar 

coercitivo, rígido, conflituoso e em constante ameaça de ruptura desencadeia o 

sentimento de desamparo nas crianças, pois elas perdem a sua base segura, o seu apoio e 

equilíbrio, a sua segurança emocional. 

“Emocionalmente, quando chega a noite, o ambiente tem que ser de paz, se for 

um ambiente que tem aquela guerra, aquela falta de compreender, quando a 

pessoa oprime demais, vai mexer com a questão emocional. Os pais brigando, 

os pais ameaçam se separar aí a criança fica sem chão, o principal apoio delas 

é os pais, aí se ela ver os pais se separar aí desmorona, aí se os pais tiver 

brigando demais, porque brigar todo mundo briga, mas eu digo exagerar e ás 

vezes também gritar com a criança.” (Yuri, pai da Yara, 8) 

 

“Se você tiver algum vício exagerado [...] se você desabafar na criança um 

estresse, uma raiva, aquilo pode abalar a criança também emocionalmente”. 

(Yuri, pai da Yara, 8) 

 

“Se houver algum descontrole entre o pai e a mãe dentro de casa, isso aí é um 

tsunami na vida de uma criança, com toda certeza. Uma casa que o pai e a mãe 

eles não conseguem se resolver, uma casa que a família não senta junto, eu 

acho que desequilibra um pouco a criança, um pouco não, desequilibra muito 

o emocional dela”. (Nádia, mãe do Natan, 11) 

 

A ruptura da família ou mesmo a ameaça de ruptura é vista como algo prejudicial 

para a saúde mental das crianças. Por isso, os familiares acreditam que vivenciar 

separações não apenas entre eles, mas entre outros casais que compõem a família extensa, 

em razão de divórcio, mortes ou doenças graves, prejudica a saúde emocional das suas 

crianças, principalmente quando se rompem laços entre membros que possuíam um forte 

vínculo afetivo com elas. 

“Eu acredito que nessas coisas que ela passou, tudo poderia ter repercutido de 

uma forma pior, ela ver tanto a separação, ver a avó dela se suicidando, 
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primeiro perdeu o vô, um tempo depois a vó dela entrou em depressão e 

morreu, aí tem uma tia dela da parte do pai que já tentou se matar duas ou três 

vezes, aí eu tenho medo que essa parte afete ela”. ( Fernanda, mãe da Flávia, 

10) 

 

O distanciamento de membros da família extensa por motivo de mudança de 

cidade é reconhecido como negativo, visto que pode prejudicar o vínculo entre a criança 

e outros familiares queridos. Diante disso, estratégias para fortalecer o elo e o amor entre 

a criança e seus familiares, apoiadas no fortalecimento dos costumes próprios da família, 

como pedir a bênção aos mais velhos, são implementadas. 

“A gente em Picos a gente se distanciou bastante (da família extensa), a gente 

perdeu esse laço, tanto que agora ele tá tendo um pouco de dificuldade pra 

chamar a minha mãe de vó, é tanto que ele chama ei! Ei! [...] Ele tá tendo mais 

dificuldade, eu fico batendo na tecla, quando eu chego eu o incentivo a tomar 

bênção porque eu tomo a bênção na entrada e na saída, então eu fico 

incentivando a ele também, tentando fortalecer esse elo que foi rompido a 

alguns anos atrás por conta da nossa ida pra Picos”. (Alexandre, pai do Alex, 

6) 

 

“No natal agora de 2017, ele teve meio com uma crise de choro porque não 

teve muitas pessoas, só tava eu, a Ana, ele, aí a gente foi na casa da minha mãe, 

aí a minha mãe fez um jantar, aí ele chegou lá achando que ia ter muita gente, 

que ia ter várias pessoas, aí acabou que só tava a gente mesmo e não tinha 

nenhuma criança, aí ele teve uma crise de choro, passou meia hora chorando, 

a gente ficou numa situação meio complicada, sem entender muito bem, mas 

aí depois a gente fez a digestão da situação aí conseguimos perceber que ele 

sente essa falta, ele sente essa ausência ainda, então a gente procura preencher 

os espaços dele”. (Alexandre, pai do Alex, 6) 

 

✓ Promoção de ambientes harmoniosos – convívio social 

Além do ambiente doméstico, os familiares acreditam que ambientes sociais onde 

predominam hábitos não saudáveis, com uso de vocabulário impróprio com tendência 

depreciativa e uso de substâncias psicoativas, podem ser prejudiciais para a saúde mental 

dos seus filhos. A harmonia vale também para outros locais onde as crianças estão 

inseridas: a escola, o seu grupo de amigos, a vizinhança. Isso implica proporcionar à 

criança um ambiente de paz, onde haja diálogo e ela se sinta segura. Um ambiente 

saudável, sem conflitos, onde as pessoas sintam prazer em estar juntas.  

“A família, o lar, o ambiente que a criança tá inserida, que ela vive. Não só o 

domicílio, mas a escola, o grupo de amizades, a família de um modo geral. A 

gente procura viver num ambiente que tenha paz, que tenha diálogo, a gente 

não consome bebida alcóolica, drogas, essas coisas não tem no nosso lar”. 

(Hélio, pai da Hélen, 12 e do Hugo, 6) 

 

“Para o desenvolvimento mental saudável o ambiente em que eles estão 

inseridos é primordial, um ambiente que seja harmonioso, rodeado por pessoas 
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que eles gostam, um ambiente que seja prazeroso de se conviver”. (Íris, mãe 

do Igor, 9) 

 

“Eu acho que pra uma criança ter um desenvolvimento físico e mental, acho 

que ele precisa morar num ambiente bem sadio e bem saudável, sem confusão, 

sem conflitos”. (Júlia, mãe do Júlio, 10) 

 

“O que atrapalha é um ambiente que não seja saudável, que tenha influências 

negativas, que convivam com pessoas que de alguma forma possam prejudica-

los com um vocabulário que não seja saudável, com influência de hábitos que 

não sejam saudáveis... nesse sentido”. (Íris, mãe do Igor, 9) 

 

“Eu acho que você cresce de acordo com o que você é criado. Se você tem uma 

boa criação, você cresce sem nenhum problema, agora se você vive numa casa 

de briga, de confusão, aí você termina com problemas o resto da vida. Você 

termina até desenvolvendo alguma coisa. Eu acho que pra uma pessoa viver 

bem sem problemas tem que vir de casa mesmo, acho que é a criação de casa”. 

(Júlia, mãe do Júlio, 10) 

 

Os pais têm a consciência de que os adultos são os responsáveis por propiciar para 

a criança um ambiente familiar tranquilo, seguro, para que ela possa sentir-se bem, a fim 

de atingir seu pleno desenvolvimento. Assim, empenham-se em protegê-las de situações 

conflituosas no lar e na sociedade: 

- Percebem a importância de autorregular-se nos próprios conflitos conjugais, pois 

serão um modelo para os filhos sentirem-se emocionalmente estáveis e não inseguros 

emocionalmente. Diante disso, procuram não discutir ou discutir menos na presença das 

crianças, para que elas não temam pelo divórcio dos pais. Quando as discussões são 

presenciadas pelas crianças, procuram mostrar para os filhos que conflitos são normais, 

já que as pessoas são diferentes e podem discordar, e opiniões discordantes ou conflitantes 

não interferem no amor que eles sentem um pelo outro. 

“Aí eu procuro não brigar muito com o pai na frente deles, procuro, às vezes 

eu brigo, às vezes a gente briga, eu tento não brigar, discutir fisicamente, eu 

tento não discutir com ele na frente dos meninos porque eu acho que as crianças 

pegam muito isso aí dos pais e isso aí traz outros problemas neles como o 

medo: ai meu Deus, eu tô com medo dos meus pais se separar!” (Ellen, mãe 

do Eduardo, 12, do Erick, 7, e do Esdras, 6) 

 

 

“Eu tento mostrar pra eles que às vezes eu e o pai dele a gente briga, mas que 

tanto eu tenho amor por ele, como ele tem amor por mim e que é normal, 

porque a gente não é obrigado a pensar igual toda hora, é normal!” (Ellen, mãe 

do Eduardo, 12, do Erick, 7, e do Esdras, 6) 

 

 

- Respeitam a maturidade emocional das suas crianças; por isso, preocupam-se em 

preservá-las dos problemas de adultos, ou seja, conversar reservadamente, sem a presença 

das crianças, sobre problemas conjugais ou financeiros; evitam falar sobre coisas ruins 
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ou sobre assuntos que as deixem preocupadas. Procuram deixar que a criança se preocupe 

apenas com os desafios próprios da infância, sem envolvê-las em problemas que ela não 

tenha maturidade ou capacidade para resolver ou opinar. 

“Em casa, a preocupação que eu tenho é não levar os nossos problemas até 

eles, evitar o máximo de falar de coisas ruins, de problemas, só comentamos 

entre eu e o marido. A gente poupa eles.” (Gabriela, mãe do Guto, 12) 

 

“A gente já tá vendo tanto problema, até mesmo esse problema de suicídio, o 

que a gente puder evitar levar pra um filho um problema que deixe eles 

preocupados... deixar eles preocupados só com as coisas deles mesmo.” 

(Gabriela, mãe do Guto, 12) 

 

“A questão dos pais não ficarem debatendo problemas de adulto na presença 

das crianças, questões financeiras, desemprego, discórdias....” (Hélio, pai da 

Helen, 12 e do Hugo, 6) 

 

“Todos os seus problemas [do casal], questões que a acriança ainda não deve 

se envolver porque ela não pode resolver, ela não tem como solucionar, não tá 

apta a opinar, então que não seja discutido na presença da criança determinados 

problemas, como problema no trabalho, desemprego”. (Hélio, pai da Hélen, 12 

e do Hugo, 6) 

 

 

“Os adultos procurarem não envolver as crianças nos problemas que a gente 

tem diário e financeiro, [...] A gente não envolve eles no que se refere a gente”. 

(Júlia, mãe do Júlio, 10) 

 

“Evitar brigar na frente dele pra ele não ficar nervoso, porque ele é muito 

nervoso”. (Rita ,mãe do Renan, 11) 

 

“Evitar certas coisas, evitar assuntos que eu sei que ele não gosta, nem brigar 

também. O Mateus é muito nervoso, o Alex quando sai ele bebe, enquanto o 

Alex não chega ele fica preocupado, eu acho o Mateus muito preocupado, aí 

eu evito, eu digo: Mateus vai dormir que teu pai vem já! Pra ele não ficar com 

aquela preocupação”. (Rita, mãe do Renan, 11) 

 

- Preocupam-se em mostrar para a criança que os pais estão em consenso, embora 

nem sempre concordem em tudo, buscando resolver os desacordos reservadamente para 

que a criança não se sinta insegura, visto que acreditam que o equilíbrio no 

relacionamento conjugal afeta as crianças de forma positiva. 

“Todo casal tem suas divergências, seus problemas, então é importante que a 

gente sempre converse reservado, numa hora em que as crianças não estejam 

presentes pra que não se tornem participantes de uma coisa que não é a hora 

ainda”. (Hélio, pai da Hélen, 12 e do Hugo, 6) 

 

“A minha relação com a minha esposa, a gente vive muito bem, a gente vive 

em acordo, inclusive logo depois do nascimento da Helen a gente conversava 

muito sobre como é que seria a criação [...]e eu sempre via dessa forma, que a 

criação tem que ser pai e mãe ali junto [...] entrar em acordo pra que a criança 

tenha mais segurança [...]Eu acho que tem que passar essa segurança pra pro 

filho, tem que mostrar que ali eles vivem em consenso, vivem em acordo, 

embora a gente saiba que tem desacordo, mas a gente procure resolver 
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reservadamente e trazer uma coisa mais certa pra criança pra que ela tenha essa 

segurança”. (Hélio, pai da Hélen, 12 e do Hugo, 6) 

 

“E tem a questão do próprio relacionamento do casal. Todo casal tem suas 

divergências? Tem, mas a gente evitar o máximo que isso chegue até ele. 

Quando a gente tem nossas conversas a gente diz, não, não é o momento, 

vamos conversar em outro momento, porque se você tiver um equilíbrio dentro 

do relacionamento eu acho que isso passa lá pras crianças e eu não sei 

exatamente de que forma isso prejudica, mas a impressão que a gente tem é 

que realmente afeta”. (Caetano, pai do Carlos, 6) 

 

 

- Preocupam-se em proporcionar à criança um ambiente livre de situações hostis. 

Para tanto, procuram evitar o uso de termos negativos, palavrões e lamentações. 

“Outra questão que a gente evita aqui é, independente das crianças, a gente vê 

por aí os pais xingando, reclamando da vida, eu acho que aquilo também vai 

afetando e aqui é uma coisa que a gente evita demais”. (Caetano, pai do Carlos, 

6) 

 

“Eu até acredito que se eu e o Valdir nos separássemos eu não sei se o 

Guilherme cresceria um menino saudável por conta da maneira que ele foi 

criado, ele foi criado no meio da gente, eu e o Valdir temos um relacionamento 

muito bom, eu sou mais brigona, mas é uma briga de criticar alguma coisa 

assim, mas não é uma briga de se intrigar, eu não fico intrigada com o Valdir, 

às vezes eu até fico uma hora sem falar, mas é uma briga da gente debater 

algumas coisas que a gente não concorda, mas a gente não briga muito feio, de 

dizer nome feio, palavrão”. (Dinha, mãe do Davi, 8) 

 

“Algumas vezes eu discuti com a mãe dela, mas teve vezes que eu evitava 

discutir exatamente por causa disso, porque eu não queria que ela ficasse com 

aquele trauma, algumas vezes eu evitei de brigar por isso, porque é ruim 

crescer num ambiente que não tenha paz, os pais tão brigando... outra coisa, 

xingar, dizer nome feio, esses palavrões, aquilo ali também vai formando uma 

coisa negativa demais”. (Yuri, pai da Yara, 8) 

 

✓ Dedicação de tempo à criança 

O tempo dedicado ao convívio com a criança é considerado importante para o seu 

desenvolvimento e saúde mental. Apesar de reconhecerem que suas crianças já 

adquiriram alguma autonomia para ficar algumas horas sozinhas, os familiares 

consideram necessário estar presentes em todos os momentos, mesmo nas atividades 

rotineiras como assistir a um programa de televisão juntos, ajudá-las com os deveres da 

escola, brincar e acompanhar a qualidade do sono e da alimentação. Esse cuidado é 

essencial para que eles compreendam quais são as necessidades físicas e emocionais dos 

seus filhos. Esse acompanhamento diário os aproxima e permite que os pais conheçam 

melhor os seus filhos, reconheçam quando algo não está bem com eles e como o problema 

pode ser resolvido. 
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“Eu quero tá sempre junto dele, procurando saber o que que tá acontecendo 

com ele”. (Gabriela, mãe do Guto, 12) 

 

“Eu penso que em primeiro lugar a presença dos pais é fundamental, sempre, 

sempre em tudo, a presença na hora que acorda até a hora de dormir, porque 

esse cuidado é que vai fazer a gente entender qual a necessidade do corpo e da 

saúde mental, do que ele está precisando. Se ele está sorrindo muito, se ele está 

cabisbaixo”. (Nádia, mãe do Natan, 11) 

 

“Eu acompanho eles, sei quando eles tão com algum problema, eu já conheço, 

converso, tento resolver, porque isso aí eu me preocupo muito”. (Paula, mãe 

do Pedro, 11 e da Paola, 6) 

 

Os pais reconhecem que as crianças precisam de amor e carinho. Embora não 

consigam estar com elas o tempo todo como gostariam, demonstram seu amor e 

interesse nos momentos de cuidado, orientando e corrigindo. 

 “Ele precisa de cuidados, a pesar de a gente não tá ali toda hora como era pra 

ser, a gente fica brigando ali, dá umas lapadas ali, mas em primeiro lugar é dar 

o carinho, mostrar o carinho, cuidar, saber lidar” (Carol, mãe do Caio, 7) 

 

São poucos os pais que conseguem passar o tempo que consideram necessário 

com seus filhos. O trabalho, os projetos e a necessidade de ausentar-se de casa muitas 

vezes não lhes permitem acompanhar o dia a dia de suas crianças. Isso pode ser um fator 

de distanciamento. Assim, os pais acreditam ser necessário empenhar-se para 

recompensar sua ausência dedicando-se ainda mais às crianças nas poucas horas que 

conseguem estar juntos, buscando ouvir o que os filhos têm a dizer. 

“Hoje em dia as dificuldades são relacionadas principalmente ao tempo que a 

gente se ausenta de casa consequentemente comprometendo essa atenção que 

a gente às vezes quer... estar mais presente por conta do trabalho e de outras 

atividades não consegue, então principalmente o que prejudica é essa questão 

do tempo. Eu tento recompensar de alguma forma principalmente no turno da 

noite que eu tô mais presente em casa, no final da tarde também, tento deixá-

los mais próximos, me aproximar mais deles”. (Íris, mãe do Igor, 9) 

 

 “A gente em meio a correria do mundo a gente tá se distanciando um pouco 

dos filhos, não tá parando pra ouvir o que é que um filho tem pra falar pra gente 

e aí vai passando, a gente tem que dá um pouco mais de atenção a eles, ás vezes 

é muito complicado isso aí, é muito importante isso aí”. (Gabriela, mãe do 

Guto, 12) 

 

O tempo para se dedicar às crianças inclui não somente passar tempo juntos, mas 

interagir, dar atenção, aproveitar os momentos de lazer, brincar com elas. 

“Eu sempre brinco com eles, a gente vai sempre ao cinema, eu acho importante 

demais. Hoje mesmo eu estava cansada, mas como nós passamos o final de 

semana inteiro em casa aí eu resolvi sair mesmo que seja bem aqui no 

restaurante pra almoçar com eles e eles não ficarem só em casa, porque eu acho 

importante, porque a semana todinha é tão estressante, a Samara ir pro colégio, 
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voltar e estudar, então se eles puderem sair de casa pelo menos uma vez, isso 

aí é essencial”. (Sônia, mãe da Samara, 11) 

 

“À tarde a gente passa o dia todo junto, nós treina, nós brinca, nós assiste”. 

(Laura, mãe do Lucas, 7) 

 

“O Davi gosta de ir pra casa dela (avó) porque ela mora num sítio, pra ficar o 

final de semana ele adora ir pra lá porque vai brincar com animais, vai tomar 

banho de piscina, vai pra praia, tem a Kiara (prima) que é amigona dele lá nesse 

sítio aí pronto!” (Caetano, pai do Carlos, 6) 

 

✓ Brincar com a criança 

Os pais acreditam que as brincadeiras em família contribuem para a boa saúde 

mental de todos os seus membros. 

Aqui a gente gosta muito de competiçõeszinhas, de jogar baralho. Minha mãe 

começou a jogar com papai e com os amigos, depois com os filhos, passou a 

jogar com os netos, depois com os bisnetos. A noitinha aqui a gente reúne a 

família e joga bingo, joga bem baratinho, de um real a cartela cheia, às vezes 

chega uma pessoa de fora e diz não tem graça não jogar esse valorzinho aí, mas 

a gente tá jogando é pra brincar, se distrair! Isso é bom, ativa! Minha família 

graças a Deus não tem problema de depressão, acho que é por conta dessas 

atividades, dessas brincadeiras que a gente gosta de jogar baralho, bingo, 

quebra cabeças”.  (Tereza, tia da Taís, 11) 

 

Reforçam a importância do brincar com o brinquedo e também do brincar como 

ação, o que nem sempre exige um brinquedo físico, um objeto, mas o corpo a corpo, o 

divertimento advindo da interação lúdica, da imaginação. Para alguns pais, brincar com 

o filho, dar atenção a ele é mais importante para a criança do que o próprio brinquedo, o 

que implica a valorização do ser em oposição à valorização do ter ou, muitas vezes, do 

próprio objeto. 

 “Ele fica alegre quando ele sai com os amigos dele pra jogar bola, é a coisa 

que ele mais gosta é essa bola bem aí, é a bola e o videogame, quando ele não 

tá com a bola ele tá com o videogame”. (Rita, mãe do Renan, 11) 

 

 “Eu acho que um dos grandes problemas na criação dos filhos nesse mundo 

que a gente vive hoje é a questão do tempo e dedicação! Eu costumo dizer que 

se a gente tiver tempo pra brincar com um menino desse aí ele não precisa de 

nenhum brinquedo, ele não precisa de nenhuma televisão, de nenhum tablete 

de nenhum videogame! Basta ter a atenção! Tanto é que a gente tem aqui o 

seguinte, pra dar um brinquedo a um menino, tem que brincar pelo menos meia 

hora com ele, porque se der o brinquedo por dar ali não significa nada pra ele! 

Ao mesmo tempo se a gente realmente tirar um tempinho pra eles, eles gostam 

demais! As brincadeiras que eles mais gostam e querem repetir são aquelas que 

a gente tá junto brincando! [...] A brincadeira que Tiago filho mais gosta é um 

tal de “martelou” que nós inventamos que é com uma almofada eu correndo 

atrás dele ali na cama e aí au vou acertar nesse ele desvia, eu boto por cima ele 

se abaixa e toda noite ele me cobra essa brincadeira! E quer dizer é uma 

almofada, ou seja, não tá ligado em brinquedo, em boneco, ele quer brincar de 

martelou! Aí tem os brinquedos aí de não sei quantos reais que ganhou de não 

sei quem, mas repito, o que ele gosta de brincar é pegar dois bonequinhos que 

tanto faz... tem aqui uma brincadeira de imaginação, pega qualquer objeto e 
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imagina que é qualquer outra coisa e vai e brinca... um dia a gente tava aqui na 

piscina e pegamos duas bolas e imaginamos que era eu e ele que tava salvando 

mamãe e manim, rapaz aí pronto, aí ele não queria deixar mais eu sair porque 

queria brincar mais.... quer dizer, não é o brinquedo, é o ato de brincar é o que 

faz diferença”. (Caetano, pai do Carlos, 6) 

 

“Ele é muito criativo, ele gosta de recortar papéis, ele gosta de criar, a irmã 

dele já não gosta de certas brincadeiras, mas eu também, eu brinco com ele, eu 

jogo bola com ele, eu procuro compensar”. (Hélio, pai da Helen, 12 e do Hugo, 

6) 

Os pais reconhecem o quanto o brincar é importante para o desenvolvimento 

infantil, para seu relacionamento com outras crianças, para a promoção do seu bem-estar, 

da sua felicidade e o quanto os amigos são fundamentais para isso. 

“É sempre bom ter amiguinhos, a criança não pode crescer sozinha sem ter 

amigos, tem que ter os amiguinhos pra dividir os momentos de alegria e as 

brincadeiras, uma criança brincando só não sabe nem o que fazer [...] Eu acho 

que uma criança que não tem aquela animação, aquela alegria de brincar com 

os amiguinhos se torna uma criança triste”. (Laura, mãe do Lucas, 7) 

 

Por isso incentivam a interação dos filhos com outras crianças, promovendo a 

socialização e organizando o espaço para as brincadeiras em casa ou em ambientes aos 

quais têm acesso. 

“A gente sempre procura no final da tarde também sentar na calçada, colocar 

ele pra brincar com outras crianças lá. Ela já não brinca, porque lá só tem mais 

crianças menores, ela aproveita pra andar de bicicleta esse horário e ele fica 

brincando ali com os vizinhos, com os colegas”. (Hélio, pai da Helen, 12 e do 

Hugo, 6). 

 

“O Davi anda de bicicleta com o pai dele, a gente não entra pra casa e deixa o 

Guilherme lá fora só, aí o pai dele quando tá sentado lá fora, ele brinca aqui 

com a menininha de frente”. (Dinha, mãe do Davi, 8) 

“Eu sempre gostei de ter crianças em casa pra eles terem companhia pra fazer 

bagunça mesmo, pra brincar de coisa de criança que não seja só o vídeo game 

porque senão é Marina o dia inteiro na Netflix e Mateus o dia inteiro no vídeo 

game. Se eles estão só é assim. Eu gosto de trazer crianças pra cá geralmente 

é pra isso, pra ter essa socialização pra eles sempre fazerem uma coisa 

diferente”. (Mirna, mãe do Mateus, 12 e da Marina, 11) 

 

“Eu já levei ele em escola de futebol pra ver se ele consegue brincar com outras 

crianças, que é uma atividade coletiva e desenvolve também o físico, a força 

motora, mas ele tem é medo dos outros meninos que vai bater nele, que ele vai 

cair, vai se machucar, então a gente trabalha isso aí também na parte física e 

motora dele e não deixa de trabalhar o cognitivo”. (Íris, mãe do Igor, 9) 

 

Apesar de reconhecerem a importância de brincar com os amigos, os pais estão 

atentos às companhias dos filhos, procurando conhecê-las, saber a sua procedência, a fim 

de protegê-los de companhias reconhecidamente ou potencialmente prejudiciais à sua 

integridade física e/ou emocional. 
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“Eu sei, eu conheço todos os amigos. São amigos que são daqui. Tem amigos 

de fora, eu sempre tento conversar com eles, mesmo on line eu ainda vou lá e 

converso. Converso com a mãe de alguns. Tem uns que até com a mãe eu já 

tenho relação”. (Mirna, mãe do Mateus, 12 e da Marina, 11) 

 

“Tem umas pessoas onde nóis trabalha, lá tem um monte de meninos, eu não 

deixo ela brincar com eles porque já vai na criação deles, eles tão no meio de 

drogas, aí eu não deixo. Eu deixo ela brincar com os meus sobrinhos, as 

meninas que ela tá conhecendo aqui agora que eu vejo que são de boa família 

a gente deixa, não pode deixar com quem a gente sabe que são pessoas erradas, 

né?” (Amanda, mãe da Aline 6) 

 

“Os coleguinhas da idade dele vem pra cá pra brincar com ele, aí quando ele 

sai pra fora pra brincar com os que já são maiorzinhos ele sempre vem 

reclamando que os meninos não querem brincar com ele, que os meninos 

mostram isso, mostram aquilo, aí eu fico chateada e boto ele pra dentro de casa. 

Ele gosta de andar de bicicleta com o Artur, eu gosto demais da amizade deles 

dois porque Artur é um menino cabeça, que é estudioso, é amiguinho dele 

desde que ele nasceu, ele é mais velho mas eles dois se entendem super bem”. 

(Laura, mãe do Lucas, 7) 

 

Os tipos de brincadeira mudam com o amadurecimento da criança. Os pais 

percebem e ficam atentos a isso. Eles reconhecem que a forma de brincar muda conforme 

o seu desenvolvimento e tentam promover espaços e brinquedos compatíveis com suas 

novas competências. 

“Aqui acolá tem uma brincadeirinha que ele quer e ela já não quer [...]. Ela 

prefere hoje em dia um jogo, alguma coisa assim e tem algumas brincadeiras 

que ele quer brincar com ela mas ela não gosta”. (Hélio, pai da Helen 12, e do 

Hugo, 6) 
 

“Ela já tá mudando mais os tipos de brincadeira, os brinquedos já estão ficando 

mais de lado, basicamente é só o celular, o smart fone [...] então já vem 

pontuando outros itens que estão ficando mais prioritários e eu tento passar pra 

ela que tem outras formas dela se divertir, mas às vezes ela tá muito focada só 

nisso, só nessa opção (o celular)”. (Olga, mãe da Olívia, 12) 

 

“Eu fico o tempo todo tendo cuidado porque eles querem brincar é com as 

coisas de Eduardo e eu compro os brinquedos pela faixa etária, mas eles 

querem os jogos de Thiago, querem brincar com as coisas de Eduardo, eles 

tentam muito imitar Eduardo e eu tento ter cuidado pra eles não perderem a 

fase boa da infância deles também, porque eu sei que Eduardo aproveitou! 

Eduardo foi aquela criança que brincou bastante com todos aqueles joguinhos, 

alfabeto, montar palavras, tudo ele adorava e os meninos ficam mais imitando 

ele, porque Eduardo tem 12 anos, ele gosta é de coisas de herói, é de outro tipo 

de coisas que pra os pequenos não é ideal pra faixa etária. Jogo, jogar cartinhas 

de Poquemón pros pequenos não é ideal porque é com várias e várias regras 

que nem eu entendo, ele joga mais é com o pai, porque nem eu entendo, mas 

eles deixam de brincar as brincadeirinhas pra eles pra imitar Thiago!” (Ellen, 

mãe do Eduardo, 12, do Erick, 7, e do Esdras, 6) 

 

O ato de brincar, além de ser reconhecido como uma forma de demonstrar afeto, 

é considerado uma forma de preparar a criança para lidar com situações do seu cotidiano 

e para enfrentar desafios cada vez maiores. Por isso, os pais creem que a relação de 
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confiança estabelecida entre eles e a criança nesses momentos de brincadeira é 

fundamental para que ela saiba que ela está segura para arriscar-se. 

“Ter tempo pra brincar, porque na brincadeira você ensina um monte de 

coisinha, de princípios que valem pra vida toda! A questão do afeto, de você 

se mostrar sempre presente na vida deles, eles saberem que tem aqueles pais 

em que eles podem confiar a qualquer momento, naquele momento de dúvida... 

até nas brincadeiras a gente desafia eles a pular de um lugar alto, pode pular 

que a gente tá aqui pra segurar! Então é esse espírito aí que deve levar pra vida 

toda”. (Caetano, pai do Carlos, 6) 

 

“Eu acho que você tem que deixar a criança brincar na areia, se sujar se preciso, 

não com barro sujo, mas tem que deixar, e também às vezes correr risco, não 

demais, mas às vezes é necessário. Minha filha mesmo, essa anteninha da 

televisão ela dá um choque muito leve, é um choque tão pequeno que é como 

se fosse tipo uma cosquinha, e eu dizia aqui dá choque! E colocava ela perto 

da tomada e dizia, aqui é perigoso, aqui é maior, é mais perigoso ainda, aí ela 

ia tendo a noção, é preparar o caminho dando pequenas coisas. O mundo é 

cheio de armadilhas, aí você vai mostrando as pequenas armadilhazinhas que 

é só tipo uma cosquinha tentando preparar”. (Yuri, pai da Yara, 8) 

 

Embora considerem que brincar é importante para o desenvolvimento e a saúde 

mental dos seus filhos, os pais reconhecem a importância do estabelecimento de regras a 

fim de que a criança aprenda a discernir os momentos de brincadeira dos momentos de 

responsabilidade, como cumprir com as tarefas escolares e cuidar dos seus pertences. 

“Eu sempre vou na escola, converso com as professoras porque meu filho 

sempre foi distraído, a vontade dele sempre foi de brincar, aí eu tenho que ficar 

no pé, nele eu pego mais no pé por causa disso”. (Rita, mãe do Renan, 11) 

 

“Eles tem que ir pra escola estudar e não ficar brincando nem se enturmando 

com aquelas outras crianças que ficam influenciando ele a fazer coisas erradas, 

tipo lá na escola tinha um menino ensinando  ele a fazer arma de papel, eles 

tavam rasgando os cadernos pra fazer arma de papel, aí eu não acho certo, 

então eu sempre digo pra ele: Lucas, mamãe traz você pra escola pra estudar, 

brincar é na hora do recreio, na sala de aula não, é estudar! Porque eu considero 

que isso é importante pra ele”. (Laura, mãe do Lucas, 7) 

 

✓ Ser amigo da criança 

Os pais reconhecem a importância de estarem próximos dos seus filhos, de serem 

seus amigos, o que implica compartilhar os momentos felizes e também as angústias da 

criança, seus interesses, anseios, sonhos, dúvidas e medos. Implica também manter uma 

relação de confiança, de forma que suas crianças se sintam seguras para tirar as suas 

dúvidas, falar sobre suas conquistas e também sobre suas dificuldades. 

“A gente tem que ser antes de tudo, amigo dos nossos filhos, a gente tem que 

preservar essa boa relação, essa amizade pra que ele se sinta à vontade de estar 
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buscando em nós, o conhecimento, alguma opinião, uma sugestão, e aí nessas 

buscas, é que a gente se sente mais recompensado em estar passando esse nosso 

recado, essa nossa missão para os nossos filhos”. (Alexandre, pai do Alex, 6) 

 

“Acho que é o clima da casa no geral, o convívio principalmente entre eles 

com os pais, aquela questão de ter o respeito e tudo e a gente se considerar 

como amigo, de brincar, de se divertir eu acho que é uma das coisas principais 

que leva a criança a ter uma vida mais saudável com relação a saúde mental, 

porque a criança vai crescendo com um pouco mais de confiança, de liberdade 

também com os pais, acho que isso é representativo no desenvolvimento”. 

(Caetano, pai do Carlos, 6)  

 

Para os pais, é importante ser amigo da criança sem que se perca o controle da 

situação, a autoridade necessária para corrigi-la quando for preciso. 

“Nós somos amigos mas existe uma autoridade, ou seja, no momento em que 

tiver um deslize, no momento em que tiver uma mentirinha, uma 

desobediência, que fugir da linha, a gente é um pouco mais rígido, chega junto 

que se resolve com conversa e às vezes com castigo”. (Caetano, pai do Carlos, 

6) 

Eles reconhecem a necessidade de manter uma relação “construída na base da 

verdade”, o que implica manter sua palavra. 

Eu acho que a relação entre mãe e filhos, entre pais e filhos tem que ser 

construída na base da verdade”. (Olga, mãe da Olívia, 12) 

 

Para alguns pais, é necessário manter-se firmes e demonstrar-se seguros diante do 

comportamento desafiador das suas crianças. 

 “Eles acreditam muito em tudo o que eu digo”. (Mirna, mãe do Mateus 12, e 

da Marina, 11) 

 

“Essa geração agora não é dizer só o não, é dizer o não e explicar e evidenciar 

provas de que realmente eu estou com a verdade, digamos, porque as vezes 

eles não acreditam nessa verdade absoluta, nessas questões digamos que como 

eu fui educada a gente não questionava muito”. (Olga, mãe da Olívia, 12) 

 

Para os pais, o comportamento desafiador é resultado do acesso rápido e fácil à 

informação disponibilizada pela televisão ou pela mídia veiculada via internet, que nem 

sempre traz informações confiáveis, requerendo deles supervisão e cuidado constante. 

“Eu acho que os pais têm que vigiar muito essa questão da mídia. Aqui em 

casa não tem parabólica, eu já tive condição de comprar mas eu não quero. Eu 

quero botar internet porque é uma coisa que é importante pra estudar, tem 

muita coisa boa, mas tem o lado negativo, eu quero botar mais tem que vigiar 

muito. Muitos pais não vê isso não, libera as crianças pra assistir o que quer e 

é o que tá destruindo, deixando as mentes das crianças confusas”. (Yuri, pai da 

Yara, 8) 

 



 

 

201 

“A minha maior preocupação com o Alex é a formação intelectual dele porque 

tudo influencia, a gente tem a impactação das mídias, a gente tem que tá sempre 

monitorando o que é que nossos filhos estão vendo, o que é que eles estão 

assistindo, o que é que eles estão lendo, pra gente poder tá sempre 

acompanhando pra o que eles estiverem lendo de bom a gente reforças e o que 

eles estiverem lendo que não vá acrescentar , o que eu considero que possa ser 

até ruim pra ele, poder explicar pra ele: olha essa leitura não é boa, esse 

programa não é bom, enfim, a gente tem, a gente tenta ter bastante cuidado 

com o Alex em relação a isso, porque tudo influencia no crescimento, ele tá 

numa fase de desenvolvimento onde, sei lá, ele assiste um programa em que o 

personagem que ele gosta faz algo aí vai que o menino quer fazer também! A 

gente sabe que existe esse tipo de influência.” (Alexandre, pai do Alex, 6) 

 

✓ Promoção da segurança emocional da criança e estabelecimento de uma 

relação de confiança com ela 

Os pais entendem que a criança necessita sentir-se segura e protegida de qualquer 

situação que possa desestruturá-la emocionalmente, amparada por um adulto que lhe dê 

suporte e em quem ela possa confiar. Eles acreditam que a credibilidade que ela sente no 

adulto é fundamental para manter uma relação de confiança entre ambos. 

“Ele nem tá falando com a avó direito porque ela promete umas coisas pra ele 

e não cumpre”. (Júlia, mãe do Júlio, 10) 

 

“Tem coisas que a gente tenta recriminar aqui, que é mentir, aquela estória da 

mentira, de ficar enganando eles, ah eu vou comprar isso! Não, depois eu 

compro, na volta eu compro! Assim, o que a gente prometer a gente procurar 

cumprir”. (Caetano, pai do Carlos, 6) 

 

O empenho para estabelecer uma relação de confiança por meio do diálogo 

frequente sobre o que acontece no dia a dia da criança, de forma que ela se sinta segura 

para falar sobre os seus desejos sem ter de fazer nada escondido, também é importante. 

“Eu converso muito com ela e ela diz: Ah mãe, minha amiga a mãe dela não 

deixa ela fazer isso, ainda bem que mãe deixa! Eu deixo você fazer isso, tipo 

maquiagem, porque eu acho que se eu não deixar você fazer isso você vai 

querer fazer escondido de mim e eu não quero que você faça isso escondido, 

eu quero que você chegue pra mim e diga: mãe, eu quero fazer isso!” 

(Fernanda, mãe da Flávia, 10) 

 

A certeza em relação à estabilidade da união familiar, bem como a sincronia entre 

os pensamentos dos adultos da família, foram considerados importantes para a segurança 

emocional da criança. Os pais percebem que a criança nota e entende quando os adultos 

não estão em comunhão de ideias, o que reforça a sua insegurança ou falta de confiança. 

“Quando a criança percebe que os pais estão em conflito, em atrito, não pensam 

da mesma forma, ela fica insegura!” (Hélio, pai da Helen 12, e do Hugo, 6) 
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Os pais sabem que a criança teme que a família se separe e sofre com a 

possibilidade de perder alguém que ama, motivo pelo qual buscam conversar sobre as 

possíveis perdas e confortá-la emocionalmente, mostrando que ela estará sempre 

amparada por alguém que a ama. 

“Uma das coisas que a criança tem mais medo é de perder o pai e a mãe, é de 

ver o pai e a mãe separado, morrem de medo, eles não querem que a mãe e o 

pai se separem, aí volta e meia eu falo pra eles: olha, Daniel, o pai dele não 

está aqui da pior forma, morreu, tá no céu! Quem separa o pai e a mãe 

permanece”. (Ellen, mãe do Eduardo, 12, do Erick, 7, e do Esdras, 6) 

 

“Eu tenho esse cuidado porque eu vejo na vara da infância e da juventude [...] 

eu via as criancinhas lá sentadinhas chorando porque o pai e a mãe tão se 

matando lá numa audiência pra ver quem é que fica com a guarda. As crianças 

sofrem, eles têm muita sensibilidade e o que a criança quer é a família unida 

mesmo aqueles mais ariscos, mesmo aqueles que tão um lá no seu quarto e 

outro no outro, mas eles sabem o que é família e eles querem a família unida, 

tenta separar a família pra tu ver! Mesmo cada um no seu ninhozinho eles tem 

a ideia do todo”. (Ellen, mãe do Eduardo, 12, do Erick, 7, e do Esdras, 6) 

 

✓ Saber lidar com os diferentes comportamentos da criança 

Os pais reconhecem que suas crianças são diferentes em sua maneira de se 

comportar, de reagir a diversos estímulos e a situações distintas, o que muito tem a ver 

com o seu temperamento inato, com as experiências vivenciadas no seu dia a dia ou 

mesmo com as influências derivadas dos relacionamentos ou interações com o mundo e 

com outras pessoas. Alguns comportamentos, como aqueles que demonstram amor, 

felicidade, esperteza e preocupação com o bem-estar do outro, trazem alegrias aos pais. 

Outros permeados pela travessura, mau humor e dificuldade de expressar seus 

sentimentos, embora exijam um pouco mais de atenção, são considerados saudáveis. 

“No geral ele sempre foi um menino saudável, muito brincalhão, muito amado, 

muito querido, ele chegou pra preencher as nossas vidas, tanto a minha quando 

a do Daniel. Ele é um menino muito carinhoso, às vezes se parece um pouco 

comigo porque ele é muito preocupado com as coisas”. (Dinha, mãe do Davi, 

8) 

 

“Eduardo, ele é assim elétrico! Às vezes eu até falo pro pai dele que a gente 

tem que ter cuidado porque ele não é adulto, porque como ele é bem 

organizado, responsável, a gente não pode esquecer que ele é criança! Tem 

hora que ele é danado, tem hora que ele fica correndo, pulando, tem hora que 

ele é terrível, mas assim, Eduardo ele é aquele menino que desde sempre desde 

pequenininho ele é aquele menino carinhoso, ele é meigo, chorão, que lembra 

muito o meu irmão!” (Ellen, mãe do Eduardo, 12, do Erick, 7, e do Esdras, 6) 

 

“Erick ele é assim, carinhoso, alegre, ele é carinhoso, amoroso, só que ele tem 

ciúme de Esdras, eu vejo, e também às vezes ele é zangado! Eu acho dos três 

ele é o mais zangado! Eu fico até abismada, como é que ele pode ser o mais 

receptivo, o mais amoroso e ao mesmo tempo ele ser zangado”. (Ellen, mãe do 

Eduardo, 12, do Erick, 7, e do Esdras, 6) 
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“Eu já tento tirar da Samara essa questão da personalidade do pai dela, quando 

ela está com uma coisa, eu fico insistindo até ela me dizer o que é que ela tem. 

Eu insisto, ela não quer me dizer, eu fico insistindo exatamente pra poder ela 

se acostumar e dizer o que ela sente. Porque senão ela vai ficar igual ao pai, e 

é muito ruim se relacionar com uma pessoa que não fala. A comunicação é 

essencial em qualquer relacionamento, família, tudo, tudo, é essencial. Ela se 

emburra, ela fica chateada e eu não sei o que é, aí eu fico insistindo até ela me 

falar. Hoje ela já me fala mais. Como ela já sabe que eu ínsito, ela já me diz 

logo da primeira vez quando eu pergunto, mas antigamente era muito difícil. 

Claro que ela vai ter isso porque já é da personalidade, mas que não empate ela 

ter um relacionamento, que ela diga as coisas que está sentindo enquanto ainda 

dá tempo de resolver”. (Sônia, mãe da Samara, 11) 

 
 

 

Outros comportamentos, no entanto, são considerados bem mais difíceis de 

administrar, como os externalizados – desobediência, desrespeito, desorganização, 

comportamento desafiador e ciúmes – e os internalizados – retraimento, isolamento, baixa 

autoestima, insegurança, dificuldade de se relacionar, sentir-se diferente, carência afetiva. 

Lidar com o comportamento indisciplinado e desafiador do filho é uma 

dificuldade para muitos pais, que insistem no diálogo e na imposição de limites como 

uma forma de discipliná-lo. 

“Eu digo todo dia que ele não pode falar alto comigo e ele fala, e eu digo todo 

dia que não pode”. (Nádia, mãe do Natan, 11) 

 

Todavia, a imposição de limites ao comportamento dos filhos nem sempre se 

mostra efetiva, pondo em xeque a habilidade e a eficiência de alguns pais para lidar com 

a situação. 

“Ele não me obedece, ele não obedece!” (Paula, mãe do Pedro 11 e da Paola, 

6) 
 

“Às vezes eu fico nessa situação sem saber o que fazer nesses casos quando 

eles tão brigando, quando não querem me escutar, quando querem falar mais 

alto do que eu”. (Laura, mãe do Lucas, 7) 

 

“Eles bagunçam, eu vou procurar um batom, não tem batom, não tem mais 

nada e aí as vezes eu me aguneo e reclamo mas parece que eles não tão nem 

aí”. (Tereza, tia da Taís, 11) 

 

Os pais reconhecem quando lhes falta habilidade no manejo da criança 

indisciplinada e quais habilidades são necessárias para lidar com o comportamento 

problema do filho, embora nem sempre consigam colocá-las em prática. 

 “Em casa ele não é muito comportado, ele é muito traquino, é muito teimoso, 

ainda consegue obedecer ao pai mas a mãe... [não obedece] Às vezes ele 
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obedece ela [irmã mais velha], mas o pai dele é só falar que ele obedece”. 

(Carol, mãe do Caio, 7) 

 

Quando os problemas de comportamento se estendem a outros ambientes, como a 

escola, e repercutem em baixo rendimento escolar, o sofrimento dos pais diante do 

fracasso do filho fica evidente. 

“Ele dava trabalho no colégio, ele dava trabalho porque queria chamar a 

atenção do povo do colégio, era complicado, todo dia eu recebia recado, 

reclamação, eu conversava com ele, conversava, Pedro, o que que tá 

acontecendo? [...] Dia de prova tinha dia de eu chorar aqui dentro de casa, me 

ajoelhar pedindo pelo amor de Deus pra ele estudar, pra ele estudar pra ele 

estudar, Pedro, eu só quero que você estude e passe! O resultado? ficou 

reprovado esse ano!” (Paula, mãe do Pedro 11 e da Paola, 6) 

 

Alguns pais sentem que precisam estar preparados para argumentar e manter-se 

firmes a fim de disciplinar as crianças de personalidade mais forte e desafiadora. Para 

eles, é importante que a criança compreenda onde está o seu erro e aprenda a corrigi-lo. 

“Esses últimos meses, como ela conversa bastante na escola, eu tenho recebido 

muitas queixas da coordenadora, mas ela sempre argumenta: mas as minhas 

notas estão boas! São, só que nos últimos dois meses ela deu uma queda em 

matemática, aí você vai argumentar, ela sempre tem um contra-argumento, 

então você tem que tá bem embasada pra poder argumentar e justificar”. (Olga, 

mãe da Olívia, 12) 

 

Os pais acreditam que mesmo pequenas falhas dos filhos não devem ser passadas 

como despercebidas, pois podem dar margem a erros cada vez maiores, e insistem em 

ensiná-los até que os filhos reconheçam seus erros e os corrijam. 

“Eu acho que a gente como pai tem o dever de ir corrigindo é na infância, não 

deixar nas brincadeirinhas mentir, trapacear, porque pra mim, são essas 

pequenas coisas, esses pequenos conceitos que você vai construindo que 

quando você tá adulto vira uma verdade. Mesmo num joguinho, eu policio, eu 

verifico, porque mentir é errado, mentir não é certo! Por acaso enganar num 

jogo é errado, você engana aqui num jogo aí acha que pode enganar ali, aí 

quando cuida você tá num vício, aí pra quebrar é difícil! Eu tento prestar 

atenção nisso aí”. (Ellen, mãe do Eduardo, 12, do Erick, 7, e do Esdras, 6) 

 

Para lidar com problemas de comportamento dos filhos, alguns pais respondem 

tentando o diálogo, outros perdem a paciência e usam a força física (“lapada”) ou a 

punição (“castigo”), embora não se sintam confortáveis em puni-los ou castigá-los 

fisicamente e nem sempre vejam o resultado que esperam. 

“Às vezes eu boto de castigo, mas eles obedecem por pouco tempo”. (Laura, 

mãe do Lucas, 7) 
Por não encontrarem outra forma de disciplinar suas crianças, sentem-se inseguros 

quanto ao método utilizado, embora acreditem que é de suma importância impor respeito. 
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Muitos pais não se sentem preparados para lidar com o comportamento difícil das 

suas crianças e perdem o controle emocional. 

“Eu perco a paciência quando eu falo com ele e ele grita, quer falar mais alto 

que eu, aí eu perco a paciência. Eu digo que ele não pode falar mais alto de que 

mamãe [...] tem hora que eu fico sem saber o que fazer aí eu choro e eles param. 

O meu marido diz pra eu ter paciência que menino é assim mesmo!”. (Laura, 

mãe do Lucas, 7) 

 

Embora muitas vezes percam o controle diante de comportamentos considerados 

indesejáveis, como teimosia, preguiça e desorganização, reconhecem que é necessário ter 

mais paciência. 

“Às vezes a gente perde um pouco a paciência porque ele fala demais a mesma 

coisa, não entende que não é assim e gente a gente tem que falar mais forte”. 

(Nádia, mãe do Natan, 11) 

 

“Uma dificuldade que eu tenho também é que eu não tenho paciência pra 

ensinar eles a fazer o dever, o Lucas é preguiçoso na hora de fazer o dever, às 

vezes eu dou até uns tapas, falo bem sério com ele aí é que ele faz bem 

direitinho. Eu fico triste com isso por eu não ter paciência, a paciência que eu 

acho que eu deveria ter na hora de ensinar eles”. (Laura, mãe do Lucas, 7) 

 

“O mais difícil eu acho que é a paciência”. (Sônia, mãe da Samara, 11) 

 

“Tem horas que eu digo que eu preciso ter paciência pra suportar, pra aguentar 

essa turma [...] Minha criação foi uma e agora é outra e eu tô me atropelando 

nisso aí, porque tem vez que eu fico cansadinha me estresso um pouco, mas eu 

preciso ter paciência...”. (Tereza, tia da Taís, 11) 

 

Para lidar com o mau comportamento das suas crianças, a solução encontrada às 

vezes é o castigo físico, a persistência no diálogo, orações pedindo a Deus pela mudança 

de comportamento do filho, o apoio de outra pessoa (uma professora particular, por 

exemplo) e, em casos considerados mais extremos, o suporte de um profissional da área 

de saúde mental: 

“Flávia ficou danada, gritou mais alto do que eu, eu não gosto, porque eu acho 

horrível uma criança gritar com os pais, eu coloco de castigo, eu não sou aquela 

mãe de tá batendo não, mas colocar de castigo é comigo mesmo. Tem a 

cadeirinha que ela tá sentada agora que é a cadeirinha do castigo”. (Fernanda, 

mãe da Flávia, 10) 

 

“Ele me faz chorar mesmo e eu peço a Deus todos os dias e falo pra ele: Pedro, 

eu só quero que você mude, eu converso muito com ele, minha preocupação é 

ele”. (Paula, mãe do Pedro 11 e da Paola, 6) 

 

“A gente começa a ensinar ele deixa você sem paciência a gente já para pra 

não... eu até coloquei ele no reforço porque ele tá dando muito trabalho”. 

(Carol, mãe do Caio, 7)  
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“Eu cheguei a leva-lo na psicóloga pra ver se ela conseguia descobrir o que eu 

não estava conseguindo, ele passou a ficar muito grosseiro, respondão, ele me 

xingava, vinha pra cima de mim pra me bater”. (Bianca, mãe do Beto, 12) 

 

  Para alguns pais, o comportamento retraído do filho e sua dificuldade de se 

comunicar ou de exprimir seus sentimentos é angustiante, deixando-os intrigados e 

preocupados. Uma pergunta que eles se fazem com frequência é: “O que está se passando 

na cabeça dele?” Por não saber o que o filho está pensando, temem que ele possa estar 

internalizando alguma experiência negativa. 

“Ele é um menino calado, isso me preocupa, por ele ser calado demais eu tenho 

medo dele tá só absorvendo os problemas e eu não sei se ele tá bem ou o que 

é que tá passando na mente dele, aí eu me preocupo com isso aí [...] por ele ser 

muito calado eu fico me perguntando: o que será que tá passando pela cabeça 

do Guto? Será que ele tá bem?” (Gabriela, mãe do Guto, 12) 

 

“Ela não é tão espontânea, tão aberta no sentido de falar com mãe e pai, ela é 

muito espontânea com as amigas e em outras discussões em que ela coloca a 

opinião dela sinceramente, mas essa questão de relação de mãe e filha para 

algumas questões, nem sempre fala com tanta abertura e eu tento estimular 

porque às vezes eu fico preocupada de vê-la muito calada e não saber o que ela 

está pensando e diante de tantas situações que acontecem”. (Olga, mãe da 

Olívia, 12) 

 

Quando o comportamento em questão é o isolamento, alguns pais tentam 

compreender apoiando-se em questões próprias do desenvolvimento humano, como no 

fato de que, na fase da pré-adolescência, as crianças precisam de um tempo consigo 

mesmas para compreender as mudanças físicas e emocionais vivenciadas, mas tentam 

diminuir os momentos de afastamento utilizando estratégias atrativas para elas, como 

assistir a um filme juntos. 

 “Às vezes eu vejo ela ficando muito no quarto sozinha. Eu sei que ela vai ter 

um momento da fase dela, no quarto sozinha só mexendo no smartfone, só 

mexendo no celular, então eu chamo vem pra sala assistir um filme com a 

gente, o pai dela também chama, mas às vezes ela não vai, ou às vezes ela está 

muito arredia, aí eu fico tentando equilibrar a situação conversando com o pai 

dela, deve ser os hormônios, ela ainda precisa descobrir algumas questões que 

tá passando por ela, mas às vezes esse é um fato que me preocupa, me preocupa 

às vezes ela querer ficar muito só”. (Olga, mãe da Olívia, 12) 

 

A baixa autoestima, a insegurança ou a dificuldade de se relacionar das crianças 

também é motivo de preocupação para os pais. Ao perceber que o filho está triste, que ele 

sofre por sua dificuldade de interagir com a família e com os amigos, os pais nem sempre 

sabem como ajudá-los. 

“Eu vejo ele triste aí eu não sei o que que pode tá passando pela cabeça dele. 

Aí eu pergunto, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer pra melhorar a 

autoestima desses meninos? Aí eu fico conversando com ele, eu digo você é 
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um rapaz bonito, você é saudável, você não tem nenhuma deficiência no corpo, 

porque esse medo de tá perto de alguém? De estudar com pessoas mais novas 

de que você?” (Gabriela, mãe do Guto, 12) 

 

“Agora estou preocupada porque ele diz que quase ninguém fala com ele na 

sala dele. Aí eu pergunto pra ele: E você fala com alguém? Procura conversar 

com algum coleguinha? Ele disse que quer mudar de sala ou de colégio. Aí eu 

disse: mas será se no outro colégio não vai ser a mesma coisa? Ele chorou 

muito”. (Íris, mãe do Igor, 9) 

 

Outros pais demonstram maior sensibilidade e empatia ao apoiar suas crianças e 

ajudá-las a sentirem-se seguras e confiantes diante das suas escolhas, da busca por seus 

ideais e do seu sentimento de pertencimento ao grupo de pares. 

 “Na escola, os amigos dele nem jogam bola, então ele é diferente por jogar 

bola, e ele não quer ser diferente na sala de aula dele, ele quer ser como os 

meninos, então ele disse que não vai mais jogar. Eu passei na rua e vi um 

menino da idade dele, gordinho, bem forte, e eu disse, Gabriel, é nessa idade 

aí que a gente pega a forma do corpo, e lá em casa a gente tem a genética de 

ter uma gordurinha aqui, tu vê teus tios, tu vê que cada um tem uma gordurinha 

aqui, porque eles nunca jogaram bola, eles nunca fizeram uma atividade física, 

por isso que as crianças tem que procurar alguma coisa pra fazer de esporte. 

Só falei isso, aí quando foi à tarde ele disse assim, acho que vou jogar bola 

mesmo, mãe”. (Nádia, mãe do Natan, 11) 

 

A preocupação com a segurança emocional leva os pais a dedicarem maior 

atenção à criança que demonstra insegurança ou carência afetiva mesmo diante de 

demonstrações de afeto. Nesses casos, reforçar as qualidades da criança e o amor que 

sentem por ela são atitudes básicas. 

“Mateus é muito inseguro. Ele se acha feio, um menino lindo desses se acha 

feio, eu não sei se ele fala se é pra gente ficar elogiando ele ou realmente ele 

se acha assim”. (Mirna, mãe do Mateus 12, e da Marina, 11) 

 

 “A preocupação mesmo é Pedro porque ele requer mais cuidado e mais 

atenção, porque ele é uma criança que mesmo você dando todo amor ele ainda 

é uma criança carente, ele se sente uma pessoa carente. No fundo no fundo ele 

tem uma tristeza (choro), é muito difícil, eu tento proteger ele de todo jeito, eu 

sei que é errado porque eu quero proteger ele de tudo e eu sei que mais na 

frente ele vai sofrer por causa disso, mas eu sinto que o meu filho é uma pessoa 

que devido esses traumas da nossa separação ele não é uma criança feliz”. 

(Paula, mãe do Pedro 11 e da Paola, 6) 

 

“Eu percebi que Natan dizia que a culpa era dele, que o irmão tava daquele 

jeito, que a culpa era dele, porque a gente tinha ido no shopping pra ele comer 

o Mc Donald’s. [...] Já começou dizer que a culpa foi dele, e até aí tudo bem, 

toda noite eu estava trabalhando com ele isso, que não era, e ele se questionava 

muito, que se ele quebrasse a perna, se fosse com ele se a gente ia estar fazendo 

a mesma coisa [...]Às vezes a gente perde um pouco a paciência porque ele fala 

demais a mesma coisa, não entende que não é assim e a gente tem que falar 

mais forte, que é assim, que se fosse ele, o cuidado era o mesmo, os dois 

pequenos iam ficar e a gente ia cuidar só dele”. (Nádia, mãe do Natan, 11) 
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Para os pais, estar sensível às necessidades das crianças também implica 

reconhecer quando elas precisam de apoio para superar dilemas vivenciados em cada fase 

do seu desenvolvimento, como o medo, a insegurança diante da sua autoimagem, a sua 

frustração quando percebe que ainda não conseguiu alcançar seus objetivos ou ser a 

pessoa que gostaria. 

“Ele está crescendo e às vezes ele não entende porque ele tem muitos 

sentimentos e ele quer ser uma pessoa melhor e às vezes ele não consegue. Isso 

é tudo da cabeça dele [...]Esses coisas abalam um pouco ele, de querer ser algo 

e não conseguir ser [...] ele se pergunta muito porque ele veio a esse mundo: - 

Eu não entendo porque eu vim a esse mundo, porque que Deus me quis nesse 

mundo, se ele tão forte, criou o mundo, criou o céu, criou até o mar, porque 

que ele não pode fazer de mim uma boa pessoa? Eu disse, Natan, eu não quero 

que você seja do dia pra noite. Mas é nas pequenas coisas, você não vai 

conseguir ser de uma hora pra outa, não é mágica. Aí eu tento explicar isso aí 

pra ele, mas ele questiona muito isso, eu acho que são questionamentos 

naturais, que ele está crescendo e o mundo, ele cobra mesmo de você”. (Nádia, 

mãe do Natan, 11) 

 

Lidar com a ansiedade dos pequenos é uma tarefa que exige paciência e 

persistência. Responder ao sofrimento da criança diante de preocupações excessivas 

quanto aos perigos que envolvem as pessoas que ama quando estas não estão no seu 

campo de visão ou à sua angústia ou inquietação enquanto espera por uma viagem, um 

passeio, um objeto ou uma apresentação na escola nem sempre é fácil. Para ajudar o filho 

a enfrentar e dominar esses sentimentos, os pais se apoiam na firmeza para não cederem 

ao impulso de satisfazer todos os desejos da criança indiscriminadamente, exercitando 

sua paciência ou envolvendo-a em atividades que a ajudem a canalizar sua ansiedade.  

“Eu não posso sair de casa fica que ele toda hora liga pra saber se eu estou 

bem, saber se eu vou voltar, que horas eu vou voltar, onde é que eu estou, ele 

é muito assim. Eu acho que a insegurança dele é o maior inimigo dele, ele é 

muito inseguro”. (Mirna, mãe do Mateus 12, e da Marina, 11) 

 

“Ele é preocupado com tudo [...] Ele fica naquela ansiedade [...] Um dia desses 

a tia tava se arrumado pra ir pra Teresina e não foi porque ele começou... tia 

não vai porque vai acontecer alguma coisa com a tia, aí ela não foi. Ele fica 

com aquela ansiedade, mas a ansiedade de Júlio pras coisas eu acho que ele 

fica naquela expectativa, enquanto ele não consegue, ele fica naquela 

expectativa, naquela ansiedade, naquela coisa...” (Júlia, mãe do Júlio, 10) 

 

“Ele ultimamente tem reclamado muito que tá ansioso, que tá entediado. Eu tô 

procurando preencher as lacunas com outras atividades, mas infelizmente por 

conta da faculdade, por conta do trabalho da Ana, do meu trabalho também, a 

gente nem sempre consegue tá cem por cento ali com ele, a minha mãe, ela já 

tem uma limitação de idade e não consegue fazer tantas atividades com ele, o 

Alex é muito energético, ele tem muita energia e a gente muitas vezes não 

consegue, então eu tô inclusive procurando algum outro tipo de opção pra tá 

ajudando ele nesse sentido, pra tá preenchendo o dia dele com atividades pra 

ver se ocupa mais a mente dele”(Alexandre, pai do Alex, 6) 
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“Ele é uma criança que ele cresceu ansioso, porque eu ia trabalhar e ele ficava 

com minha irmã e minha irmã é ansiosa. Se a gente dissesse que ia viajar em 

um mês, pronto, ninguém tinha mais sossego em casa, porque era uma 

turbulência, a gente pode até chamar de turbulência, pra dormir, pra comer, 

porque você come apressado pra o tempo passar, e essa hora não vai passar, e 

o dia não vai passar, ele ficava ansioso, hoje ele tá bem melhor, bem melhor 

mesmo, porque eu tento ensinar que tudo tem a hora, que ele tem que esperar 

e ele tem que esperar mesmo, ele espera pra ganhar presente de aniversário, 

espera pra ganhar ovo de páscoa, e presente de natal, porque fora disso não tem 

presente lá em casa, e aí ele está aprendendo”. (Nádia, mãe do Natan, 11) 

 

Os pais entendem que, em certos casos, é difícil reconhecer e aceitar que 

comportamentos do filho, como a ansiedade que prejudica as atividades da criança e/ou 

da família, pode ter se tornado um problema de saúde que exige auxílio de um 

profissional. 

“A coordenação [da escola] me chamou e foi passado essa questão do Davi 

que ele ficava dizendo que ficava angustiado na escola, eu até conversei com 

ele e cheguei a perguntar se ele tava sofrendo bullying na escola, se os 

amiguinhos estavam com brincadeirinhas com ele que ele não estava gostando 

por ele dizer que sentia angústia, mamãe eu tô angustiado, tô com vontade de 

vomitar.... e aí quando ela [coordenadora] me procurou e me falou um pouco 

dele que ela me disse que eu tinha que procurar um psiquiatra eu fiquei 

apavorada porque a cultura que a gente tem é que quem vai pro psiquiatra é 

doido...” (Dinha, mãe do Davi, 8)  

 

Outra dificuldade dos pais refere-se à forma de lidar com o consumismo da 

criança. Movidas pela mídia, pela sociedade ou pela ansiedade, elas tendem a desejar 

consumir mercadorias ou objetos de forma compulsiva ou exagerada. 

 “Ele tem colegas que têm iPhone dos tops que custa 7 mil reais, ele tem 

colegas que têm computador de 5 mil reais, notebook e ele quer também”. 

(Nádia, mãe do Natan, 11) 

 

“Tem também essa questão, o menino vai pra escola, chega lá os coleguinhas 

têm isso, têm isso, têm aquilo, aí eles querem também! Nós não tamos nessa 

fase ainda não, mas estamos nos preparando pra saber que isso aí é natural, 

daqui a pouco quer o celular, quer a roupa tal, quer o transporte x.... 

antigamente você criava 15 meninos e acabou-se! Hoje em dia você não pode 

criar nem dois, porque tudo o que vê quer, porque os coleguinhas têm, porque 

se não der fica... acho que isso é uma dificuldade também!” (Caetano, pai do 

Carlos, 6) 

 

Uma maneira plausível encontrada por algumas famílias para ensinar o consumo 

consciente foi promover a autonomia da criança com vistas ao desenvolvimento da sua 

capacidade de discernir sobre a necessidade de adquirir ou não bens materiais levando 

em consideração não apenas o prazer que a obtenção do produto pode trazer, mas a 

responsabilidade da contrapartida inerente à sua aquisição, seja pelo trabalho ou alguma 

outra compensação. 
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“Quando é objeto eu tento incentivar eles a juntar, pra eles saberem que não é 

só a gente estralar os dedos, que pra gente ter as coisas a gente tem que fazer a 

contrapartida também e eles se juntam pra comprar! Eles vão juntando os 

dinheirinhos pra comprar. Eu posso, por exemplo, quando eles queriam o 

tablete eu podia ir comprar, mas que graça teria? Eu deixei primeiro eles irem 

juntando se unindo, abrindo mão de determinadas coisas que eles queriam pra 

o objetivo deles, porque eu tento mostrar pra eles que na vida tudo tem uma 

contrapartida, o salário que a gente recebe é a contrapartida do trabalho que a 

gente presta e eu não comungo com quem cria seus filhos deslumbrados de 

modo, mostrando que pode tudo a toda hora, porque a gente não pode tudo, 

nem quem tem muito dinheiro não pode tudo, nem toda hora, nós vivemos em 

sociedade, é regra, aí eu tento passar isso aí pra eles”. (Ellen, mãe do Eduardo, 

12, do Erick, 7, e do Esdras, 6) 

 

“Ah, mas eu quero um tênis de marca! E eu sempre dizia, você vai ter o seu 

tênis de marca. Hoje você vai ter um tênis de marca, é esse aqui que eu posso 

te dar, quando você realmente quiser um tênis de marca do jeito que você quer, 

você tem que trabalhar, entendeu? Como que a gente ia deixar de uma coisa 

que eu podia dividir pros dois, uma coisa que não era tanto necessária, eu dar 

pra ela? Eu ia deixar ela feliz, naquele momento eu ia deixar ela feliz, o 

emocional dela, mas aí ela ia crescer. Hoje ela ia querer daquele jeito, amanhã 

ela ia querer melhor e melhor e melhor. Se eu não ensinasse que tinha regra, 

que ela tinha que trabalhar, que ela tinha que fazer alguma coisa pra poder ter 

as coisinhas dela, como que ela ia aprender?” (Vitória, mãe do Vitor, 12, 

referindo-se à sua filha adolescente quando tinha a idade do Vitor) 

 

Desavenças ou ciúmes entre os irmãos não são acontecimentos incomuns nas 

famílias. Algumas lidam com a situação como algo natural, própria do convívio diário, 

do desenvolvimento do ser humano. 

 “Pra idade dela ela ainda é criança em se tratando de certas questões e às vezes 

ela tem algumas relações de embate com o irmão cuja diferença de idade acaba 

sendo grande, são seis anos de diferença”. (Olga, mãe da Olívia, 12) 

 

“Eles brigam demais, se provocam demais um ao outro, mas eu sinto que isso 

é coisa de irmão, de ser humano, de criança também, porque tem um 

sentimento muito bonito entre eles dois”. (Íris, mãe do Igor, 9) 

 

Todavia, para alguns pais, a rivalidade e o ciúme entre os irmãos, seja pelo amor 

e atenção dos seus progenitores ou pela posse de um objeto ou interesse, são motivos de 

aflição. Quando a competição envolve o desejo por algo material, os pais se sentem mais 

seguros para intervir, visto que o motivo para a rivalidade pode ser eliminado, duplicado 

ou negociado. 

 

“Quando eu vou comprar alguma coisa eu só compro se for pros dois porque 

se for comprar pra um e não comprar pro outro...” (Rita, mãe do Renan, 11) 

 

No entanto, quando a rivalidade envolve o ciúme ou a disputa pela atenção dos 

pais, ela se torna uma emoção complexa, geradora de conflitos cuja resolução nem sempre 
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é alcançada por meio de estratégias como o diálogo e igual manifestação de afeto, 

tornando-se um motivo de angústia e sofrimento para os pais. 

 “Como eu gosto de Pedro eu gosto de Paola, eu dou atenção, dou carinho, 

muitas vezes quando eu vou dar um beijo nela ele diz: e eu mãe? É complicado! 

Às vezes ele diz que não gosta dela, diz: eu não gosto daquela menina véa não, 

não queria ter ela como irmã não! Aí eu converso com ele e digo que não é 

assim não”. (Paula, mãe do Pedro, 11, e da Paola, 6) 

 

“Às vezes eu até choro quando eles tão brigando aí eles param, às vezes eu fico 

sem saber o que fazer, aí pra eu não bater eu choro, me dá aquela vontade de 

chorar por eu não saber o que fazer”. (Laura, mãe do Lucas, 7) 

 

 Apesar de nem sempre conseguirem resolver o problema, os pais se mostram 

atentos e sensíveis ao sofrimento dos filhos, manifestando o seu amor de forma a amenizar 

a dor desencadeada pelo sentimento de perda da competição.  

“Ela se sente só porque ela já entende que Pedro diz que não gosta dela, ela 

fica sentida, ela diz que queria uma irmã pra poder brincar de boneca mais ela, 

eu acho que se ela tivesse uma irmã ela não se sentia sozinha mesmo não, mas 

ela é muito apegada comigo!” (Paula, mãe do Pedro, 11, e da Paola, 6) 

 

Em alguns casos, embora os pais tenham a consciência de que o comportamento 

da sua criança excedeu o limite da sua segurança física e emocional, admitir que o filho 

apresenta comportamento de risco, mesmo diante de uma crise, e buscar ajuda 

profissional nem sempre é uma opção. 

“Depois que o pai dele deu essa bicicleta a ele eu não tenho um dia de paz na 

minha vida, porque devido a esse problema de saúde dele (labirintite), ele sai 

mas eu fico preocupada dele sentir alguma coisa, alguma tontura, de um carro 

bater nele, de uma moto bater nele. Quando eu saio pra trabalhar eu fico 

preocupada, quando alguém liga pra mim, pra mim que já é ele, eu fico lá 

ligando toda hora: tá tudo em paz Pedro?” (Paula, mãe do Pedro, 11, e da Paola, 

6) 

 

“Muitas vezes ele já falou que não quer viver, quer que Deus leve ele. Ele 

pegou uma faca, pegou uma faca, Ave Maria, quase que eu não consigo tomar 

essa faca dele, ele queria se matar, ele tinha uns 10 anos”. (Paula, mãe do 

Pedro, 11, e da Paola, 6)  

 

Saber reconhecer quando o comportamento excedeu o que consideram aceitável e 

necessita intervenção de um profissional também fez parte do repertório de cuidados de 

pais atenciosos e sensíveis, que reconhecem a importância do apoio de um profissional, 

mas reconhecem que a sua participação no cuidado é fundamental para a saúde da criança. 

 “Até ele ser grosso com as pessoas como ele foi lá (depois do acidente com o 

irmão), ele chegava num nível se estresse elevado, como ele ficou lá, normal, 

eu e o pai consideramos normal mesmo, de ser ignorante, normal, mas depois 
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que ele se pintou de sangue igual a um índio, aí eu fui procurar ajuda, levei pra 

psicóloga. Ele fez a terapia e hoje eu já consigo ver, ele melhorou muito 

mesmo, por conta do meu acompanhamento, porque eu sei da presença do pai 

que é importante, o pai é, mas o pai é um homem e homem não tem o dom que 

a gente tem de ver além, que a gente consegue, a gente consegue ver muito 

mais além”. (Nádia, mãe do Natan, 11) 

 

“Ele apresentou um choro com medo de ficar na escola [...] depois a gente 

descobriu que ele estava com medo de um menino na sala de aula. Ele não tem 

mais medo dele por causa da intervenção da psicóloga. Desde o ano passado 

que eu não falei mais nada, mas eu acho que até o terceiro ano eu conversava 

com ele. Graças a Deus eles são amigos e não tem mais medo dele, eu acho 

que se eu tivesse trocado [de escola], tinha criado um conflito entre eles dois”. 

(Júlia, mãe do Júlio, 10) 

 

Em síntese, os familiares acreditam que para que a criança tenha um bom 

desenvolvimento e saúde mental, ela necessita sentir-se amada, viver em ambientes 

harmoniosos - lar/ sociedade, ter pais dedicados e que passem tempo juntos, brinquem e 

sejam seus amigos, se sinta segura emocionalmente, ter uma relação de confiança com 

seus pais e de alguém que saiba lidar com o seu comportamento.  

 

  

Figura 31 – Síntese dos cuidados que impactam na saúde física e mental de crianças escolares – 

domínio afetivo. Picos, 2018. 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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Cuidados que impactam na saúde física e mental de crianças escolares – domínio 

físico 

 

O domínio físico compreende as ações de cuidado dos familiares diante das 

necessidades físicas que eles julgam interferir na saúde mental das suas crianças, tais 

como alimentação, higiene, educação, comportamento, sono, prática de esportes, 

prevenção de doenças, acompanhamento médico, segurança física, promoção do conforto 

e atenção aos aspectos do crescimento e desenvolvimento. 

Os pais estão cientes da importância do suprimento adequado das necessidades 

físicas básicas como alimentação, educação e sono e da sua repercussão no 

desenvolvimento da criança. 

 

“Eu tenho todos os cuidados pra que ela cresça normal, eu alimento ela bem, 

educação, eu boto ela na escola pra estudar, é isso”. (Amanda, mãe da Aline, 

6) 

 

“Eu acho que esses cuidados diários que eu tenho com ela, se ela tá se 

alimentando bem, se ela tá se comportando bem, porque pra mim isso é muito 

preocupante, se ela tá estudando”. (Fernanda, mãe da Flávia, 10) 

 

“A primeira coisa que eu vejo é a alimentação, se a criança tá lá na barriga da 

mãe e se a mãe se alimentar de uma alimentação bem nutrida e tudo, ela vai ter 

um cérebro com todos os departamentos intactos preparado pra receber as 

informações que o mundo vai dar quando vim, então eu vejo que a alimentação 

é o principal [...] Eu me preocupo muito com a hora com a hora dela dormir, 

eu vejo os estudos da medicina, da psicologia falando que criança quando 

dorme cedo, dorme oito horas por dia, o sono vai dar a ela uma memória boa”. 

(Yuri, pai da Yara, 8) 

 

✓ Alimentação 

No que diz respeito à alimentação, os familiares se preocupam não apenas em 

alimentar a sua criança, mas oferecer a ela uma alimentação saudável e nutritiva, 

respeitando os horários e a rotina da família. 

 “Para o desenvolvimento físico, não só a alimentação, mas principalmente 

uma alimentação que seja saudável”. (Íris, mãe do Igor, 9) 

 

“O desenvolvimento físico eu me preocupo muito na questão da alimentação 

dela, se ela come muita besteira, se ela come muito fora de hora”. (Fernanda, 

mãe da Flávia, 10) 

 

“Eu vejo que há muitas crianças por aí que comem toda hora, não tem 

disciplina, não tem hora certa de comer e eu me preocupo muito com a hora 

certa dela comer”. (Yuri, pai da Yara, 8) 
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Tendo em vista a relativa autonomia das crianças e sua propensão ao consumo de 

alimentos pouco saudáveis, procuram incentivá-las a cuidar da sua alimentação 

escolhendo alimentos mais adequados à sua nutrição. 

 “É aquela velha preocupação que as mães têm, de incentivar pra comer, se tá 

comendo algo que é nutritivo, que é saudável. Como ela já tem uma certa 

independência, às vezes ela leva algum lanche pra escola, que na maioria das 

vezes não é saudável”. (Olga, mãe da Olívia, 12) 

 

“A alimentação hoje em dia é muito importante, principalmente na fase de 

adolescente porque eles não sabem discernir bem o que eles querem comer, se 

deixar só por eles vão querer comer só o que é mais fácil e o que não deve, 

então eu acho que a mãe ou o pai, ou mesmo se tiver alguém cuidando na parte 

da casa, é muito importante cuidar da alimentação porque ajuda muito na parte 

mental, e na saúde, é muito importante”. (Vitória, mãe do Vitor, 12) 

 

 “Hoje nós temos cuidado e a gente tenta ao máximo fazer ele se alimentar 

mais saudavelmente possível, mas é muito difícil a gente controlar essa 

alimentação”. (Dinha, mãe do Davi, 8) 

Os pais acreditam na importância da alimentação não apenas para a saúde física 

da criança, mas para a sua saúde mental, tendo em vista que o descontrole com tendência 

à hiperalimentação pode ser reflexo de problemas emocionais como os ligados à 

ansiedade. 

“Uma das coisas principais que eu sempre bato na tecla é a alimentação, eu 

vejo isso como sendo uma base pra quase tudo na vida, eu li isso em um livro 

de uma psicóloga, ela disse que uma pessoa que tem controle na alimentação 

tem controle em todas as outras coisas da vida e eu acredito, porque tem até 

um ditado que diz que “nós somos o que comemos”. (Yuri, pai da Yara, 8) 

 

 “Uma criança que se alimenta mal, que só como besteira, que a mãe deixa à 

vontade pra fazer o que quiser, pra comer o que quiser não vai ter uma saúde 

tão boa como das crianças que a mãe controla mais”. (Laura, mãe do Lucas, 7) 

 

 Acreditam também que a carência alimentar possa resultar em problemas de saúde 

física e mental, uma vez que o desenvolvimento adequado do sistema nervoso central 

(responsável pelas emoções) decorre, dentre outros fatores, do apropriado suprimento de 

nutrientes, sendo, então, a desnutrição um fator de risco para a integridade desse órgão e, 

portanto, para o bom desenvolvimento das suas funções. 

“Eu acho que a questão financeira influencia no desenvolvimento físico da 

criança. A gente já chegou a acompanhar crianças desnutridas que aí entra 

também não só a questão financeira, mas também a questão cultural, questão 

de conhecimento da família, de tá tendo um acompanhamento melhor daquela 

criança”. (Hélio, pai da Helen 12, e do Hugo, 6) 

 

A alimentação é importante para o desenvolvimento mental porque um 

organismo físico que não é bem alimentado, a criança vai ter carências de 

oxigenação do cérebro, de uma circulação adequada cerebral, isso pode 

repercutir em problemas de ordem mental, o físico pode desencadear uma dor 
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de cabeça, uma anemia e tudo isso deixa a criança desanimada, pode levar a 

uma depressão nos casos mais graves”. (Íris, mãe do Igor, 9)  

 

Embora algumas vezes tendam a satisfazer os desejos dos filhos cedendo ao seu 

desejo por guloseimas ou outros alimentos não considerados saudáveis, prevalece a 

preocupação em oferecer-lhes uma alimentação adequada, limitando ou restringindo o 

consumo de alimentos menos saudáveis para ocasiões menos frequentes, em alguns casos 

por conta de problemas de saúde já apresentados pelas crianças. 

“Às vezes quando eu faço uma comida que eu sei que não é saudável [...] eu 

fico com aquela consciência pesada, mas ao mesmo tempo era pra satisfazer o 

Davi”. (Dinha, mãe do Davi, 8) 

 

“Eu procuro sempre preparar o alimento em casa e eu não sou de estar 

comprando, eu prefiro que eles tomem o sorvete fora, comam doce no 

aniversário, pode comer o tanto que quiser, chocolate também do mesmo jeito, 

e procuro estar fazendo, procuro estar inserindo alimentos saudáveis em casa 

pra não ter problemas depois, porque eu já tive problema com ele”. (Nádia, 

mãe do Natan, 11) 

 

“O Igor tem problemas de saúde devido a alimentação muito pobre, ele não 

aceita uma alimentação variada”. (Íris, mãe do Igor, 9) 

 

 Para algumas famílias, a dificuldade diz respeito ao tempo que julgam necessário 

para dedicar-se aos cuidados com a alimentação do filho, seja para incentivá-lo a comer 

ou para preparar uma alimentação mais equilibrada. 

“Eles são manhosos, sempre querem comer eu dando na boca, já o pai não tem 

tanta paciência de dar uma colherada na boca de um depois na boca do outro”. 

(Laura, mãe do Lucas, 7) 

 

“Eu acho que eu devia fazer mais é na parte de alimentação, que a gente não 

tem muito tempo”. (Vitória, mãe do Vitor, 12) 

Para outras famílias, a dificuldade implica ajudar sua criança a se alimentar sem 

exageros. Para isso, recorrem à ajuda de um nutricionista ou insistem no diálogo sobre as 

consequências do excesso de peso. 

“Teve um tempo que eu levei o Davi pra nutricionista, ele tava bem acima do 

peso, realmente ele tava gordinho e eu acho que ele tava até com buillying na 

escola, ele chegou e disse: mamãe eu tenho que emagrecer, eu tô muito gordo, 

na escola os meninos ficam me chateando! De certa forma ali poderia 

ocasionar problemas mentais [...] Eu também pegava muito pesado, teve uma 

vez que eu cheguei a abrir o meu computador e mostrar fotos de crianças 

obesas, ó Davi, olha a situação, você quer ficar desse jeito? Porque chegou um 

ponto que ele tava comendo muito exagerado mesmo, aquela coisa que um 

sanduiche não dava, tinha que ser dois, aquela coisa bem exagerada na 

alimentação”. (Dinha, mãe do Davi, 8) 
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✓ Educação  

A educação também é considerada um aspecto importante para o desenvolvimento 

mental das crianças. Além de levá-las ao colégio, acompanhar a sua agenda de atividades 

e ajudá-las com os deveres, os pais reconheceram a importância de participar da sua vida 

escolar não apenas visando ao seu desenvolvimento intelectual, mas à sua estabilidade 

emocional. 

“Nóis leva ele ao colégio”. (Carol, mãe do Caio, 7)) 

 

“Participar da vida escolar deles, que nessa época é importante demais, toda 

hora tem coisa na escola e você tem que fazer o impossível pra ir porque é 

importante. Uma vez teve uma apresentação na escola e eu quase não chego. 

A Samara já estava quase chorando, porque eu demorei a chegar e ela brigou 

comigo depois, imagine se eu não tivesse ido?” (Sônia, mãe da Samara, 11)  

 

Ao acompanhar de perto a educação dos filhos, buscam aproveitar o momento 

juntos para ajudá-los com os deveres da escola e também para educá-los para a vida, 

transmitindo-lhes os valores familiares passados pelas gerações anteriores. 

“Eduardo agora tem prova toda semana, eu também estudo com ele, não que 

ele precise que eu ensine, mas é assim o nosso momento exclusivo. Com o 

Erick, como eu ensino eles a estudar, nessa faixa etária dos seis anos, eu já 

começo a ensinar eles a estudar com independência, porque sempre eu estudei 

com independência, eu aprendi com minha mãe. Aí o que é que eu faço, eu 

coloco ele pra ir respondendo a tarefinha dele só, depois que ele responde aí 

eu vou com ele pra corrigir, ver onde ele errou... quando é prova do mesmo 

jeito, primeiro coloco ele pra ler só, estudar só, depois eu estudo com eles, 

explico, mostro as coisas, com Esdras do mesmo jeito! É essa rotina aí! (Ellen, 

mãe do Eduardo, 12, do Erick, 7, e do Esdras, 6) 

 

Os pais demonstram interesse por seus filhos buscando participar do seu dia a dia 

escolar, acompanhando de perto o conteúdo abordado nas disciplinas escolares e 

dialogando sobre os possíveis conflitos relacionados a questões didáticas, políticas, 

religiosas ou outros aspectos vivenciados no cotidiano escolar não apenas como uma 

instituição educacional, mas como um espaço de trocas. 

“Eu gosto sempre de conversar com a minha filha, a minha esposa também, 

nós gostamos muito de perguntar como é que foi o dia na escola, o que ela viu 

na escola hoje, o que foi ensinado na aula tal, na disciplina tal, o que o professor 

falou... a gente tem visto nas escolas muita doutrinação, muito ensino 

relacionado até em relação a nossa crença, doutrinação em relação à política 

que a gente defende, que a gente vê como a mais correta, a mais adequada, 

ideologia de gênero, a visão que alguns professores tem de Deus. A minha 

visão em relação a isso, eu acho que a gente deve esclarecer a criança sobre os 

questionamentos que ela traz da escola, a gente deve procurar conversar pra 
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que ela não fique com dúvida, pra que ela não fique com questionamentos 

internos ali”. (Hélio, pai da Helen 12, e do Hugo, 6) 

 

“Na escola, o convívio social como os demais colegas, que em casa ele vive 

de um jeito, os pais estão ensinando de um jeito e lá na escola eles tem outros 

valores. Sempre tem um ou dois na sala de aula que não respeita o professor, 

que não respeita o colega, que tá todo tempo tirando uma brincadeira sem graça 

com as meninas ou com os colegas então isso perturba um pouco a cabeça, no 

caso, do meu filho”. (Nádia, mãe do Natan, 11) 

 

Os pais estão atentos às questões educacionais, supervisionando e ajudando a 

criança em suas atividades e responsabilidades escolares. 

 “Quando a gente chega da escola, eu posso trabalhar de manhã, de tarde e de 

noite, mas eu tenho que cumprir a agenda dele pra ver se tá faltando material, 

ou alguma coisa pra levar no outro dia, o que ele errou no dever, o que eu posso 

estar corrigindo”. (Júlia, mãe do Júlio, 10) 

 

“Acompanhar o desenvolvimento na escola, como é que tá as notas”. (Olga, 

mãe da Olívia, 12) 

Estão atentos ao desenvolvimento cognitivo das suas crianças, aos fatores que 

contribuem para a otimização da sua desenvoltura intelectual e emocional e para o seu 

desempenho escolar, como a sua capacidade de se expressar e de lidar com situações 

potencialmente estressantes. 

“Eu tenho percebido o desenvolvimento dela na área emocional na escola 

também. A escola dela tem promovido trabalhos em grupo, eles fizeram um 

trabalho que foi filmado, que foi colocado no Youtube, e ela tirou uma boa 

nota, foi elogiada, tá se saindo bem. A gente observa outros colegas dela, que 

a gente conhece na igreja e até no trabalho que tem crianças tímidas, crianças 

que não se expressam muito, tem uma ansiedade e tudo, que não tem o mesmo 

desenvolvimento que ela tem, então fazendo uma análise, uma comparação, eu 

tenho visto que ela tá bem, emocionalmente ela tem se desenvolvido”. (Hélio, 

pai da Helen 12, e do Hugo, 6) 

 

 Estão atentos quanto ao desenvolvimento das suas crianças no que diz respeito às 

interações sociais, à forma com que elas interagem com seus pares, acompanhando e, se 

necessário, intervindo no seu processo de socialização a fim de garantir a sua segurança 

emocional. 

Ela também entrou no maternal, mas ela teve uma resistência de ficar. Nos 

primeiros dias era permitido a gente ir, aí quando a minha esposa ficava, alguns 

dias eu também cheguei a ficar no ambiente da escola, em outra sala, no pátio, 

pra ver a reação, ela chorava muito, ela tinha uma resistência, ela não queria 

ficar na escola nos primeiros dias. O primeiro ano foi uma dificuldade muito 

grande pra ela ficar na escola. A partir do segundo ano, acho que já no segundo 

mês do segundo ano, é que ela foi se acostumando, foi começando a interagir 

com outras crianças e a gente acabou com esse problema. Mas o Hugo desde 

o início ele nunca teve esse problema, o Hugo no primeiro dia de aula logo, ele 

olhou pra mim, eu que fui deixa-lo na escola, ele olhou pra mim e disse: pai, 



 218 

pai num vai não? Ele não teve problema nenhum, ele se adaptou muito bem a 

escola, diferente dela, ele não tem problema de relacionamento, ele tem muitas 

amizades, ele conversa bem, se enturma muito fácil, quando eu chego na 

escola, a gente fica ali afastado um pouco, eu, porque tem outros pais que 

deixam no portão e voltam logo, eu gosto de ficar até o horário que toca o sinal, 

mas ele já me deixa ali, já vai brincar com os colegas, ele é muito livre, muito 

solto, não tem problema de relacionamento não. Então tem essa diferença entre 

ele e ela”.  (Hélio, pai da Helen 12, e do Hugo, 6) 

 

Estão atentos às amizades na escola, às interações e relacionamentos, aos tipos de 

brincadeiras, aos problemas de adaptação e à repercussão no comportamento da criança.  

 “Alguma coisa não estava encaixando na escola, mas agora ele já está mais 

tranquilo, ele já está gostando da escola, mas eu tive que ir na escola várias 

vezes”. (Nádia, mãe do Natan, 11) 

 

 “Eu sempre procuro saber como foi na escola, quem são as amigas, qual é o 

nome das amigas, deixo fazer trabalhos escolares lá em casa pra eu ver quem 

são as amigas com quem ela está se relacionando”. (Sônia, mãe da Samara, 11) 

 

 Em alguns casos, a atenção aos detalhes do cotidiano escolar é uma forma 

encontrada pelos pais de proteger suas crianças de problemas emocionais como os 

desencadeados por violência física, psicológica ou moral, como acontece com vítimas de 

bullying, por exemplo. 

“Foi um problema que aconteceu na escola e eu sempre me preocupo, desde o 

primeiro dia de aula eu já fico lá procurando saber em que lugar ele vai ficar, 

eu me preocupo demais, eu fico sempre procurando saber se tá acontecendo 

alguma coisa diferente, se tem um amiguinho implicando, eu não fico tranquila 

enquanto eu não vejo a realidade da escola”. (Gabriela, mãe do Guto, 12) 

 

“Ele apresentou um choro com medo de ficar na escola. A coordenadora me 

ligou, ficou mais ou menos uma semana ele chorando demais. Vamos observar, 

tem alguma coisa na sala de aula, mas ele não dizia pra mim o que era. Vamos 

marcar uma consulta com a psicóloga. No primeiro momento eu não quis, eu 

sei que quando o negócio apertou que Júlio continuou com medo e o medo já 

estava atrapalhando ele na sala de aula [...] chegou um ponto que já estava 

atrapalhando eram as atividades, Levamos na psicóloga e marcamos, ela 

conversou comigo e conversou com ele, depois a gente descobriu que ele 

estava com medo de um menino na sala de aula”. (Júlia, mãe do Júlio, 10) 

 

Os pais reconhecem a importância de respeitar o tempo de aprender das suas 

crianças, o que implica abster-se de métodos coercitivos destinados à aceleração do seu 

processo de aprendizagem visando unicamente ao cumprimento do tempo escolar em 

detrimento do tempo da criança. 

“Às vezes pressão na escola, hoje as escolas querem se sair na frente e elas 

estão cobrando muito dos alunos, aí o aluno é cobrado na escola e nós pais 

também cobramos muito do aluno. Eu comprei vários livros pra Davi, falei: Ó 

Davi, agora nas férias nós vamos ter que ler todos esses livros! Então é muita 
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cobrança pra cima de uma criança de 8 anos, não é? Se o Davi faz uma palavra 

errada eu digo: essa palavra tá errada, você não poderia escrever assim! Tá 

errado saudade que é com “u” e não é com “l”, a gente vai fazendo cobrança 

que a criança também se sente sufocada! Aí eu fui entendendo, quando eu levei 

ele no psiquiatra foi melhor porque eu vi que ele tava precisando de ajuda e 

pra mim também foi muito claro pra mim entender outras coisas também que 

eu não entendia”. (Dinha, mãe do Davi, 8) 

Incentivam a leitura como uma atividade de lazer e não apenas como um requisito 

educacional. 

 “Mesmo estando de férias eu gosto de colocar ela pra tá dando uma lida num 

livro, mesmo que não seja nada de escola, uma historinha”. (Fernanda, mãe da 

Flávia, 10) 

 Procuram incentivar a permanência da criança na escola, motivá-la a estudar para 

alcançar os seus objetivos. 

“A gente tenta mostrar aqueles casos de pessoas que não tem emprego porque 

não se qualificaram, não correram atrás, não estudaram, pra assim estar 

motivando ela a permanecer na escola, valorizando o estudo”. (Hélio, pai da 

Helen 12, e do Hugo, 6) 

 

 Procuram ser parceiros dos professores e atuar junto com eles na educação dos 

filhos. Em ocasiões especiais, essa parceria vai além da vida escolar, aliando professores 

e família no cuidado da criança. 

“Lá na escola ele brinca até demais, às vezes ele deixa de se concentrar no que 

a professora tá ensinando pra tá de brincadeira na escola, eu sempre vou lá e 

ela me vê e me chama, hoje ele não quis prestar atenção, não quis fazer o dever, 

tava só brincando... tem uma professora que às vezes até tira foto do que ela 

fez no quadro pra eles passarem pro caderno e envia pro meu watts e eu faço 

em casa com ele, outras vezes eu vou lá e mostro: olha, Lucas não fez não! Ela 

me manda a foto pra eu fazer em casa, mas diz: não vai acostumar não! Tem 

que fazer é na escola!”. (Laura, mãe do Lucas, 7) 

 

“Ele sentia essa tontura todo dia, duas três vezes, quatro, até cinco vezes, na 

escola eu conversei com a professora”. (Paula, mãe do Pedro, 11, e da Paola, 

6) 

  

✓ Prática de esportes 

 A prática de esportes é considerada importante para a saúde física e mental das 

crianças. No aspecto físico, auxilia a controlar o peso e as taxas de glicemia e 

triglicerídeos, ajuda a criança a defender-se e atua no tratamento de doença física. 

“No aspecto físico o cuidado com a alimentação, com a higiene [...]a prática 

de esportes também”. (Bianca, mãe do Beto, 12) 

  

“O Davi ter ido pro karatê foi o pensamento da gente colocar ele em alguma 

atividade física, mas na época que ele entrou ele não era nem tão gordinho, foi 
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mesmo pela questão dele praticar alguma atividade física”. (Dinha, mãe do 

Davi, 8) 

 

“Na verdade o motivo pro Davi ter ido pro karatê foi porque quando ele tinha 

quatro aninhos ele tava apanhando dos coleguinhas na escola, porque ele é 

molengão, ele não é aquela pessoa agressiva [...] era pro Davi se defender e 

não apanhar mais do Tomás!” (Dinha, mãe do Davi, 8) 

 

“Eu tenho vontade de colocar ela numa academia de artes marciais”. (Yuri, pai 

da Yara, 8) 

 

“Se ele puder praticar algum exercício é muito bom”. (Vitória, mãe do Vitor, 

12) 

 

“Ela frequenta a natação regularmente duas vezes por semana. Como o biotipo 

dela é magra, ela precisa ter um ganho maior de massa muscular, pra isso tentar 

alinhar (a coluna), ter uma estrutura melhor”. (Olga, mãe da Olívia, 12) 

 

Com relação à saúde emocional, os pais reconheceram que a prática de esportes é 

um importante recurso para promover a socialização da criança, ajudando-a a interagir 

com seus pares, desenvolver a cognição e aumentar a sua autoestima: 

Ele está inserido no esporte, quando ele tinha 5 anos eu procurei um esporte 

pra ele. [...] ele é preocupado com o corpo dele, ele gosta de ver pessoas com 

o corpo bonito, sem gordura, porque ele já teve problema quando ele tinha 6 

anos, ele teve o colesterol um pouco alterado e os triglicerídeos dele estavam 

alto, bem alto, e o nível dele glicêmico de diabetes não estava alto, mas tinha 

que observar, então a gente fez uma dieta, ele sempre brincou muito de correr, 

era uma criança que brincava muito de correr, mas não tinha uma aulinha de 

futebol, nadou, ele fez natação, mas não era uma coisa que ele fazia e vestia a 

camisa, e o futebol fez isso na vida dele, ele chegou lá chorando todos os dias 

porque ele era sempre deixado de lado, porque ele não conseguia pegar na bola, 

porque não conseguia fazer um gol [...] então ele foi, foi jogando, ia jogar com 

o pai, ia jogar no time dele [...]agora ele tem a oportunidade de escolher o time 

dele, por ser bom [...]o futebol ajuda muito porque, os meninos chamam ele 

pra jogar, ele se sente importante, por fazer parte da equipe”. (Nádia, mãe do 

Natan, 11) 

 

 “Tem outra pessoa que vem pra cá, que é educador físico, que trabalha a 

questão da cognição e da força motora porque quando ele era menor ele não 

pegava nem no lápis pra escrever, a habilidade motora fina é zero, nenhum 

esporte ele consegue praticar, o Igor, eu já levei ele em escola de futebol pra 

ver se ele consegue brincar com outras crianças, que é uma atividade coletiva 

e desenvolve também o físico, a força motora, mas ele tem é medo dos outros 

meninos que vai bater nele, que ele vai cair, vai se machucar, então a gente 

trabalha isso aí também na parte física e motora dele e não deixa de trabalhar 

o cognitivo”. (Íris, mãe do Igor, 9) 

  

✓ Prevenção de doenças, acompanhamento médico 

 O cuidado com a saúde física incluiu a prevenção de doenças por meio da 

imunização, da realização de exames médicos periódicos e uso correto da medicação 

quando prescrita: 

“Bem, na parte do desenvolvimento físico, me preocupando com a parte de 

prevenção de algumas doenças, seria essa preocupação de estar levando para a 
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imunização [...] tem alguns casos familiares de algumas doenças, por exemplo 

hipertensão arterial, diabetes, de leva-la pro pediatra pra fazer, ela nunca tinha 

feito as dosagens de marcadores bioquímicos, como colesterol, triglicerídeos, 

glicemia, então foi feito[...]aqueles tratamentos básicos de verminose 

[...]acompanhamento na parte de dentista”. (Olga, mãe da Olívia, 12) 

 

“Essa questão de acompanhar o desenvolvimento físico mesmo, e há uns três 

anos eu percebi que ela estava apresentando um certo desvio na coluna no 

sentido da altura do quadril, com isso eu a levei pro ortopedista e desde então 

ela vem fazendo esse acompanhamento. No sentido de anualmente ela estar 

fazendo os exames de raio X pra acompanhar e o que ele solicitou foi só 

exercício de natação”. (Olga, mãe da Olívia, 12) 

 

“Sempre estar atento na parte da saúde, fazendo exames, essas coisas, acho que 

a parte física já tem a medicina pra estar cuidando”. (Vitória, mãe do Vitor, 

12) 

 

 “Ele tem problema de asma, ele tem bronquite asmática, tem sinusite, tem 

adenoide, ele tem um monte de problema alérgico, aí a gente faz tratamento 

dele em Teresina com um pneumologista [...] aí ele fez outros exames lá deu a 

labirintite, aí de lá pra cá a gente fica assim, fazendo tratamento com 

carbamazepina de 200, um à noite [...] Eu cortei muitas coisas, o refrigerante, 

salgado, essas coisas com gordura”. (Paula, mãe do Pedro, 11, e da Paola, 6) 

 

 “Pra mim é o cuidado que eu tenho que ter com o Davi de levar ele ao médico, 

dar a medicação no horário, de ele entender que é importante aquela 

medicação, como de fato ele entende... mamãe nós esquecemos do remédio, eu 

não posso esquecer!” (Dinha, mãe do Davi, 8) 

 

“Ele toma a medicação Daforin três vezes ao dia. Dá um trabalhozinho, é de 

manhã antes dele sair pra escola, meio dia e à noite antes dele dormir [...] 

Quando a gente tá trabalhando é muito mais corrido [...] no dia a dia naquela 

correria do trabalho quando eu vejo que esqueci o remédio eu ligo pro pai dele 

e digo: Esqueci de dar o remédio! Às vezes ele volta, vem buscar o remédio!”. 

(Dinha, mãe do Davi, 8) 

✓ Segurança 

 

 O tema segurança envolve os aspectos físico e emocional. A segurança emocional 

diz respeito a ações voltadas para a proteção da criança contra situações traumáticas ou 

que possam causar danos a sua saúde mental. 

“Eu tento fazer com que nada aconteça com ele, a proteção devido o que já 

aconteceu com o Mateus”. (Gabriela, mãe do Guto, 12) 

 

A segurança física inclui estar atento aos perigos do ambiente doméstico que 

possam lhes causar danos físicos (ferimentos, queimaduras, choques), bem como aos 

perigos que possam existir em outros ambientes (acidentes com veículos e outros agravos 

à saúde física). 

“Eu sou de dormir muito pouco [...] porque eu fico pensando que eles só tem 

seis anos e cinco, não tem ainda idade pra saber se virar sozinhos, eu tenho 

medo deles fazerem alguma coisa, pegar um isqueiro e sair queimando alguma 

coisa, pegar a chave, ir pra tomada, eu não deixo eles o tempo todo só”. (Laura, 

mãe do Lucas, 7) 
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“Eu fico aqui sentada, mas o meu pensamento tá lá fora, sabe por quê? É 

porque eu tenho medo porque passa carro demais, moto, eu fico preocupada”. 

(Paula, mãe do Pedro, 11, e da Paola, 6)  

 

“Eu tenho preocupação quando ela sai com as amigas, dela se machucar, sentir 

alguma coisa, tá distante, aí eu não deixo ela sair, só às vezes que eu deixo ela 

ir pra casa da tia dela, mas pra outras casas eu não deixo não”. (Amanda, mãe 

da Aline, 6) 

 

✓ Conforto  

O conforto foi associado tanto à saúde física quanto à saúde mental da 

criança. No que diz respeito à saúde física, foi relacionado com a promoção do 

descanso do corpo, do sono tranquilo, da realização de atividades do cotidiano de 

forma cômoda. 

 “Ter uma casa boa, confortável, até pra eles desenvolverem as atividades 

deles. Porque eu sempre falo pra Samara, que a coisa que mais tinha lá em casa 

era mesa, porque é uma mesa pra estudar, pra depois não dizer que não faz a 

tarefa, ter um ambiente confortável, pelo menos onde a gente dorme”. (Sônia, 

mãe da Samara, 11) 

 

Ter o conforto, aquela privacidade de deitar, de não ter ninguém pra ficar 

abrindo e fechando a porta”. (Sônia, mãe da Samara, 11) 

 

No que diz respeito à associação do conforto com a saúde mental da 

criança, para os pais, a relação encontra-se no bem-estar que um ambiente 

confortável, organizado e acolhedor proporciona em contraste com um ambiente 

desorganizado, que pode desencadear uma situação de estresse em muitos casos 

prejudicial à atenção da criança. 

 “Eu tenho que procurar dar conforto a ela porque isso aí faz parte também, o 

conforto. Eu percebo que quando a casa tá cheia de coisas, bagunçada, eu 

percebo que a pessoa tem mais dificuldade de se concentrar... esse negócio de 

ser um quarto só dela, isso aí eu concordo muito, é uma coisa muito boa. Eu 

quando era criança bem que eu queria ter um quarto só pra mim... isso aí já dá 

aquela estrutura pra pessoa”. (Yuri, pai da Yara, 8) 

 

✓ Espaço físico 

 

O espaço físico é considerado importante para a saúde mental da criança por 

proporcionar um ambiente adequado para a sua organização pessoal e para suas 

brincadeiras. 

“O espaço também é muito importante, que nós aqui também não tamo tendo 

espaço, o espaço físico, porque aqui tem meu pai que tem 93 anos, ele quer ter 

o sosseguinho dele, sete horas ele entra e quer dormir, os meninos ficam 

caminhando... é importante eles terem um espaço que eles tenham os 
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espaçozinho deles e respeitando os dos outros, então nós estamos pensando em 

alugar um apartamento pra colocar eles pra morar”. (Tereza, tia da Taís, 11)  

 

“Lá [em SP] eles viviam muito presos, eles não tinham a liberdade, então a 

gente queria trazer eles pra cá [...] pra ele foi ótimo, até hoje ele ainda tá 

curtindo, vai fazer dois anos e ele ainda tá curtindo, então pra ele em tudo foi 

ótimo, até hoje pra ele foi a melhor coisa”. (Vitória, mãe do Vitor, 12) 

  

 

✓ Atenção ao desenvolvimento físico e cognitivo da criança 

 

Os pais compreendem que suas crianças estão em fase de desenvolvimento, o que 

implica mudanças físicas decorrentes do crescimento e do amadurecimento de vários 

sistemas. Essas transformações são acompanhadas de mudanças na forma como a criança 

vê e se relaciona com o mundo e com as pessoas ao seu redor – os pais, os irmãos, os 

colegas de escola. 

“Eu sei que eu tô em período de transição, Eduardo completou 12 anos, eu vou 

viver agora outro período, e ainda com duas crianças, que são crianças ainda 

mesmo e Rduardo vai entrar em outra fase, aí eu vou ter que saber como é essa 

fase de hoje, os termos dele, os ‘crush’, não sei o quê (risos), vou ter que me 

adaptar a essa nova realidade aí, é um longo trabalho? É!” (Ellen, mãe do 

Eduardo, 12, do Erick, 7, e do Esdras, 6) 

 

 Eles estão atentos às mudanças e procuram fazer o possível para que o período de 

transição de uma fase do desenvolvimento a outra ocorra da forma mais tranquila 

possível. Por isso, empenham-se em acompanhar de perto as mudanças e os novos 

interesses da criança, respeitando a sua intimidade. 

“Eduardo já foi um dia de tarde com quatro amigos assistir um filme, mas nós 

mães, a gente tem sempre aquele cuidado de verificar a faixa etária, nós fomos 

deixar, pegar, mas eu sei que agora eles vão entrar em outra transição, ele fala 

pra mim: mamãe agora eu já sou adolescente, a senhora ouviu a doutora 

falando!” (Ellen, mãe do Eduardo, 12, do Erick, 7, e do Esdras, 6) 

 

 Os pais sabem que as dúvidas relacionadas a alguns aspectos do desenvolvimento 

começam a surgir nesta fase, como a sexualidade, e procuram abordar as questões mais 

delicadas utilizando uma linguagem compatível com o nível de cognição da criança. 

“Então são vários temas que a gente traz, conversa com ela, e procura 

esclarecer, sempre procurando adaptar a uma linguagem que ela entenda e que 

seja adequada pra idade dela, porque tem coisas que a gente não deve mesmo 

falar antes da hora, mas chega o tempo que ela vai entender [...] A gente está 

começando a falar sobre a questão da sexualidade com ela ainda de leve, eu 

acho que tudo isso é importante pra o desenvolvimento mental dela”. (Hélio, 

pai da Helen 12, e do Hugo, 6) 
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“A gente tem que aos poucos, de acordo com a faixa etária da criança, 

introduzindo na mentalidade dela o que ela deve saber naquele momento, sem 

atropelar as fases do conhecimento”. (Alexandre, pai do Alex, 6) 

 

Os pais estão cientes de que, nesta faixa etária, é comum as crianças começarem 

a perceber que eles não são tão infalíveis quanto elas imaginavam. Assim, acreditam que 

todo cuidado é necessário para que seus filhos não percam a credibilidade neles, visto que 

é nesse período que elas começam a acreditar também que estão com a razão, o que pode 

comprometer a aceitação de limites e dos valores familiares, abrindo caminho para as 

influências externas (dos amigos da escola e sociedade em geral, da mídia veiculada pela 

internet ou por outros meios de comunicação, como a televisão, por meio de desenhos 

animados, filmes, novelas e outros programas), o que pode deixá-los confusos. 

“Eles estão numa fase, eles estão amadurecendo querendo ser donos do próprio 

nariz e aí eles podem achar, minha mãe não sabe de nada, ela é ultrapassada e 

quem sabe é o pessoal da rua. Eu acho que esse fator de como pode chegar as 

coisas ruins aos ouvidos deles é o que mais pode atrapalhar”. (Mirna, mãe do 

Mateus 12, e da Marina, 11) 

  

“A gente tem que se esforçar mais pela questão da influência externa, da 

escola, da globalização, o que ela vê na televisão, o consumismo, as ideias que 

vem de fora, dos desenhos que transmitem ali uma mensagem, dos filmes, das 

novelas, então a gente tem mais trabalho em relação a isso”. (Hélio, pai da 

Helen 12, e do Hugo, 6) 

 

“Eu acho que coisas que podem interferir são esse acesso muito grande que as 

crianças estão tendo agora a divulgação de mídia. Por exemplo, na minha 

época a gente tinha preocupação com o que passava na televisão, hoje a gente 

tem a preocupação do que passa na televisão e com o que está disponível nas 

redes sociais, no sentido dos smart fones, no sentido dos instagrans, faceboock, 

embora ela não tenha, várias divulgações de informações que a gente percebe 

que tem, então me preocupa muito isso, e com isso, com esse acesso a 

informações, outras colegas dela obtem e podem transmitir de uma forma 

correta ou de uma forma inadequada, ou fazer uma interpretação duvidosa”. 

(Olga, mãe da Olívia, 12) 

 

 “O que eu acho mais difícil é controlar a questão da influência de fora, 

principalmente a influência das mídias e até mesmo de algum coleguinha da 

rua”. (Yuri, pai da Yara, 8) 

 

“Alguns desenhos deixam as crianças muito agitadas, desorganizadas, como 

se a vida fosse todo tempo um carnaval. E isso descontrola muito”. (Nádia, 

mãe do Natan, 11) 

 

Com relação ao acesso às informações, as tecnologias midiáticas, principais meios 

de comunicação e difusão de notícias veiculadas pela internet, são consideradas pelos pais 

aliadas em algumas situações e inimigas em outras, tendo em vista que oferecem acesso 

rápido e fácil aos mais variados assuntos ou temas, mas nem sempre o que é veiculado 

provém de fontes confiáveis ou é considerado ideal para a faixa etária da criança. Por esse 
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motivo, eles procuram estar atentos e cautelosos quanto aos conteúdos aos quais seus 

filhos têm acesso, mesmo que, em alguns casos, ocorram protestos. 

“Eu tenho um grande aliado, mas às vezes eu tenho um grande vilão, que 

chama-se celular. Então o celular, o que eu costumo explicar pra ela é que se é 

para boas utilizações, ele vai me dar boas respostas, quando não eu posso 

utilizar de outra forma. Então ela tem a senha no celular e eu exijo saber qual 

é a senha pra poder às vezes quando precisar eu monitorar, mas ela diz às vezes 

pra eu ter cuidado porque isso é invasão de privacidade”. (Olga, mãe da Olívia, 

12) 

 

 “Aqui em casa não tem parabólica, eu já tive condição de comprar mas eu não 

quero. Eu quero botar internet porque é uma coisa que é importante pra estudar, 

tem muita coisa boa, mas tem o lado negativo, eu quero botar mais tem que 

vigiar muito. Muitos pais não vê isso não, libera as crianças pra assistir o que 

quer e é o que tá destruindo, deixando as mentes das crianças confusas”. (Yuri, 

pai da Yara, 8) 

 

“A gente tem hoje muitas influências, são muitas que são bem interessantes, 

que é a influência dos jogos educativos, de alguns desenhos que ensinam 

algumas coisas boas, mas nós temos também uma porrada de influências aí que 

é complicado, desde o gênero musical atual aos estilos de dança, aos 

comportamentos que a gente vê, quando a gente se depara eles estão no 

Youtube vendo uma cultura totalmente diferente da nossa, que é uma cultura 

americana, ou então tão vendo aí tantas influencias negativas, que a gente que 

é de outra geração pensa: mas rapaz, no meu tempo não era assim! A gente tem 

um pouco que se acostumar com isso porque é outro tempo realmente, mas 

muito cuidado com essas influencias especialmente da internet aí que rola de 

tudo”. (Caetano, pai do Carlos, 6) 

 

 Do mesmo modo, se, por um lado, o uso excessivo de tecnologias é considerado 

prejudicial por contribuir, entre outras coisas, com o sedentarismo da criança, 

prejudicando a sua saúde física, por outro é considerado um aliado, favorecendo a sua 

saúde emocional por promover a interação e a união entre pais e filhos por meio de 

programas que podem ser assistidos e discutidos em família. 

“Vídeo game [...] Eu acho que esse negócio desse mundo virtual atrapalha 

demais o físico. Mateus é super preguiçoso, ele não quer sair de casa pra nada. 

E já com a Júlia eu acho que o mundo virtual até nos une porque a gente gosta 

de assistir as mesmas séries, a gente gosta de ficar junto”. (Mirna, mãe do 

Mateus 12, e da Marina, 11) 

 

Considerando o aspecto negativo da influência do uso das tecnologias e do acesso 

descontrolado de informações sobre a saúde mental de suas crianças, os pais se 

preocupam com o que pode estar sendo transmitido a elas. 

“A gente tem a preocupação de saber o que é que tá se passando quando essa 

criaturinha tá no celular? O que é que essa criatura tá assistindo na televisão? 

hoje tem de tudo passando durante o dia”. (Fernanda, mãe da Flávia, 10) 
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“Essas notícias de suicídio, me preocupo muito com esse celular, com medo 

dele tá vendo coisas que não deve, eu me preocupo muito com isso”. (Gabriela, 

mãe do Guto, 12) 

 

Os pais reconhecem que o acesso rápido e fácil a informações nem sempre 

confiáveis e adequadas ao público infantil pode induzir a compreensão errônea ou 

equivocada sobre diversas questões e até mesmo prejudicar o desenvolvimento cognitivo 

das crianças por conta de sua forte influência sobre a sua percepção de mundo, sua 

atenção, raciocínio, pensamento e comportamento. Por isso, eles consideram importante 

estar atentos ao conteúdo acessado pelas crianças. 

“Então o que me preocupa é esse acesso muito fácil que as crianças estão tendo 

a informações. Por várias vezes ela discute, por exemplo, um exemplo prático: 

a senhora disse que não pode comer chocolate porque chocolate causa isso, 

isso, isso e isso, aí ela vem com uma publicação do instagram dizendo que os 

estudos mostram que quem come chocolate ou que quem dorme até mais 

tarde.... então ontem mesmo a gente estava discutindo isso, eu, ela e Samuel 

filho, e ele disse: Olívia, você não está entendendo que são fakes, são 

informações que jogam e que não tem verdade, você precisa entender que tem 

que ter realmente estudos científicos que mostrem que aquilo está comprovado 

cientificamente! Então no mundo dela aquilo ali, jogou aquela informação, a 

informação é vista daquela forma e vai ser absorvida”. (Olga, mãe da Olívia, 

12) 

 

“A mídia hoje tá destruindo o cérebro, porque ela vem com uma manipulação 

incrível, as novelas passam dez horas da noite, só que as cenas ficam passando 

durante o dia, a criança tá assistindo um desenho, um desenho que é uma 

porcaria também, aí fica aquelas cenas que é tipo uma mensagem que passa 

em um piscar de olhos, só que o subconsciente vai pegando tudo [...] eu acho 

que os pais tem que vigiar muito essa questão da mídia”. (Yuri, pai da Yara, 8) 

 

Eles procuram evitar que seus filhos tenham acesso a conteúdo impróprio para a 

sua faixa etária e oportunizar o seu contato com informações que consideram úteis ou 

importantes para o seu desenvolvimento. 

“Eu assisto essas novelinhas pra criança com eles, outras coisas eu não assisto 

não quando é proibido para menores de dez anos eu não assisto porque eu sei 

que não é pra eles”. (Laura, mãe do Lucas, 7) 

 

“A gente tenta manter os nossos filhos, as nossas crianças numa espécie de 

casulo pra que elas não sejam atingidas por esse volume de informações que 

as mídias tentam passar todos os dias. Muitas vezes a gente não consegue 

lograr êxito, mas a gente tenta proteger das informações que a gente considera 

inúteis, e expô-las às informações que nós consideramos mais úteis que vão 

agregar mais conhecimento e enaltecer o aprendizado das nossas crianças”. 

(Alexandre, pai do Alex, 6) 

 

Tendo em vista a dificuldade de filtrar todas as informações que chegam até as 

crianças, os pais sentem-se na obrigação de conversar com seus filhos a fim de esclarecer 

suas dúvidas ou retransmitir a informação de forma mais adequada a sua capacidade de 

compreensão. 
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“A maior dificuldade que eu percebo, no cuidado da saúde física e mental da 

minha criança é esse descontrole da mídia, a gente não tem como controlar, a 

gente não tem como policiar o nosso filho 24 horas, infelizmente a gente tem 

que delegar algumas funções e a gente tem que ter a maturidade de quando o 

nosso filho chegar pra gente com um questionamento sobre algo que ele viu 

numa novela, num programa de tv, que ele viu em algum site, a gente tem que 

ter a maturidade pra poder absorver aquela indagação e tentar retransmitir de 

uma maneira mais adequada, porque muitas vezes as mídias, elas passam a 

informação muito atropelada de muitos temas delicados que são discutidos 

constantemente nas redes sociais”. (Alexandre, pai do Alex, 6)  

 

“A gente tem a impactação das mídias, a gente tem que tá sempre monitorando 

o que é que nossos filhos estão vendo, o que é que eles estão assistindo, o que 

é que eles estão lendo, pra gente poder tá sempre acompanhando pra o que eles 

estiverem lendo de bom a gente reforçar e o que eles estiverem lendo que não 

vá acrescentar, o que eu considero que possa ser até ruim pra ele, poder explicar 

pra ele: olha essa leitura não é boa, esse programa não é bom!” (Alexandre, pai 

do Alex, 6) 

 

Eles reconhecem que, à medida que crescem e se desenvolvem, as crianças sentem 

a necessidade de ter sua privacidade respeitada; um espaço físico, mas também moral, 

com suas próprias regras. 

“Eles sempre tiveram o quarto junto só que eles já estavam se batendo e por 

causa desses gritos dele desse jogos e ela de querer assistir e sempre assim, 

quando você entra lá ele pede pra bater na porta, e quando ele está conversando 

on line com os meninos quando eu chego lá brigando ele já acha ruim, e eu já 

evito também. Porque eu fico pensando, poxa eles já têm a privacidade, ah um 

menino desse tamanho ninguém pode entrar no quarto, porque eu sempre tive 

a liberdade de entrar e sair no quarto. Agora ele já pede: - Mãe, quando a 

senhora for entrar no quarto, bate, que eu vou saber que a senhora vem, porque 

às vezes a senhora vem gritando e aí eu fico com vergonha [...] Então cada um 

tem seu quarto pra cada um ter seu cantinho realmente, porque a gente já não 

tem uma casa nossa, já é dividir vários espaços com várias pessoas e aí foi a 

melhor coisa que a gente fez na vida, foi ter dado um cantinho pra ela, 

melhorou bastante as coisas”. (Mirna, mãe do Mateus 12, e da Marina, 11) 

 

“Ela está entrando agora numa fase de pré adolescência, então ela apresenta já 

alguns marcos do desenvolvimento na parte da puberdade mesmo e eu sinto 

que ela é um pouco tímida. Recentemente ela não me deixa mais eu vê-la 

tomando banho, nem trocando de roupa, então com um certo jeito eu vou 

tentando, insistindo até para perceber como é que está esse desenvolvimento”. 

(Olga, mãe da Olívia, 12) 

 

“Eu lembro quando eu era criança, eu não tinha um quarto só pra mim, era meu 

sonho ter um quarto só pra mim, mas eu não tinha, então eu não tinha essa 

privacidade de ter o meu quarto. A Samara desde com 6 anos eu fiz um quarto 

completo pra ela pra ela dormir no quarto dela, então eu acho isso importante, 

essa questão do bem estar, pra ela ter um lugar só dela [...]eu acho que isso aí 

traz um bem estar pra pessoa, pra ela ter as coisas dela, eu acho que não tem 

essa criança que não quer, principalmente quando tá completando 12 anos que 

nem ela”. (Sônia, mãe da Samara, 11) 

 



 228 

Eles procuram respeitar o tempo necessário para o amadurecimento das 

crianças conforme as etapas do seu desenvolvimento e são empáticos e 

responsivos aos sentimentos dos seus filhos. 

 “Uma coisa que eu descobri que é muito importante é a gente conhecer a gente 

mesmo, isso eu demorei um pouco pra entender, quando eu entendi eu investi 

neu mesmo, porque a gente conhecer a gente mesmo a gente evita de magoar 

os outros e de se magoar também. Eu conheço minhas fraquezas, eu sei até a 

onde eu posso, até aonde eu vou, mas se a pessoa não conhecer ela cai nas 

armadilhas da vida. Eu quero que Yara entenda isso aí também, só que tá muito 

cedo, mas eu tenho vontade de passar isso aí pra ela”. (Yuri, pai da Yara, 8) 

 

“O fato dele sair da sala de aula no final e querer tá chutando uma bolinha de 

papel, uma tampinha com os meninos mais novos que ele e os amigos dele 

excluírem ele por causa disso, que hoje em dia os meninos já estão 

despertando, já estão paquerando, em vez de estar chutando tampinha, eles 

estão é conversando com as meninas, então isso perturba um pouco ele porque 

ele ainda é mais levado pra esse lado, de procurar brincar, de estar sempre 

sossegado, como ele diz: Que só queria sossego na minha vida, só queria 

relaxar na minha vida. Então eu percebo que ele é um pouco deixado de lado. 

Isso perturba ele”. (Nádia, mãe do Natan, 11) 

Ainda com respeito ao amadurecimento da criança, pesa aos pais reconhecer o 

quanto seus filhos estão aptos para dar o primeiro passo sozinhos ante atividades que 

inevitavelmente precisarão desempenhar no futuro, como se deslocar de um lugar a outro 

sem a companhia dos pais a todo tempo. A insegurança quanto à competência dos filhos 

ou sua autonomia para realizar determinadas tarefas que não necessariamente incorrem 

em grandes riscos por vezes preocupa os pais. 

“Na escola eu acompanho bem, eu acho que eu já acompanho demais. Nesse 

ano quem levava ele pra escola era o pai, mas agora eu vou ter que pagar um 

escolar pra ele, ele já vai só, mas eu sempre fico naquela preocupação como é 

que vai, se tão judiando e tudo, eu me impressiono”. (Gabriela, mãe do Guto, 

12) 
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Figura 32 – Síntese dos cuidados que impactam na saúde física e mental de crianças escolares – 

domínio físico. Picos, 2018. 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Aspectos do cuidado que impactam na saúde física e mental de crianças escolares – 

domínio moral 

O domínio moral diz respeito às ações empreendidas pelos pais visando à 

formação do caráter dos seus filhos, à forma de exercer a disciplina diante do modo de se 

portar perante a sociedade, de ensiná-los a discernir entre o bom e o ruim e entre o bem e 

o mal levando em consideração as consequências das suas escolhas e os princípios éticos 

e morais seguidos pela família, bem como a orientação espiritual e religiosa da criança. 

 

➢ Ações voltadas para a formação do caráter  

Os pais sentem-se no dever de contribuir com a formação de caráter das suas 

crianças. 

“Ensino ela a fazer as coisas boas, tentar fazer o bem. Hoje em dia as pessoas 

botam muito no mal caminho aí eu tenho cuidado com isso”. (Amanda, mãe 

da Aline, 6) 

 

“Eu tento criar Pedro de um jeito, levar pro caminho do bem”. (Paula, mãe do 

Pedro, 11, e da Paola, 6) 

 

“Ensinar o que é o certo e o errado”. (Carol, mãe do Caio, 7) 
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“Ele tem que saber que é errado o que ele fez”. (Mirna, mãe do Mateus 12, e 

da Marina, 11) 

 

“Eu tento educar Renan de um jeito, eu tento ensinar Renan o que é o certo o 

que é o errado e o pai não tá nem aí, aí fica difícil. Renan fica comigo de 

segunda a sexta feira, quando dá na sexta feira ele vai dormir com o pai dele”. 

(Paula, mãe do Pedro, 11, e da Paola, 6) 

 

➢ Disciplina quanto a forma de se portar em sociedade 

Orientam suas crianças quanto às boas maneiras para se portar em sociedade. 

“Eu disse, Natan, tu tem que ter vergonha, porque você é um homem, tu não 

pode chamar a atenção na escola por coisa feia que se faz não, tem que chamar 

é pelo bom exemplo, é de ser gentil”. (Nádia, mãe do Natan, 11) 

 

➢ Orientação sobre o bom/ruim e bem/mal conforme princípios éticos e 

morais da família 

Os pais desejam que suas crianças façam escolhas acertadas quanto à forma de 

viver em sociedade e empenham-se em ajudá-las a discernir entre o que é bom e o que é 

ruim para elas levando em conta os princípios da moralidade. 

“Eu não quero que ela ande no caminho errado, no mal caminho”. (Amanda, 

mãe da Aline, 6) 

 

“No caso de drogas por exemplo, [...] a nossa vida é um livre arbítrio, você 

pode escolher o que é certo e o que é errado! [...] então eu tento sempre 

amadurecer a consciência dele relacionado a isso aí pra que ele não venha cair 

nessas situações”. (Bianca, mãe do Beto, 12) 

 

Eles acreditam que é seu dever disciplinar a criança, corrigindo-a e educando-a 

desde cedo sobre as consequências negativas até mesmo das pequenas mentiras, trapaças 

e maneiras de se comportar. 

“Eu acho que a gente como pai tem o dever de ir corrigindo, é na infância não 

deixar nas brincadeirinhas mentir, trapacear, porque pra mim, são essas 

pequenas coisas, esses pequenos conceitos que você vai construindo que 

quando você tá adulto vira uma verdade. Mesmo num joguinho, eu policio, eu 

verifico, porque mentir é errado, mentir não é certo! Por acaso enganar num 

jogo é errado, você engana aqui num jogo aí acha que pode enganar ali, aí 

quando cuida você tá num vício, aí pra quebrar é difícil! Eu tento prestar 

atenção nisso aí”. (Ellen, mãe do Eduardo, 12, do Erick, 7, e do Esdras, 6) 

 

 “Quando ele briga com a irmã mais nova e quer bater nela eu digo que não 

pode, que ele não pode brigar com a irmãzinha dele, não pode bater nela, só 

quem pode é mamãe e se for necessário, se não for, nem mamãe não pode!” 

(Laura, mãe do Lucas, 7) 

 

Nesses casos, a punição ou castigo tem caráter educativo, buscando fazer com que 

a criança reflita e compreenda a gravidade dos seus atos e as suas consequências. 

“Geralmente eu coloco ela de joelho no quarto meia hora ou sentada nessa 

cadeira olhando pra parede. E no castigo ela tem que refletir o que foi que ela 

fez pra ir parar lá”. (Fernanda, mãe da Flávia, 10) 
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Os pais também acreditam que é seu papel ensinar a criança que todas as ações 

têm consequências e, portanto elas precisam cumprir com suas responsabilidades no que 

diz respeito aos acordos familiares, às suas tarefas escolares, sociais e domésticas, não 

visando a uma recompensa, mas ao cumprimento do seu dever como sujeito social e como 

membro daquela família. 

“O trabalho é das cinco às oito da noite, a gente pega bem no pé dele, todo dia 

à noite, ele faz só arrumar o pão, a gente tem só um padeiro ä tarde, então ele 

é o ajudante do padeiro. Quem ajuda a fazer o pão é ele à noite, e é uma das 

coisas que desde quando eu era muito nova, eu fui mãe muito nova, que eu 

sempre conversava com meu esposo que eu passaria pra eles quando eles 

tivessem entendendo”. (Vitória, mãe do Vitor, 12) 

 

“A gente tem que dar presente pro menino porque ele passou de ano? Eu não 

concordo com isso aí, e eu digo pra ele, que às vezes ele diz assim: - Ah, 

mamãe, professor de matemática me elogiou na aula, e a senhora não vai dizer 

nada? – eu digo: - É sua obrigação! Mas tá certo continue assim, vá adiante!” 

(Nádia, mãe do Natan, 11) 

 

 “Os meus meninos eles estudam porque tem que estudar, tem que tirar nota 

boa mesmo porque a quem muito é dado, muito também é cobrado! Vão 

estudar não é pra ganhar um brinquedo não, vão estudar porque é bom pra 

vocês, eu tento mostrar, eu não gosto de criar aquela coisa que eu considero 

nojenta de você estimular as pessoas a só fazer uma coisa se você der!” (Ellen, 

mãe do Eduardo, 12, do Erick, 7, e do Esdras, 6) 

 

“Eu até discuto com as minhas primas que tem filhos na mesma idade coisas 

do tipo, se tem uma festa e tem aula no dia seguinte eles não vão pra aula, mas 

os meus filhos têm que ir! Mesmo sabendo que eles vão dormir na escola, eles 

precisam entender que eles têm a responsabilidade de saber que se eles foram, 

no outro dia eles tem responsabilidades a cumprir!” (Olga, mãe da Olívia, 12) 

 

“Por exemplo, pra tarde eu já deixei algumas tarefas pra cada um fazer em casa 

além das questões de estudar, aí eu tava monitorando ela e vi que ela estava no 

celular, então eu perguntei: você já fez suas atividades? Ela disse já e agora eu 

vou estudar! Pois é, eu priorizei, estudo, faças as tarefas domésticas e depois é 

que você vai descansar e descansar inclui mexer no telefone! [...] Eu tento 

passar pros meus filhos a questão da responsabilidade pelas tarefas de casa”. 

(Olga, mãe da Olívia, 12) 

“Eu sempre falo quando eu vou brigar com ela, não brigar por brigar, mas 

sempre falar da questão da responsabilidade, que a gente faz não é porque a 

gente gosta, mas é porque tem a responsabilidade, nem tudo que é da nossa 

responsabilidade é bom de fazer”. (Sônia, mãe da Samara, 11) 

 

 

 

➢ Orientação espiritual/religiosa 

Os pais se sentem responsáveis por oferecer uma orientação espiritual e religiosa 

para os seus filhos. Religiosa no sentido de apresentar-lhes uma religião que embase as 

suas práticas, os seus comportamentos e rituais familiares em respeito a uma crença. 
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Espiritual no sentido de mostrar-lhes que existe um ser superior a quem eles devem 

respeitar e temer, se apegar e confiar, independentemente da religião que decidirem 

seguir. 

“Acompanhamento moral, espiritual, mostrar que existe Deus, que existe um 

ser superior a nós também é muito importante, que ele saiba que ele tem algo 

a temer, ou algo a respeitar ou a valorizar, fora do que o que ele vê”. (Bianca, 

mãe do Beto, 12) 

 

“Alguns assuntos que de certa forma são tratados com uma certa simplicidade 

precisam ser refletidos melhor, por exemplo: o que ela tá fazendo no encontro 

da infância missionária? Ali é um momento pra você discutir, interagir com 

outras pessoas a respeito da religião que você está sendo formada que é a 

religião católica”. (Olga, mãe da Olívia, 12) 

 

 “Outra coisa que eu acho muito importante é a religião, embora hoje as 

pessoas elas querem colocar na cabeça da gente que a gente não precisa de 

religião, e eu respeito demais quem não quer ter,  mas na minha casa a gente 

tem e a gente procura viver, e a oração, eles tem um momento de oração, até 

enquanto eles estiverem perto de mim vão ter todos os dias”. (Nádia, mãe do 

Natan, 11) 

 

“O Vitor ainda é um adolescente, ainda está todo sobre os meus cuidados em 

tudo na fase ele, então a minha obrigação por direito, é estar ensinando pra ele, 

acho que nem só na parte de um cristão, de evangelho, mas em todas as 

religiões isso seria muito importante. De estar ensinando e levando ele comigo, 

já tem a irmã dele, no caso dela, na sua fase maior de idade, fase de 18 anos, 

que eu falo pra ela, mas eu deixo eles decidirem até porque o fato de eu estar 

na igreja, de eu estar frequentando, de eu ser uma praticante da palavra, isso 

não quer dizer que eles tem que ser, então se eu obrigasse, se eu tivesse levando 

eles à força, isso atrapalharia sim o emocional deles, até porque é uma decisão 

de cada um, a gente não pode obrigar”. (Vitória, mãe do Vitor, 12) 
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Figura 33 – Síntese dos cuidados que impactam na saúde física e mental de crianças escolares – 

domínio moral. Picos, 2018. 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Parentalidade e saúde mental da criança 

 Esta categoria diz respeito à compreensão dos pais diante do seu papel como 

promotores do desenvolvimento e saúde mental dos seus filhos no que diz respeito ao 

suprimento das necessidades essenciais das crianças, ao seu dever de transmitir os valores 

familiares passados através das gerações anteriores, ao seu dever de preparar suas crianças 

para viverem a sua própria história e superar os desafios que lhes forem impostos em sua 

jornada, e no reconhecimento do seu papel como pai/mãe diante dos desafios de cuidar 

de si e cuidar das suas crianças. 

➢ Responsabilidade pelo cuidado da criança 

Os pais se sentem responsáveis pelo cuidado da sua criança, o qual exige 

dedicação incondicional independentemente do seu nível de experiência como pai ou mãe 

e da existência ou não de questões alheias à paternagem. 

“Mesmo sendo jovem eu era uma mãe muito dedicada [...] Eu sempre tive 

aquele cuidado de que eu era quem tinha que cuidar da minha filha”. 

(Fernanda, mãe da Flávia, 10) 
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“Eu podia muito bem ter tido minha filha, ter dado pra minha mãe criar e ter 

voltado à minha vida. Mas eu queria muito a Samara, eu queria ter a 

responsabilidade, jamais eu pensei em entregar a Samara pra minha mãe”. 

(Sônia, mãe da Samara) 

 

“Eu sou altamente exagerada, eu já faço é demais, eu realmente parei minha 

vida pra cuidar dos meninos. Com 21 anos eu já tinha 2 filhos, não tinha 

experiência de nada. Eu casei pra ser mãe”. (Mirna, mãe da Marina, 11, e do 

Mateus, 12) 

 

“Eu faço tanta coisa, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou tudo, tudo tudo na vida 

desses meninos eu faço, tudo que tiver ao meu alcance eu faço, tudo mesmo”. 

(Paula, mãe do Pedro, 11 da Paola, 6) 

 

“Eu me preocupo muito.... por eles eu faço tudo! Tem certas coisas que a gente 

faz, que a gente aceita por causa deles, tem coisas que a gente tem que 

esquecer, que passar uma borracha em certos assuntos por causa dos meus 

filhos”. (Rita, mãe do Renan, 11) 

 

Sentem-se responsáveis por promover a educação das suas crianças, de incentivar 

a leitura, de motivá-las a permanecer na escola, de fazê-las perceber o estudo como algo 

importante para o seu crescimento profissional. 

“Eu quero muito que ele estude, eu compro livros pra ele ler e pergunto o que 

foi que ele entendeu do livro, eu incentivo muito a leitura”. (Dinha, mãe do 

Davi, 8) 

 

“Mesmo estando de férias eu gosto de colocar ela pra tá dando uma lida num 

livro, mesmo que não seja nada de escola, uma historinha”. (Fernanda, mãe da 

Flávia, 10) 

 

“Qual a importância do estudo na vida dela, estar motivando ela a permanecer 

na escola, valorizando o estudo”. (Hélio, pai da Helen, 12 e do Hugo, 6) 

 

“Eu tô tentando incentivar mais a questão da leitura”. (Olga, mãe da Olívia, 

12) 

 

“O Vitor, ele não é tão dedicado, a gente tenta explicar pra ele, falar pra ele, 

meu filho, até pra você varrer uma rua, você tem que estudar [...] Eu não tive 

oportunidade, na época era difícil, a gente morava na roça, então sempre que 

eu iniciava os estudos eu tinha que parar no meio do caminho pra poder 

trabalhar na roça. Eu tento passar pra eles hoje que é diferente, hoje não é 

assim, hoje as oportunidades são mais”. (Vitória, mãe do Vitor, 11) 

 

Responsáveis por educá-los para a vida, transmitir seus conhecimentos e sua 

experiência, prepará-los para se tornarem independentes a ponto de dar continuidade às 

suas próprias vidas. 

“Minha maior preocupação é em relação à formação dele, eu me preocupo 

muito com a formação intelectual do Alex porque a gente sabe que a melhor 

herança que a gente pode deixar pra ele é o intelecto dele, vai ser o 

aprendizado, o que a gente passar pra ele de conhecimento, de experiência” 

(Alexandre, pai do Alex, 6) 
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“Eu sou aquele tipo de mãe que eu estudo, eu trabalho mas eu me dedico a 

meus filhos, quando eu quis tê-los eu tive para fazer o verdadeiro papel, que é 

educar, porque a educação pra mim não é na escola, é em casa, na escola é 

conhecimento, em casa é educação que é pra vida e eu abro mão mesmo, de 

muita, muita, muita, muita coisa pra ficar com eles. Seria cômodo eu pagar 

alguém pra ensinar eles, seria, mas eu não faço isso, porque eu quero ensinar 

eles a como estudar porque eu quero que eles sejam independentes, eu não 

quero que eles tenham aquele vício de depender de uma pessoa pra estudar, 

como o Eduardo já faz muito bem, o Erick também já se desenvolveu, já tá 

quase lá no nível que tem que ficar”. (Ellen, mãe do Eduardo, 12, do Erick, 7, 

e do Esdras, 6) 

 

 

 A responsabilidade de deixar seu legado como um bom pai, uma boa mãe, o que 

implica suprir as necessidades físicas, como alimentação, vestimenta, educação, 

medicação, entre outras, bem como as necessidades emocionais, como necessidade de 

carinho, afeto, atenção, de alguém que se interesse por ela e de ter alguém que a ame 

sempre por perto para protegê-la. 

“Eu sou uma supermãe, cuido muito dos meus filhos, tudo o que eu puder eu 

faço, eu acompanho no colégio ...” (Paula, mãe do Pedro,11 e da Paola, 6) 

 

 “Eu sou uma boa mãe, acho que não precisa mais nada! Ser uma boa mãe é tá 

sempre presente, cuidar bem, não deixar faltar as coisas, não deixar faltar 

alimentação, não deixar faltar roupa, calçado, não faltar o remédio quando 

adoece, tá sempre presente. Acho que é importante o carinho, o amor, eu amo 

minha filha! [...] O pai dela também tá sempre presente, gosta dela, faz o que 

pode. Pra ser um bom pai é assim, tá sempre presente na vida da criança, tá 

sempre observando o que ela precisa, o que ela faz, o que ela deixa de fazer”. 

(Amanda, mãe da Aline, 6) 
 

“Os meus filhos vão lembrar de mim quando eu não estiver com eles não é do 

que eu deixei pra eles, mas é do que eu lembro dos meus pais [...] então eu 

tento fazer isso, tento agregar nas lembranças deles, o máximo de informações 

positivas, porque eu sei que um dia eles vão ser mais ou menos com os filhos 

deles, como a gente é com eles [...] Eles dois como pai e mãe eles foram muito 

bons, porque assim, o que um pai e uma mãe podem dar de melhor pra os 

filhos, em primeiro lugar é o interesse de querer estudar e amor e carinho, amor 

e carinho, eu te garanto, faz milagre, porque eu já estudei fora, eu já viajei, eu 

já fiquei aqui só, e tudo o que eles me ensinaram valeu a pena porque só fez eu 

fazer as coisas direitinho”. (Ellen, mãe do Eduardo, 12, do Erick, 7, e do 

Esdras, 6) 

 

 

 Ainda no tocante à herança que pretendem deixar para as próximas gerações, os 

pais se sentem responsáveis por transmitir aos filhos os valores que lhes foram passados 

por seus próprios pais, como o respeito aos mais velhos, a perseverança para alcançar 

seus objetivos, a alegria de passar momentos agradáveis em família. 

“Quando a gente acorda eles me dão a bênção, me abraçam me beijam e eu 

também, eu cresci assim, quando eu ia dormir eu dava a benção a meus pais, 

quando eu acordava também aí eu ensinei a eles. Minha mãe ensinou a gente a 
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rezar eu também ensino a eles, a menina mesmo faz é me chamar!” (Laura, 

mãe do Lucas, 7)  

 

“Eu espero um dia conseguir fazer o que meus pais conseguiram fazer comigo 

[...]o meu pai diz: é o seguinte, a vida é mole pra quem sabe viver, pra quem 

não sabe ela é dura! Aí com os meninos eu tento também mostrar isso aí, eu 

tento mostrar pra eles que problema tem, mas que a gente tem que saber passar 

por eles, pode doer, pode, mas a gente tem que saber passar!” (Ellen, mãe do 

Eduardo, 12, do Erick, 7, e do Esdras, 6) 

 

“Uma coisa que eu gosto muito, eu até brinco com eles, é que às vezes eu vou 

pra uma viagem e eu fico filmando, é que foi tanto momento bom que eu passei 

na minha infância que se eu pudesse ver hoje as filmagens... eu ia pra tanto 

riacho, pra praia, e hoje eu tenho tudo filmado deles fazendo, a gente vai pra 

praia e eu filmo, a gente guarda no youtube, numa conta privada, pra depois a 

gente ver, e eu gosto muito disso aí, porque são coisas boas que ficam na mente 

da gente, que a gente leva, então não é uma felicidade momentânea, é uma 

coisa que a gente leva”. (Sônia, mãe da Samara, 12) 

. 

Apesar de muitos pais terem uma rotina de trabalho extensa, eles acreditam que a 

participação ativa na vida dos filhos deve estar em primeiro lugar. Por isso, estão atentos 

a tudo: ao sono, à alimentação, às tarefas escolares, aos momentos de lazer e 

entretenimento, ao que for necessário para garantir o desenvolvimento saudável da sua 

criança. 

“Eu vejo a participação da mãe uma participação primordial, desde a 

preocupação com o cuidado, de verificar se o filho já está dormindo, quantas 

horas ele dormiu, o horário de acordar, o que é que tem no dia seguinte, as 

disciplinas, provas, se levou o material escolar, se não levou, as atividades de 

escola, enfim, várias outras questões que tem que incentivar. Incentivar às 

vezes quando tá passando um bom filme, uma certa mensagem que esse filme 

quer trazer, acompanhar às vezes nem que seja pra passar uma tarde fazendo 

compras ou fazendo alguma outra atividade, enfim, eu acho que é um papel 

fundamental”. (Olga, mãe da Olívia, 12) 

 

“Quando a gente chega da escola, eu posso trabalhar de manhã, de tarde e de 

noite, mas eu tenho que cumprir a agenda dele pra ver se tá faltando material, 

ou alguma coisa pra levar no outro dia, o que ele errou no dever, o que eu posso 

estar corrigindo, a letra de Júlio [...] Ele é assim, daqui a pouco ele arruma o 

horário dele e eu ainda confiro pra ver se está faltando algum livro, às vezes 

ele bota e eu confiro, às vezes por tentação ainda falta livro”. (Júlia, mãe do 

Júlio, 10) 

 

Eles acreditam que é seu dever dar prioridade às necessidades das crianças, o que 

implica colocar as suas aspirações pessoais, seu próprio conforto ou sua felicidade em 

segundo plano. 

 “Na hora que é pra eu optar de fazer uma coisa pra mim ou pra eles eu paro a 

minha, faço pra eles! Sempre, então eu paro e faço pra eles, cada coisa no seu 

tempo”. (Ellen, mãe do Eduardo, 12, do Erick, 7, e do Esdras, 6) 
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“Eu deito no chão, eu ando sujo, mas pra ela tem que ser bom. A mãe dela faz 

isso também, a mãe dela também se doa muito pra ela ter conforto”. (Yuri, pai 

da Yara, 8) 

 

“Toda aquela questão de você ter que aguentar muita coisa, porque você não 

quer acabar com isso (com a família), às vezes o bem-estar dos meus filhos é 

mais importante do que o meu, eu ver eles bem”. (Sônia, mãe da Samara, 12) 

 

Reconhecem que o seu cuidado atencioso e consistente tem impacto positivo na 

saúde e desenvolvimento do seu filho, enquanto a sua ausência tem resultado contrário, 

repercutindo negativamente na saúde física e mental das suas crianças. 

 “Eu acredito que uma boa parte da memória de Yara eu me esforcei muito pra 

ela ter isso também, porque desde quando a mãe dela tava grávida eu procurava 

dar alimentos que é bom e botar pra dormir cedo, eu sempre me preocupei com 

isso. Verdura, frutas, legumes, essas coisas, eu nunca deixei faltar, eu fico liso 

mas eu compro”. (Yuri, pai da Yara, 8) 

 

 

“Depois que ele (filho mais novo) nasceu, ela (esposa) viu a necessidade da 

gente, dela parar um pouco, porque aí já eram duas crianças e também na 

criação da Hellen, apesar de ela ser uma criança sadia, a Hellen gripava 

constantemente, a gente observou que a pessoa não tinha assim muito cuidado, 

aí surgiu a necessidade da minha esposa ficar em casa por enquanto até o 

momento dele ir pra escola ela ia ficar em casa até três anos e meio mais ou 

menos quando ele começou a estudar o maternal e ele também já é uma criança 

mais sadia. A gente atribui também a isso, porque a mãe sempre cuida melhor”. 

(Hélio, pai da Hellen, 12 e do Hugo,6) 

 

“Eu nunca me distanciei deles não, quando eu passei os 21 dias com o Nelson 

no hospital, ele Natan, ficou totalmente descontrolado e abalado em todos os 

aspectos. Físico porque não teve mais a minha pessoa proporcionando com que 

ele fosse correr ou jogar bola ou ir pra uma piscina. Não teve, porque eu é 

quem proporciono isso a eles. Eu é quem organizo a viagem, o lazer, eu é quem 

organizo o cinema, quem organizo um sorvete, tudo sou eu, então ele ficou 

abalado mesmo, ele ficou desestruturado”. (Nádia, mãe do Natan, 11) 
 

Os pais assumem que cabe a eles educar seus filhos, e a melhor forma de fazê-lo 

é insistir e exigir disciplina, mesmo que a insistência os faça parecer desagradáveis. 

 “Eu faço de tudo pra ser organizadinho mesmo, na minha visão eu não deixo 

nada passar [...] eu acho que a insistência é... a mãe realmente tem que estar 

em cima se passando de enjoada mesmo. Eu acho que meu papel é esse é estar 

em cima, estar cobrando, fez a tarefa? Já fez o Kumon, não fez? Já tomou 

banho? Tudo eu fico em cima!” (Mirna, mãe da Marina, 11 e do Mateus, 12) 

 

“Eu sou a mãe, a mãe é pra tá enjoando, é pra tá ensinando”. (Teresa, tia da 

Taís, 11) 

 

  

➢ Proporcionar à criança uma organização diária previsível  
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Os familiares acreditam que, embora não seja uma tarefa fácil, o estabelecimento 

de uma rotina, de uma organização diária previsível, é importante para que suas crianças 

não percam de vista os objetivos pretendidos. 

 
“Eu acho que o que eu faço de melhor é estar em cima, toda hora estar insistido 

pra ter a rotina, pra realmente eles terem uma rotina direitinho pra não perder 

o foco”. (Mirna, mãe do Mateus 12, e da Marina, 11) 

 
“Você tem que criar aquela rotina, os hábitos que com o tempo eles fazem eles 

mesmos... meu Deus... fica incorporado! Mas é trabalhoso, eu sei que eu tenho 

um longo trabalho pela frente”. (Ellen, mãe do Eduardo, 12, do Erick, 7, e do 

Esdras, 6) 

Para eles, tamanha organização e exigência objetivam preparar a criança para 

desenvolver bem suas tarefas, a fim de que elas tenham um futuro promissor. 

 
“Eu acho que eu sou um pouquinho rígida com ela porque eu quero que ela 

estude mais, essas coisas, porque eu quero um futuro bom pra ela”. (Fernanda, 

mãe da Flávia, 10) 

 

 Sem desconsiderar as suas limitações, procuram ensiná-las a ser perseverantes 

mesmo diante do cansaço ou das dificuldades, incentivando-as a empenharem-se em suas 

tarefas. 

 

“Eu tento também mostrar isso pros meninos, pra eles tentar fazer as coisas 

sempre... nem quando tá cansado”. (Ellen, mãe do Eduardo, 12, do Erick, 7, e 

do Esdras, 6) 

 

“Eu tenho que mostrar pra ele que agora é hora dele aprender, vai chegar um 

tempo que ele vai estar tão na frente que todo o esforço que ele fizer agora vai 

valer à pena”. (Nádia, mãe do Natan, 11) 

 

Todavia, também consideram importante ter cuidado para não exigir demais da 

criança, de forma que ela não se sinta demasiado pressionada. 

“Hoje as escolas querem se sair na frente e elas estão cobrando muito dos 

alunos, aí o aluno é cobrado na escola e nós pais também cobramos muito do 

aluno. Eu comprei vários livros pro Davi, falei: Ó Davi, agora nas férias nós 

vamos ter que ler todos esses livros! Então é muita cobrança pra cima de uma 

criança de 8 anos, não é? Se o Davi faz uma palavra errada eu digo: Guilherme 

essa palavra tá errada, você não poderia escrever assim! Tá errado, saudade 

que é com “u” e não é com “l”, a gente vai fazendo cobrança que a criança 

também se sente sufocada!” (Dinha, mãe do Davi, 8) 

 

“Não cobrar demais também da criança [...] a criança vai crescendo e a pessoa 

não pode também pegar no pé demais. Às vezes eu tenho que deixar ela, é o 

jeito, porque se eu for privar demais tem o outro lado”. (Yuri, pai da Yara, 8) 

 

➢ Orientar a criança 

Os pais se sentem no dever de orientar seus filhos e conversar sobre aspectos do 

seu desenvolvimento, aconselhando sobre questões sociais (uso de álcool ou outras 

drogas, violência, pedofilia, etc.), relacionais (intra e extrafamiliar), seu comportamento 
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moral com respeito às regras, limites e valores familiares, bem como sua conduta social 

de acordo com o que os pais consideram certo ou errado, bom ou ruim. 

“Eu insisto em conversar, e eu já converso com Júlia, e digo: Marina, uma hora 

isso vai acontecer [menstruação], está perto, você já está com 11 anos. Pode 

ser que com você demore mais, ou demore menos e são vários exemplos assim. 

Eu sempre vou antes na história”. (Mirna, mãe do Mateus 12, e da Marina, 11) 

 

 “É orientar! E é o que eu procuro fazer [sobre uso de drogas, pedofilia, etc]”. 

(Bianca, mãe do Beto, 12) 

 

“A gente fala sobre questões de drogas, qual a influência das drogas na vida 

pessoas, quais os malefícios sobre a vida das pessoas, a gente apresenta alguns 

exemplos dos jornais que a gente presencia ou na sociedade mesmo [...] a gente 

tem que conversar, convencer e dialogar com essa criança [...] não só 

proporcionar o alimento, não só proporcionar o lazer e dialogar com essa 

criança pra mostrar pra ela o que ela pode e o que ela deve, o que é importante 

e o que não é importante pra o bem estar e para o desenvolvimento físico e 

mental dessa criança, tem que haver esse diálogo”. (Hélio, pai da Helen 12, e 

do Hugo, 6) 

 

“A gente conversa, aconselha muito ele”. (Carol, mãe do Caio, 7) 

 

“Eu digo o que é certo, o que é errado”. (Paula, mãe do Pedro, 11, e da Paola, 

6) 

 

“Eles tem aqueles atritozinhos nomais de criança que eu tento contornando pra 

mostrar que é errado porque o que eu mostro pra eles aqui é que agressão a 

gente nunca revida com outra agressão porque eu sei que eles são homens, aí 

eu tento lapidar a relação deles da melhor forma possível pra fase deles adulta 

porque eu sei que eles não vão ficar sempre comigo e se você ensinar a criança 

a ser agressiva, a tendência é o que?”. (Ellen, mãe do Eduardo, 12, do Erick, 

7, e do Esdras, 6) 

 

“Eu acho que a gente deve esclarecer a criança sobre os questionamentos que 

ela traz da escola, a gente deve procurar conversar pra que ela não fique com 

dúvida, pra que ela não fique com questionamentos internos ali, por exemplo, 

a gente tem uma visão em relação a Deus, em relação a vida, a moral, aos bons 

costumes”. (Hélio, pai da Helen 12, e do Hugo, 6) 

 

“Eu penso em cuidar bem deles, levar pra escola, ir buscar, explicar pra eles o 

que deve ser feito na escola, porque eles têm que ir pra escola estudar e não 

ficar brincando nem se enturmando com aquelas outras crianças que ficam 

influenciando ele a fazer coisas erradas”. (Laura, mãe do Lucas, 7) 

 

“É conversar, é estar toda hora. Qual é a necessidade que ele está tendo nesse 

momento, e conversar [...] eu acho que eu falando e falando e falando, uma 

hora vai entrar na cabecinha dele, então, é assim, [...] meu método é impactar, 

o que eu faço é mostrar desde cedo pra aquilo ser uma coisa, que eles saibam 

o que é do bem e o que é do mal, e eles já irem tendo uma certa familiaridade. 

Acho muito melhor do que eles encontrarem na rua e alguém explicar [...] 

Porque as pessoas que vão ensinar na rua eles vão ensinar do jeito bom: Ah, 

droga é legal, e tal, e eu não, eu tenho que mostrar o lado ruim”. (Mirna, mãe 

do Mateus 12, e da Marina, 11) 

 

 



 240 

➢ Demonstrar afeto e interesse pela criança e fortalecer os laços 

familiares 

 Para os pais, é seu papel suprir as necessidades de afeto, segurança e interação 

social das suas crianças, demonstrando interesse por elas e, ao mesmo tempo, orientando-

as e promovendo o fortalecimento dos vínculos familiares e da sua capacidade de interagir 

em sociedade. 

É importante que o diálogo e a orientação venham acompanhados de 

demonstrações de afeto e interesse pela criança. 

 

“Eu gosto muito de conversar com ela, quando eu vejo que ela tá viciada no 

celular demais, tem um negócio no Youtube que ela quer toda hora assistindo 

vídeo, então eu converso, filha, vamos diminuir o celular, vamos aumentar os 

estudos, quando as notas caem, eu chamo Flávia, as notas estão caindo, tá 

acontecendo alguma coisa?” (Fernanda, mãe da Flávia, 10) 

  

“A questão do diálogo, eu sempre tenho que chamar, porque eu sou a mulher 

da conversa, eu chego e chamo, eu sento. - Samara vamos ver aqui, o que é que 

você está com dificuldade?” (Sônia, mãe da Samara, 11) 

 

“Eu sempre estou conversando, sempre tento perguntar. Sempre digo um eu te 

amo, sempre dou um carinho, tudo, sempre me faço bem presente”. (Mirna, 

mãe do Mateus 12, e da Marina, 11) 

 

 

Eles reconhecem o quanto a falta de diálogo e de um cuidado afetuoso e 

empático pode causar prejuízos para a saúde emocional das crianças. 

 
“No caso da irmã deles que estava se cortando, eles sempre viam ela e a minha 

filha é que vinha me dizer. Mãe, está acontecendo isso, isso e isso. E eu 

explicava. Um dia ela virou pra mim e disse: Mãe, não vá se preocupar, não se 

preocupe não, olhe, está tudo bem. Me responde uma coisa, mãe, e se eu me 

cortasse, o que a senhora ia fazer? Eu disse, Marina, sua irmã tem uma grande 

diferença entre a relação dela com a mãe dela, e a minha com vocês porque a 

mãe dela não conversa com ela. A mãe dela não explica, já vai brigando”. 

(Mirna, mãe do Mateus 12, e da Marina, 11) 

 

 

Buscam formas de estreitar os laços familiares e promover a felicidade da criança, 

não como uma sensação fugaz, momentânea, mas a partir de ações fortalecedoras dos 

vínculos afetivos entre os membros da família e com repercussões duradouras na vida 

dela. 

“O meu papel é fazer o possível pra dar essa estrutura (família) pra eles  e 

também fazer coisas que deixem eles felizes mas não no sentido da felicidade 

momentânea, mas que seja uma felicidade que um dia eles lembrem, que foi 

uma coisa boa na vida deles”. (Sônia, mãe da Samara, 11) 

 

“As crianças o que a gente grava são esses momentos, então todo domingo 

papai ia pra piscina e lá em casa o que a gente mais lembra, que a gente lembra 
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do que a gente faz: churrasco. Todo sábado e domingo meu pai fazia churrasco, 

nem um vizinho da minha rua, que era todo mundo bem na minha rua, todo 

mundo era muito bem todo mundo tinha carro, tinha telefone em casa, mas não 

tinha churrasco, e lá na minha tinha [...] Todo final de semana tinha, e eu só 

pensava em dizer assim, eu quero comer, eu mesmo faço, aprendi e os meninos 

adoraram, na hora que acende o fogo os meninos já falam: Vai chamar fulano? 

Vou chamar todo mundo!” (Nádia, mãe do Natan, 11) 

 

Buscam mediar as relações entre as crianças e seus pares, conversando e 

explicando as diversas formas de pensar e agir dos indivíduos conforme sua realidade e a 

função das interações sociais para que elas aprendam a conviver, respeitar e lidar com as 

diferenças. 

“A gente tá sempre conversando e explicando para as crianças, principalmente 

para a maior, a Helen, que existe mais de um pensamento e que é normal, cada 

um pensa de uma forma. A gente tenta explicar pra ela porque existe isso e a 

forma que ela deve lidar com o pensamento contrário ao dela. Eu sei que 

existem muitas pessoas que entram em conflito, crise existencial por conta 

dessas ideias”. (Hélio, pai da Helen 12, e do Hugo, 6) 

 

“Às vezes ela chega dizendo: ah, fulaninha eu não gosto, fulaninha é chata, 

fulaninha às vezes fica com umas brincadeiras sem graça ou outras vezes faz 

umas piadas sem graça, e coloca algumas situações pontuais, só que eu fico 

tentando mostrar pra ela que cada um tem uma forma de pensar e uma forma 

de agir, e que às vezes a gente não vai ter aquela colega que é cem por cento 

boa com relação ao mesmo pensamento que a gente tem, então as relações 

existem pra isso”. (Olga, mãe da Olívia, 12) 

 

➢ Reconhecimento do seu papel como pai/mãe diante dos desafios de 

cuidar de si e da sua criança 

Diante da responsabilidade de suprir tantas necessidades para que seus filhos se 

desenvolvam física e emocionalmente saudáveis, pais e mães reconhecem a importância 

do seu papel parental e de oferecer o melhor de si para que suas crianças se tornem 

cidadãos de bem e desenvolvam todo o seu potencial cognitivo. 

Embora reconheçam a importância da presença e cuidado do pai, as mães 

atribuíram a elas mesmas uma responsabilidade maior, visto que se consideram mais 

atenciosas e com maior desenvoltura para coordenar as ações de cuidado, fato também 

reconhecido pelos pais. 

“A mãe tem uma responsabilidade muito grande [...]não importa você ter cinco 

anéis de doutora nos dedos, mas a responsabilidade de uma mãe, de uma 

mulher dentro de casa sempre vai existir. É claro que você tem um 

companheiro pra tentar dividir essas questões, mas acaba que a mulher tem 

esse poder, se ela souber utilizar bem, de um certo comando, eu não diria um 

comando autoritário, mas no sentido de coordenar algumas questões, então eu 

vejo que há uma responsabilidade muito grande, lógico que dos dois, mas 



 242 

acaba a gente refletindo mais isso às vezes na mulher”. (Olga, mãe da Olívia, 

12) 

 

“Eu acho que o meu papel ele é fundamental, eu me coloco porque vejo, porque 

sinto, porque consigo colher resultados da forma com que eu agarro a 

maternidade com os três, não só com ele, mas com os três e até com o meu 

marido também. Mas nós mulheres a gente tem um potencial muito grande, 

mulheres mães. Nessa parte de oferecer pros filhos essa saúde, esse equilíbrio, 

entre essas três coisas, emocional, físico e mental”. (Nádia, mãe do Natan, 11) 

 

“Sempre que eu passo mal eu tenho esse receio porque eu sei que tem muitas 

pessoas que podem ajudar como o avô, a avó, um tio, uma tia que podem 

orientar, mas a gente sabe que ninguém, nenhum ente familiar vai ser como a 

mãe, ter aquela real preocupação em todos os aspectos com o filho como a mãe 

tem”. (Bianca, mãe do Beto, 12) 

 

“Ele (filho) também já é uma criança mais sadia. A gente atribui também a 

isso, porque a mãe sempre cuida melhor”. (Hélio, pai da Helen 12, e do Hugo, 

6) 

 

 As mães não apenas reconhecem a importância do seu papel, como exigem de 

outras pessoas o reconhecimento da sua autoridade e poder de decisão com respeito ao 

planejamento e condução da educação dos seus filhos. 

“No começo a minha madrasta se metia muito na educação do Alex, porque 

nas férias nós passamos muito tempo com ela e ela fazia todas as vontades 

dele, tudo que ele queria ela fazia e ele achava que ele mandava. Aí eu tive 

alguns embates com ela de dizer que não é assim! Mas ela dizia: eu sou vó, eu 

posso fazer! Eu dizia que não, que ela tinha que colocar limites nesse amor, 

não podia ser amor sem limites, até o ponto de ter uma briga e eu dizer que se 

continuasse assim não ia dá. Aí ela começou a não desfazer o que eu fazia. Ele 

tem liberdade, ele vai pra casa dela, mas se eu digo o horário que ele tem que 

estar em casa e ela traz no horário marcado... por exemplo brinquedo, tinha 

dezembro que ela comprava um porta-malas de brinquedo, quando a gente 

voltava pra Picos tinha que trazer as coisas dentro do carro e o porta-malas 

lotado de brinquedos, aí eu dizia: não, não pode! Basta um brinquedo! Aí ela 

foi diminuindo”. (Ana, mãe do Alex, 6) 

 

No que concerne à percepção dos pais sobre a importância do cuidado que 

desempenham, eles reconhecem o mérito do cuidado realizado por ambos, pai e mãe, 

quando desempenham funções importantes no cuidado dos filhos individualmente, na 

ocasião em que cada um se responsabiliza pelo que faz de melhor, e também quando 

desempenham o seu papel de forma partilhada, ocasião em que pai e mãe compartilham 

tarefas e responsabilidades buscando um consenso em suas ações. 

“A mim ela deve mais a questão do respeito, a questão de uma boa saúde 

talvez, mas essa questão do estudo ela deve mais a mãe dela mesmo que senta 

pra ensinar e também às vezes a mãe dela tem uma facilidade que eu não tenho 

tanto, é a questão de saber lidar com as pessoas”. (Yuri, pai da Yara, 8) 

 

“A minha relação com a minha esposa, a gente vive muito bem, a gente vive 

em acordo, inclusive logo depois do nascimento da Helen a gente conversava 
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muito sobre como é que seria a criação, e uma coisa que eu observava em 

outras famílias e até na minha família mesmo que eu achava maléfico, 

prejudicial, eu já conversava sobre isso com a  minha esposa, que é o seguinte: 

o pai dá uma ordem, o pai corrige o filho, coloca até de castigo aí vem a mãe 

e tira. O pai proíbe a criança de fazer determinada coisa, aí a criança vai e pede 

pra mãe e a mãe libera sem procurar consultar.... E eu sempre via dessa forma, 

que a Criação tem que ser pai e mãe ali junto, se um disser pra não fazer 

determinada coisa a mãe deve apoiar ou vice-versa”. (Hélio, pai da Helen 12, 

e do Hugo, 6) 

 

Os pais se sentem responsáveis por oferecer o melhor cuidado à criança, doando-

se e oferecendo a ela o melhor de si, a fim de suprir suas necessidades físicas e emocionais 

e prepará-la para tornar-se uma “pessoa de bem”. 

“Eu sempre tento fazer o meu melhor como mãe pra promover tanto a parte 

física como emocional dele, desde ele muito pequeno, porque eu trabalho fora, 

então eu tento sempre fazer com que ele não sentisse muito a minha falta” 

(Vitória, mãe do Vitor, 11) 

 

“Eu procuro fazer, não seu se eu faço, mas eu procuro sempre fazer o melhor.... 

ensinando as coisas boas, colocando ele no caminho certo.” (Carol, mãe do 

Caio, 7) 

 

Sentem-se responsáveis por oferecer-lhes a melhor educação dentro das 

possibilidades da família. 

“Agora como eu passei dois meses sem trabalhar eu percebi que o que o meu 

esposo ganha dá pra ele pagar as despesas de casa, aí eu tô pensando seriamente 

em colocar eles numa escola melhor, pagar uma professora pra dar aula de 

reforço porque eu quero que eles tenham um estudo melhor do que o que eu 

tive”. (Laura, mãe do Lucas, 7) 

 

 “Quando ela começou a estudar, eu queria muito colocar ela numa escola 

boa”. (Sônia, mãe da Samara, 11) 

 

“A gente rodou todas as escolas da cidade até encontrar uma que fizesse o 

perfil do Alex e que coubesse no nosso bolso, aí nós encontramos uma escola 

que tem muitos projetos pedagógicos, tem feira de ciências, oficina de leitura, 

mil projetos além do que é necessário ele aprender. Ele conhece os amigos dele 

por nome e sobrenome e gosta muito do colégio, às vezes quer ir até nos finais 

de semana”. (Ana, mãe do Alex, 6) 

 

 Além de cumprir com as ações de cuidado que incidem diretamente no 

desenvolvimento físico e mental das suas crianças, os pais precisam lidar com desafios 

inerentes à sua própria existência como adultos responsáveis por si, por suas escolhas e 

por seu sustento, que direta ou indiretamente afetam a criança. 

Com relação às escolhas, dar continuidade ou não ao casamento após o 

nascimento dos filhos, quando já não se tem certeza de que a união é o melhor para o 
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casal, leva em consideração o que pai e mãe acreditam ser o melhor para seus filhos, 

muitas vezes independentemente de ser a melhor opção para eles mesmos. 

 “Quando a gente resolveu casar, eu fui falar pra minha mãe que eu estava 

grávida e eu resolvi casar. E eu só casei porque eu estava grávida [...] aí foi 

quando a gente resolveu se casar. A gente se casou mesmo assim só pra ver se 

dava certo, mas eu não gostava dele, não era aquele amor, e nem ele por mim, 

aí a gente casou e estamos 11 anos juntos [...] Eu acho importante a questão da 

estrutura familiar, apesar de nem todas as crianças terem, mas acho importante 

ter o pai, ter a mãe, ter os avós sempre por perto [...] Então é isso que eu 

procuro, dar essa estrutura para meus filhos, de ter esse afeto”. (Sônia, mãe da 

Samara, 11) 

 

“Eu decidi viver com ela (esposa) como se fosse dois amigos, hoje eu não me 

esforço pra ser fiel essas coisas mais não, eu vivo assim com ela, mais 

preparado pra qualquer coisa, mas aí como eu tenho criança, a gente vai 

botando de lado muita coisa”. (Yuri, pai da Yara, 8) 

 

“Quando eu resolvi separar, eu resolvi fazer isso pensando nele (filho), mais 

nele do que em mim porque antes de eu ter meu filho eu vivi um ano casada 

antes de engravidar dele. Eu passei um ano casada vivendo muitas atribulações, 

mas até então eu não tinha pensado em me separar porque eu tinha aquela 

convicção de que casamento é pra vida toda, quando eu resolvesse casar eu iria 

procurar fazer o máximo pra viver a vida inteira com aquela pessoa, só que 

quando eu tive meu filho eu não pensava assim, porque eu não queria pra meu 

filho a mesma situação ruim e conturbada que eu estava vivendo, então 

pensando na saúde física e emocional dele foi que eu resolvi assim rapidamente 

me separar e fiz de tudo pra que isso ocorresse o mais rapidamente possível”. 

(Bianca, mãe do Beto, 12) 

 

No que diz respeito à responsabilidade pelo sustento da família, arcar com as 

demandas financeiras é uma dificuldade de famílias monoparentais e de famílias 

constituídas por pai e mãe. 

“As dificuldades é porque além de mãe eu sou a provedora do sustento da casa, 

então só somos eu e ele, eu não tenho nenhuma outra renda”. (Bianca, mãe do 

Beto, 12) 

 

“O meu esposo é muito bom, só as dificuldades (financeiras) que tem muito”. 

(Carol, mãe do Caio, 7) 

 

Considerando que todas as famílias deste estudo possuem alguma fonte de renda, 

para algumas delas, o ônus não está em suprir as necessidades básicas das suas crianças, 

mas na inviabilidade de oferecer-lhes mais conforto, um ensino de melhor qualidade, 

melhores opções de lazer e de suportar a tendência consumista na qual muitas crianças 

estão imersas. 

 
“Pra melhorar, só eu ganhar mais dinheiro pra poder dar mais pra eles, 

proporcionar uma escola boa pra eles, uma casa melhor pra eles, um lugar 

melhor pra eles. A gente vive aqui muito bem, graças a Deus, mas assim, dar 

um lar melhor pra eles, ter mais conforto e viver sossegado”. (Paula, mãe do 

Pedro, 11, e da Paola, 6) 
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“As coisas estão muito caras, então tudo a gente tem que pagar [...]o mais 

difícil que eu acho é essa questão financeira”. (Nádia, mãe do Natan, 11) 

 

“Antigamente você criava 15 meninos e acabou-se! Hoje em dia você não pode 

criar nem dois, porque tudo o que vê quer, porque os coleguinhas têm, porque 

se não der fica... acho que isso é uma dificuldade também”. (Caetano, pai do 

Carlos, 6) 

 

 Cuidar sozinho da sua criança também é um desafio, seja pela ausência física de 

um parceiro, por sua ausência como coparticipante no cuidado ou pela inexistência de 

uma rede social de apoio constituída por pessoas da família extensa ou por integrantes de 

instituições comprometidas com o cuidado da criança, como a escola. 

“Às vezes eu me sinto só nessa luta porque quem é mãe sabe que não é fácil. 

Você ter um filho é uma coisa, agora você educar é outra totalmente diferente, 

você educar e enveredar ele no caminho correto na vida, procurar fazer tudo 

pra que ele seja uma pessoa, um ser humano bom, é muito difícil, não é fácil 

não [...] a nossa educação, ela está doente! Enquanto tem poucas pessoas que 

trabalham por amor, a maioria só trabalha por dinheiro e estão pouco se 

importando com os alunos, estão pouco se importando com os que eles passam 

ou deixam de passar, estão pouco se importando se eles vão passar, se eles vão 

ser uma grande pessoa ou vão ser um marginal, não tão nem aí”. (Bianca, mãe 

do Beto, 12) 

 

“É complicado você criar um filho sem pai, um menino dessa idade [...] se eu 

tivesse o pai dele do meu lado me dando apoio [...] eu tento criar o Pedro de 

um jeito, levar pro caminho do bem, e o pai desmantela no outro dia”. (Paula, 

mãe do Pedro, 11, e da Paola, 6) 

 

“A gente é sobrecarregado, porque a gente trabalha bem como eles, fora. Tem 

dia que eu chego em casa e o Juliano tá dormindo e os meninos bem ali 

acordados. Dez horas da noite e parece que é sete/ oito horas da noite e eles 

acordados brigando e o pai deles dormindo com a porta trancada, aí eu chego  

já pensando no monte de coisas que eu tenho pra fazer e tenho que estudar, 

porque eu só durmo duas/ três horas, eu fico pensando tenho que fazer isso... 

se eu pudesse já vinha anotando em uma agenda pra não esquecer, aí quando 

eu chego, o Samuel chora porque não quer dormir, aí eu vou perguntar a 

Samara se ela já fez a tarefa, que ela diz que  não terminou e eu vou olhar, e 

ela não fez o KUMON, e no outro dia já tem que entregar o kumon... e o pai 

dormindo, aí  é um pau-de-briga de noite [...] Ele (pai) é professor de 

português, a Samara tá muito ruim em produção de texto. – Saulo, senta com 

a Samara, faz um cronograma, um dia na semana pra você sentar com ela pra 

produzir texto. Seleciona um livro com ela, compra aí um livro pra ela ler, 

depois tu discute esse livro com ela-. Aí não faz. A Samara tem essa 

dificuldade, e eu queria que ele tirasse pelo menos essa parte aí pra ele, pelo 

menos com a Samara”. (Sônia, mãe da Samara, 11) 

 

“Na família nós conversamos sobre o tratamento do Davi, eu falei pra eles, 

todos tem conhecimento do tratamento que ele tá fazendo, mas minha família 

não vê como algo problemático. Acho que é por conta da convivência, 

convivem com o Davi [...] minha família sabe de todo o tratamento, mas não é 

algo preocupante pra minha família. Minha família não tem esse olhar... não é 

que eles não se preocupem, eles se preocupam sim, mas eles não chegam a ver 

que o Davi está doente! É algo natural pra eles”. (Dinha, mãe do Davi, 8) 
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Considerando o fato de que as crianças tomam como primeiro espelho os seus 

próprios pais ou pessoas mais próximas, eles acreditam que devem ser o exemplo para os 

filhos e se esforçam para isso, buscando mostrar-se como cidadãos de bem, como pessoas 

dedicadas e esforçadas, que buscam sempre oferecer o melhor de si e como pessoas 

respeitosas, sensíveis aos problemas sociais. 

“Nós somos formadores de opiniões para as nossas crianças, nossas crianças 

vão olhar pra nós e vão tentar imitar, vão tentar fazer parecido, elas vão tentar 

copiar certos modelos, então todos os dias a gente tem que fazer uma reflexão, 

a gente tem que se policiar pra que a gente possa não transmitir conhecimentos 

e até mesmo opiniões negativas para as crianças”. (Alexandre, pai do Alex, 6) 

 

“Acho que não tem um melhor ensinamento para a criança do que o exemplo. 

De tudo o que você ensina oralmente, muito melhor e maior é o exemplo e aí 

você sempre enveredando pelo lado correto, mostrando o que é certo e o que é 

o errado”. (Bianca, mãe do Beto, 12) 

 

“Eu dou exemplo pra ele [...] Um dia desses o pai dele fez umas merendas e 

levou ele lá debaixo da ponte, o pai dele é muito sensível com essas coisas, aí 

o pai dele levou ele, queria dar o exemplo pra ele”. (Carol, mãe do Caio, 7) 

 

 “Eu sempre costumo dizer: Olha Daniel, eu posso é não passar num concurso, 

mas algo de bom eu vou passar pro Davi porque o Davi me vê só estudando![...] 

esse legado bom eu vou deixar pro Davi porque ele vai crescer vendo que eu 

não faço outra coisa a não ser estudar! Isso é uma vantagem já boa porque eu 

aposto muito no estudo e é o que eu quero pra ele”. (Dinha, mãe do Davi, 8) 

 

“Eu vejo que os pais têm que dar bons exemplos pros filhos”. (Laura, mãe do  

Lucas, 7) 

 

Eu sei que os pais têm que dar o exemplo também”. (Yuri, pai da Yara, 8) 

 

“E de tanto eles reclamarem [...] eu entrei no Kumon, eu faço Kumon pra 

mostrar pra eles que é uma coisa boa”. (Mirna, mãe do Mateus 12, e da Marina, 

11) 

 

“Se um pai dá um exemplo bom pra um filho o filho tá vendo ali que o pai tá 

dando exemplo”. (Rita, mãe do Renan, 11) 

 

Embora acreditem na força do exemplo, eles entendem que precisam respeitar o 

caminho que seus filhos escolherem seguir, mesmo não sendo o que eles planejam ou têm 

em mente para eles: 

“A gente tem que ter cuidado pra não colocar o querer da gente... por exemplo, 

eu queria ser engenheiro mas não deu certo, eu não tinha condições de estudar, 

eu não pude, mas meu filho vai ser! Não meu filho vai ser o que ele quer! Eu 

pude escolher, meus pais em relação a mim eles não tem estudo, então se meus 

pais souberam, então imagine eu, eu é que sou obrigada a saber, a ter cuidado”. 

(Ellen, mãe do Eduardo, 12, do Erick, 7, e do Esdras, 6) 

 

“Eu penso, tento pensar assim, filho, eles não vão ficar sempre comigo, eu 

desejo que eles encontrem mulheres boas, pra eles casarem, ter filhos, ser 
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felizes, eu sei que eles vão ter as famílias deles, as profissões deles que eu tento 

também não interferir, não jogar, porque tem pais que querem até escolher 

pelos filhos o que eles vão fazer, eu também já tenho esse cuidado, eu sei que 

eles são pequenos, mas a gente já começa de pequenininho”. (Ellen, mãe do 

Eduardo, 12, do Erick, 7, e do Esdras, 6) 

 

Os pais se preocupam com o futuro dos seus filhos, com a independência deles e 

acreditam que é seu papel ensiná-los a caminhar sozinhos, a serem independentes e aptos 

para conquistarem seus próprios objetivos de vida. 

“Eu penso muito no futuro do Davi, o que que o Davi vai ser”. (Dinha, mãe do 

Davi, 8) 

 

“Seria cômodo eu pagar alguém pra ensinar eles, seria, mas eu não faço isso, 

porque eu quero ensinar eles a como estudar porque eu quero que eles sejam 

independentes”. (Ellen, mãe do Eduardo, 12, do Erick, 7, e do Esdras, 6) 

 

 “Ou eu ou o pai temos que estar com eles quando eles dormem e eu me 

preocupo com isso, porque quando a gente não tiver aqui como vai ser? 

Quando a gente morrer, como vai ser? Eu tento sempre falar com eles isso aí, 

que a gente não vai viver pra sempre, que a gente precisa aprender a caminhar 

por si só”. (Íris, mãe do Igor, 9) 

 

“Hoje eu acho que a felicidade que a gente promove aos filhos não é eles terem 

de tudo e sim eles fazerem de tudo pra conquistar, eles tem que aprender, 

porque eles não vão ter pai pro resto da vida, vai chegar um dia em que eles 

vão ter que aprender a se virar e se os pais não ensinarem, se a gente não fizer 

alguma coisa, eles vão fazer o que quando eles tiverem maior de idade e 

tiverem que se virar? Eu acho que você dar de tudo pros filhos, não ensinar pra 

eles como que é as regras isso estraga muito o emocional dele”. (Vitória, mãe 

do Vitor, 12)  
 

 Há momentos em que os pais sentem-se inseguros sobre o quão bem estão 

desempenhando o seu papel no cuidado dos seus filhos. 

“Às vezes a gente fica na dúvida, será que eu estou conseguindo fazer o que 

eu quero fazer? A passar os valores que eu quero passar?” (Ellen, mãe do 

Eduardo, 12, do Erick, 7, e do Esdras, 6) 

 

Alguns pais acreditam que é necessário ter preparo e uma formação que os habilite 

a exercer com mais segurança o seu papel no cuidado e educação das crianças. 

“Eu acho que o mais importante de tudo é a informação que os pais tem sobre 

a base de educação, porque eu vejo que muitas crianças é educada de todo jeito 

porque os pais é ignorante, os pais não se preparou.... eu percebo que muitos 

pais às vezes quer dar o de melhor pros filhos mas eles não conseguem fazer 

isso porque eles não sabem como fazer, eles não sabem o que tem que fazer, 

por falta de informação ou porque talvez não consigam filtrar na vida. Porque 

assim, se você tem o conhecimento, mesmo que você tenha vícios, você vai 

tentar praticar, a informação....” (Yuri, pai da Yara, 8) 
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 Para outros pais, o cuidado diário em si já se configura como uma formação e 

pode ser considerado um aprendizado constante que eles poderão pôr em prática neste e 

em outros momentos das suas vidas. 

“Pra mim, cuidar da Flávia e passar tudo o que eu passei foi uma aprendizagem. 

Agora vai ser tudo diferente com a Fabiana, porque eu era muito jovem, mas 

aprendi muito”. (Fernanda, mãe da Flávia, 10) 

 

 No fim, o sentimento de superação dos desafios de cuidar, educar e, muitas vezes, 

abdicar dos seus interesses pessoais e do seu próprio conforto para dedicar-se aos filhos, 

de aprender a lidar com temperamentos e comportamentos diferentes dos seus e perceber 

que todo o esforço valeu a pena é visto como gratificante para os pais, como o retorno de 

todo o investimento que fizeram e continuam fazendo. 

“A arte de educar é muito difícil, não é fácil, se você se propor a ser pai e mãe 

de verdade é difícil porque você vai criar, pegar um bebezinho e ir lapidando, 

porque tem características que já nascem com a pessoa, o temperamento, cada 

um tem um temperamento mesmo, são três, tem temperamentos diferentes, aí 

já imaginou você pegar um bebezinho e você ir tentando lapidar, aí quando eu 

vou pra escola, que os professores me acompanham pra dizer: meu Deus Ellen! 

Como é que tu consegue? O que é que tu faz? Aí eu digo, dedicação! Muita 

dedicação! É o retorno!”. (Ellen, mãe do Eduardo, 12, do Erick, 7, e do Esdras, 

6) 

 

Figura 34 – Percepção da parentalidade. Picos, 2018. 
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Figura 35 – Família e saúde mental da criança 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Família e 
saúde 

mental 
da 

criança

Cuidados 
que 

impactam 
na saúde 
física e 

mental de 
crianças 

escolares

Domínio 
afetivo

Manifestações de afeto

Promoção de ambientes harmoniosos - lar/ 
convívio social

Dedicação de tempo à criança

Brincar com a criança

Ser amigo da criança

Promoção da segurança emocional da criança e 
estabelecimento de uma relação de confiança 

com ela

Saber lidar com os diferentes comportamentos 
da criança 

Domínio 
físico

Alimentação saudável e nutritiva

Educação

Prática de esportes

Prevenção de doenças/acompanhamento 
médico

Segurança física

Conforto

Espaço físico

Atenção ao desenvolvimento físico e cognitivo 
da criança

Domínio 
moral

Ações voltadas para a formação do caráter 

Disciplina quanto a forma de se portar em 
sociedade

Orientação sobre o bom/ruim e bem/mal 
conforme princípios éticos e morais da família

Orientação espiritual/religiosa 

Parentalidade 
e saúde 

mental da 
criança

Responsabilidade pelo cuidado da criança

Proporcionar à criança  uma organização diária 
previsível

Orientar a criança

Demonstrar afeto e interesse pela criança e 
fortalecer os laços familiares

Reconhecimento do seu papel como pai/mãe diante 
dos desafios de cuidar de si e cuidar da sua criança



 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________Discussão 



 

 

251 

6. DISCUSSÃO 

 

A metodologia adotada neste estudo foi determinante para a compreensão dos 

resultados encontrados. Enquanto a abordagem quantitativa nos permitiu uma avaliação 

nominal da saúde mental das crianças, indicando que elas tendem a ser emocionalmente 

saudáveis, a abordagem qualitativa, mais profunda neste estudo, nos permitiu 

compreender o porquê deste resultado por meio da análise de um dos fatores que mais 

contribui para a saúde mental das crianças, a forma como ela é cuidada, revelando que 

suas famílias as mantêm e/ou buscam mantê-las protegidas de agravos capazes de 

comprometer a sua saúde mental. 

Os instrumentos utilizados em cada etapa nos permitiram conhecer aspectos da 

saúde mental de uma amostra de crianças escolares de ambos os sexos que vivem em um 

município de médio porte com características urbanas e rurais, pertencentes a famílias de 

diferentes classes socioeconômicas, diferentes níveis de escolaridade,  diferentes crenças 

e diferentes conformações familiares, bem como as relações familiares que podem incidir 

sobre os sentimentos e emoções expressados, além dos aspectos considerados importantes 

na concepção destes familiares quanto ao cuidado da saúde mental de suas crianças.   

Para uma explanação mais didática dos resultados e cruzamento das informações 

obtidas em cada etapa da pesquisa, a discussão será apresentada em duas partes: 1) saúde 

mental e desenvolvimento do escolar: limite entre o normal e o patológico – resultante da 

análise das respostas quantitativas e qualitativas da EISPE; 2) o que a família pensa sobre 

o cuidado da saúde mental das suas crianças – resultante dos dados obtidos nas entrevistas 

e genogramas.  

 

6.1 Saúde mental e desenvolvimento do escolar: limite entre o normal e o 

patológico  

 

A análise das informações obtidas por meio da EISPE revelou que as crianças não 

apresentam, conforme o instrumento, sintomatologia indicativa de necessidade de 

encaminhamento especializado, visto que a média de pontos foi 31,23 + 3,97, com 

pontuação mínima de 24 e máxima de 42 pontos. No entanto, entre os sintomas 

investigados, os relacionados à ansiedade foram os que mais se destacaram, seguidos de 

sintomas de alterações comportamentais e de atenção, prevalência encontrada também 
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em estudo realizado por Vitolo et al. (2005). Sintomas relacionados a alterações do padrão 

de comportamento alimentar, humor e uso de substâncias psicoativas, nesta sequência, 

foram menos expressivos neste estudo. 

Uma avaliação detalhada com base na análise quantitativa das respostas pontuadas 

associada à análise qualitativa das justificativas apresentadas permitiu identificar que as 

crianças deste estudo possuem preocupações e medos, manifestam diferentes 

comportamentos diante dos sentimentos de tristeza e raiva e apresentam problemas de 

atenção em graus variados, possibilitando ao enfermeiro não apenas detectar sintomas 

psicopatológicos existentes, mas emoções e sentimentos que refletem o estado da sua 

saúde mental e podem expressar suas necessidades de cuidado. 

As preocupações e medos associaram-se predominantemente aos domínios 

ansiedade e comportamento alimentar. A análise das respostas aos itens “Me sinto 

preocupado ou ansioso demais com as coisas que acontecem” e “As preocupações que eu 

tenho me fazem perder a atenção e me atrapalham”, relacionadas ao domínio ansiedade, 

evidenciou que as crianças pensam em não aborrecer seus pais, preocupam-se com suas 

responsabilidades escolares, com o bem-estar e segurança própria, da família e dos 

amigos, com o seu desempenho em público, ficam ansiosas quando esperam por algo e 

têm medo de ficar sozinhas. 

Considerando que a ansiedade é um estado emocional passível de ser vivenciado 

por qualquer indivíduo quando se sente ameaçado ou inseguro diante de algo 

(LOUREIRO, 2014), é natural que as crianças em idade escolar a experimentem ao longo 

do seu desenvolvimento. Embora seja um período em que elas já desenvolveram maior 

confiança para enfrentar os desafios do mundo exterior, a sua relativa liberdade para 

explorar o mundo das proximidades, da comunidade e da escola sem a estreita supervisão 

dos pais permite que elas experimentem vulnerabilidades, testem suas novas capacidades 

e vivenciem os conflitos próprios dos relacionamentos (BERGER, 2016). 

Muitos dos medos e preocupações relacionados às manifestações de ansiedade 

mencionados pelas crianças neste estudo tendem a desempenhar uma função adaptativa, 

ou seja, adaptá-las aos estressores de forma que seja possível conviver com eles (SALUM 

JÚNIOR; ALVARENGA; MANFRO, 2012) ou até mesmo contribuir para o 

desenvolvimento de estratégias para superá-los (COSTA; BORUCHOVITCH, 2004). 

Por outro lado, a ansiedade pode ser considerada preocupante ou patológica 

quando passa a interferir, em algum nível, nas atividades do cotidiano e nas relações 
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interpessoais do sujeito, que pode apresentar alterações emocionais, cognitivas, 

comportamentais e físicas mais duradouras (LAFER et al., 2012).  

A identificação precoce e o tratamento baseado em habilidades parentais, 

reestruturação cognitiva e exposição in vivo de crianças altamente sintomáticas ou com 

familiares de primeiro grau afetados têm impacto significativo quanto à redução da 

frequência e gravidade dos transtornos de ansiedade, demonstrando que até mesmo 

intervenções breves mostram-se promissoras quando se pensa em alterar a trajetória de 

ansiedade e distúrbios relacionados em crianças (RAPEE et al., 2010). 

As preocupações referentes a dificuldades de aprendizagem e ao cumprimento de 

responsabilidades escolares podem ser indicativas de ansiedade relacionada a 

competência, a qual, se transitória, pode ser considerada benigna; porém, ao se configurar 

como patológica, pode causar prejuízos na vida acadêmica e na saúde mental da criança. 

Assim, sua identificação precoce pode evitar repercussões negativas, como faltas e evasão 

escolar, além de permitir a busca constante de serviços médicos e impedir o surgimento 

de problemas psiquiátricos na vida adulta (LAFER et al., 2012). 

Aflições em relação à saúde ou medo da morte de familiares próximos, tais como 

o pai ou a mãe, podem ser indicativas de preocupação com o bem-estar e segurança física 

da família. Todavia, podem ser indícios de que a criança está sofrendo com a ansiedade 

de separação, um dos quadros psiquiátricos mais comuns na infância e adolescência 

(BERNIK et al., 2012). 

Chamam atenção, também, as questões relacionadas à ruptura da família. 

Algumas preocupações indicam que as crianças prezam pelo bem dos seus membros, 

como as preocupações com a saúde. Por outro lado, as aflições referentes ao desfecho de 

conflitos conjugais presenciados podem indicar que a criança está vivenciando situações 

de violência doméstica. 

De acordo com Benetti (2006), a ocorrência de conflito conjugal associada a 

episódios de violência entre o casal constitui uma das formas mais negativas de interação 

e expressão afetiva, com graves consequências para o desenvolvimento infantil conforme 

a frequência, a intensidade, o conteúdo e a forma de resolução dos conflitos. Tais 

prejuízos ao desenvolvimento envolvem o surgimento de problemas de saúde mental, 

como evidenciado em estudos epidemiológicos desenvolvidos em escolas e comunidades 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rapee%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20810472
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brasileiras reunidos por Assis et al. (2009), constatando que problemas de saúde mental 

são muito frequentes em crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência. 

Preocupações e medos relacionados ao comportamento alimentar foram 

identificados, principalmente, em resposta aos itens “Tenho medo de ganhar peso e ficar 

gordo” e “O meu peso me incomoda”. Os sentimentos negativos evidenciados nas 

respostas das crianças expressaram sua preocupação com a aparência física (estética), 

com a saúde física (doenças, limitações e morte) e com a saúde mental (sofrer bullying). 

Algumas preocupações podem ser sugestivas de que as crianças se preocupam 

com sua saúde e são conscientes dos riscos e problemas físicos que a obesidade pode 

desencadear. Elas podem ser consideradas saudáveis e pertinentes a crianças nesta fase 

do desenvolvimento, quando o raciocínio dedutivo começa a amadurecer (PAPALIA; 

FELDMAN, 2013), levando-as a considerar a obesidade como um risco para doenças, 

morte e limitações, como elas mesmas mencionaram. 

Contudo, é importante destacar que a idade escolar é o período em que as crianças 

passam a dar preferência ao convívio com os amigos, bem como o período no qual elas 

passam a compreender melhor relações e comparações, como gordo e magro, maior e 

menor, escuro e claro, entre outras. É quando elas desenvolvem melhor a percepção de 

si, da sua imagem corporal e das características e padrões que podem levá-las ou não a 

serem aceitas pelos grupos aos quais fazem ou desejam fazer parte (RIBEIRO et al. apud 

FUGIMORI; OHARA, 2009). Por ser o período em que elas tendem a se preocupar com 

o julgamento dos colegas (BERGER, 2016), não possuir uma aparência física compatível 

com o que é aceito pelo grupo, por exemplo, pode tornar-se um problema, interferindo 

negativamente na sua autoestima ou na sua autoaceitação (BEE; BOYD, 2011).  

Diante disso, preocupações relacionadas a sua aparência física, como o medo de 

engordar, podem indicar que a criança se sente suscetível à rejeição do grupo de colegas 

ou mesmo insegura em relação a sua autoimagem corporal. Isso, por sua vez, pode 

prejudicar a sua autoestima (BERNS, 2002), o que explicaria o medo do bullying ou do 

fracasso, como evidenciado em suas falas. 

O reconhecimento de que a autoimagem corporal (autoconceito) é construída por 

meio do processo de aquisição de autonomia por parte do indivíduo – neste caso, a criança 

– torna possível o delineamento de estratégias facilitadoras da sua promoção, 
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fomentando, consequentemente, uma melhora do sentimento de autoeficácia (FARIA, 

2005) que, por sua vez, corrobora com a melhora da autoestima (SANTOS; MAIA, 2003). 

Assim, saber o que a criança pensa sobre si mesma é um passo importante quando se 

pensa em intervenções ou ações de promoção da saúde mental. 

Com respeito às possibilidades de intervenção, estudo quase experimental 

realizado por enfermeiros visando melhorar a aceitação da imagem corporal de escolares 

de 5º e 6º anos do ensino fundamental na Tailândia demonstrou que as estratégias 

utilizadas para promover a satisfação com aspectos relacionados à autoimagem corporal 

mostraram resultados positivos mesmo após três meses da intervenção, comprovando a 

eficácia de intervenções que visem à prevenção de problemas infantis relacionados à 

aceitação da autoimagem e prevenção de uma autoimagem distorcida com a chegada da 

puberdade (YEH; LIOU; CHIEN, 2012). 

O sentimento de tristeza foi identificado a partir das questões que compõem o 

domínio humor, a saber: “Penso muito em me machucar”; “Estou a maior parte do tempo 

triste, desanimado ou com vontade de chorar” e “Me sinto sozinho”. Em resposta aos 

itens investigados, as crianças afirmam que se sentem sozinhas quando realmente estão 

sós, ou quando estão acompanhadas mas não recebem a atenção que gostariam. Com 

relação à tristeza, segundo as crianças, este é um sentimento que surge quando são 

punidas, se desentendem com os amigos, quando não interagem com outras crianças, 

quando não conseguem atingir um objetivo ou objeto e quando se preocupam com alguém 

querido. 

Estar/sentir-se sozinho foi mencionado tanto como uma preocupação manifesta 

no domínio ansiedade como um motivo para tristeza, como nas questões que investigam 

o humor. Entretanto, independentemente do domínio em que aparece, estar/sentir-se só 

parece provocar sofrimento na criança. Ao encontrar-se sozinha ou achar que está sozinha 

em algum lugar, ela sofre por temer que algum mal lhe aconteça, pois sente-se 

desamparada e desprotegida. Nesses casos, a ansiedade causada pelo medo de danos 

físicos ou separação do cuidador, quando em períodos curtos, representa um aspecto 

normal do desenvolvimento humano (LAFER et al. apud FORLENZA; MIGUEL, 2012). 

No entanto, quando o medo ou a preocupação de ficar sozinho causam prejuízos 

ou interferem no funcionamento da criança, desencadeando queixas somáticas como 
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dores de cabeça ou de estômago, ou alterações comportamentais, como choro, 

irritabilidade e explosões de raiva, muitas vezes nomeados como desobediência ou birra, 

podem caracterizar um transtorno de ansiedade e devem ser tratados conforme sua 

gravidade (LAFER et al. apud FORLENZA; MIGUEL, 2012).  

O sentimento de raiva foi identificado em resposta ao item “Sou esquentado e 

costumo ficar com raiva facilmente”, que investiga alterações no comportamento das 

crianças. As respostas a esse item permitiram identificar o quanto determinadas 

frustrações podem desencadear reações de irritabilidade nas crianças. Pôde-se identificar 

também que a reação de raiva difere conforme o grau de proximidade da criança com a 

pessoa a quem o sentimento se destina. Logo, enquanto os motivos desencadeadores de 

irritabilidade provêm da sua relação com amigos, primos e irmãos, abrangendo disputa 

por objetos, discordâncias diversas e reação a bullying (vitimização), os provenientes da 

relação com seus pais são desencadeados pela falta de confiança neles, reprodução de 

posturas hostis ou agressivas e não aceitação de obrigações impostas e repreensões. 

Para identificar o quanto suas explicações podem ser indicativas de respostas a 

frustrações consideradas normais ou preocupantes, é necessário atentar-se para além da 

frustração que desencadeou a irritabilidade na criança e considerar outros aspectos, como 

a intensidade, a frequência, a intencionalidade da manifestação de agressividade diante 

das frustrações (violência física, psicológica ou outras) e o quanto tal comportamento 

compromete o funcionamento e os relacionamentos da criança. Isso vale também para a 

avaliação das respostas aos itens “Participo de brigas com meus amigos”, “Tenho 

facilidade em cumprir ordens” e “Eu me arrependo depois que me comporto mal” 

(MARMORATO, 2012). 

Sintomas de desatenção ocuparam o terceiro lugar entre os identificados na 

EISPE. Esses sintomas foram evidenciados pela autopercepção das crianças quanto a sua 

distratibilidade, dificuldade de completar tarefas, agitação e dificuldade de manter-se 

atentas às aulas, repercutindo na maioria das vezes em problemas de aprendizagem 

(POLANCZYK; ROHDE, 2012), comumente associados a baixa autoestima e 

habilidades sociais insatisfatórias (VIDEBECK, 2012). 

Problemas de aprendizagem também foram identificados em resposta ao item “Me 

sinto preocupado ou ansioso demais com as coisas que me acontecem”, pertencente ao 
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domínio ansiedade, evidenciando que determinados níveis de ansiedade e de 

comprometimento da atenção podem prejudicar a cognição, interferindo no aprendizado 

das crianças (CAPOVILLA; ASSEF; COZZA, 2007). 

Partindo do sentido oposto, problemas relacionados à dificuldade de 

aprendizagem podem fornecer pistas sobre o estado emocional da criança, como aponta 

estudo realizado por Bartolomeu, Sisto e Rueda (2006) sobre as relações entre os 

problemas emocionais e os erros na escrita de crianças escolares. O estudo evidenciou 

forte correlação entre ambas as questões ao comprovar que crianças com problemas de 

aprendizagem manifestaram altos níveis de ansiedade relacionada ao corpo e ao 

crescimento, autoconceito rebaixado com sentimentos de inadequação e falta de 

integração social associados a dificuldades de comunicação e relacionamento com os 

demais com inclinação ao retraimento e timidez, além de sentimento de culpa resultante 

de impulsos agressivos mal elaborados e de preocupação excessiva com o controle de 

impulsos sexuais.  

Do mesmo modo, estudo realizado na Índia por Thakkar et al. (2016), com 276 

estudantes com idade média de 12 anos, encontrou que uma proporção significativamente 

maior de alunos com dificuldades de aprendizagem apresentam ansiedade clínica e 

experimentam níveis mais altos de estresse na escola em comparação com seus pares 

regulares, especificamente em interações com professores e preocupações com exames 

acadêmicos.  

Estudo realizado por Tonelotto e Gonçalves (2002) sobre crianças desatentas e 

seus comportamentos no ambiente escolar comparou as respostas de 23 escolares que 

preencheram critérios para desatenção e hiperatividade/impulsividade com as respostas 

de 104 escolares que não preencheram os critérios para tal caracterização. Verificou-se 

que as crianças desatentas e hiperativas fazem uma avaliação negativa do seu desempenho 

e possuem baixo nível de satisfação com suas realizações; percebem seus professores 

menos simpáticos para com elas; apresentam atitudes mais negativas; têm um conceito 

negativo de si mesmas no ambiente escolar e são mais impopulares quanto maior o seu 

problema de atenção, visto que apresentam alto grau de rejeição no relacionamento 

grupal.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thakkar%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26482116
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A autoavaliação negativa é reforçada com a confirmação do diagnóstico de déficit 

de atenção, como aponta estudo realizado por Karande e Venkataraman (2012). As 

crianças percebem-se fisicamente limitadas, com saúde e sono prejudicados e mais 

inseguras sobre o seu futuro, pois passam a acreditar que não possuem qualidades 

suficientes para viver em sociedade, imaginando que seus colegas não gostam da sua 

companhia, não entendem seus problemas e não se importam com sua condição.   

Considerando-se que a percepção depreciativa de si mesma pode ter impacto 

negativo na qualidade de vida e saúde mental da criança, interferindo no que ela acredita 

em relação a seus objetivos, expectativas e interesses (REZENDE; LEMOS; 

MEDEIROS, 2017), faz-se importante conhecer o que as crianças pensam sobre si 

mesmas e quais sentimentos e emoções prevalecem em suas vidas, a fim de que se possa 

pensar em estratégias que permitam ajudá-las a desenvolver-se em todo o seu potencial.  

Os transtornos psiquiátricos não são facilmente identificados em crianças. 

Dependendo da fase de desenvolvimento em que se encontram, faltam-lhes habilidades 

cognitivas e verbais para compreender e descrever o que sentem, ou mesmo distinguir 

sintomas incomuns ou indesejados e sentimentos e sensações normais. Além disso, 

comportamentos normais em certas idades podem ser indicativos de problemas em outras 

(VIDEBECK, 2012). 

Desse modo, o levantamento de sintomas psicopatológicos por meio da aplicação 

de uma escala padronizada para a identificação de sintomas psicopatológicos, 

desenvolvida na perspectiva das principais teorias do desenvolvimento infantil (Freud, 

Erick Erikson e Piaget) para crianças em idade escolar, permite ao enfermeiro não apenas 

a identificação de sintomas que necessitem de encaminhamento, mas também a 

identificação de situações que possam evoluir para quadros psíquicos mais graves, ou a 

cronicidade desse sofrimento e os danos provenientes de sua complexidade, evitando, 

assim, alterações no desenvolvimento biopsicossociocultural da criança 

(BITTENCOURT, 2016). 

Ao possibilitar que o enfermeiro investigue questões relacionadas a sentimentos, 

emoções, autoconceito, qualidade das interações sociais e outros preditores da saúde 

mental da criança, permitindo que ela se expresse e seja compreendida, a EISPE 

configura-se como um importante instrumento auxiliar para a identificação de sintomas 

preditores de problemas nas crianças e na sua relação com o mundo que a cerca. 

http://www.jpgmonline.com/searchresult.asp?search=&author=S+Karande&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.jpgmonline.com/searchresult.asp?search=&author=R+Venkataraman&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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6.2 O que a família pensa sobre o cuidado da saúde mental das suas crianças 

 

Considerando que o crescimento e desenvolvimento da criança são fortemente 

influenciados pelos cuidados que recebem da família (BRONFENBRENNER, 2011) e 

sua capacidade de suprir as necessidades mínimas de cuidado da criança (BRAZELTON; 

GREENSPAN, 2002), a entrevista com os familiares contribuiu para a compreensão dos 

cuidados considerados importantes para a família no que diz respeito às necessidades que 

devem ser supridas para que a criança alcance o seu potencial de desenvolvimento, em 

relação especial à sua saúde mental ou saúde emocional, termo mais apropriado, segundo 

Papalia e Feldman (2013). 

Levando em conta as características da população estudada – parentesco do 

familiar com a criança, sua média de idade, raça/cor, religião, renda familiar, ocupação, 

estado civil, estrutura da família, costumes e crenças – o estudo pode ser considerado 

representativo de um grande número de famílias piauienses.  

Estudos comprovam que a educação tem forte relação com a prática de cuidado, 

mostrando que mulheres educadas apresentam atitudes mais comprometidas para o 

cuidado da criança. Tais atitudes dizem respeito à habilidade, aos preceitos do 

comportamento de apego, processamento de informações e habilidade para modelar 

comportamentos (HADDAD, 1999).  

Embora tais características tenham se mostrado presentes nos familiares que 

participaram deste estudo, cujo número de mães com graduação e pós-graduação foi 

superior à de outros familiares com menor escolaridade, as respostas às entrevistas não 

apresentaram diferenças expressivas com relação aos aspectos do cuidado considerados 

importantes ou prejudiciais para o desenvolvimento emocional saudável da criança. Esse 

resultado, no entanto, parece ter forte aproximação com as experiências vivenciadas pelos 

familiares entrevistados em sua infância com sua própria família de origem, influenciando 

o seu modo de cuidar e tornando-os mais ou menos empáticos quanto ao reconhecimento 

das necessidades de cuidado em saúde mental das suas crianças. 

Assim, quanto à forma de cuidar, familiares que consideraram viver em um lar 

harmonioso e receber apoio, amor ou demonstrações de afeto como cuidados essenciais 

para que a criança se desenvolva emocionalmente saudável mencionaram ter recebido tais 
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cuidados em sua infância. O mesmo pôde ser observado quando o cuidado mencionado 

se referiu a responsabilidades definidas, visto que a partir da construção do genograma, 

constatou-se que esses familiares trabalharam ou tiveram suas próprias responsabilidades 

definidas desde a infância. 

Em alguns casos, a forma de cuidar e o reconhecimento das necessidades de 

cuidado em saúde mental das crianças parecem estar especialmente relacionados a 

experiências negativas do familiar em sua infância. Assim, cuidadores que enfatizaram a 

necessidade de diálogo, sensibilidade aos sentimentos da criança e presença constante dos 

pais como fundamentais para a saúde emocional das suas crianças foram aqueles que 

mencionaram ter tido uma infância turbulenta em decorrência do alcoolismo de um dos 

pais, violência doméstica e divórcio dos pais, principalmente.  

Ainda com relação ao reconhecimento das necessidades de cuidado em saúde 

mental das suas crianças escolares, ter sua individualidade e seu tempo de aprender 

respeitados, ter alguém que a ajude a lidar com seus próprios sentimentos, ter alguém que 

acompanhe a sua rotina diariamente e ser preservada dos problemas de adultos foram 

necessidades reconhecidas na maioria das vezes por familiares com experiências 

adquiridas no cuidado de outros filhos, crianças da família ou familiares com diagnósticos 

de problemas de saúde mental. 

Encontramos em Dias, Friedrich e Rocha (2010) uma possível explicação para a 

forte relação entre a forma de cuidar e ser empático às necessidades de cuidado das 

crianças e a experiência de ter sido cuidado na infância. De acordo com as autoras, o tipo 

de relacionamento que alguém estabelece e alimenta com outras pessoas tem como 

fundamento experiências vivenciadas anteriormente com pessoas realmente importantes, 

como a mãe, influenciando relações posteriores. 

Segundo as autoras, fatores de risco como histórias de perdas, abusos e 

negligências acumulados são internalizados e reeditados ao longo do tempo, 

influenciando diretamente o comportamento dos pais para com seus filhos segundo 

experiências da sua própria infância e perpetuando os fatores de risco nas próximas 

gerações. 

Considerando que a paternidade e a maternidade são um reviver de experiências 

passadas, reativação de antigos conflitos e nascimento de novas esperanças (DIAS 

FRIEDRICH; ROCHA, 2010), aqueles que cresceram com dificuldades em gerenciar o 

estresse por causa das suas próprias experiências iniciais possuem maior dificuldade em 

romper com esse ciclo, ao contrário daqueles que encontraram um ambiente familiar de 
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suporte. Assim, a fim de que cuidados inadequados se repitam ao longo das gerações, o 

acúmulo de problemas emocionais também deve ser tratado (GERHARDT, 2017). 

Ainda em relação ao cuidado e o impacto deste no desenvolvimento e saúde 

mental das crianças, a análise resultante do cruzamento dos dados da EISPE com os dados 

das entrevistas e genogramas com as famílias permitiu verificar que os cuidados 

oferecidos pela família são compatíveis com as necessidades de cuidado em saúde mental 

auto percebidas pelas crianças. Este fato pode explicar o porquê de as crianças deste 

estudo terem se mostrado saudáveis apesar de apresentarem sintomas psicopatológicos. 

Halpern e Figueras (2004) trazem que a forma como a criança responde aos 

estímulos ambientais e sociais impacta em sua saúde mental. Assim, a presença constante 

de um cuidador atento e responsivo às necessidades/dificuldades das crianças pode 

contribuir para que elas se sintam amparadas e enfrentem com maior segurança os 

diversos desafios do seu cotidiano, fator que contribui para um desenvolvimento 

emocional saudável.  

Considerando que um dos maiores problemas na detecção de sintomas 

psicopatológicos decorre da sua baixa confiabilidade (WANG; ANDRADE apud 

FORLENZA; MIGUEL, 2012), a aplicação da EISPE com as crianças e a entrevista com 

seus familiares nos permitiu uma maior fidedignidade e compreensão dos sintomas 

psicopatológicos apresentados pelas crianças, elevando as chances de provermos, como 

profissionais de saúde, a melhor assistência à criança e sua família. 

O conteúdo das entrevistas e genogramas possibilitou a discussão sobre duas 

temáticas, “Cuidados que impactam na saúde física e mental de crianças escolares” e 

“Parentalidade e saúde mental da criança”, as quais puderam ser analisadas sob a ótica 

das Necessidades Essenciais das Crianças. 

Ao analisar os cuidados que impactam na saúde física e mental das crianças em 

seu domínio afetivo, foi possível perceber que as famílias estão atentas e responsivas à 

necessidade de relacionamentos sustentadores contínuos de suas crianças. Os familiares 

compreendem a importância das manifestações de afeto como carinho, amor, atenção e 

dedicação como essenciais para o bom desenvolvimento físico e emocional infantil. De 

acordo com Brazelton e Greenspen (2002), os relacionamentos amorosos e sustentadores, 

como descritos pelos familiares, são a base primária para o crescimento tanto intelectual 

quanto social das crianças, ensinando-as a serem empáticas, orientando-as como se 

comportar em sociedade e capacitando-as a pensar. 
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A promoção de ambientes harmoniosos, incluindo o lar e a sociedade, foi o 

aspecto da necessidade de relacionamentos sustentadores que mais se destacou neste 

estudo. Para os familiares, experiências de afeto vivenciadas no universo íntimo da 

criança são importantes para o seu bem-estar emocional e para que ela se sinta acolhida, 

segura e confiante. Brazelton e Greenspen (2002) reiteram que os tipos de ambientes e 

prioridades que desejamos para nossas crianças estão em acordo com o quão acreditamos 

que esses cuidados impactam na regulação dos nossos comportamentos, humores, 

sentimentos e desenvolvimento intelectual. 

Entre os prejuízos do convívio em um ambiente familiar conflituoso como os que 

envolvem divórcio litigioso, Berger (2003) destaca dificuldades escolares frequentemente 

apresentadas em forma de lentidão, passividade, desinteresse pela escola, esquecimento 

e queda irreversível dos resultados, além de perturbações psicossomáticas e 

agressividade, que podem manifestar-se através de atitudes sem verbalização como 

caprichos repetidos, brigas constantes e destruição de objetos, aspectos também 

apontados pelos familiares deste estudo. 

Dedicar tempo à criança, brincar com ela, ser seu amigo, estabelecer com ela uma 

relação de confiança e saber lidar com os diferentes tipos de comportamento infantil 

foram mencionados como formas de suprir as necessidades de relacionamentos 

sustentadores contínuos das crianças. Para Brazelton e Greenspen (2002), tais interações, 

consideradas necessárias, são possíveis apenas quando os cuidadores, além de amorosos, 

investem bastante tempo no cuidado da criança. 

O significado do ato de brincar é influenciado pelos sistemas de significação 

coletivamente compartilhados pelo grupo a que a criança pertence, envolvendo as crenças e 

valores dos adultos responsáveis por ela, mas também é construído no cotidiano e nas 

interações das crianças com seus pares e com as demais pessoas do seu convívio 

(QUEIROZ; MACIEL; BRANCO, 2006). Assim, para os familiares que participaram 

deste estudo, o ato de brincar é compreendido como uma forma de dedicar tempo às 

crianças de forma afetiva, principalmente quando o ato de brincar em si é mais importante 

que o ato de brincar com o brinquedo, e estimulante visto que promove o desenvolvimento 

infantil, no que diz respeito a criatividade, interação social e promoção do bem-estar e 

felicidade da criança.  

A importância que os pais dão à brincadeira como uma forma de suprir as 

necessidades de relacionamentos sustentadores contínuos é corroborada por estudo 

realizado por Poletto (2005), no tocante à compreensão da necessidade das crianças de 
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brincar; na disponibilização de tempo, espaço e companhia para que as crianças 

brinquem; na utilização de jogos que desenvolvem o pensamento das crianças, e das 

conversas quando se ocupam com as crianças; e na valorização do domicílio e vizinhança 

como local ideal para as brincadeiras por estarem associados aos sentimentos de 

segurança e de lazer.  

Assim como descrito por Gottman (1997), estabelecer uma relação de confiança 

com a criança a partir de interações afetivas entre pais e filhos foi relatado como atitude 

promotora de segurança emocional para as crianças, que, seguras do afeto e do apoio dos 

pais, estarão mais protegidas contra riscos emocionais e ambientais, como violência, 

comportamento antissocial, uso de drogas, suicídio, entre outros. 

Saber lidar com os diferentes tipos de comportamento infantil e identificar as 

necessidades de saúde mental das suas crianças a partir da sua forma de se comportar e 

interagir em família também foi considerado uma forma de prover a necessidade de 

relacionamentos sustentadores na medida em que o “lidar” prioriza a manutenção dos  

laços afetivos como base segura para a vida em família. Todavia, assim como 

demonstrado em estudo realizado por Mondin (2005), neste estudo um grande número de 

famílias mencionou sobre sua dificuldade para educar suas crianças, principalmente no 

que diz respeito ao estabelecimento de limites ao comportamento infantil, enfrentamento 

da rebeldia e desobediência. 

Quanto aos cuidados relacionados ao domínio físico que impactam na saúde física 

e mental das crianças, foi possível perceber que as famílias estão atentas à necessidade de 

proteção física das suas crianças, tanto para suprir seu bem-estar físico quanto para suprir 

suas necessidades emocionais. Cuidados com alimentação, educação, comportamento, 

prática de esportes, conforto e segurança física tiveram destaque. 

Os resultados encontrados apontam para o reconhecimento dos pais de que eles 

são responsáveis pela edificação do comportamento alimentar das suas crianças por meio 

do estabelecimento de rotinas de alimentação, diálogo e investimento em alimentação 

saudável por compreenderem que problemas alimentares podem comprometer a saúde 

física e emocional das crianças. Em estudo realizado por Spagnola e Fiese (2007), 

verificou-se que além de contribuir para a formação de hábitos alimentares, a rotina 

familiar fornece uma rotina previsível que orienta o comportamento e o clima emocional 

que dá suporte para o desenvolvimento da criança, interferindo também no 
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desenvolvimento da sua linguagem, desempenho acadêmico e habilidades sociais, sendo 

portanto um campo importante para  a prática de intervenção precoce.  

Embora estudos apontem que o estilo de alimentação da criança seja fortemente 

influenciado pelo padrão de interação comportamental entre as crianças e seus cuidadores 

(BLECK; HURLEY, 2007)  os familiares deste estudo reconhecem que suas crianças 

tendem a consumir alimentos menos saudáveis, quando tem a oportunidade de escolher o 

próprio alimento necessitando constantemente de supervisão e orientação dos pais 

quanto  a alimentação ideal. 

Com relação à quantidade de alimento ingerido, o descontrole alimentar, 

principalmente em consequência de uma hiperalimentação, foi reconhecido como 

prejudicial à saúde mental da criança quando interfere no seu autoconceito ou a torna 

susceptível ao bullying diante do ganho de peso, como evidenciado também no estudo de 

Rech et al., (2012); ou quando se apresenta como reflexo de problemas emocionais 

(GONÇALVES et al., 2013; Cardoso; Carvalho, 2007).   

O oposto, a alta seletividade alimentar, também foi reconhecida como prejudicial 

para a saúde física e mental da criança, haja visto o reconhecimento de que a carência 

nutricional compromete o desenvolvimento do sistema nervoso central interferindo no 

bom desenvolvimento neuropsicomotor (GUARDIOLA; EGEWARTTH; ROTTA, 

2001). 

Os resultados relativos ao suporte educacional, mostraram que  que os familiares 

deste estudo estão atentos à necessidade de apoio que suas crianças apresentam ao 

atravessar as várias etapas do desenvolvimento cognitivo, no que se refere à 

aprendizagem de conceitos e qualidade das relações e interações que promovem tal 

aprendizagem, além da crescente responsabilização que lhe é atribuída ao longo deste 

período. Assim, leva-las à escola em segurança, ajudá-las com os deveres escolares, 

acompanhar de perto a sua educação, participando da sua rotina escolar, supervisionando 

e ajudando-as em suas atividades e responsabilidades escolares, acompanhar o seu 

progresso escolar, a sua interação com os colegas e o seu desempenho emocional quando 

diante das várias situações que ocorrem no ambiente escolar foram algumas das muitas 

necessidades identificadas e atendidas pelos pais que participaram deste estudo. 

Para Brazelton e Greenspen (2002), atender a estas e outras necessidades requer 

uma grande quantidade de tempo e energia de um adulto. A considerar que o desempenho 

acadêmico, o apoio que a criança recebe dos adultos e as relações que surgem com o 
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ingresso da criança na escola contribuem de forma importante para a sua saúde mental, é 

preciso dedicação e disponibilidade parental para apoiá-la em cada novo desafio. 

Ao contrário, crianças que não dispõe de um adulto para apoiá-la emocionalmente, 

que vivenciam um relacionamento pai/mãe-criança conflituoso e encontram-se com 

dificuldades acadêmicas, estão sujeitas a apresentarem um desenvolvimento cognitivo e 

acadêmico ainda mais baixos e mais problemas de comportamentos (D’AVILA-

BACARJI; MATURANO; ELIAS, 2005). 

Entre os cuidados com a saúde física, a prática de atividade física despontou como 

necessidade de experiências adequadas ao desenvolvimento, sendo reconhecida por seu 

importante papel na promoção da socialização e interação das crianças, na promoção do 

desenvolvimento da cognição e aumento da sua autoestima, além de exercer importante 

função no combate a obesidade e doenças relacionadas e tratamento de outras afecções, 

resultados encontrados também em estudo de revisão realizado por Silva e Costa Jr 

(2011). 

No tocante a sua contribuição para a boa saúde mental das crianças, estudos 

evidenciam que a prática de atividade física semanal apresenta correlação positiva com a 

formação do autoconceito, autoestima e rendimento escolar de crianças, com tendência 

para o aumento dos seus níveis conforme o aumento de horas de prática de atividade física 

semanal (LOBO; BATISTA; DELGADO, 2015), além de contribuir com o processo de 

socialização e oferecer oportunidade de lazer e desenvolvimento de aptidões que 

contribuem para a autoestima e autoconfiança, devendo ser estimulada com precauções a 

partir da idade escolar, período considerado como o mais favorável para o 

desenvolvimento da aptidão física e para a adoção de um estilo de vida ativo que pode se 

estender até a idade adulta (BRACCO et al., 2003) 

A prevenção de doenças, a segurança física e conforto, a proteção física bem como 

a atenção ao desenvolvimento físico e cognitivo dos escolares foram reconhecidas como 

necessidades de proteção física e segurança mediante sua demanda de ambientes 

protetores visando a promoção e manutenção da integridade corporal, prevenção e 

tratamento de agravos e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dos 

escolares (VERÍSSIMO et al., 2016). 

Tendo em vista que componentes biológicos e ambientais afetam o substrato 

neural provocando disfunções do cérebro, e que a resposta a ambientes sociais e 

exposição a ambientes desfavoráveis constituem risco para a saúde mental das crianças 
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(Halpern; Figueras, 2004), é essencial a redução destes fatores risco mediante a promoção 

da saúde física, promoção de ambientes seguros e adequados ao desenvolvimento físico 

e psíquico da criança (ALVES; RODRIGUES, 2010), como apontado pelos familiares 

deste estudo. 

A atenção ao desenvolvimento físico e cognitivo da criança citada como um 

cuidado importante pelos familiares para a saúde mental infantil, é de acordo com 

Brazelton e Greenspan (2002), um cuidado que visa suprir as necessidades de 

experiências adequadas ao desenvolvimento sobretudo quando este cuidado inclui 

monitorar os estágios de crescimento  intelectual e emocional para identificar forças, bem 

como necessidades de experiências adicionais adequadas ao desenvolvimento (p.145). 

Assim como os autores, os familiares acreditam que suprir as diferentes 

necessidades de desenvolvimento das crianças inclui entre outros cuidados, atentar-se 

para o tempo que elas passam diante da TV e computador, visto que eles são os maiores 

competidores pelos corações e mentes das crianças, diminuindo a interação entre pais e 

filhos e muitas vezes contribuindo para uma formação diferente da que os pais 

pretendiam.  

Outro cuidado importante destacado pelos familiares foi o respeito à 

privacidade/intimidade das crianças, cujos corpos e mentes começam a sofrer as 

mudanças da puberdade. Tal cuidado condiz com o direito ao respeito a inviolabilidade 

da integridade física, psíquica e moral da criança, abrangendo a preservação da sua 

imagem, identidade, autonomia, valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais, 

conforme artigo 17 do Estatuto da Criança e do adolescente. Segundo o Estatuto, para 

que se possa garantir este direito, é dever de todos velar pela dignidade da criança pondo-

a a salvo de qualquer tratamento vexatório ou constrangedor (ART 18) (ECA, 2017). 

Ainda com relação ao amadurecimento da criança, os pais preocupam-se em 

acompanhar o desenvolvimento da autonomia dos seus filhos com respeito ao 

desenvolvimento de tarefas compatíveis com o seu nível de desenvolvimento. A aquisição 

dessa autonomia, todavia, implica na segurança/confiança que a criança expressa ao 

desempenhar uma determinada ação, o que na maioria dos casos, requer a vivência de 

experiências com níveis crescentes de complexidade e que respeitem o seu ritmo pessoal 

de desenvolvimento (BRAZELTON; GREENSPAN, 2002). 

Considerando que nem todas as crianças possuem plena consciência dos seus 

direitos (FREIRE-RIBEIRO, 2012), é essencial que os adultos que a cercam e cuidam a 

reconheçam e a tratem como pessoa, assegurando-lhe a possibilidade de ser o que 
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realmente é, o que exige que ela receba proteção, ajuda e estímulo para que cresça, a fim 

de que possa realizar-se e integrar-se na sociedade (DALLARI; KORCZAK, 1986) 

 Sobre os cuidados relacionados ao domínio moral, estes referiram-se a ações 

voltadas para a formação do caráter, orientação quanto a forma de se portar e agir em 

sociedade levando em conta a consequência das suas escolhas e os princípios éticos e 

morais da sua família e a orientação espiritual e religiosa da criança. Tais cuidados podem 

corresponder ao suprimento da necessidade de comunidades estáveis, amparadoras e de 

continuidade cultural à medida que se apoiam e são determinados por normas e tradições 

culturais que por sua vez fornecem o contexto ou a estrutura para o suprimento das demais 

necessidades essenciais das crianças (BRAZELTON; GREENSPAN, 2002).  

A comunidade e a cultura estruturam o atendimento das necessidades e fornecem 

apoio para as famílias e, como consequência, para o desenvolvimento das crianças. 

Comunidades estáveis e amparadoras, assim como trocas que se realizam entre as 

pessoas, levam a criança a sentir-se pertencente a uma família e a uma comunidade 

(VERÍSSIMO et al., 2009), contribuindo para a sua segurança emocional, haja visto que 

o sentimento de pertença a uma rede de relacionamentos de suporte mútuo, sempre 

disponível e da qual se pode depender minimiza as chances de uma pessoa experimentar 

sentimentos prolongados de solidão e estilos de vida emocionalmente destrutivos 

(SARASON, 1974 apud AMARO, 2007).  

A categoria Parentalidade e saúde mental da criança abordou a percepção dos 

familiares quanto ao seu papel como responsáveis pelo bom desenvolvimento e saúde 

mental das suas crianças, permitindo-nos compreender o significado das suas ações de 

cuidado, que, segundo Brazelton e Greenspan (2002), são influenciadas por fatores 

sociais e culturais. 

Em estudo realizado por Borges (2010), observou-se que a responsabilidade pelo 

cuidado da criança é vista na maioria das culturas como um princípio intrínseco à 

parentalidade. Este mesmo estudo destaca cinco funções parentais identificadas por 

diversos autores (BORNESTEIN, 2002; PALÁCIOS; RODRIGO, 1998; PARKE; 

BURIEL, 1998; CRUZ, 2005) que vão ao encontro das funções parentais identificadas 

neste estudo a saber:  

Satisfação das necessidades mais básicas de sobrevivência e saúde/ 

Responsabilidade pelo cuidado da criança, em que os pais sentem-se responsáveis por 

dedicar-se incondicionalmente à criança independentemente da experiência que possui 
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como pai/mãe e da existência de fatores dificultadores do cuidado, suprindo suas 

necessidades de alimentação, saúde, educação e valores familiares;  

Disponibilizar à criança um mundo físico organizado e previsível/ Proporcionar à 

criança uma organização diária previsível, em que a rotina é vista como uma estratégia 

para ajudar a criança a não perder de vista os seus objetivos levando em conta suas 

limitações e aquisições de habilidades; 

Resposta às necessidades de compreensão cognitiva das realidades 

extrafamiliares/Orientar a criança, em que os pais acreditam que é seu dever orientar suas 

crianças quanto aspectos do seu desenvolvimento, questões sociais, relacionais e 

comportamentais e;  

Satisfazer as necessidades de afeto, confiança e segurança/Demonstrar afeto e 

interesse pela criança e fortalecer os laços familiares, em que os pais acreditam que é seu 

papel suprir as necessidades de afeto e segurança das crianças além de promover o 

fortalecimento dos vínculos familiares e da sua capacidade de interação social. 

Além das funções parentais supracitadas, este estudo evidenciou que os pais são 

conscientes da sua importância no cuidado da criança e sentem-se responsáveis por 

oferecer a ela o melhor cuidado que podem proporcionar utilizando todos os recursos da 

família, o que muitas vezes implicou em deixar o suprimento das suas próprias 

necessidades para segundo plano.  

Constatou-se também que o reconhecimento e o suprimento das necessidades 

essenciais das crianças pelos familiares deste estudo corrobora com o respeito  do direito 

da criança  ser criança e receber a proteção, a ajuda e o estímulo para que se desenvolva 

plenamente; de pensar como criança e utilizar as informações que recebe ou capta do 

meio em que vive para criar algo novo; sentir como criança e receber afeto para que se 

sinta desejada, amparada e estimulada a suportar e enfrentar desafios e viver 

harmoniosamente consigo mesma e com quem a cerca; querer como criança, 

manifestando sua vontade sem medo e sem constrangimento; viver como criança e ter a 

sua sobrevivência física assegurada, bem como o seu direito de pensar, falar e agir com 

liberdade, de expressar seu pensamento por meio do diálogo e do afeto, respeitando as 

regras de convivência, viver as suas próprias experiências e cometer os seus próprios 

erros, ser respeitada como ela é e; sonhar como criança, criando seu mundo de forma a 

superar as limitações que lhes são impostas (DALLARI; KORCZAK, 1986).  

Diante destes resultados conclui-se que o reconhecimento e o suprimento das 

necessidades de cuidados sem os quais as crianças não podem crescer, aprender e se 



 

 

269 

desenvolver (BRAZELTON; GREENSPAN, 2002) impactam de forma significativa na 

saúde mental das crianças.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O reconhecimento das famílias de que a saúde mental das suas crianças é resultado 

do suprimento ou não das necessidades de relacionamentos sustentadores contínuos 

(amor, carinho, apoio, estar presente); necessidade de proteção física, segurança e 

regulamentação (alimentação, esportes, proteção contra ambientes com risco à 

integridade física e emocional, uso de substâncias psicoativas); necessidade de 

estabelecimento de limites (diálogo e castigo) e; necessidade de continuidade cultural (no 

que se refere principalmente aos valores da família, como por exemplo, o respeito aos 

mais velhos, a responsabilidade e a fé cristã); necessidade de experiências que respeitem 

as diferenças individuais e necessidade de experiências adequadas ao desenvolvimento, 

mostrou-se indispensável para o bom desenvolvimento e saúde mental das crianças. 

Embora o nível de escolaridade dos familiares tenha contribuído para sua 

compreensão sobre as necessidades de cuidado das crianças, as experiências de cuidado 

vivenciadas por eles enquanto crianças foram os fatores determinantes para a 

compreensão de que o reconhecimento e suprimento de determinadas necessidades, é 

essencial para que as crianças cresçam e se desenvolvam emocionalmente saudáveis, 

como destacado a seguir:  

✓ Familiares que se sentiram amados enfatizaram o amor, carinho e apoio às 

crianças como essenciais para um desenvolvimento emocional saudável; 

✓ Familiares que receberam grandes responsabilidades desde a infância (como ter 

que trabalhar, por exemplo), consideram que a saúde emocional da criança está 

associada a algum tipo de responsabilidade; 

✓ Familiares que vivenciaram uma infância turbulenta devido ao alcoolismo de um 

dos pais, violência doméstica e divórcio dos pais, destacaram a necessidade de 

diálogo, sensibilidade aos sentimentos da criança e presença constante dos pais 

como fundamentais para a saúde emocional das suas crianças; 

✓ Familiares com um filho mais velho ou algum outro membro da família com 

doença mental instalada, destacaram a atenção constante e sensibilidade ao 

comportamento da criança como fundamentais para sua saúde emocional; 

A sensibilidade dos familiares às necessidades relacionadas à saúde mental 

infantil também pareceu ser reflexo das interações sustentadoras e do cuidado afetuoso 
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ao promoverem segurança, proteção física, nutrição, abrigo, educação, afeto e segurança 

emocional às suas crianças. 

 Ao contrário, as dificuldades para lidar com determinados comportamentos 

infantis, à medida que suas crianças exteriorizavam dificuldades em cumprir ordens e 

concluir suas tarefas demonstrando não compreender seus sentimentos e emoções de 

forma a identificar que necessitavam de ajuda, são fatos que apontam para a necessidade 

de um olhar mais apurado do profissional a fim de oferecer às crianças e familiares 

suporte para ajuda-los a reconhecer necessidades e/ou dificuldades emocionais e 

encontrar formas para saná-las. 

Diante disso, a identificação precoce de sintomas psicopatológicos em escolares 

pela enfermeira, somado ao conhecimento das crenças, ações e atitudes dos familiares 

perante as necessidades de saúde mental das suas crianças contribui para a assistência 

integral à criança, impedindo ou evitando que problemas de saúde mental se instalem ou 

se cronifiquem dificultando ainda mais o seu tratamento.  

Assim, faz-se importante dar maior visibilidade ao tema saúde mental infantil no 

âmbito da atenção básica, investido no uso de recursos e instrumentos que auxiliem o 

profissional a cuidar da criança sem perder de vista a sua família. 

Considera-se como limitações metodológicas o número reduzido das famílias que 

compuseram este estudo e o pequeno número de famílias de classes socioeconômicas 

menos favorecidas o que pode ter contribuído para a não identificação de crianças com 

sintomatologia indicativa de necessidade de encaminhamento especializado, embora 

tenha sido possível identificar vários sintomas psicossociais isolados.  

Em estudos posteriores pode ser interessante a inclusão e comparação dos 

resultados obtidos a partir da aplicação da escala com as crianças e das entrevistas com 

os familiares de classes socioeconômicas e culturas distintas a fim de que se possa 

verificar o impacto do nível socioeconômico e da cultura sobre a saúde mental da criança 

e sobre a concepção dos familiares quanto ao cuidado da saúde mental infantil. 

Como implicações deste estudo, destaca-se a possibilidade de ampliar o cuidado 

da população infantil a nível da atenção básica incluindo o rastreio regular das condições 

de saúde mental das crianças para promover a integralidade da atenção. Além de detectar 

problemas psicopatológicos instalados, esta medida pode contribuir para a identificação 

precoce de sinais e sintomas sugestivos de problemas de saúde mental permitindo ao 

profissional de saúde planejar e implementar ações preventivas ou que visem a promoção 
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da saúde mental das crianças. Além disso, a inclusão da entrevista com a família no 

processo de rastreamento de sintomas psicopatológicos e na implementação das ações de 

cuidado pode fortalecer os elos família-criança; enfermeira-família e enfermeira-criança, 

favorecendo o processo de cuidado.   
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APÊNDICES  

APÊNDICE 1 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido para participação da criança em 

pesquisa científica 

Projeto: “Perfil psicopatológico de crianças em idade escolar: o que a família entende e 

pensa a respeito” 

Nome do responsável legal do sujeito da pesquisa:______________________________ 

Nome do sujeito da pesquisa:_______________________________________________ 

Sexo:_________________ Data de nascimento: ___________ 

Endereço:______________________________________________________________

___________________________________________Telefone:____________________ 

Prezado (a) Senhor (a), 

Gostaria de convidar seu (sua) filho (a) para participar de uma pesquisa que estou 

desenvolvendo, cujos objetivos são identificar o perfil psicopatológico das crianças de 6 

a 12 anos do município de Picos – Piauí; Conhecer os aspectos considerados importantes 

na concepção dos familiares quanto ao cuidado da saúde mental de suas crianças e; 

Compreender a experiência dos familiares de crianças escolares como responsáveis pelo 

cuidado da saúde física e mental da sua criança. 

Para tanto, estou entrevistando crianças com idades entre 6 e 12 anos que frequentam a 

UBS Ipueiras e que aceitem voluntariamente responder a Escala de Identificação de 

Sintomas Psicopatológicos em Escolares (EISPE). Acreditamos que, com essas respostas, 

poderemos contribuir para a identificação de sintomas psicopatológicos em crianças, 

permitindo que essas sejam encaminhadas para profissionais especializados que possam 

avaliá-la de forma mais abrangente. 

Essa entrevista terá aproximadamente 25 minutos de duração, e será realizada na UBS ou 

no domicílio da criança se o (a) senhor (a) assim o desejar. Trata-se de uma entrevista 

voluntária que será realizada de forma que assegure a sua privacidade e a privacidade da 

criança. A escala respondida pela criança ficará guardada confidencialmente com a 

pesquisadora e se identificada alguma alteração o (a) senhor (a) será imediatamente 

informado (a).  

Esclarecemos que a participação do seu filho (a) poderá ser interrompida a qualquer 

momento, mesmo após ter sido assinado o termo, sem prejuízo no atendimento na UBS 

em caso de recusa de participação do estudo. 

 Informamos que os resultados da pesquisa, incluindo os dados coletados, somente serão 

utilizados nesta pesquisa, bem como em trabalhos científicos, apresentação em 

congressos e revistas da área. Os nomes não serão mencionados e serão mantidos em 

sigilo. 

       ____________________________________             ___________________________ 

       Rubrica do participante                                                Rubrica do responsável pelo estudo 
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Este estudo não oferece nenhum benefício direto para as crianças participantes. E, pela 

natureza sensível deste tema, pode oferecer o risco de causar desconforto psicológico na 

criança, devido aos sentimentos que possam surgir enquanto responde a escala. Por isso, 

gostaríamos de reforçar que a participação do seu filho (a) pode ser interrompida a 

qualquer momento. 

 

Na ocorrência de algum dano à saúde decorrente da participação do seu filho (a) nesta 

pesquisa, ele contará com a assistência adequada por parte das pesquisadoras. Em caso 

de necessidade de atendimento de maior complexidade, ou da identificação de 

dificuldades emocionais, a pesquisadora providenciará o encaminhamento para 

atendimento na UBS de referência da família. 

 

Não prevemos nenhum gasto decorrente da participação do seu filho (a) nessa pesquisa, 

entretanto, se houver algum gasto, você será totalmente ressarcido. Em qualquer etapa do 

estudo, você e seu filho (a) terão acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. A pesquisadora Lany Leide de Castro Rocha 

Campelo pode ser encontrada no endereço Rua Cícero Eduardo S/N, bairro Junco – Picos- 

Piauí – CEP: 64.600-000, ou pelo telefone: 89 3422-6351/ 89 99463 0880. Se você ou 

seu filho (a) tiverem alguma consideração ou dúvida sobre a pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-EEUSP): Av Enéas de Carvalho Aguiar, 419 

– 2º andar. – Cerqueira Cesar – São Paulo. Telefone- (11)3061-8858 e-mail – 

cepee@usp.br. 

 

Esse documento deve ser rubricado em todas as suas páginas e assinado nas duas vias. 

 CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Este termo é para certificar que eu, ________________________________________, 

declaro que, após convenientemente esclarecido pela pesquisadora e ter entendido o que 

me foi explicado, consinto a participação do meu filho (a), 

______________________________________ no presente projeto de pesquisa: “Perfil 

psicopatológico de crianças em idade escolar: o que a família entende e pensa a respeito.” 

 

Por meio deste, dou permissão para que meu filho (a) seja entrevistado (a). Declaro que 

os objetivos e detalhes dessa pesquisa foram-me completamente explicados conforme seu 

texto descritivo. Estou ciente de que meu filho (a) é livre para recusar a dar resposta a 

qualquer questão durante as entrevistas e se, em qualquer momento, não for do seu 

interesse continuar participando da pesquisa, esta autorização perde a validade, sem ser 

em nada prejudicado (a). 

 

As informações obtidas serão utilizadas com ética na elaboração de trabalho científico, 

que poderá ser utilizado nos documentos pertencentes a este estudo e a confidencialidade 

dos seus registros será garantida. Esse termo será rubricado em todas as suas páginas e 

assinado por mim em duas vias, sendo que uma delas será guardada comigo e a outra com 

a pesquisadora. 

 

Desse modo, concordo que meu filho (a) participe do estudo. 

______________________________________        __________________, __/__/___ 

Assinatura do responsável legal                                                     Local e data 

______________________________________        __________________, __/__/___ 

Assinatura do responsável pelo estudo                                            Local e data 

mailto:cepee@usp.br
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APÊNDICE 2 

Termo de assentimento para participar de pesquisa científica 

CARTA DE INFORMAÇÃO 

Meu nome é Lany Leide de Castro Rocha Campelo. Estou fazendo um trabalho para 

compreender melhor os sentimentos, os pensamentos e as atividades das crianças e o que 

as famílias entendem e pensam a esse respeito. Por isso, convido você a participar do meu 

trabalho e vou te contar o que irá acontecer se você quiser me ajudar: 

Eu irei conversar com você e fazer algumas perguntas para entender um pouco dos seus 

sentimentos, pensamentos e de suas atividades. 

A sua participação será muito importante por que vai me ajudar a escrever um trabalho 

que poderá ajudar crianças da sua idade. Mas se, durante a nossa conversa, você resolver 

que não quer mais participar, não haverá problema. Você não precisa participar se não 

quiser. 

Você pode me fazer perguntas caso não entenda alguma coisa. 

A nossa conversa ficará em segredo e o seu nome não aparecerá no meu trabalho. Vou 

guardar essa carta comigo e entregar uma outra carta igual a essa para você. 

Obrigada por você me ajudar. 

Lany Leide de Castro Rocha Campelo 
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APÊNDICE 3 

Termo de assentimento para participar de pesquisa científica 

Eu li a carta de informação com a Lany. Entendi que será feito um trabalho para 

compreender melhor os sentimentos, os pensamentos e as atividades de crianças e o que 

as famílias entendem e pensam a esse respeito, e que eu estou sendo convidado para 

participar. 

Entendi que ela vai conversar comigo na companhia de um adulto responsável e fará 

algumas perguntas.  

Entendi que posso fazer perguntas se eu não entender alguma coisa. 

Entendi que eu só vou participar do trabalho se eu quiser, e que posso pedir para parar de 

participar a qualquer hora. 

A nossa conversa ficará em segredo e o meu nome não vai aparecer quando a Lany 

escrever o trabalho. Essa carta ficará com a Lany e uma outra carta igual a essa ficará 

comigo. 

 

  

___________________________________________     ________________, __/__/___ 

                       Assinatura da criança                                                Local e data 

 

 

 

___________________________________________   _________________, __/__/___ 

           Lany Leide de Castro Rocha Campelo                                  Local e data 

                              Pesquisadora 
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APÊNDICE 4 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Resolução 466/2012 do CNS) 

Convido você a participar da pesquisa intitulada: “Perfil psicopatológico de crianças em 

idade escolar: o que a família entende e pensa a respeito”, desenvolvida pela pesquisadora 

Lany Leide de Castro Rocha Campelo. 

 

Problemas de saúde mental são frequentes na infância e quando não identificados e tratados 

tendem a ficar mais graves com o passar do tempo dificultando ainda mais o seu tratamento. 

Por isso é de suma importância o reconhecimento de problemas de saúde mental o mais 

precocemente possível. 

 

Esta pesquisa tem como objetivos Identificar o perfil psicopatológico de crianças de 6 a 12 anos 

no município de Picos – Piauí; Conhecer os aspectos considerados importantes na concepção 

dos familiares quanto ao cuidado da saúde mental de suas crianças e; Compreender a 

experiência dos familiares de crianças escolares como responsáveis pelo cuidado da saúde física 

e mental da sua criança.  

 

Caso você aceite participar da pesquisa, pedirei que responda a um questionário com 

informações sobre você e os membros da sua família e responda a uma entrevista gravada sobre 

os aspectos considerados importantes para você no que diz respeito ao cuidado da saúde mental 

de sua criança e; sobre a sua experiência como responsável pelo cuidado dessa criança. O tempo 

estimado da entrevista é de 45 minutos e ela poderá ser realizada na UBS ou no seu domicílio, 

se assim você o desejar.  

A sua participação terá como benefício a reflexão sobre o tema possibilitada ao discorrer sobre 

sua experiência, além disso estará contribuindo para a compreensão dos aspectos do cuidado 

considerados importantes para a família no que diz respeito à saúde mental de suas crianças, 

servindo como base para intervenções e estudos posteriores.  

Ao responder as perguntas da entrevista você poderá sentir algum desconforto por evocar 

sentimentos ou lembranças desagradáveis. Caso isso ocorra, você contará com a assistência 

adequada por parte dos pesquisadores. Em caso de necessidade de atendimento de maior 

complexidade, a pesquisadora providenciará o seu encaminhamento para atendimento na UBS 

Ipueiras. 

No caso de você sofrer algum dano relacionado à sua participação nesta pesquisa você tem 

direito a indenização. 

Não prevemos nenhum custo com a realização desta pesquisa, você não receberá nenhum tipo 

de compensação financeira e nem ressarcimentos ao participar do estudo. 

A participação nesse estudo é voluntária e se você não participar ou quiser desistir de continuar 

em qualquer momento, tem absoluta liberdade de fazê-lo, sem que isso lhe traga qualquer 

consequência.  

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida em rigoroso sigilo e 

serão omitidas todas as informações que permitam a sua identificação. 

____________________________________             ___________________________ 

Rubrica do participante                                                Rubrica do responsável pelo estudo 
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Você pode tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer 

momento com:  

• Lany Leide de Castro Rocha Campelo, e-mail: lanyleide@usp.br - pesquisadora assistente; na 

Rua Cícero Eduardo S/N, bairro Junco – Picos- Piauí – CEP: 64.600-000, ou pelo telefone: 89 

3422-6351/ 89 99463 0880.  

• Margareth Angelo, e-mail: angelm@usp.br - pesquisadora responsável, na Escola de 

Enfermagem da USP, situada na Av. Enéas de Carvalho Aguiar, 419. Tel: (11) 3061-

7601/7602. 

 

Para esclarecimentos de dúvidas ou denúncias éticas relacionadas a essa pesquisa você 

poderá contatar: 

• Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Endereço - Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 – 

Cerqueira Cesar – São Paulo/SP CEP – 05403-000 Telefone- (11)3061-8858 e-mail – 

cepee@usp.br; 

O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as 

pesquisas envolvendo seres humanos. 

Esta pesquisa atende todas as especificações da Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012 que 

aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

Desde já meus sinceros agradecimentos por sua colaboração. 

 

Caso você tenha compreendido as informações e concorde em participar deste estudo, rubrique 

em todas as páginas e assine as duas vias deste termo de consentimento, para que uma via fique 

com você e outra com a pesquisadora. 

 

___________________________________________ ____________,___/___/___                 

Assinatura do participante                                                                     Local e data 

 

 

 

___________________________________________        ______________, __/__/___ 

Assinatura do responsável pelo estudo                                            Local e data 

 

mailto:cepee@usp.br
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APÊNDICE 5 

Escala de Identificação de Sintomas Psicopatológicos em Escolares (EISPE) 

Dados de caracterização da criança 

1. Sexo: ( ) Masculino ( )Feminino     2. Idade:_____             3. Série escolar:___________________________ 
 

Prezado aplicador, leia as frases a seguir para a criança, e marque um X em “Sempre” se é algo que acontece sempre com ela, 

“Às vezes” se é algo que acontece de vez em quando com ela, ou “Nunca” se é algo que não acontece com ela. 

 Sempre Às vezes Nunca 

 

2. Me sinto preocupado ou ansioso demais com as coisas que me acontecem    

5. As preocupações que tenho me fazem perder a atenção e acabam 

atrapalhando as minhas atividades 

   

 

6. Penso muito em me machucar    

7. Estou a maior parte do tempo triste, desanimado ou com vontade de chorar     

10. Me sinto sozinho    

 

12. Eu me arrependo depois que me comporto mal    

13. Participo de brigas com meus amigos    

14. Sou esquentado, e costumo ficar com raiva facilmente    

15. Tenho facilidade em cumprir regras e ordens    

 

16. Eu me distraio facilmente, por isso, dizem que sou distraído    

17.   Eu termino as tarefas que comecei    

18. Sou agitado, e tenho dificuldades em ficar quieto.    

19. Eu presto atenção facilmente nas aulas    

 

20. Quando como demais, fico triste    

21. Tenho medo de ganhar peso e ficar gordo    

22. Estou sempre pensando em comida    

23. Como muito, e acabo passando mal    

24. O meu peso me incomoda    

 

25. Fumo cigarro     

26. Tomo bebida alcoólica     

27. Fumo maconha    

28. Uso crack    

29. Tenho vontade de beber, fumar ou usar outra droga     

 

Comentários do aplicador: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
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 APÊNDICE 6 

Instrumento de caracterização do familiar 

 

Dados de caracterização do familiar 

 

1. Idade: _____     

2. Sexo: (  ) Masculino     (  )Feminino 

3. Grau de parentesco com a criança: (  ) Pai    (  ) Mãe   (  ) outros. Qual:_______________ 

4. Raça/cor: (  ) Branca   (  ) Negra   (  ) Parda   (  ) Amarela 

5. Estado civil: (  ) Solteiro   (  ) Casado   (  ) Viúvo   (  ) Separado   (  ) Outros 

6. Escolaridade 

(  ) Analfabeto 

(  ) Ensino fundamental completo 

(  ) Ensino fundamental incompleto  

(  ) Ensino médio completo    

(  ) Ensino médio incompleto  

(  ) Ensino superior completo 

(  )  Ensino superior incompleto 

(  ) Pós-Graduação 

7. Religião: 

(  ) Católica       (  ) Evangélica       (  ) Espírita       (  ) Luterana    

(  ) Sem religião, mas tem fé           (  ) Ateu            (  ) Outras. Qual? __________________ 

8. Ocupação 

(  ) Empregado(a)      (  ) Desempregado(a)      (  ) Estudante   

(  ) Dona de casa        (  ) Aposentado(a) 

9. Renda Familiar: ____________________ 

10. Utilize o espaço abaixo para construir, junto com a pesquisadora, o genograma da sua família, 

ou seja, o seu mapa familiar, onde você deverá descrever a trajetória de vida da sua família, 

considerando os eventos marcantes como uniões ou separações, nascimentos e mortes e 

eventos que os fizeram mudar, repensar ou reafirmar seus papéis dentro da família levando em 

conta o motivo e a data desses acontecimentos. Ao falar sobre cada membro da sua família, 

descreva também os vínculos afetivos e os laços emocionais que existem entre eles, como se 

comportam uns com os outros e diante das atividades rotineiras do dia a dia, como se 

expressam, resolvem problemas, desenvolvem seu papel dentro da família, afetam os 

comportamentos dos demais membros, creem e fazem alianças e uniões. 
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APÊNDICE 7 

Roteiro de entrevista com o familiar 

 

As crianças precisam de cuidado consistente e confiante de seus pais e outros adultos para 

crescer e se desenvolver com saúde. Para isso é preciso que os adultos sejam sensíveis às necessidades 

de cuidado das suas crianças em cada fase do seu desenvolvimento. 

Pensando nisso,  

1. O que você considera importante para que a sua criança tenha um desenvolvimento 

físico e mental saudável? 

2. O que você acredita que pode interferir no bom desenvolvimento da saúde física e 

mental da sua criança?  

3. O que você pensa quanto ao seu papel no cuidado da saúde física e mental da sua 

criança? 

4. Quais são as dificuldades que você percebe no cuidado da saúde física e mental da sua 

criança? 

 

Atenção: Considere saúde mental como saúde emocional, ou bem-estar, ou ainda felicidade. 

Como uma forma de pensar e agir, de sentir-se bem consigo mesmo, de lidar com as pressões 

diárias da vida (McClintock et al., 2014). 
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