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SOUZA, de Joseane. Filhos de alcoolistas: afetividade e conflito nas relações familiares. 
2008. 147  f.  Tese (Doutorado), Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-Universidade de 
São Paulo, 2008. 
 
 
RESUMO 
 
                      O presente estudo teve como objetivos: verificar os níveis de afetividade e de 
conflito nas díades pai-mãe, pai-filho, (subsistema parental), identificar a ocorrência de 
sintomas depressivos, problemas comportamentais e cognitivos nas crianças de 9 a 11 anos, 
identificar sintomas depressivos nos pais e mães, buscar compreender a história de vida do 
pai e da mãe em suas famílias de origem, descrever a percepção que pai/marido e 
mãe/esposa têm do alcoolismo e suas conseqüências para as relações familiares. 
Participaram deste estudo quatorze famílias cujo pai era alcoolistas e tinham filhos na faixa 
etária entre 9 e 11 anos. Os critérios de inclusão do grupo foram: pai alcoolista com 
diagnóstico de dependência de álcool, isto de acordo com a décima versão da Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10) para transtornos mentais e comportamentais devidos ao 
uso de álcool, intoxicação aguda (F.10.0), e com eventuais co-morbidades, por exemplo: 
tabagismo, depressão e ansiedade. E tivesse no mínimo cinco anos de convivência com a 
esposa e os filhos. Os pais deveriam ter vínculo conjugal (oficial ou consensual). As 
crianças não deveriam apresentar déficits sensoriais e neurológicos evidente, históricos de 
ferimento na cabeça, ainda, não estarem em atendimento psicológico e /ou psiquiátrico e 
não terem histórico de uso ou de dependência química. A mãe não deveria apresentar 
dependência de álcool e drogas, podendo ser incluído mãe tabagista. Os instrumentos 
utilizados foram: roteiro de identificação familiar, Familiograma, Genograma e roteiro 
sobre o histórico de alcoolismo. Os instrumentos para avaliação das variáveis pessoais da 
criança foram: Escala Comportamental Infantil A2 de Rutter (ECI), Inventário de 
Depressão Infantil (IDI), Matrizes Progressivas Coloridas de Raven. Para avaliar sinais de 
depressão nos pais e mães foi utilizado o Inventário de Beck de Depressão.  A coleta de 
dados foi realizada por meio de três visitas para as famílias, com horário e dia marcados 
com os pais. Os resultados revelaram: a percepção de mais afetividade na relação mãe e 
filho e mais conflito na relação conjugal, sugerindo que existe mais proximidade entre mãe-
filho e distanciamento na relação pai-filho. A história da família de origem dos pais revelou 
que os mesmos foram filhos de pais alcoolistas e tiveram um relacionamento mais próximo 
com suas mães e distante com seus pais. Ao correlacionar o nível de afetividade de mães 
com seus filhos e com a presença de sintomas de depressão e problemas de comportamento 
observa-se que quanto mais afetividade o filho percebe em sua relação com a mãe menos 
sinais de depressão ele apresenta e menos sinais de problemas de comportamento. 
Pesquisar as relações de famílias alcoolistas pode contribuir para identificar as variáveis 
familiares que estão interferindo nesse percurso, planejar projetos de intervenções que 
incluam a família auxiliando o paciente alcoolista a restabelecer sua vida familiar e, 
conseqüentemente, diminuir as chances desta criança de desenvolver uma dependência. 

PALAVRAS CHAVES: relações familiares, filhos de alcoolistas, alcoolismo, psicologia, 
enfermagem. 
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ABSTRACT 
 
 

         The present study aimed to verify the levels of affection and conflict in father-
mother and father-son dyads (parental subsystem); to identify the occurrence of  depressive 
symptoms, behavioral and cognitive problems in children from 9 to 11 years old; to  
identify  depressive symptoms in their fathers and mothers as well as  to understand the 
father’s and mother’s life history in their original families,  to describe the perception that 
father/husband and mother/wife have about  alcoholism and its  consequences to the 
families relations. Participated from this study fourteen families whose father was 
alcoholics and their children.  The inclusion criteria were: alcoholic father with diagnostic 
of the alcohol dependence according to the tenth version from the diagnostic criterion- CID 
10- Disease International Classification for mental and behaviors disorders due to use of 
alcohol (F. 10.0) and eventual comorbities, for example, smoking,  depression and anxiety; 
with children from 9 to 11 years old and had in the minimum five years of living together 
with the wife and the children; the parents must have conjugal bonds (official or 
consensus). The children could not have sensorial neurological disorders and history of the 
head injuries and were not attending psychological and/ or psychiatry treatment and did not 
have historical of using chemical dependence. The mother should not show dependence 
from alcohol and drugs, could be included tobacco user mother. The instruments were: 
family identification guide, Familiogram, Genogram and an interview guide about history 
of alcohol consumption. The instruments to assess personal characteristics of the children 
were: Child Behavioral Scale A2, Infant Depression Inventory (IDI), Ravens’s Coloured 
Progressive Matrices. To evaluate depressive symptoms in fathers and mothers it was used 
the Beck Depression Inventory. Data were collected by means of three home visits to the 
families, with time and day scheduled with the parents. Results showed that the subjects of 
the present study perceived more affectivity in mother-child relationship and more conflict 
in father-mother relationship. The family history showed that the parents were themselves 
children of alcoholics and had a closer relationship with their mothers and a distant 
relationship with their fathers. Comparing the level of affectivity of mothers with their 
children and child depressive symptoms and behavioral problems revealed that  the more 
affectivity in mother-child relationship the less behavioral and depressive symptoms in the 
child. Understanding the family members relationships can contribute to identify family 
characteristics that play a significant role in alcoholics families and help in family 
intervention planning to restore family life and prevent children to become  alcoholics. 
 
Key-words: family relationships, alcoholic children (COAs), alcoholism, psychology, 
nursing. 
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RESUMEN 

                           El presente estudio tuvo como objetivos: verificar los niveles de 
afectividad y de conflicto en las entidades padre-madre, padre-hijo, (subsistema parental), 
identificar la ocurrencia de síntomas depresivos, problemas de comportamiento y 
cognitivos en los niños, desde 9 a 11 años, identificar síntomas depresivos en los padres y 
madres, buscar comprender la historia de vida del padre y de la madre en sus familias de 
origen, describir la percepción que padre/marido y madre/esposa tiene del alcoholismo y 
sus consecuencias para las relaciones familiares. Participaron de este estudio catorce 
familias cuyo padre era alcohólico y tenia hijos en la franja etaria de 9 a 11 años. Los 
criterios de inclusión del grupo fueron: padre alcohólico con diagnóstico de dependencia de 
alcohol, de acuerdo con la décima versión de la Clasificación Internacional de 
enfermedades (CID-10) para trastornos mentales y comportamientos debidos al uso de 
alcohol intoxicación aguda (F.10.0) y con eventuales consecuencias, como por ejemplo, 
tabaquismo, depresión y ansiedad, en la franja etaria de 25 a 60 años, con hijo en la franja 
etaria de 9 a 11 años y tuviese en lo mínimo cinco años de convivencia con la esposa y los 
hijos, los padres deberían tener vínculo conyugal (oficial o consensual). Los niños no 
debieran presentar, déficit sensorial y neurológico evidente y histórico de heridas en la 
cabeza, y aún no estar en atención psicológica y /o psiquiátrica y no tener histórico de uso o 
de dependencia química, la madre no debiera presentar dependencia de alcohol y drogas, 
pudiendo ser incluida madre fumadora. Los instrumentos utilizados fueron: ruta de 
identificación familiar, esquema de familia, esquema genético y ruta Histórica de 
Alcoholismo. Los instrumentos para evaluación de las variables personales del niño fueron: 
Escala de comportamiento Infantil A2 de Rutter (ECI), Inventario de Depresión Infantil 
(IDI), Matrices Progresivas a color de Raven. Para evaluar señales de depresión en los 
padres y madres fue utilizado el Inventario de Beck de Depresión.  La recolección de dados 
fue realizada por medio de tres visitas a las familias, con horario y día acordados con los 
padres. Los resultados revelaron: la percepción de más afectividad en relación madre e hijo, 
y más conflicto en la relación conyugal, sugiriendo que existe más proximidad entre madre-
hijo, y distanciamiento en la relación padre-hijo. La historia de la familia de origen de los 
padres reveló que los mismos fueron hijos de padres alcohólicos y tuvieron una relación 
más cercana con sus madres y distante con sus padres. Al correlacionar el nivel de 
afectividad de madres con sus hijos, con la presencia de síntomas de depresión y problemas 
de comportamiento, se observa que cuanto más afectividad el hijo percibe en su relación 
con la madre, existen menos señales de depresión en él, y menos problemas de 
comportamiento. investigar las relaciones de familias alcohólicas puede contribuir para 
identificar las variables familiares, que están interfiriendo en ese factor y así planificar 
proyectos de intervenciones que incluyan la familia auxiliando al paciente alcohólico y 
restableciendo su vida familiar y consecuentemente disminuir las posibilidades de que este 
niño desarrolle una dependencia. 

Palabras chávez: relaciones familiares, hijos de alcoholistas, alcoholismo, psicología, 
enfermería. 
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1. TEORIA SISTÊMICA E A COMPREENSÃO DAS RELAÇÕES FAMILIARES 

 

            Neste capítulo serão apresentadas algumas discussões acerca das abordagens 

teóricas que tem sido utilizadas para compreender as relações familiares. Um dos modelos 

que os pesquisadores da área de saúde mental têm se utilizado é o da Teoria Sistêmica. Este 

referencial desenvolveu alguns termos específicos, em estudos já realizados por Minuchin 

(1982), para interpretar a família, os quais serão apontados neste capitulo. 

Althoff et al. (2004) analisaram as produções bibliográficas apresentadas em 

um Congresso Internacional, abordando a família de 2002 e observaram que os temas mais 

pesquisados foram: relações familiares, cuidado da família, a família no processo 

saúde/doença, contexto social e família, formação profissional da família e metodologias 

para seu atendimento. Os trabalhos que se referiam claramente à família numa perspectiva 

de totalidade como objeto de estudo totalizavam somente 10% e a maioria dos estudos teve 

como sujeitos de pesquisa as família de camadas populares e pobres. Os referenciais 

teóricos mais utilizados foram interacionismo simbólico, teorias de enfermagem e teorias 

das representações sociais. As teorias de enfermagem têm embasado diversos trabalhos 

junto à família dentre elas estão; Betty Neuman, Jean Watson e outras. Outros 

pesquisadores têm utilizado estudos clássicos da Psicanálise, o Materialismo Histórico 

Dialético e a Logoterapia, a teoria dos sistemas, a perspectiva sistêmica e construtivista da 

família, a teoria do apego de Bowlby e a Ecologia do Desenvolvimento Humano de 

Bronfenbrenner. A maioria dos estudos, 39,93% eram de natureza qualitativa sendo o 

levantamento dos dados realizado especialmente na comunidade, no domicílio e no 

hospital.    

Alguns teóricos ao estudar as relações familiares estão preocupados em 

diferenciar a família que favorece a saúde mental daquela onde existem fatores que podem 

dificultar o desenvolvimento dos seus membros. Para definir famílias funcionais das 

disfuncionais os estudiosos escolhem diferentes critérios. Minuchin (1982) considerou 

adequado o funcionamento familiar no qual exista clareza nos limites da estrutura dos 

subsistemas. A partir deste critério ele apontou dois extremos: as famílias onde os limites 

são difusos, famílias aglutinadas, e as famílias desligadas onde os limites são rígidos. Satir 

(1993) tomou como critério o tipo de comunicação utilizada pela família e postula que a 
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doença familiar é derivada de métodos inadequados de comunicação entre os membros 

desta.  

Féres-Carneiro (1996) apontou, além da comunicação e dos padrões de 

liderança, a expressão do conflito como outro critério para distinguir famílias funcionais 

das disfuncionais. O conflito nas relações familiares pode ser benigno ou maligno, na 

medida em que estimula ou predisponha ao desequilíbrio emocional das relações familiares 

e a desadaptação individual. As famílias funcionais empregam efetivamente seus recursos 

para solucionar os problemas do grupo familiar, ao mesmo tempo em que se preocupam 

com as necessidades emocionais de cada membro. Diferentes membros desempenham o 

papel de líder em diferentes situações. Nas famílias disfuncionais os pais assumem uma 

posição autocrática, ou tentam assumir uma posição inadequadamente igualitária, deixando 

o grupo familiar sem liderança. Não é a quantidade de conflito e a maneira de expressá-lo 

que difere das famílias disfuncionais, mas o fato de que nas famílias funcionais eles podem 

ser expressos e os membros da família têm recursos para lidar com eles e tentar resolvê-los.  

Ackerman (1961) afirma que não existe família idealmente sadia e considera 

famílias enfermas como aquelas que fracassaram progressivamente no cumprimento de 

suas funções familiares essenciais. Tais funções seriam a reciprocidade de relações entre os 

papéis familiares, o provimento de vias de solução para conflitos, o estabelecimento de 

complementaridade eficaz e o provimento de apoio aos novos níveis de identificação. Ele 

concebeu seu modelo a partir da identificação de diferentes graus de fracasso na realização 

de funções familiares essenciais e a partir daí estabeleceu níveis de adaptação familiar de 

acordo com a forma como a família maneja seus problemas.  

Para Minuchin (1982) toda família enfrenta situações de tensão e a família 

sadia não pode ser distinguida da família enferma pela ausência de problemas. Para avaliar 

uma família o pesquisador deve dispor de um esquema conceitual do funcionamento 

familiar, baseado na concepção de família como sistema que opera dentro de contextos 

sociais-específicos. Tal esquema deve considerar que a família é um sistema sócio-cultural 

aberto, em processo de transformação; mostra um desenvolvimento através de certo número 

de etapas; adapta-se às circunstâncias em mudança de modo a manter uma continuidade e 

favorecer o crescimento psicossocial de cada membro. 
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Segundo Féres-Carnerio (1996) o funcionamento eficaz de uma família 

requer que os pais e os filhos aceitem o fato de que o uso diferenciado da autoridade é 

necessária no sistema familiar. É na família que os filhos aprendem a negociar em situações 

de poder desigual. É importante, porém, que a autoridade dos pais possa ser questionada e 

que as regras familiares sejam flexíveis e coerentes.  

Apesar dos diferentes critérios para identificar disfunções familiares 

utilizados por alguns estudiosos da família Féres-Carneiro (1996) conclui que o mais 

importante é compreender que há diferentes maneiras das pessoas se organizarem como 

família. Isso é para elas poderem lidar com os problemas em seu sistema de interação e 

provocar mudanças quando estas se fizerem necessárias. A qualidade dessa organização 

dará elementos para que se possa dizer se a interação familiar estará, ou não, a serviço do 

desenvolvimento emocional sadio dos membros da família.  

Um dos modelos utilizados para entender como a doença de um membro 

afeta as relações familiares é o modelo sistêmico. Esse, o qual será utilizado como base no 

presente estudo para entender as relações entre membros de famílias cujo pai é alcoolista.  

Dentro do modelo sistêmico a família é definida como um sistema de regras, 

normas, papéis definidos, funções próprias. A forma mais simples de um sistema é um 

sistema de duas pessoas, filho-mãe, filho-pai, pai-mãe, o que é chamado de díade 

(MINUCHIN, 1982). 

Os sistemas são compostos pelos subsistemas: fraternal-relação entre os 

irmãos, parental-relação dos pais com os filhos e conjugal relação entre a esposa e marido. 

Eles podem ser formados por geração, sexo, interesse ou por função. Cada indivíduo 

pertence aos diferentes subsistemas, nos quais têm diferentes níveis de poder e onde 

aprendem diferentes habilidades. A participação nos subsistemas garante o senso de 

pertencimento e de desenvolvimento de cada membro na estrutura familiar fazendo com 

que o mesmo indivíduo possua diferentes níveis de poder e de habilidades necessárias às 

funções que ocupa (MINUCHIN, 1982).  

Como um sistema movendo-se através do tempo, a família pode ser vista 

dentro de uma perspectiva desenvolvimental. O ciclo de vida familiar é um esquema de 

classificação em estágios que demarcam uma seqüência previsível de mudanças na 

organização familiar, ao longo do tempo no qual podem ser observadas as formações dos 
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subsistemas familiares. Carter e McGoldrick (1995) citam seis estágios do ciclo de vida 

familiar, cada um com suas características.  

O primeiro estágio refere-se a saída de casa do jovem solteiro, nesta fase o 

jovem tem a tarefa primária de chegar a um acordo com sua família de origem para aceitar 

a responsabilidade emocional e financeira pela sua vida, sem romper relações ou fugir 

reativamente para um refúgio emocional substituto. É o momento de estabelecer objetivos 

de vida pessoais e de se tornar um “eu”, antes de juntar-se a uma outra pessoa para formar 

um novo subsistema familiar. Quanto mais o jovem puder se diferenciar do programa 

emocional da sua família de origem nesta fase, menos estressores o acompanhará no ciclo 

de vida de sua nova família. Esse é o momento que o jovem pode escolher emocionalmente 

aquilo que levará da sua família de origem, aquilo que deixará para trás e aquilo que irá 

criar sozinho. Podem ser resumidas as principais tarefas como sendo: buscar a 

diferenciação do eu em relação à família de origem, desenvolver relacionamentos íntimos 

com adultos iguais e estabelecimento do eu com relação ao trabalho e independência 

financeira. A dificuldade dos pais de mudarem a forma de relacionamento, para um 

relacionamento menos hierárquico baseado no fato de que todos são adultos, dificulta na 

realização desta tarefa. Os pais podem encorajar seus filhos adultos jovens, ou podem fazer 

com que eles permaneçam dependentes ou se rebelem e se afastem, num rompimento de 

relações pseudo-independente com seus pais e famílias (CARTER; McGOLDRICK, 1995).  

A presença de alcoolismo na família complica a tarefa de diferenciação para 

todos os membros da família. As fronteiras familiares geralmente são rígidas ou difusas 

demais, os papéis estão freqüentemente trocados ou de alguma maneira inadequados. Os 

triângulos disfuncionais são ativados e modificados dependendo de o sistema estar numa 

fase seca ou numa fase alcoolizada. É neste ambiente familiar disfuncional que o jovem 

adulto foi criado que ele deve diferenciar-se. O problema é que ele ou ela desenvolveu a 

capacidade para sobreviver dentro do sistema familiar sem ter desenvolvido a capacidade 

para separar-se dele. Para resolver o problema da diferenciação o jovem pode tornar-se 

alcoolista, assumindo uma posição pseudo-diferenciada; ele ou ela pode perpetuar um papel 

familiar de funcionamento super-responsável e casar com um alcoolista; ou pode 

simplesmente, romper emocionalmente com a família de origem (KRESTAN; BEPKO, 

1995). 



 5

Segundo Bowen (1978) os rompimentos das relações jamais resolvem 

relacionamentos emocionais, o jovem adulto que rompe relações com seus pais o fazem 

reativamente e, de fato, ainda estão vinculados emocionalmente ao programa familiar, e 

não independentes deles. A mudança rumo ao status adulto-adulto requer uma forma de 

relacionar-se mutuamente respeitosa e pessoal, em que os jovens adultos podem apreciar os 

pais como eles são, sem precisar transformá-los naquilo que eles não são e sem culpá-los 

por aquilo que não puderam ser. Os jovens adultos também não precisam submeter-se às 

expectativas e desejos paternos, às suas próprias custas. Somente quando as gerações 

conseguem modificar suas relações de “status” e reconectar-se de uma maneira nova é que 

a família pode prosseguir desenvolvimental (CARTER; McGOLDRICK, 1995).  

  O estágio seguinte é a união das famílias no casamento, o novo casal. Nessa 

fase ocorre a formação do subsistema conjugal, ambos marido e esposa devem estar 

comprometido com o novo sistema. Para que isto aconteça é preciso que as fronteiras 

estejam claras. O casal enfrenta a tarefa de separação de cada família de origem e de 

negociar uma relação diferente com os pais, irmãos e parentes afins. As lealdades devem 

mudar, porque os compromissos fundamentais dos novos esposos são com seu matrimônio. 

As famílias de origem devem aceitar e apoiar esta ruptura (MINUCHIN, 1982). 

Às vezes a incapacidade de formalizar um relacionamento de casal indica 

que elas ainda estão muito emaranhadas com suas próprias famílias para definirem um 

novo sistema (CARTER; McGOLDRICK, 1995).  

   O terceiro estágio é das famílias com filhos pequenos, formando assim o 

subsistema parental, no qual o casal vai exercer o papel de pai/mãe. A mudança neste 

estágio requer que os adultos avancem uma geração e se tornem cuidadores da geração 

mais jovem. A parentalidade requer a capacidade de nutrir, guiar e controlar 

(MINUCHIN,1982). A possibilidade de assumir papéis de pai e mãe está relacionado ao 

grau de satisfação das suas necessidades, nos papéis de filhos vividos nas suas famílias de 

origem, no âmbito da diferenciação do eu de cada um (CASTILHO, 1994; JONES; 

WELLS, 1996). Os pais, muitas vezes, não possuem maturidade emocional porque não 

receberam os cuidados parentais na sua própria infância, não lhes foram assegurados papéis 

filiais adequados. 
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Quando os pais não conseguem assumir essa tarefa os problemas mais 

comuns são as brigas entre eles sobre assumir responsabilidades e a recusa ou incapacidade 

de comportarem-se como pais com seus filhos. Diante desta situação um dos filhos pode 

assumir o papel do pai. A inversão de papéis, temporária ou contínua é seguida por uma 

distorção da relação entre os dois parceiros em que uma das figuras parentais coloca o filho 

na posição parental. O filho parental é aquele que se identifica com a posição parental e não 

com os pais (MINUCHIN,1982). As dificuldades aparecem quando esta parentificação 

deixa de ser temporária. Este filho é colocado numa posição na qual é excluído do 

subsistema fraterno e elevado ao subsistema parental assumindo prematuramente uma 

responsabilidade emocional que pode incluir os papéis de confidente, pacificador e ajudante 

dos pais (JONES; WELLS, 1996; MINUCHIN; FISCHMAN, 1990). Como resultado desta 

situação o filho pode se aproximar de um dos genitores e se afastar do outro. Essa dinâmica 

de aproximação-afastamento assume a forma de um triângulo em que dois membros são 

excessivamente próximos e um terceiro é excessivamente distante (AYLMER, 1995). 

Pesquisas e trabalhos clínicos têm demonstrado que o filho parental, criança 

ou adolescente, tem prejuízo no seu desenvolvimento, bem como no seu processo de 

diferenciação e de separação da família (VALLEAU, BERGNEN; HORTON, 1995).  

Outra fonte de estresse no estágio de famílias com filhos pequenos são os 

conflitos conjugais, os quais podem interferir nas relações entre pais e filhos. A relação 

conjugal tem a função de estabelecer as necessidades de intimidade do casal e também de 

oferecer suporte emocional e auxílio na educação dos filhos. Pesquisas têm demonstrado a 

interdependência entre o subsistema conjugal e o subsistema parental (BIGRAS; 

PAQUETTE, 2000). As influências negativas produzidas por relações conjugais 

insatisfatórias podem ocasionar nas crianças problemas físicos e psicológicos, dentre eles: 

problemas de saúde, depressão, baixa competência social, baixa performance acadêmica e 

vários outros distúrbios de conduta correlacionados (GOTTMAN, 1998).   

Uma das conseqüências da insatisfação conjugal pode ser o desenvolvimento 

de depressão mais comum nas esposas e o alcoolismo nos maridos (LEE; GOTLIB, 1994).  

Os prejuízos do alcoolismo paterno foram apontados nas pesquisas relatadas 

no capítulo quatro deste trabalho.  
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 O quarto estágio é o das famílias com adolescentes. Esta fase assinala uma 

nova definição dos papéis dos pais em relação aos filhos. As fronteiras agora devem ser 

permeáveis. Os pais não podem mais impor uma autoridade completa. Os adolescentes 

trazem seus amigos e novos ideais para o ambiente familiar.  As famílias que apresentam 

dificuldades nesta fase podem estar fechadas a novos valores e ameaçadas por eles, e estão 

fixadas numa visão anterior de seus filhos.  A tarefa dos pais consiste em aumentar a 

flexibilidade das fronteiras familiares para incluir a independência dos filhos e as 

fragilidades dos avôs (CARTER; McGOLDRICK, 1995).    

Famílias no meio da vida são as que estão no quinto estágio do ciclo vital 

que têm o objetivo de lançar os filhos e seguir em frente. As principais características dessa 

fase são: renegociar o sistema conjugal como díade, estabelecer relacionamentos de adulto-

para-adulto entre os filhos crescidos e seus pais, realinhamento dos relacionamentos para 

incluir parentes por afinidades e netos (CARTER; McGOLDRICK, 1995).  

E, no sexto estágio, estão as famílias que se encontram na fase tardia da vida. 

Os familiares nessa fase devem abrir espaço para a sabedoria e experiência dos idosos, 

apoiando a geração mais velha sem super funcionar por ela, lidar com a perda do cônjuge, 

irmãos e outros iguais e preparar-se para própria morte, na qual exige revisão e integração 

da vida (CARTER; McGOLDRICK, 1995).   

Entendendo que a família compreende todo o sistema emocional de pelo 

menos três gerações é importante considerar o movimento de todo o sistema geracional 

abrangendo três ou quatro gerações em seu movimento através do tempo. Não se pensa que 

a influência da família esteja restrita aos membros de uma determinada estrutura doméstica 

ou a um dado ramo familiar nuclear do sistema. O método clínico de Bowen (1978) 

investiga os padrões familiares através de seu ciclo de vida em várias gerações, focalizando 

especialmente os eventos nodais e os pontos de transição no desenvolvimento familiar, 

tentando compreender a disfunção familiar no momento presente. O genograma é um dos 

instrumentos que possibilita a investigação dos padrões das relações intergeracional. 

O funcionamento familiar adequado necessita que os limites dos subsistemas 

sejam claros. A clareza dos limites da estrutura familiar é muito importante para o bem 

estar de todos os membros da família (MINUCHIN, 1982). 
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O modelo familiar sistêmico utiliza-se do referencial interacionista para 

compreender o doente no seu contexto familiar. O foco de análise não é no indivíduo ou 

seus conflitos internos e sim as interações que ele estabelece com seu ambiente familiar. 

A premissa básica é que a família é um sistema entre sistemas, e que é 

essencial para a exploração das relações interpessoais e das normas que regulam a vida dos 

grupos significativos a que o indivíduo pertence, para uma compreensão do comportamento 

dos membros e para a formulação de intervenções eficazes. O objeto de investigação é o 

que acontece entre as unidades do sistema, a forma como as mudanças nas outras unidades 

são precedidas ou seguidas por mudanças nas outras unidades (ANDOLFI, 1981).  

A idéia central da teoria sistêmica é ser o “doente”, ou membro sintomático, 

apenas um representante circunstancial de alguma disfunção no sistema familiar. Na 

maioria das correntes teóricas o distúrbio mental é visto como a manifestação de conflitos 

internos, tendo sua origem no próprio indivíduo. O modelo sistêmico enfatiza o distúrbio 

mental como a expressão de padrões inadequados de interação no interior da família 

(MINUCHIN, 1990).  

Toda família tem sua forma de funcionar e de se organizar para satisfazer às 

necessidades de seus membros e se adaptar nos momentos de crise ou proporcionar 

cuidados ao membro doente. O funcionamento familiar é multidimensional e possui várias 

características do processo englobando compreensão, flexibilidade, afetividade, formas de 

comunicação e controle de comportamento (PATTERSON, 2002). 

Para o modelo sistêmico, certas propriedades são importantes para entender 

a organização e funcionamento da família. Globalidade ou Circularidade refere-se a toda 

e qualquer parte de um sistema que está relacionada de tal modo com as demais e, 

conseqüentemente, no sistema total, isto é, um sistema comporta-se com um todo coeso, 

inseparável e interdependente. Dessa maneira, “distúrbio mental”, quando aparece, é parte 

integral das interações recíprocas entre os membros da família que operam como em 

sistema total. Retroalimentação ou feedback refere-se a idéia que mostra que as partes de 

um sistema não se somam umas às outras, nem estão unilateralmente relacionadas, elas se 

unem através de uma relação circular. A retroalimentação e a circularidade são o modelo 

causal para uma teoria de sistemas interacionais. Portanto a família, segundo o modelo 

sistêmico, pode ser encarada com um circuito de retroalimentação, dado que o 
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comportamento de cada pessoa afeta e é afetado pelo comportamento de cada uma das 

outras pessoas (MINUCHIN, 1990).   

Conseqüentemente a família para responder às exigências do meio e para 

realizar suas funções de suporte econômico, educação e socialização dos seus membros, 

proteção e cuidado dos membros vulneráveis e satisfazer as necessidades básicas de 

alimentação e cuidado deve ter uma estrutura no mínimo composta por: limites entre os 

subsistemas, liderança dos pais, recursos para lidar com os conflitos e uma boa 

comunicação (MINUCHIN, 1982; FÉRES-CARNEIRO, 1996).   

A estrutura familiar é o conjunto invisível de exigências funcionais que 

organiza as maneiras pelas quais os membros da família interagem. Uma família é um 

sistema que opera através de padrões transacionais. Essas transações relacionais localizam 

o lugar de cada membro da família, estabelecendo seu papel e a forma com que é exercido. 

Transações repetidas estabelecem padrões de como, quando e com quem se relacionar e 

estes padrões reforçam o sistema. Os padrões de relacionamento dão a identidade e, ao 

mesmo tempo, mantém a estrutura familiar tal como se apresenta regulando o modo como 

seus membros se relacionam. Este fato pode ser observado nas famílias através de sua 

dinâmica relacional. Cada indivíduo aprende a se relacionar no sistema utilizando-se de 

regras que podem estar claramente verbalizadas, ou não. Por exemplo, quando uma mãe diz 

a seu filho para tomar o seu suco e ele obedece, esta interação define quem ela é em relação 

a ele e quem ele é em relação a ela, naquele contexto e naquele momento. Quando um filho 

solicita afeto à mãe e dinheiro ao pai, são solidificadas a função afetiva vinda 

prioritariamente da mãe e a função provedora do pai. Operações repetidas nestes termos 

constituem um padrão de relacionamento (MINUCHIN; FISCHMAN 1990). 

Os padrões de relacionamento que se destacam são: relacionamento distante, 

relacionamento conflituoso, rompimento, relacionamento muito estreito ou 

superenvolvimento, relacionamento harmônico, relacionamento fundido e conflitual, 

aliança, triangulação e coalizão (MIERMONT, 1994).  

O relacionamento distante caracteriza a forma de relacionamento encontrado 

principalmente nas famílias desligadas, com fronteiras rígidas. O relacionamento entre os 

membros tem pouco contato, principalmente de ordem emocional. Caracterizado pelas 

relações nas quais há constantes atritos que geram muita ansiedade e desavenças no meio 
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familiar, traduzidos por dificuldades de comunicação, tais como desqualificação e 

desconfirmações do outro, podendo evoluir para padrões de comunicação simétricos 

capazes de gerar violência física, são as relações conflituosas (MIERMONT, 1994). 

Os relacionamentos nos quais a ligação emocional entre os membros é 

mantida, apesar de não haver contato entre os mesmos é denominado de rompimento. O 

relacionamento muito estreito ou superenvolvimento caracteriza os relacionamentos nos 

quais há fusão e dependência emocional entre os membros familiares, ou seja, caracteriza 

relacionamentos nos quais não há nível adequado de diferenciação entre os membros 

(MIERMONT, 1994). 

O relacionamento fundido e conflitual caracterizam os relacionamentos nos 

quais existe estreita dependência emocional e presença constante de conflitos entre os 

membros familiares, não havendo diferenciação entre os mesmos (MIERMONT, 1994). 

A ligação baseada nas lealdades invisíveis que interferem, também, no 

processo de diferenciação, porém em menor grau que o superenvolvimento é chamado de 

aliança (MINUCHIN, 1982). 

Minuchin (1982) identificou que, em certas famílias, nas quais os padrões de 

interação são particularmente rígidos e inibidores das mudanças e do crescimento dos 

indivíduos, a triangulação pode estar presente. Triangulação refere-se a uma relação estável 

intergeracional, em que a maioria das vezes um dos progenitores está aliado ao filho 

adolescente e coligado contra outro progenitor (HALEY, 1980). 

A pessoa triangulada cumpre, desse modo, uma função periférica de 

regulação da tensão existente entre outras duas e, na ausência de conflito explícito, 

encontra-se em um estado de insegurança e mesmo de sofrimento emocional. Em caso de 

conflito, o embaraço ou o sofrimento desvia-se e é transferido para os membros da díade, 

enquanto o terceiro vê-se aliviado (MIERMONT, 1994). 

A coalizão consiste na aliança de duas pessoas contra uma terceira, 

caracterizado por uma propriedade específica das tríades (MIERMONT, 1994). 

O relacionamento harmônico define-se como a experiência emocional de 

união entre dois ou mais membros familiares que nutrem sentimentos positivos um para 

com o outro e que possuem interesses, atitudes ou valores recíprocos. Inclui diferenciação 

dos membros entre si e com suas famílias de origem (MIERMONT,1994). 
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Padrões de relacionamento são aqueles que regulam o comportamento dos 

membros da família e são mantidos por dois sistemas de repressão. O primeiro é genérico, 

envolvendo as regras universais que governam e a organização familiar. Por exemplo, 

Hierarquia de poder - pais e filhos têm diferentes níveis de autoridade e que deve existir 

uma complementaridade de funções entre marido e mulher aceitando a interdependência 

e operando como equipe. O segundo é idiossincrático, envolve as expectativas mútuas de 

membros específicos da família (MINUCHIN, 1982).   

A estrutura familiar deve ser capaz de se adaptar e mudar quando as 

circunstâncias mudam. A família como um sistema depende de uma extensão suficiente de 

padrões da acessibilidade de padrões transacionais alternativos e de flexibilidade para 

mobilizá-los, quando necessário. A família deve ser capaz de transformar-se de maneira 

que atenda às novas circunstâncias, sem perder a continuidade, o quê proporciona um 

esquema de referência para seus membros. Por exemplo, a situação de um dos membros 

portador de uma doença crônica exige que a família reorganize seus papéis, regras e padrão 

de relacionamento para se adaptar às necessidades especiais deste membro (MINUCHIN, 

1982). 

Os sistemas familiares são compostos de regras que delimitam as fronteiras 

entre os subsistemas e definem quem participa, e como, das funções familiares. Por 

exemplo, a fronteira de um subsistema parental é definida, quando uma mãe diz ao seu 

filho mais velho: “você não é o pai de seu irmão, se ele está andando de bicicleta na rua, 

diga-me e eu o farei parar”. Suas funções são de proteger a diferenciação do sistema. Cada 

subsistema familiar tem funções específicas e faz exigências específicas a seus membros, e 

o desenvolvimento de habilidades interpessoais, conseguidas nestes subsistemas, está 

baseada na liberdade do subsistema de interferências (MINUCHIN, 1990). 

Para o funcionamento apropriado da família, as fronteiras dos subsistemas 

devem ser nítidas e bem definidas para permitir que os membros do subsistema tenham 

clareza de suas funções e possam desempenhá-las sem interferências. Existem fronteiras 

difusas onde a diferenciação do sistema familiar fica comprometida e as fronteiras não são 

bem definidas. Este sistema pode ficar sobrecarregado e isto pode ser um indicativo de que 

este sistema não tem recursos necessários para lidar com as situações estressantes.  
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Outras famílias desenvolvem fronteiras excessivamente rígidas. A 

comunicação entre os subsistemas se torna difícil e as funções protetoras da família ficam 

prejudicadas. Estes dois extremos de funcionamento das fronteiras são chamadas de 

emaranhamento e desligamento. A partir do tipo de fronteira pode-se definir o tipo de 

interação familiar de forma qualitativamente (MINUCHIN, 1982).  

Em termos humanos, emaranhamento e desligamento se referem a um estilo 

transacional e não a uma diferença qualitativa entre um sistema funcional e disfuncional. A 

maioria das famílias tem subsistemas emaranhados e desligados. O subsistema mãe-filho 

pode tender para o emaranhamento, enquanto as crianças são pequenas, e o pai pode 

assumir uma posição desligada em relação aos seus filhos. A mãe e as crianças mais moças 

podem estar tão emaranhadas de modo a tornar o pai periférico, enquanto o pai assume uma 

posição mais ligada com as crianças mais velhas (MINUCHIN, 1982). 

   À medida que o ciclo vital familiar se desenvolve podem aparecer 

situações de estresse ou doença que modificam a interação familiar. O comportamento de 

um membro afeta imediatamente os outros, e o estresse num membro individual repercute 

fortemente através das fronteiras e ressoa rapidamente nos outros subsistemas. As relações 

que assumem posições nos extremos (emaranhadas ou desligadas) indicam possível 

patologia. Um subsistema altamente emaranhado de mãe e filhos, por exemplo, pode 

excluir o pai (MINUCHIN, 1982).   

A compreensão da vida familiar é complexa e requer a adoção de um 

referencial teórico que tente dar conta de toda essa complexidade. No presente estudo 

buscou-se apoio do referencial sistêmico ainda que se tenha limitado o foco nas relações 

entre pais e um dos filhos. 
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2. PESQUISA NA ÁREA DA FAMÍLIA 

 

A partir do pressuposto que as dificuldades psicológicas e distúrbios 

psiquiátricos de adultos e crianças devem ser compreendidos no contexto familiar, os 

diversos profissionais têm centralizado seus estudos nas relações familiares. Apontam, 

ainda, que a família é o contexto mais importante para o desenvolvimento da saúde mental 

dos indivíduos (ANDOLFI et al. 1984; MINUCHIN, 1990; BOSCOLO, 1993). É nesse 

ambiente que a criança recebe os cuidados básicos para sua sobrevivência e também 

satisfaz suas necessidades afetivas e cognitivas tão importantes para sua saúde mental. Sua 

socialização acontece em grande parte na família, é nesse ambiente que ela aprende a se 

relacionar com os outros.   

Atualmente muitos teóricos têm estudado o ambiente familiar (WAGNER et 

al. 1998; SIMIONATO-TOZO; BIASOLI-ALVES, 1998; DE ANTONI, BARONE; 

KOLLER, 2007) concluindo que é fundamental que os profissionais de saúde e educadores 

busquem conhecimento sobre as relações familiares para terem uma maior compreensão do 

desenvolvimento dos indivíduos e para elaborarem estratégia de intervenções. Pois, se há 

uma visão da família como um todo é possível verificar como ela influencia na saúde ou na 

doença dos indivíduos.  

Os pesquisadores têm chamado atenção para os cuidados teórico-

metodológicos na realização de pesquisas com famílias (DESSEN et al. 2000). 

Primeiramente é importante focalizar a singularidade e a complexidade da rede relacional 

da família, a qual está inserida em um contexto cultural também em desenvolvimento. 

As pesquisas realizadas com famílias mostram que ainda há estudos em que 

o referencial teórico não é citado, enquanto em outros surgem incongruências entre o 

problema, o quadro teórico e a metodologia adotada (FEETHAM, 1991; ALTHOFF, 1999). 

O primeiro passo do pesquisador será definir o conceito de família (FEETHAM, 1991). O 

pesquisador não deverá esquecer de utilizar um conceito de família que seja apropriado ao 

contexto histórico e sócio-cultural das famílias pesquisadas (DESSEN et al. 2000). 

Para Osório (1996) a família é uma unidade grupal que envolve relações 

pessoais de aliança (casal), filiação (pais/filhos) e consangüinidade (irmão), e que cabe a 

ela fornecer ao sujeito condições para a aquisição de suas identidades pessoais. O autor 
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acrescenta que a família desenvolveu funções diversificadas para transmitir valores éticos, 

estéticos, religiosos e culturais. Complementa argumentando que as famílias podem ser 

classificadas em nucleares (composta de pai-mãe-filhos), extensas (composta de outros 

membros com laços de parentescos consangüíneos) e abrangente (que inclui outras pessoas, 

que não parentes, coabitando). 

Segundo Cecconello (2003) a família é o primeiro ambiente do qual a 

criança participa, interagindo através de relações face-a-face. Inicialmente, estas interações 

ocorrem pela relação da mãe com a criança. Aos poucos, as relações vão se expandindo 

dentro do grupo familiar, formando, dentro deste sistema, vários subsistemas, como a 

relação pai-criança e a relação entre irmãos. A família é a maior fonte de segurança, 

proteção, afeto, bem-estar e apoio para a criança. Nela a criança exercita papéis e 

experimenta situações, sentimentos e atividades.  

O conceito de família que será utilizado neste estudo está baseado na teoria 

sistêmica segundo Minuchin (1990) que a compreende como um conjunto de pessoas em 

interação, que possuí uma forma de interagir e que seus elementos estão vinculados nos 

diferentes papéis e subsistemas. A família é um sistema em constante evolução que precisa 

adaptar sua estrutura as mudanças relacionais inerentes ao ciclo de vida familiar, ao 

contexto social mais amplo e ainda as situações especificas de cada membro. 

Elsen e Althoff (2004) argumentam que é necessário avaliar criticamente as 

teorias desenvolvidas e adaptadas para o campo de família, no sentido de verificar sua 

adequação a diferentes culturas, diversidade de disciplinas e diferentes classes sociais. 

Questiona-se se o referencial teórico utilizado em pesquisas tem ajudado a responder 

questões relevantes na compreensão do funcionamento das famílias e dos processos de 

desenvolvimento humano levando em consideração suas diferenças culturais.  

Outra questão que merece atenção na pesquisa realizada com famílias é a 

definição do problema que será pesquisado. Na área familiar os assuntos são amplos, 

múltiplos e diversos, dificultando, muitas vezes a formulação clara do problema a ser 

pesquisado. É a partir da definição do problema que será feito o delineamento 

metodológico da pesquisa, definindo quem serão os participantes da pesquisa, como será 

feita a coleta de dados, como será feita a análise dos dados e conseqüentemente qual teoria 
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servirá de base para a interpretação dos dados (ELSEN; ALHOFF, 2004). As pesquisas na 

área de família são relativamente novas e as questões metodológicas ainda não estão claras.  

Com relação à coleta de dados, as informações podem ser obtidas através 

dos membros das famílias de forma individual ou da família como um todo. Uma dúvida 

freqüente é se todos os membros da família devem ser entrevistados. No entanto, os autores 

sugerem um mínimo de subsistemas que precisa ser incluído para ter um grau maior de 

certeza sobre o conhecimento produzido a respeito do segmento da realidade que estamos 

recortando, isto é, no mínimo díades (relação entre duas pessoas, exemplo pai e filho) e 

tríades (relação entre três pessoas, exemplo pai-mãe e filho). Dados de dois ou mais 

indivíduos sobre o relacionamento da família podem representar que os membros estão 

compartilhando os mesmos significados (FEETHAM, 1991). Fisher e et al. (1982) citam a 

origem dos dados em três níveis: individual, no qual os dados são coletados unicamente de 

um dos membros da família; relacional, no qual os dados são em nível individual, mas são 

coletados de dois ou mais membros e são combinados; transacional em que os dados são a 

medida da família, são derivados da unidade familiar e são diferentes da soma das partes 

dos membros das famílias.  

Uma das dificuldades encontradas na fase de coleta dos dados está na 

escolha dos instrumentos e técnicas que serão utilizados. É preciso utilizar técnicas e 

instrumentos adequados com a investigação do problema levantado. Por exemplo, é difícil 

encontrar instrumentos que possam avaliar as díades ou tríades familiares (DESSEN et al. 

2000). Na pesquisa clínica sobre o funcionamento familiar de dependentes de drogas 

inicialmente priorizava-se a entrevista como principal método de investigação. No entanto, 

a diversidade dos padrões de funcionamento dessas famílias, exigiu o desenvolvimento de 

instrumentos sistematizados (SILVA; FORMIGONI, 1999). 

Um dos primeiros instrumentos padronizados para avaliação familiar foi o 

genograma, proposto por Bowen (1978). O genograma é uma representação gráfica 

multigeracional da família, que inclui desde dados informativos gerais da família até as 

relações e interações familiares. É um instrumento largamente utilizado na pesquisa clínica 

com família e tem-se mostrado importante na compreensão dos padrões das famílias de 

origem dos dependentes químicos (McGOLDRICK, 1985, ORTH, 2005). É elaborado 

tendo por base uma série de símbolos distribuídos num diagrama.  



 16

Na década de 80, aumentou nos EUA, o interesse pelo desenvolvimento de 

instrumentos de avaliações quantitativas para investigar tanto a história familiar de 

problemas com o álcool como o funcionamento familiar geral dos dependentes de álcool ou 

outras drogas (SILVA; FORMIGONI, 1999). 

Vários são os instrumentos que têm sido utilizados para avaliar as relações 

familiares de farmacodependentes, destacando-se entre elas a FES -Family Environment 

Scale-(MOSS; MOSS, 1986), a DAS - Dyadic Adjustment Scale (SPANIER, 1976), a 

FTQ- Family Tree Questionnaire (MAN et al. 1985) e FAM - Family Assessment Measure 

(SKINNER, 1983). Outros instrumentos têm sido utilizados para avaliar o funcionamento 

de famílias de modo geral, como: FAST Family System Test (GEHRING, 1993), entrevista 

familiar estrutura (FÉRES-CARNEIRO, 1996), o Familiograma (TEODORO, 2006) e 

outros.  

O procedimento para a análise dos dados é outra fase importante na pesquisa 

com famílias. Fisher et al. (1985), afirmam que geralmente a análise dos dados obtidos dos 

estudos de famílias apresentam problemas teóricos e estatísticos. Por exemplo, quando são 

usados dados que foram relacionados, a técnica usada para combinar escores de dois 

membros pode apresentar um escore para o qual falta significado teórico.  De qualquer 

forma, escores combinados podem resultar na redução de muitas informações produzidas 

pelo escores originais, o qual pode transformar e levar para a distorção da interpretação dos 

dados. Diferentes análises podem ser usadas com os mesmos dados. Se as várias técnicas 

produzirem os mesmos resultados, a técnica particular provavelmente não é significativa. 

Portanto, as técnicas utilizadas na coleta de dados devem estar ligadas conceitualmente e 

serem apropriadas à interpretação dos dados.   

Kreppner (1989) identificou padrões de interação típicos de cada família 

para, em seguida, proceder à análise de certas características generalizadas a partir dos 

vários casos. Essa estratégia permitiu descrever o processo, elaborando sistemas de 

categorias que fossem seletivos e passíveis de uma análise quantitativa minuciosa. 

Dessen (1994) argumentou que a tendência no estudo das interações e 

relações familiares têm sido a de considerar como primeira etapa da investigação as 

análises qualitativas e, posteriormente, elaborar sistemas de categorias que sejam passíveis 

de uma análise quantitativa.  
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Elsen e Althoff (2004) identificaram perguntas clássicas que têm surgido na 

literatura fazendo refletir sobre as decisões que devem ser tomadas no desenho das 

pesquisas com as famílias. Por exemplo, é necessário que se conceitue família para 

considerar o estudo da família. Há teorias de famílias claramente formuladas para 

fundamentar os estudos: obtenções de informações ou dados que tem como objeto de 

estudo a unidade familiar; de que forma focalizar a família como unidade de análise. Enfim 

organizar uma pesquisa que tenha o foco de análise a unidade familiar. 

São poucas as pesquisas que consideram a família como uma unidade de 

análise. Geralmente os estudos nesta área estão relacionados ao indivíduo na família 

formando díades, pai-mãe, filho-mãe, quando o interesse é a mãe, pai ou o filho (SIDAN; 

JONES 1995) 

Para Feetham (1991) é importante distinguir entre pesquisas de família e 

pesquisas relacionadas à família. A pesquisa relacionada à família refere-se ao foco nas 

relações entre membros de uma dada família, usando-se dados derivados dos indivíduos. A 

pesquisa sobre família, por outro lado, focaliza a unidade familiar como um todo. Os 

membros individuais não são explicitamente considerados. Em vez disso, o comportamento 

da unidade familiar é levado em consideração. Na pesquisa sobre família, os 

relacionamentos não são lineares, assim a correspondência, “a mais b mais c não é igual a 

x”. Isso porque a, b e c não são unidades independentes mas  todos eles compreendem uma 

unidade  que interage com x, e não se soma ao x. As hipóteses na pesquisa com família 

podem, contudo, ser formuladas como seqüências de ações ou configurações de 

comportamentos. Nas pesquisas relacionadas à família o pesquisador avalia as respostas 

individuais dos seus membros, ou os construtos relativos às famílias ou membros das 

famílias. A seqüência ou os padrões de comportamento são examinados na pesquisa sobre 

família e não a mera presença ou ausência de um dado comportamento. A complexidade 

não linear da pesquisa com família é consistente com a tese que afirma ser a família e não a 

soma de suas partes mas uma recriação, devida aos padrões de interação de seus membros. 

Este tipo de pesquisa contribui para nossos conhecimentos sobre o funcionamento e a 

estrutura familiar.   

Ainda segundo Feetham (1991) pode-se agrupar as propostas de estudo com 

famílias segundo seus objetivos. São eles: 1. desenvolver teorias que irão descrever, 
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explicar e predizer como as pessoas lidam com certos problemas de saúde; 2. examinar 

respostas das famílias e de seus membros a estados de transição adversos; 3. testar teorias 

no atendimento de famílias; 4. formular teorias para predizer o funcionamento familiar e; 5. 

identificar fatores preditivos de sucesso no enfrentamento de crises.   

Para tanto alguns itens acima enumerados serão retomados em questões 

posteriores.  
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3. O PAPEL DO PAI NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 
Nas décadas de 60 e 70 os estudos de psicologia do desenvolvimento 

enfatizaram a relação mãe-filho e colocaram a mãe como a responsável pelo 

desenvolvimento sadio da criança. Dentro desses estudos podemos citar alguns autores 

clássicos, como Spitz (1945), Bowlby (1969), e Winnicott (1971). Neles, o pai era 

praticamente excluído. Quando verificada sua presença, ocorria, principalmente, em 

estudos, que investigaram os distúrbios causados pela ausência de um dos pais no 

desenvolvimento infantil (RODRIGUES; TRINDADE, 1999). 

Observa-se uma grande lacuna sobre o papel do pai no desenvolvimento da 

criança, pois a figura paterna estava determinada como sendo de provedor-protetor cabendo 

à mãe o papel de cuidadora (TRINDADE, 1991).  

A partir da década de 70 alguns fatos históricos como: o movimento 

feminista, as transformações na organização familiar e a inserção da mulher no mercado de 

trabalho, contribuíram para que o papel do pai mudasse. Mas só a partir da década de 90 as 

produções científicas sobre paternidade tiveram como premissa que os pais são 

teoricamente importantes no desenvolvimento psico-social-emocional saudável de seus 

filhos. Mas, raramente se encontravam trabalhos nos quais as atividades paternas e a 

relação pai-filho fossem realmente observadas.  (MACKEY, 1996).  

Antigamente, para defender a prole o pai tinha que caçar e guerrear. Ao 

longo dos séculos, seu papel foi se modificando e passou a ser o de garantir o sustento da 

família. Hoje, o papel do pai vai se modificando e o homem é convocado a dar um outro 

nível de proteção a seus filhos, que os imunize contra forças destrutivas como gangues, 

drogas e promiscuidade sexual (GOTTMAN; DeCLAIRE, 2001).  

O pai deixou de ser a fonte principal do sustento dos filhos e algumas 

crianças crescem sem sua presença devido aos elevados índices de divórcio. As estatísticas 

do registro civil mostram que, entre 2004 e 2005, a taxa de divórcios no Brasil passou de 

1,2 para 1,3 por mil pessoas de 20 anos ou mais e atingiu seu maior patamar desde 1995 

(IINATITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICO, IBGE 1995).  

Os psicólogos têm sustentado que o envolvimento do pai na educação dos 

filhos é importante. Os pais podem influenciar os filhos de forma diferente que as mães, 

especialmente no que diz respeito ao relacionamento da criança com os colegas e seu 
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desempenho na escola. Gottman e Declaire (2001) afirmam que meninos com pais ausentes 

têm mais dificuldade de encontrar o equilíbrio entre a afirmação da masculinidade e o 

autocontrole. Conseqüentemente, têm mais dificuldade de aprender a se controlar 

emocionalmente e adiar a gratificação de seus desejos, habilidades que adquirem 

importância cada vez maior à medida que o menino cresce e procura amizades, sucesso 

acadêmico e ascensão profissional. 

Já nos primeiros dias de vida o relacionamento do pai com o seu filho pode 

trazer benefícios para o desenvolvimento da criança. Pedersen (1979) revelou que bebês de 

cinco meses do sexo masculino que tinham muito contato com os pais estranhavam menos 

as pessoas. Esses bebês vocalizavam mais para pessoas estranhas e atiravam-se mais no 

colo de qualquer um que aqueles cujos pais não se envolviam tanto. Entwisle e Doering 

(1981) perceberam que os pais que, já no hospital, logo que a criança nascia, trocavam-lhe 

as fraldas, davam-lhe banho, embalavam-na e cuidavam dela de outras formas tinham mais 

probabilidade de continuar fazendo essas coisas por meses. Tais situações oferecem ao 

bebê oportunidades de ir aprendendo a conhecer os sinais de um e do outro, iniciando assim 

uma relação positiva.  Se o pai cuidou do filho desde bebê, o pai provavelmente haverá de 

continuar participando de sua criação até a adolescência.           

Franz, McCleland e Winberger (1991) realizaram um estudo, iniciado na 

década de 50 e mostraram que as crianças cujos pais eram presentes e se envolviam em sua 

educação quando elas tinham cinco anos, tornaram-se adultos mais compreensivos e 

humanos do que aquelas cujos pais eram ausentes. Aos 41 anos, os participantes do estudo 

que haviam recebido mais carinho do pai quando crianças tinham relacionamentos sociais 

melhores. As evidências incluíam casamentos mais felizes e duradouros, relações mais 

próximas com os filhos e prática de atividades de lazer com outras pessoas que não os 

familiares. 

A literatura tem apontado o aparecimento de novas formas de paternidade, 

referindo-se à participação afetiva dos homens no cotidiano familiar, particularmente no 

cuidado com as crianças. Aparece então a figura do pai cuidador que estabelece uma 

relação afetiva com seu filho (LYRA, 1998).  

Um dos fatores que influencia a constituição do sujeito como pai são os 

modelos de pai que este recebe nas relações estabelecidas em sua família de origem.  É 
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através das relações estabelecidas com o próprio pai/mãe ou responsável, no contexto 

familiar, que ele vai interiorizando a função paterna. Rezende e Alonso (1995) observaram 

que a maior parte dos pais entrevistados experienciaram uma infância marcada pela 

participação ativa dos seus pais/homens, vivência essa que promoveu a apropriação de 

modelos relacionados de gênero diferenciados. Esses pais/homens afirmaram que seus pais 

eram afetivos e que tinham prazer em cuidar de seus filhos, atribuindo importância à 

presença da figura paterna no processo do desenvolvimento infantil.   

Em outra pesquisa realizada com pais adolescentes foi observado que o 

modelo paterno deles era seu próprio pai, mas alguns acreditavam estar sendo melhores 

para suas crianças do que seus pais haviam sido para eles (ALLEN; DOHERTY, 1996; 

TRINDADE; BRUNS, 1999). Estes pais adolescentes também viam a si mesmos como os 

principais disciplinadores de suas crianças, talvez como desejo de contrabalançar a 

indulgência materna ou pelo ressentimento em função da ausência paterna. 

Ramires (1997), em sua pesquisa que teve como objetivo compreender o 

fenômeno da paternidade do ponto de vista dos pais brasileiros, constatou, dentre os doze 

pais que foram sujeitos de sua pesquisa, a participação já concretizada na criação dos filhos 

ou filhas. Tal participação foi relatada como a divisão de tarefas com a esposa e a 

realização de atividades conjuntas com os filhos. Porém observou-se em alguns pais 

insegurança a respeito de sua importância e necessidade na vida dos filhos, além de receio 

de que a reivindicação do exercício do papel mais efetivo de pai pudesse causar-lhes algum 

dano. Concluiu que os homens davam maior importância à relação entre mãe-filho/filha e 

tinham certeza de que nada substitui essa relação, apesar do desconforto crescente que essa 

representação lhes acarretava. 

 O desenvolvimento da criança é enriquecido quando há um pai 

emocionalmente presente e com capacidade de confortá-la quando ela está triste. Do 

mesmo modo a criança pode ser profundamente prejudicada quando o pai é abusivo, 

excessivamente crítico ou emocionalmente frio. O pai assume papéis no relacionamento 

com os filhos com características próprias, diversas dos relacionamentos mães e filhos. Isso 

significa que seu envolvimento propicia o desenvolvimento de competências diferentes, 

sobretudo na área das relações sociais (GOTTMAN; DeCLAIRE, 2001). Pesquisadores 

observaram que o jeito do pai brincar com os filhos é diferente do jeito da mãe. Os pais 
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passam mais tempo envolvidos em atividades lúdicas e fazem mais brincadeiras físicas e 

excitantes que a mãe. Essas diferenças se mantêm durante a infância, com o pai fazendo 

brincadeiras mais brutas, como atirar a criança para o alto e fazer-lhe cócegas. Alguns 

psicólogos acreditam que o estilo mais rude do pai ajuda muito a criança a aprender sobre 

as emoções. Por exemplo, tendo brincado de luta com o pai, o menino sabe quando uma 

pessoa está exaltada, sabe inventar maneiras de se divertir e sabe reagir aos outros de forma 

que não sejam nem muito paradas nem muito agitadas (GOTTMAN; DeCLAIRE, 2001). 

As crianças estudadas por Gottman e Declaire (2001) que melhor se 

saíram em termos de relacionamento com os colegas e no desempenho acadêmico foram 

aquelas cujo pai legitimava seus sentimentos e elogiava suas conquistas. Inversamente, 

as crianças que tinham mais dificuldade na escola e mais problemas de relacionamento 

eram filhos de pai frio, autoritário, desdenhoso e evasivo.  Três anos depois deste 

estudo em um novo contato com essas famílias e com os professores dessas crianças, 

verificou-se que as que haviam sido humilhadas pelo pai eram as mais difíceis. Eram 

agressivas com os amigos e tinham o pior desempenho escolar e apresentavam 

problema de delinqüência e violência.  Ainda, que, embora o estudo mostrasse que as 

interações mãe/filho também são importantes, quando comparadas com o pai, a 

qualidade do contato com a mãe não permitia prever com tanta certeza o sucesso ou o 

fracasso da criança na escola e com os amigos. 

Por outro lado, Anselmi et al. (2004) encontraram que tanto a mãe como o 

pai influenciam nas dificuldades de aprendizagem, apontando que estas crianças 

apresentavam desenvolvimento cognitivo inferior e mais problemas de comportamento 

quando tinham dificuldade de relacionamento com os pais. 

Pesquisas apontam uma divisão razoavelmente estruturada no papel do pai e 

da mãe, os homens se preocupam com a parte social e de lazer e as mães dispensam 

cuidados à casa e aos filhos (BERTOLINI, 2002).   

Trindade e Menandro (2002) em seu estudo com oito pais adolescentes 

verificaram o significado de paternidade e maternidade para estes jovens e observaram que 

eles identificam como sendo o principal papel do pai o de provedor econômico e de suporte 

emocional para a família, mas citaram que a mãe é a figura principal na vida das crianças. 
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Concluíram que ainda existe a prevalência do modelo tradicional de parentalidade, mas 

mostraram também o aparecimento das relações afetivas entres pais e filhos. 

Mesmo que no exercício da paternidade o homem exerça atividades 

tradicionalmente consideradas femininas, o provimento ainda é uma função masculina 

(COSTA, 2003). Cabe ainda salientar que a questão do apoio financeiro, como função do 

pai, foi predominante nos estudos conduzidos por Siqueira e cols. (2002) e Cabral (2003), 

no contexto brasileiro. Em outros estudos as mães têm sido identificadas como o progenitor 

mais próximo do adolescente e com quem eles estabelecem contato mais íntimo e próximo 

(CLAES, 1998; COSTA, TEIXEIRA; GOMES, 2001;). 

A pesquisa realizada com sete pais de classe baixa focalizou a participação 

paterna no cuidado da saúde de crianças de seis anos e revelou que a participação paterna é 

sintetizada em três dimensões: a educação, na qual o pai é fundamental; os cuidados 

corporais, entendidos como atribuição feminina; e a preservação da integridade, 

considerada dever de todos os membros da família. Embora persista a identificação com 

papéis de gênero tradicionais, ao contrastar discursos com práticas, percebe-se que em 

todas as famílias e, mais intensamente nas nucleares, existem dimensões nas quais os 

homens participam ativamente, evidenciando proximidade física e emocional com os filhos 

(BUSTAMANTE; TRAD, 2005). 

Cia e et al.(2006) entrevistaram pais e mães de crianças da faixa etária de 

sete anos visando avaliar o repertório de habilidades sociais em relação ao envolvimento 

dos pais na educação dos filhos. Quanto ao cuidado com os filhos os pais se preocupavam 

mais em proporcionar lazer fora de casa e as mães em estabelecer horário de deitar e em 

controlar a higiene. 

A presença do pai nos cuidados físicos e na educação e o estabelecimento de 

uma relação mais afetiva entre pai-filho são algumas mudanças da participação masculina 

na educação dos filhos, as quais vêm sendo pesquisadas e chamadas de nova paternidade 

(CIA, D’AFFONSECA; BARHAM, 2004). No geral, esta nova divisão de tarefas parece 

resultar em melhor relacionamento entre os pais e seus filhos (CIA. et. al. 2006). Além 

disso, essa mudança pode reverter em uma boa qualidade da interação entre pais/homens e 

filhos, favorecendo ao desenvolvimento infantil, principalmente no que diz respeito aos 

aspectos sócio-emocionais (ATZABA-PORIA, PIKE; DEATER-DECKAND, 2004). 
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A mãe tem um papel importante na relação do pai com seu filho, pois ela 

tem a capacidade de promover a ligação entre eles, estimulando ou desencorajando o 

envolvimento do pai.  Beitel e Parke (1993) verificaram que o pai costuma se envolver 

menos no cuidado com o recém-nascido se a mãe critica a qualidade de seu desempenho 

com a criança e se ele tem a crença de que a mulher nasce com mais capacidade de criar um 

recém-nascido.  

Os homens estão se esforçando para encontrar uma definição correta do que 

é ser “papai”. Atualmente, os homens estão sendo informados de que tudo o que 

aprenderam com seus próprios pais sobre o que é ser pai: pai é aquela pessoa que “dá 

duro”, que não aparece muito, mais critica que elogia, que não demonstra afeição nem 

qualquer outra emoção a não ser raiva, já não se aplica. Atualmente espera-se que os 

homens sejam pais sensíveis, interessados, esclarecidos, realmente presentes e envolvidos 

na vida dos filhos. Mas muitos homens não sabem como ser esse tipo de pai, simplesmente 

porque não tiveram um pai assim (GOTTMAN; DECLAIRE, 2001). 

Algumas pesquisas, ainda, mostram que os pais na maioria das vezes acham 

que seu papel principal na família é o de provedor. Orlandi (2006) investigou os sentidos 

que os pais adolescentes, provenientes de classe baixa, atribuíam à paternidade. Estes 

adolescentes citaram a vinculação amorosa com os filhos, a tarefa de estabelecer regras e 

limites; a educação e proteção dos filhos como atribuições do pai. Atribuíram maior 

responsabilidade pelo provimento, concordando assim com as prescrições tradicionais de 

gênero da nossa sociedade que delegam ao pai o lugar de provedor da família. O pai ainda é 

visto como coadjuvante na participação dos cuidados dos filhos, cabendo ao pai auxiliar a 

mãe na realização desta tarefa.  

As pesquisas citadas acima demonstram que o papel do pai está sendo 

redefinido em decorrência das mudanças sociais que têm afetado a dinâmica familiar. 

Dentro desta nova perspectiva pode-se dizer que a presença do pai também é importante 

para o desenvolvimento da criança, principalmente nos aspectos sócio-emocionais. Os pais 

além de assumirem o papel de provedor na família têm participado de forma mais ativa na 

educação dos filhos, estabelecendo uma relação mais próxima e afetiva com seus filhos. 

Estas mudanças têm proporcionado uma melhor interação entre pai e filhos, o que tem, 

aliás, favorecido o desenvolvimento infantil e também melhorado as relações familiares.   
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Em vista dos diversos contextos familiares, pode-se perguntar como a 

relação entre pai e filho tem acontecido nas situações em que o pai tem um distúrbio 

psiquiátrico ou é dependente químico. De forma específica, como o alcoolismo do pai pode 

afetar as relações familiares?  Como o comportamento do pai alcoolista afeta a dinâmica 

familiar? Este tema será enfocado no próximo capítulo. 
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4. ALCOOLISMO PATERNO E AS RELAÇÕES FAMILIARES 

 

As conseqüências do alcoolismo do pai para os familiares, esposas e filhos, 

têm sido um dos temas estudados por vários pesquisadores (WRIGHT; HEPPNER, 1993; 

CHASSIN ET AL. 1996). Adultos cujos pais eram alcoolistas apresentaram altas taxas de 

problemas de dependência com álcool e sintomas de depressão mais do que os adultos 

filhos de pais que não eram usuários abusivos de álcool (PARKER; HARFORD, 1988). O 

alcoolismo parental produz vários estressores que possivelmente deixam os familiares 

(cônjuges e filhos) mais vulneráveis para o desenvolvimento de distúrbios psiquiátricos 

(TEMPIER et. al. 2006).  

Jackson (1954) sugere a seguinte seqüência de reações da família a um 

problema do alcoolismo do marido/pai: 

a. interação conjugal tensa em resposta ao beber - tendência a minimizar ou 

evitar problemas relacionados ao beber. Este processo é inconsciente e a mulher não admite 

que o marido consuma bebidas alcoólicas de forma excessiva; 

b. crescente isolamento social da família - a interação familiar se torna mais 

reativa, se organiza em torno do comportamento de beber. O ajustamento conjugal se 

deteriora, a mulher perde a autoconfiança e os filhos adotam papéis disfuncionais e 

começam a apresentar distúrbios emocionais; 

c. as tentativas de controlar o bebedor são abandonadas e as respostas 

buscam o alívio da tensão. Os filhos podem apresentar comportamento de atuação ou 

perturbado e o cônjuge sente-se culpado pelo beber; 

d. a mulher passa a ser responsável por todas as tarefas funcionais e paternas. 

O bebedor não é mais considerado como um membro adulto responsável da família. A 

esposa tende a proteger e a sentir pena do marido bebedor. Desenvolve-se uma nova 

organização familiar que procura minimizar a influência perturbadora do bebedor. Se o 

alcoolista fica sóbrio e tenta restabelecer seu papel na família, a esposa sente dificuldade 

em reorganizar-se e aceitar os novos papéis exigidos pela sobriedade. Neste momento a 

família reconhece que conseguiu sobreviver com um pai e marido ausente. 

Em decorrência do alcoolismo do pai os papéis dos membros da família são 

alterados, por exemplo, responsabilidades que seriam do pai são assumidas por outros 
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membros da família, podendo ser até mesmo assumidas pelo próprio filho (JACKSON, 

1954).   

As relações familiares estabelecidas no ambiente em que o pai é alcoolista, 

têm sido apontadas como um dos fatores de risco para o desenvolvimento de dependência 

química e de distúrbios psicológicos nas crianças (SENCHAK et al., 1995; HARRINGTON 

et al., 1997; KUMPFER, 1999) 

Os estudos (ZIEGLER-DRISCOLE, 1979; REILY, 1979) que têm analisado 

a dinâmica das famílias alcoolistas apontam alguns fatores como sendo de risco para o 

futuro uso de drogas pelos filhos adolescentes. Um dos fatores apontados refere-se às 

práticas educacionais adotadas por essas famílias e as dificuldades de relacionamento entre 

pais e filhos.  

Ziegler-Driscole (1979) afirmam que famílias com estrutura familiar na qual 

um dos pais têm super envolvimento com os filhos e distanciamento ou permissividade 

pelo outro, apresentam dificuldade de relacionamento e de estabelecer regras educacionais. 

Possivelmente as famílias alcoolistas têm este padrão de relacionamento, pois o pai 

alcoolista estabelece relacionamento distante com seus filhos. 

Comunicação negativa (uso de críticas, culpa e falta de elogio), 

inconsistência e dificuldade de estabelecer limites, expectativas irrealistas dos pais com os 

filhos, são algumas características de famílias cujos adolescentes faziam uso de drogas, 

apontadas na pesquisa de Reilly (1979).  

Black (1982) afirma que na dinâmica das famílias alcoolistas estão presentes 

as mensagens de “não falar, não confiar ou não sentir”. Desta forma o processo de 

crescimento das relações familiares e a satisfação das necessidades dos membros têm seu 

desenvolvimento paralisado. 

Resumidamente, parece que o risco para uso de drogas é aumentado nas 

famílias que têm as seguintes características: expectativas irrealistas dos comportamentos 

dos filhos, pobreza no monitoramento dos comportamentos, atenção fraca ou inconsistente 

aos comportamentos positivos e punição excessiva e severa dos comportamentos 

indesejados. Tais características podem ser encontradas nas famílias de alcoolistas. 
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West e Prinz (1987) revisaram estudos realizados sobre o alcoolismo 

parental, no período de 1975 a 1985, com objetivo de analisar a metodologia utilizada nas 

pesquisas sobre filhos de alcoolista e observaram que a despeito delas apresentarem 

problemas metodológicos, ofereciam evidências de que o alcoolismo parental afetava a 

estrutura familiar.  

Os filhos de alcoolista assumiam em sua família os papéis de “herói da 

família”, “bode expiatório”, “criança perdida” e mascote. A filha ou filho mais velho, ao 

assumir o papel de “herói da família”, sente-se responsável por todos, sente-se responsável 

por recompor as fragilidades da família, tomando para si encargos abandonados pelo pai ou 

pela mãe. O “bode expiatório” é papel freqüentemente assumido pela segunda criança, a 

qual aprende desde cedo que, por mais que tente, não consegue competir com o “herói da 

família”. A “criança perdida”, geralmente incorporada pela terceira criança da família, é 

descrita como alguém que não reclama, tem poucas expectativas e, freqüentemente, sente-

se ou está só por bastante tempo. O “mascote da família” é assumido pela mais jovem, que 

costuma aliviar a tensão atuando de modo divertido, em vez de expressar seus sentimentos 

(SCAVNICKY-MYLANT, 1990). 

 As famílias com alcoolistas experimentam prejuízo em várias áreas. Seus 

membros têm dificuldade em estabelecer padrões apropriados de comportamento, suas 

interações tornam-se disfuncionais e eles podem ter dificuldade também em conseguir 

soluções efetivas para seus problemas. São altos os níveis de conflito e tensão, há falta 

de clareza em sua organização e falta de confiança e segurança. A união entre seus 

membros é baixa, o isolamento interpessoal está presente e a comunicação entre seus 

membros em geral está prejudicada. Tudo isso leva as pessoas a conviverem com uma 

legião de problemas, que pode incluir dificuldades financeiras, discórdia matrimonial e 

muitas vezes, diferentes formas de violência.  Outro padrão observado pode ser o do 

filho que se envolve na casa de forma arraigada, protegendo o pai e a mãe, não saindo 

desse grupo, não fazendo qualquer identificação com outras pessoas (SCAVNICKY-

MYLANT, 1990).  

Sob a perspectiva da Teoria do Apego (BOLWBY, 1990) as relações entre 

pais e filhos têm sido estudadas nas famílias em que o pai é alcoolista. O comportamento de 

apego é construído na interação da criança com seu cuidador (pai/mãe ou responsável), 
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estabelecendo nesta relação um sentimento de segurança e confiança para que a criança 

desenvolva autoconfiança e outras habilidades necessárias para conhecer o mundo e para 

enfrentar as situações de estresse.  Quando esta relação com o seu cuidador foi estabelecida 

de uma forma que proporcionou segurança para a criança diz se que foi desenvolvido um 

apego positivo. E o apego negativo ou inseguro ocorreria quando foi estabelecida uma 

relação de proximidade com este cuidador na qual as necessidades afetivas de segurança e 

de confiança não foram satisfeitas.     

Brown (1988) sugeriu que pais alcoolistas e o grau de disfunção da família 

de origem afetam negativamente o desenvolvimento do apego parental positivo. 

Brennan et al. (1991) perceberam que filhos de alcoolistas tendem a 

experimentar alta proporção de estilo de apego inseguro (evitação ou temeroso) em 

relação à população geral.  Clark et al. (1994) relataram que mulheres que tinham um 

estilo de apego temeroso também relataram histórico de abuso e testemunharam 

violência parental. El-Guebaly et al. (1993) encontraram informações de que as filhas 

de não-alcoolistas tinham um perfil de apego disfuncional. O apego parental pode servir 

como um amortecedor para mediar os efeitos do alcoolismo parental e da disfunção 

familiar.  

Cavell et al. (1993) avaliaram o apego entre adolescentes e seus pais 

alcoolistas mostrando que alcoolismo parental é preditor de distanciamento na relação pais-

filhos. 

Wright e Heppner (1991) afirmam que famílias cujo pai é alcoolista não são 

obrigatoriamente disfuncionais, mas o fator significantemente relacionado com o 

ajustamento psicológico de filhos de alcoolista é o nível de disfunção presente nesse 

ambiente familiar. Para descrevermos este nível de disfunção é necessário entender as 

interações familiares estabelecidas nas famílias adictas.    

Krestan e Bepko (1994) observaram que o principal mecanismo utilizado 

nas interações de famílias aditivas para se adaptarem aos problemas decorrentes do 

alcoolismo foi a negação da dependência química. Ela está presente na dinâmica destas 

famílias e opera em muitos níveis. Inicia-se através de uma mentira: “não, eu não 

bebo”, “só tomei uns golinhos”. Em alguns casos, o fato do uso de álcool ou de drogas é 

reconhecido, mas suas conseqüências são negadas. Ao final, a mentira vai da criação de 
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uma distorção interacional da realidade à criação de uma distorção interna da realidade: 

“meu beber não é um problema. Não vou perder o emprego porque bebo, mas porque 

meu chefe me detesta”. 

Eventualmente a negação leva a formas mais profundas de guardar segredos, 

criando assim rompimento nos vínculos afetivos entre os membros da família. Os segredos 

prejudicam a intimidade, confundem e distorcem, criam dificuldades e tensões 

desnecessárias. O comportamento disfuncional de beber ou consumir drogas, mais cedo ou 

mais tarde pode tornar-se manifesto. O segredo bem guardado, entretanto, é o 

acobertamento do significado e da conseqüência desse comportamento (Krestan e Bepko 

1994).   

Para Krestan e Bepko (1994) o alcoolismo difere de outros problemas ou 

doenças que podem afetar a vida familiar pois a família, assim como o bebedor, 

desenvolvem um rígido sistema de negação, numa tentativa de evitar o reconhecimento do 

problema. Os efeitos do alcoolismo destróem e distorcem a autoconfiança e a auto-estima 

na família.  

O nível mais profundo e complexo da manutenção de segredos na família 

aditiva manifesta-se como silêncio - a ausência de todas as formas de comunicação direta 

sobre os sentimentos. A manutenção de segredos demanda, em última análise, uma retirada 

da “presença” emocional do contexto relacional. Aquele que guarda o segredo está 

“desaparecido em ação” – sua presença física na família dá a impressão de que sua 

presença emocional foi totalmente retirada ou completamente distorcida pela má 

representação, defensividade ou extrema reatividade que tem a função de proteger o 

segredo. A comunicação e a interação familiar assumem uma qualidade altamente 

distorcida. O segredo emocional entre e dentro dos membros da família torna-se a norma. 

Todos os membros da família retraem-se emocionalmente (KRESTAN; BEPKO, 1994).   

A mentira cria segredos, o silêncio mantém segredos e a guarda de segredos 

alimenta a negação, os três conceitos estão interligados na descrição do processo de 

distorção e invalidação progressivas da experiência que ocorre dento do sistema familiar. 

Como conseqüência deste processo a negação está no núcleo de qualquer discussão sobre o 

processo adictivo (KRESTAN; BEPKO, 1994). 
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Os padrões adaptativos gerais na família incluem o comportamento super e 

sub-responsivo, triangulação, lealdade e padrões entre as gerações. A negação e o 

evitamento constituem as primeiras fases da adaptação. A interação conjugal torna-se tensa 

como resultado do beber e, gradualmente, a maioria dos outros problemas é evitada ou 

negada. À medida que a família luta para manter o problema em segredo, ocorre o aumento 

no isolamento social. A auto-estima na família é corroída. Uma atmosfera crescente de 

vergonha e medo contribui para um maior silêncio. Eventualmente, tentativas para 

controlar o problema são abandonadas. O cônjuge e os filhos reorganizam-se como uma 

unidade, da qual o bebedor é excluído. O cônjuge ou um ou mais filhos assumem uma 

responsabilidade funcional quase total (KRESTAN; BEPKO, 1994). 

Os membros da família tornam-se progressivamente desconectados uns dos 

outros e o sistema fechado, em desenvolvimento, isola-se do feedback que abordaria a 

distorção da realidade ocorrida em seu interior. Exatamente como ocorre para o alcoolista, 

o segredo priva a família de informações que permitiria assumir uma ação (KRESTAN; 

BEPKO, 1994). 

Quanto à adaptação interacional, o comportamento super-responsável é um 

fator importante na manutenção da negação. A super-responsabilidade protege o alcoolista 

das conseqüências de sua sub-responsabilidade. Protege igualmente a família de um 

verdadeiro reconhecimento da extensão do problema. A família ajusta-se a uma crise 

prolongada em vez de enfrentar a crise real da mudança. O comportamento super-

responsável é prejudicial em um nível, porque mantém o subfuncionamento e todas as 

conseqüências emocionais e concretas envolvidas neste desequilíbrio. O impacto mais 

nocivo do subfuncionamento é que ele ajuda na manutenção do segredo e, portanto, evita 

que a família adquira informações que a auxiliariam a agir (BEPKO; KRESTAN, 1994). 

Seja em decorrência do alcoolismo de um irmão ou de um dos pais, os 

processos e os papéis familiares usuais são distorcidos. Freqüentemente os filhos assumem 

papéis paternos, na tentativa de lidar com a desorganização e inconsistência emocional do 

ambiente familiar podendo assumir três papéis: responsável, ajustador e conciliador. Cada 

papel geralmente identifica um padrão de comportamento de super ou sub-

responsabilidade. Em geral, o gênero e a ordem do nascimento afetam os padrões de super 

e sub-responsabilidade. As mulheres, principalmente, se tornam as cuidadoras emocionais 
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super-responsáveis nas famílias, a menos que o primogênito seja o homem (KRESTAN; 

BEPKO 1994).  

A presença de um alcoolista na família - em qualquer geração - complica a 

tarefa de diferenciação para todos os membros da família. As fronteiras familiares 

geralmente são rígidas ou difusas demais, os papéis estão freqüentemente trocados ou de 

alguma maneira inadequados. Triângulos disfuncionais são ativados e modificados 

dependendo do sistema estar numa fase seca ou numa fase alcoolizada. Os padrões 

comportamentais e emocionais da família são significativamente afetados pela presença do 

alcoolismo em algum ponto da estrutura trigeracional da família (KRESTAN; BEPKO 

1994). 

Tweed e Ryff (1996) observaram que jovens adultos filhos de pais 

alcoolistas descreveram o clima familiar como sendo mais negativo, com alto nível de 

conflito e com baixo nível de coesão e expressão do que os filhos de pais não-

alcoolistas. 

 

O PAPEL DO PAI ALCOOLISTA 

 

A literatura tem demonstrado que pais alcoolistas têm dificuldade de 

desempenhar seus papéis na criação dos filhos, pois centralizam sua atenção no álcool e 

deixam os cuidados das crianças em segundo plano. Conforme Buriolla e Marques (1999) 

pais alcoolistas têm mais probabilidade de vitimizar os filhos do que outros. Esses pais 

tendem a ignorá-los, afastar se deles, não estabelecem laços fortes, podem deixar de cuidar 

das crianças e ser agressivos e violentos.  

Conforme aponta Kumpfer (1999) crianças de pais que fazem uso abusivo de 

álcool são o grupo de crianças que têm o maior risco de se tornarem abusadoras de álcool 

ou de outras drogas porque possuem os fatores genéticos e familiares que as predispõem a 

isso.  

Conforme as pesquisas acima citadas podemos inferir que o pai alcoolista 

devido à dependência química, não está atento às necessidades dos filhos e ausenta-se das 

suas responsabilidades como pai, tendo um comportamento negligente. As crianças 

negligenciadas se comportam de forma apática ou agressiva, sendo tais comportamentos 
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promovidos pela relação de apego pobre dos pais com seus filhos. Pode se afirmar ainda, 

que, a falta de calor e carinho na interação com a criança, desencadeia nela sentimentos de 

insegurança, vulnerabilidade e eventual hostilidade e agressão em seus relacionamentos 

sociais (DODGE; PETTIT; BATTES, 1994).    

Um outro aspecto que merece atenção no caso das mudanças decorrentes da 

dependência química é o relacionamento entre pais alcoolistas e seus filhos, verificando, 

assim, a qualidade desta relação, ou seja, qual é o nível de afetividade que os pais alcoolista 

têm capacidade de estabelecer com suas crianças? A  presença de vínculo afetivo entre pais 

e filhos é sinal de uma boa relação, o que favorece o estabelecimento de uma comunicação 

efetiva facilitando, a resolução dos conflitos (BOLWBY, 1969; WINICOTT, 1971). 

Uma das áreas de vulnerabilidade para os filhos de alcoolistas apontadas 

é a das relações inter-pessoais (BLACK, 1982). Mas não se pode esperar que todos os 

filhos de alcoolistas apresentem dificuldades nesta área, pois diferentes experiências do 

relacionamento familiar afetam as habilidades intra e inter pessoal de filhos de 

alcoolistas.  

 

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DE FILHOS DE ALCOOLISTAS 

 

No que tange ás variáveis intra-individuais, verifica-se que os filhos de pais 

alcoolistas tendem a ter baixo autoconceito e baixa auto-estima (WOITITZ,1986; 

CUARÓN, 1998; MYLANT et al. 2002; SOUZA, et. al. 2005) quando comparados com 

filhos de pais não-alcoolistas. Nos trabalhos citados a faixa etária abordada, a pré 

adolescência e a adolescência, foram identificadas como sendo os períodos do 

desenvolvimento em que há riscos de vulnerabilidade para sofrimento pessoal mais intenso. 

O sofrimento psíquico nessa etapa de desenvolvimento é manifestado através de sintomas 

de depressão e ansiedade, problemas de comportamento e de aprendizagem (PAPALIA; 

OLDS, 2000). Woititz (1983) argumenta que no período que se estende da infância tardia á 

adolescência há uma continuidade em relação aos sentimentos de modo geral e, em 

especial, aos sentimentos em relação a si mesmos. Filhas adultas de pais alcoolistas 

relataram sobre como foram marcadas nesses períodos da pré-adolescência, adolescência e 

início da idade adulta, por ambigüidade de sentimentos em relação a seus pais, dificuldades 
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nos relacionamento com colegas, isolamento e agressividade (HILL; GAUER; GOMES, 

1998).    

Billings e Moos (1986) e Holahan e Moos (1986) relataram vários estudos 

demonstrando que o ajustamento de adultos e crianças é influenciado por estressores 

familiares (eventos negativos e conflitos familiares) e recursos das famílias (coesão familiar 

e suporte). Tais resultados se aplicam tanto a famílias em que um dos pais era alcoolista ou 

depressivo como a famílias onde não se apresentam quaisquer problemas de ordem 

emocional/psicológica.  

Várias pesquisas (WOITITZ, 1983; KUMPFER, 1993; CUIJPERS, 

LANGENDO; BIJL, 1999; FURTADO, LAUCH; SCHMIDT, 2002; FIGLIE, FONTES, 

MORAIS; PAYÁ, 2004; SOUZA et. al. 2005) têm comparado filhos de não-alcoolistas 

com filhos de alcoolistas demonstrando que estes se apresentam em desvantagens em uma 

série de domínios; auto-estima baixa, ansiedade, sinais de depressão, problemas de 

comportamento, dificuldades de aprendizagem e no relacionamento social, déficit cognitivo 

e têm altas taxas de faltas escolares. 

Benson e Heller (1987) avaliaram as conseqüências psicológicas do 

alcoolismo parental para filhas adultas. Compararam quatro grupos: 1º mulheres com pais 

alcoolistas, 2º mulheres cujos pais tinham distúrbios psiquiátricos e 3º mulheres com pais 

normais e 4º mulheres com ambos pais alcoolistas ou que tinham problemas com bebida. 

Embora as filhas adultas de alcoolistas apresentassem mais estresse e sintomas de 

distúrbios emocionais que aquelas cujos pais não tinham quaisquer psicopatologias, elas 

apresentaram menos sintomas que aquelas filhas de pais com problemas emocionais. Com 

relação ao relacionamento familiar, as filhas de alcoolistas comparadas com filhas dos pais 

não-alcoolistas, aquelas relataram que tinham menos suporte social de suas famílias e o 

relacionamento com seu pai era mais inconsistente em termos de amor e afeição. Os 

resultados indicaram que a psicopatologia do pai influencia nos relatos sintomatológicos 

das filhas, mas são igualmente importantes as variáveis do ambiente familiar, 

(relacionamento pai-criança, suporte familiar e conflito) que freqüentemente são 

concomitantes com a patologia parental (BILLINGS; MOOS, 1982). Esses achados 

sugerem que não é a simples presença da figura patológica do pai que pode prejudicar o 
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desenvolvimento dos filhos, mas os efeitos negativos das condições sociais e familiares que 

são decorrentes do distúrbio do pai. 

Algumas situações encontradas nas famílias de alcoolistas podem ser 

perturbadoras para os filhos: 

 -inversão de papéis, em que um filho pode assumir o papel de pai (BLACK 

1982; SCAVNICK-MYLANT, 1990; KRESTAN; BEPKO, 1995); 

 -inconsistência no afeto, no apoio e na segurança oferecidos por um ou 

ambos os pais, um exemplo é o do pai que varia o comportamento de acordo com o seu 

estado de sobriedade, ou o comportamento da mãe que oscila constantemente de humor de 

acordo com o estado de embriaguez do marido (GITLOW; PEYSER, 1991); 

 -dificuldades dos pais de preencherem as necessidades emocionais dos 

filhos, a mãe que está preocupada em salvar o marido do alcoolismo e esquece dos cuidado 

com os filhos (GITLOW; PEYSER, 1991; BLACK,1982); 

-freqüentes oscilações entre esperanças e frustrações – os pais prometem que 

as coisas vão mudar, pois o cônjuge parou de beber, mas depois de um tempo ocorre a 

reincidência e tudo volta a ser como antes; isso fortalece nos filhos uma desconfiança 

básica que interfere nos seus futuros relacionamentos (BLACK,1981; WOITITZ, 1983; 

GITLOW; PEYSER, 1991); 

-oscilações constantes de embriaguez e abstinência, criando nos filhos uma 

ambivalência de sentimentos de amor e ódio, culpa por odiar o pai tão amado 

(BLACK,1981; WOITITZ, 1983; GITLOW; PEYSER, 1991); 

 -conflitos nas relações conjugais, violência intra familiar, comportamento 

anti-social do pai alcoolista e dificuldade de comunicação, a relação entre pais e filhos 

geralmente é conflituosa e marcada pela ausência do pai (SCAVNICK-MYLANT, 1990; 

KRESTAN; BEPKO, 1995).  

Embora muitas pesquisas tenham mostrado as conseqüências negativas do 

alcoolismo parental nos filhos de alcoolistas, alguns autores (WRIGHT; HEPPNER, 1993) 

têm discutido e apontado alguns problemas na metodologia destas pesquisas. O primeiro 

problema citado é o fato da amostra de filhos de alcoolistas ser uma amostra clínica, isto é, 

sujeitos que foram diagnósticos com problemas psicológicos, o que poderia distorcer os 

resultados e superestimar o tipo e a severidade dos problemas experimentados por filhos de 
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alcoolistas. Outra questão que esta pesquisa observou é que os sistemas das famílias 

alcoolistas diferem no nível de disfunção e conseqüentemente variam os prejuízos do 

alcoolismo parental na vida dos filhos. Esse estudo sugere que as conseqüências para filhos 

de alcoolistas dependem mais do nível de disfunção presente no sistema familiar que da 

simples presença ou não do alcoolismo. Concluíram que a população de filhos de 

alcoolistas é um grupo heterogêneo caracterizado por uma variedade de características 

adaptativas e saudáveis tão bem quanto características disfuncionais e mal adaptativas. É 

errôneo tratar as famílias de alcoolistas com ambientes, experiências e conseqüências 

similares para todos os filhos de alcoolistas. 

Outras pesquisas têm observado que as diferentes conseqüências 

experimentadas por filhos de alcoolista pode ser resultado da instabilidade das variáveis e 

do nível de funcionamento experimentado no sistema familiar como um todo 

(HARDWICK et al. 1995, SEEFELDT; LYON 1992, WERNER; BROIDA, 1991). 

Senchak et al. (1995) realizaram estudos comparativos entre famílias de 

filhos adultos de pais divorciados, pais alcoolistas e pais sem distúrbios psiquiátricos. 

Nesse estudo, avaliaram aspectos psicossociais, comportamentos internalizados e 

externalizados, abuso de álcool e ambiente familiar. Os filhos de pais alcoolistas relataram 

que seus pais eram menos afetivos que os pais dos outros grupos. E crianças de pais 

alcoolistas e divorciados relataram mais conflitos com os pais que o grupo controle. 

Windle et al. (1995) realizaram um estudo com pacientes internados para 

tratamento de dependência de álcool para verificar se existia associação entre desordens 

mentais e abuso sexual e físico. Encontraram resultados que mostraram associação entre 

família com histórico de alcoolismo e alto nível de abuso sexual e físico. O abuso físico, 

sexuais ou a ocorrência dos dois, foi associada com altas taxas de desordem de 

personalidade anti-social e tentativa de suicídio entre homens e mulheres apresentavam 

desordem de ansiedade generalizada e depressão maior entre os homens. Os resultados 

indicam altas taxas de abuso físico e sexual entre pacientes masculinos e femininos em 

tratamento para alcoolismo. Os autores concluíram que o plano de tratamento para 

pacientes alcoolistas, com história de abuso físico ou sexual infantil, deve incluir ações que 

possa trabalhar a situação traumática do abuso, aumentando assim a eficácia do tratamento 

e reduzindo a porcentagem de recaídas. 
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Nas famílias disfuncionais caracterizadas pela presença de incesto, crianças 

vítimas de abuso sexual tinham mais dificuldade com relacionamento íntimo e proximidade 

emocional (MALLINCKRODT et al. 1995). 

O estudo de Harrington et al. (1997) comparou filhos de famílias 

disfuncionais com alcoolismo e filhos de famílias disfuncionais sem alcoolismo e filhos de 

famílias funcionais. Não foi encontrada diferença significativa entre as famílias 

disfuncionais com o alcoolismo ou sem o alcoolismo, porém ambas revelaram 

significativamente mais dificuldade na comunicação e na resolução de problemas. 

Para Mothersead et al. (1998) os resultados dos estudos sugerem que os 

pesquisadores deveriam examinar aspectos específicos do relacionamento pai-filho, não 

somente a presença ou ausência de alcoolismo. 

Barrera e Stice (1998) testaram a hipótese de que o suporte parental modela 

os efeitos de conflito entre pais-filhos em adolescentes com problemas de comportamento e 

examinaram a potencialidade dos efeitos do alcoolismo parental nos conflitos nesta relação. 

Os adolescentes, com problemas de comportamento, cujos pais ofereciam pouco suporte 

afetivo e aqueles cujos pais eram alcoolistas relataram mais conflito com seus pais.  

Abuso psicológico e físico freqüentemente é acompanhado por abuso de 

álcool.  O abuso psicológico e físico pode ser o comportamento mais perturbador durante o 

consumo de álcool que direciona para dificuldades na formação do relacionamento familiar 

saudável e estabelecimento de apego íntimo (LEASE, 2002).  

 

RELAÇÃO CONJUGAL, ALCOOLISMO E CO-MORBIDADE   

 

Estudos indicam que a co-ocorrência do alcoolismo com quadros 

psicopatológicos é preditora de problemas de relacionamento. Alguns alcoolistas têm 

desordem de personalidade e outros apresentam distúrbios emocionais tais como: 

ansiedade, uso de outras substâncias, depressão, e comportamento anti-social. (RAMOS e 

BERTOLOTE, 1998). 

A associação positiva do alcoolismo e depressão tem sido mostrada em 

vários estudos (LIPTON, 1997; FRANCE et. al., 2004; ALATI et. al., 2005). Estudos 
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apontam que essa associação varia conforme o gênero, mulheres alcoolistas apresentam 

mais sintomas de depressão comparadas com homens alcoolistas (GRAHAM et. al. 2007).  

Os alcoolistas depois da ingestão da bebida apresentam reações diferentes o 

que tem levado os estudiosos a classificarem os vários tipos de alcoolistas: existe o bebedor 

que apresenta comportamento anti-social e o que tem um comportamento mais passivo 

(RAMOS; BERTOLOTE, 1998). 

Steinglass et al. (1981) em suas pesquisas encontrou entre famílias 

alcoolistas pelo menos dois tipos diferentes de alcoolistas, um na fase do bebedor e outra 

quando o alcoolista esta bebendo e uma diferente quando ele está em abstinência.  

Outro ponto citado é o fato dos estudos não demonstrarem os diferentes tipos 

de alcoolistas com os quais as crianças têm convivido, pois pais alcoolistas têm reações e 

comportamentos diferentes quando estão alcoolizados e ainda podem apresentar outras 

desordens mentais associadas. O tipo de bebedor, se ele é violento ou não, o tempo que ele 

faz uso de bebida de álcool, são alguns fatores que têm sido mencionado pela literatura 

como uma das variáveis que pode influenciar os efeitos psicológicos nos filhos de 

alcoolistas (JONHSON; ROLF, 1990).  

Poom et al. (2000) avaliaram os efeitos dos subtipos de famílias alcoolistas 

no aspecto intelectual, cognitivo e acadêmico de cento e noventa e oito filhos de alcoolistas 

da faixa etária de 6 a 8 anos. Crianças de pais alcoolistas com diagnóstico de desordem de 

personalidade anti-social demonstraram pior desempenho intelectual e acadêmico quando 

comparadas com crianças de pais alcoolistas sem desordem de personalidade anti-social.  

Loukas et al. (2001) realizaram um estudo longitudinal para verificar se 

existia associação entre pais alcoolistas com co-morbidade de comportamento anti-social e 

problema de comportamento externalizado em crianças. Foram analisadas as seguintes 

variáveis: criança com falta de controle, níveis de depressão do pai, conflito familiar e 

conflito na relação pai-criança. Comportamento da criança sem controle foi associado com 

alcoolismo do pai e subseqüente problema de comportamento externalizado. Concluíram 

que as implicações dos problemas de comportamento externalizado dos filhos devem ser 

discutidas dentro do contexto do comportamento anti-social do pai. 

Jonhson (2001) avaliou as dimensões de funcionamento das famílias 

alcoolistas e não-alcoolistas. Os resultados indicaram que as crianças que cresceram em 
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famílias alcoolistas tenderam a experimentar baixos níveis de funcionamento familiar e 

vivenciaram mais experiências traumáticas que os filhos de não-alcoolistas.  

Os alcoolistas exibem diferentes comportamentos quando estão alcoolizados. 

Comportamento violento pode ser exibido durante a fase alcoólica. Um bebedor pode 

esconder da família o alcoolismo, outro pode ser retirado da família fisicamente e 

emocionalmente. De qualquer forma os estudos não tem definido e especificado os vários 

tipos. Não está claro como as diversas expressões comportamentais do abusador de álcool 

podem afetar as interações familiares, relacionamentos íntimos ou o nível de depressão e 

auto-estima dos filhos de alcoolistas (LEASE, 2002).  

É importante avaliar o padrão de interação familiar que ocorre na família 

alcoolista, como esses padrões podem prejudicar os vínculos saudáveis e diminuir a auto-

estima dos filhos de alcoolistas e então deixá-los mais vulneráveis para depressão e outros 

distúrbios psicológicos e comportamentais (LEASE, 2002). 

Kearns-Bodkin e Leonard (2005) em seu estudo verificaram que existe 

associação entre uso de álcool por parte de um dos cônjuges e qualidade da relação 

conjugal. Os resultados revelaram que as mudanças individuais no comportamento de beber 

estão significativamente associadas com mudanças no relato da satisfação conjugal. Com o 

passar do tempo o vínculo conjugal enfraquece devido ao envolvimento de álcool pelo 

marido ou pela esposa.  

Tempier et al. (2006) verificaram as conseqüências do alcoolismo para a 

saúde mental de esposas de bebedores de risco. As esposas apresentaram sinais de 

ansiedade, depressão, agressividade e prejuízos cognitivos como indicativo de alto nível de 

estresse psicológico.  

Saatcioglu et al. (2006) partindo do pressuposto que a família alcoolista 

também está doente, defendem a idéia de que os familiares precisam de tratamento. No 

processo do tratamento a família tem a chance de resolver conflitos causados pelo abuso de 

álcool, pois são os membros da família que oferecem suporte para o paciente alcoolista, 

principalmente no momento da recaída e, conseqüentemente, os familiares necessitam de 

orientação para superar essas dificuldades. Neste momento é possível também conhecer a 

estrutura familiar sem a presença do álcool e definir o papel dos familiares durante o 

tratamento.   
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Os estudos mostram a importância do desenvolvimento de pesquisas na área 

familiar. Porém, está área exige uma metodologia diferenciada, para a qual alguns autores 

(DE ANTONI, 2007; WAGNER et al. 1998; SIMIONATO-TOZO; BIASOLI-ALVES, 

1998) têm chamado atenção com relação aos cuidados metodológicos que devem ser 

tomados na realização de pesquisas com famílias (DESSEN; ABREU 2000).  
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5. JUSTIFICATIVA 

 

O desenvolvimento de crianças filhas de alcoolistas apresenta-se em 

desvantagem, quando comparadas com filhos de não-alcoolistas em uma série de domínios: 

acadêmico, emocional, comportamental e social (GARCÍA, 1990, SHER, 1991; 

KRESTAN; BEPKO, 1995; MYLANT et. al, 2002, SOUZA et. al. 2005; ZANOTI-

JERONYMO; CARVALHO, 2005). O ambiente familiar é um dos fatores que pode 

predispor os filhos de pais alcoolistas à dependência química, ao desenvolvimento de 

distúrbios emocionais e comportamentais (SCAVNICKY-MYLANT, 1990; TWEED e 

RYFFE, 1996; BARRERA e STICE, 1998; JOHNSON , 2001).  

Outros estudos têm apontado o ambiente familiar com as seguintes 

características: ausência de vínculos afetivos entre pais e filhos, relações afetivas 

deterioradas ou inconsistentes (OTERO, MIRÓN; LUENGO, 1989), altos níveis de 

conflito, violência entre os membros familiares, uso de drogas por parte dos pais 

(CAMPINS et.  al., 1996) como sendo aquele capaz de tornar o adolescente vulnerável ao 

uso das drogas. Tais variáveis do ambiente familiar são fatores que interferem no 

desenvolvimento das crianças e as tornam vulneráveis para o desenvolvimento de uma 

dependência química e/ou distúrbios emocionais. Porém a avaliação das relações familiares 

em si tem sido esquecida quando se pretende estudar o desenvolvimento das crianças filhas 

de pais alcoolistas (LEASE, 2002). 

É importante avaliar o padrão de interação familiar que ocorre na família 

alcoolista e como esses padrões podem prejudicar os vínculos saudáveis e diminuir a auto-

estima dos filhos de alcoolistas deixando-os mais vulneráveis para depressão e outros 

distúrbios psicológicos e comportamentais (LEASE, 2002). 

Os pesquisadores (JOHNSON; ROLF, 1990; LEASE, 2002; SOUZA et al., 

2005) afirmam que as relações familiares devem ser pesquisadas para podermos 

compreender as variáveis familiares que estão interferindo nesse percurso e assim planejar 

projetos de intervenções que incluam a família podendo assim auxiliar o paciente alcoolista 

a restabelecer sua vida familiar e conseqüentemente diminuir as chances desta criança de 

desenvolver uma dependência. 
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Considerando que o alcoolismo é um dos fatores que influencia a dinâmica 

familiar se faz necessário analisar como as famílias cujo pai é alcoolista tem se organizado 

para se ajustar aos problemas decorrentes desta doença. Conforme demonstrado nas 

pesquisas as relações familiares se constrói em torno da condição do alcoolismo paterno e 

conseqüentemente os membros da família desenvolvem alguns comportamentos para se 

adaptarem e conviverem com as mudanças decorrentes do alcoolismo (KRESTAN; 

BEPKO, 1994). 

Os estudos têm demonstrado diferentes tipos de alcoolistas com os quais as 

crianças têm convivido, por exemplo, pais alcoolistas com desordens mentais associadas e 

com personalidade anti-social. Afirmando que outras variáveis como: tipo de bebedor 

violento, tempo de alcoolismo, presença ou não de abuso físico e sexual (POOM et al, 

2000; LEASE, 2002) podem influenciar os efeitos psicológicos nos filhos de alcoolistas. 

De qualquer forma os estudos que relacionam os efeitos negativos do alcoolismo para o 

desenvolvimento dos filhos de alcoolistas não tem definido e especificado as variáveis 

familiares e individuais dos alcoolistas (JONHSON; ROLF, 1990; LEASE, 2002). Não está 

claro como as diversas expressões comportamentais do abusador de álcool podem afetar as 

interações familiares, relacionamentos íntimos ou o nível de depressão e auto-estima dos 

filhos de alcoolistas (LEASE, 2002).  

Os dados das pesquisas acima citados justificam a realização de estudos que 

focalizam as relações familiares para investigar o funcionamento e adaptação dos membros 

diante de uma doença crônica como o alcoolismo. Mas é importante examinar os aspectos 

específicos do relacionamento familiar e não somente a presença ou ausência de alcoolismo 

(MOTHERSEADE et. al., 1998). 

Desta forma, o enfoque do presente trabalho centrou-se no subsistema 

parental avaliando as díades pais e filhos, na perspectiva do filho de pais alcoolistas da 

faixa etária de 9 a 11 anos que não fazem uso de drogas, e no subsistema conjugal na 

perspectiva do filho, pai e mãe, buscando compreender como se organiza a dinâmica 

familiar de pais alcoolistas.    

A faixa etária de 9 a 11 anos da criança em foco, no presente estudo, foi 

escolhida por ser nesta fase de desenvolvimento que os pré-adolescentes já adquiriram 

habilidades de auto percepção capazes de identificar seus sentimentos e avaliar suas 
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relações. A percepção de si mesmo e seus desdobramentos são elementos importantes da 

construção da identidade pessoal e como índice de bem estar e/ou saúde mental 

(HIDALGO; PALACIOS 1995). Há estudos (SOUZA et. al.2005; HILL et. al. 1998; 

WOITITZ, 1983) nos quais identificaram nesta faixa etária, sinais de depressão, ansiedade, 

auto-estima baixa e problemas de comportamento. Pesquisadores do desenvolvimento 

infantil confirmam que o pré-adolescente e o adolescente manifestam seu sofrimento 

psíquico através de sintomas de depressão, ansiedade, problemas de comportamento e de 

aprendizagem (PAPALIA; OLDS, 2000). Portanto, avaliar a percepção de filhos de 

alcoolistas, desta faixa etária, sobre sua relação com seus pais, bem como se eles 

apresentam sinais de depressão, problemas de comportamento e identificar seu desempenho 

cognitivo foram variáveis relacionadas a saúde mental incluídas na presente investigação. 

O conceito de família que será utilizado neste estudo está baseado na teoria 

sistêmica segundo Minuchin (1990) que a compreende como um conjunto de pessoas em 

interação, que possuí uma forma de interagir e estando seus elementos vinculados nos 

diferentes papéis e subsistemas. A família é um sistema em constante evolução que precisa 

adaptar sua estrutura às mudanças relacionais inerentes ao ciclo de vida familiar, ao 

contexto social mais amplo e ainda às situações específicas de cada membro. 

 

  O presente estudo foi desenvolvido para responder às seguintes perguntas: 

  

Quais são as características cognitivas, emocionais e comportamentais de uma amostra de 

filhos de pais alcoolistas? 

 

Pais e mães no contexto familiar em que o pai é alcoolista apresentam sinais de depressão? 

 

Como tais pessoas – pai, mãe e filho - percebem suas relações? 

 

Como os pais vêem suas histórias pessoais ligadas ao alcoolismo? 

 

Como pai e mãe concebem e formam idéias sobre o alcoolismo paterno na vida familiar 

atual, e em especial na vida do filho? 



 44

  Portanto, são objetivos deste estudo: 

1.1 Verificar os níveis de afetividade e de conflito nas díades pai-mãe, pai-filho, 

(subsistema parental) segundo a percepção do pai, mãe e filho de 9 a 11 anos nas famílias 

de pais alcoolistas. 

1.2 Identificar a ocorrência de sintomas depressivos, problemas comportamentais e 

cognitivos na faixa etária de 9 a 11 anos do grupo de crianças com pais alcoolistas. 

 1.3 Identificar sintomas depressivos nos pais e mães de famílias alcoolistas. 

1.4 Buscar compreender a história de vida do pai e da mãe (das famílias de pais alcoolistas) 

em suas famílias de origem tendo em vista os antecedentes familiares que pudessem estar 

relacionados às condições atuais. 

1.5 Descrever a percepção que pai/marido e mãe/esposa têm do alcoolismo e suas 

conseqüências para as relações familiares. 
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6. MÉTODO 

   

Para operacionalizar o objetivo 1, 2 e 3 utilizou-se delineamento transversal, 

correlacional. 

Para operacionalizar os objetivos 4 e 5 por meio da análise qualitativa do 

conteúdo coletado das entrevistas do genograma foi utilizado o suporte teórico da teoria 

sistêmica proposta por Salvador Minuchin (1982).  

Na realização deste estudo foi feito um recorte nas relações estabelecidas 

pelos membros das famílias. Portanto, o termo relações familiares refere-se as relações 

estabelecidas nas díades pai/mãe, mãe/filho e mãe/pai. 

 

6.1  LOCAL DA PESQUISA 

 

O estudo foi realizado no município de Guarapuava (interior do Paraná) 

localizado na região centro-oeste do Paraná com uma amostra obtida nos Serviços de Saúde 

que ofereciam atendimento a dependentes químicos de álcool em nível ambulatorial e de 

internação, hospitais psiquiátricos e postos de saúde localizados nos bairros. Também foram 

incluídos três participantes que não estavam em atendimento em qualquer dos serviços 

mencionados, mas estavam entre as famílias acompanhadas pelo CRAS – Centro de Referência 

e Assistência Social, da Prefeitura Municipal de Guarapuava (Família, 8, 9 e 10).  

 

6.2 PARTICIPANTES 

 

Este estudo contou com a participação de quatorze pais, sua respectiva 

esposa e um filho da faixa etária de 9 a 11 anos pertencentes a classe social baixo. Foram 

selecionados de forma intencional considerando os seguintes critérios: pai alcoolista com 

diagnóstico de dependência de álcool de acordo com a décima versão da Classificação 

Internacional de Doenças (CID-10) para transtornos mentais e comportamentos devidos ao 

uso de álcool intoxicação aguda (F.10.0) ou classificado como uso nocivo para a saúde 

(F.10.1), e com eventuais co-morbidades, por exemplo, tabagismo, depressão e ansiedade. 

E tivesse no mínimo cinco anos de convivência com a esposa e os filhos, os pais deveriam 
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ter vínculo conjugal (oficial ou consensual). As crianças não deveriam apresentar, déficit 

sensorial e neurológico evidente e histórico de ferimento na cabeça, e ainda não estarem em 

atendimento psicológico e /ou psiquiátrico e não terem histórico de uso ou de dependência 

química. A mãe não deveria apresentar dependência de álcool e drogas, podendo ser 

incluído mãe tabagista.  

 

Características sócio-demográficas das famílias com pais alcoolistas - a maioria dos 

pais estava casada oficialmente. No quadro abaixo podemos observar que 64,28% dos pais 

ou estão desempregados ou realizam trabalhos temporários sem vínculo empregatício, a 

faixa etária dos pais era de 30 a 56 anos e das mães de 29 a 54 anos, 14% das mães 

trabalhavam, tinham em média 4 filhos. A maioria dos pais 92,85% apresentava nível de 

escolaridade de ensino fundamental incompleto, 28,5% das mães não eram alfabetizadas e 

64,3% apresentavam escolaridade fundamental incompleta. Das crianças que foram 

avaliadas 57,1% eram do sexo feminino e 42,9% eram do sexo masculino, e 42,85% 

freqüentavam a quinta série do ensino fundamental, 23,07% estavam na terceira, 23,07% na 

quarta série e 15,38% freqüentavam a segunda série. 

O quadro 01, abaixo mostra as características sócio-demográficas das 

famílias de pais alcoolistas que participaram do estudo. 
 
 

Família Classe  
Social 

Número  
Filhos 

Ocupação   
Pai 

Ocupação 
 Mãe 

Idade 
 Pai 

Idade   
Mãe 

Escolarid.  
Pai 

Escolarid.  
Mãe 

01 D 02 Desempregado Diarista 45 37 EFI NA 
02 C 03 Motorista Após. Balconistas 42 39 EFI EFC 
03 D 03 Desempregado Doméstica 35 29 EFI EFI 
04 D 04 Desempregado Doméstica 56 52 EFI NA 
05               D 04 Desempregado Doméstica 36 37 EFI EFI 
06 D 05 Aposentado Do lar 33 35 EFI NA 
07 E 06 Desempregado Do lar 38 38 EFI EFI 
08 D 06 Bicos Do lar 49 47 EFI EFI 
09 D 05 Serviços gerais Do lar 42 38 EFI EFI 
10 E 03 Colheita batata Colheita batata 46 33 NA NA 
11 D 03 Pedreiro Domestica 44 45 EFI EFI 
12 D 03 Serviços gerais Diarista 30 36 EFI EFI 
13 D 06 Desempregado Do lar 42 43 EFI EFI 
14 D 07 Encarregado empr. Do lar 36 31 EFI EFI 

Legenda: EFC – Ensino fundamental completo, EFI – ensino fundamental incompleto, NA- não-alfabetizada. 

 

Quadro 1. Características dos pais e mães. 
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6.3 INSTRUMENTOS 

 

Alguns instrumentos foram utilizados para a seleção dos participantes e 

outros para a análise das relações familiares e para avaliar as características dos pais e 

mães.  

 

Instrumentos para a seleção dos participantes 

 

Roteiro de identificação familiar - foi elaborado algumas questões para as mães das 

crianças para obter as seguintes informações: característica sócio demográficas com 

base no levantamento sócio econômico do IBOPE (2000), identificação ou não de 

sintomas de dependência de alcoolismo e tabagismo na mãe e investigação de história 

de hospitalização da criança por ferimento na cabeça e se já havia recebido diagnóstico 

médico devido a algum problema de saúde. Este instrumento foi dividido em quatro 

partes (APÊNDICE A). 

1. Roteiro de identificação familiar, compreendendo as questões de 1 a 5, e levantamento 

do histórico de desenvolvimento da criança, referentes as questões do ítem 20 e 21. 

2. CAGE - Cut-down, Annoyed, Guilty e Eye-opener (abatimento, irritação, culpa e beber 

logo cedo, sinais indicativos de uso abusivo de álcool) palavras-chave que compõem cada 

uma das quatros questões deste questionário proposto por Ewing (1984) traduzido e 

validado no Brasil por Masur e Monteiro(1983). Considerava-se CAGE positivo para 

problemas com uso de álcool quando duas ou mais respostas fossem positivas. Foram 

incluídas nos itens 7 a 19.  

3. CCSEB- o Critério de Classificação Econômica Brasil é um instrumento que possibilita, 

de forma confiável, estabelecer parâmetros de renda familiar de cada classe social 

brasileira-A, B, C, D ou E. Composto por um sistema de pontuação, baseia-se na posse de 

bens de consumo duráveis, grau de escolaridade e condições de moradia, dados que 

permitem avaliar em qual das cinco classes econômicas a família se enquadra (IBOPE , 

2000), referentes as questões do ítem 6. 
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Instrumento para avaliar as relações familiares   

 

Familiograma - foi construído por Teodoro (2006) com o objetivo de avaliar as 

relações familiares (APÊNDICE B). Permite a avaliação das díades familiares através 

de uma frase representativa de algum construto estudaram a coesão e a hierarquia em 

forma de frases. Para a avaliação da hierarquia utiliza-se a frase: Pessoa ‘A’ obedece à 

pessoa ‘B’. E para avaliar a afetividade e conflito, coesão usa a frase: Eu tenho um 

relacionamento X ‘com pessoa ‘B’. Nesta amostra foi aplicado somente para avaliar a 

afetividade e conflito. O instrumento avalia duas dimensões no relacionamento 

denominadas afetividade e conflito. Afetividade foi definida como um conjunto de 

sentimentos positivos existentes entre as pessoas. E conflito foi definido como o total 

de sentimentos negativos que podem ser uma fonte estressora como de agressividade 

dentro do sistema familiar. Os adjetivos utilizados foram selecionados por um grupo de 

pesquisadores, baseando-se, em parte nos descritores de personalidade selecionados por 

Pinho (2005). São eles: amável, afetivo, amoroso, carinhoso, alegre, feliz, atencioso, 

animado, agradável, distante. Tais adjetivos formam o conjunto de características que 

compõem a avaliação da afetividade.  Os adjetivos - nervoso, agressivo, estressante e 

tenso - compõem o conjunto que avalia conflito. Na folha de resposta eram combinados 

os adjetivos referentes a um dos membros da família, onde a pessoa que esta avaliando 

sua relação com este membro deve responder de acordo com cinco categorias variando 

de ‘não corresponde’ até ‘corresponde totalmente’ (escala Likert variando de 1 a 5). As 

pesquisas com familiograma aplicados em universitários revelaram que para a díade 

filho-mãe foi encontrado Alpha de Cronbach 0.95 para o fator afetividade e 0.87 para o 

fator conflito, díade filho-pai 0.96 para o fator afetividade e 0.91 para o fator conflito, 

díade mãe-pai obteve Alpha de Cronbach 0.97 para o fator afetividade e 0.91 para o 

fator conflito. Todo procedimento teve duração de 10 a 15 minutos.  

 

Genograma - é constituído por uma imagem gráfica da estrutura familiar, ao longo das 

gerações. A estrutura básica é composta pela identidade dos familiares e relações biológicas 

e legais que estabelecem entre si. Os dados demográficos compõem-se dos nascimentos, 

casamentos e mortes dos membros da família (KRESTAN; BEPEKO, 1994). Este 
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instrumento possibilita a visualização de todo o sistema familiar nuclear e a família de 

origem, permitindo uma compreensão mais profunda do desenvolvimento da família diante 

do problema, neste caso a dependência do álcool. 

Para a construção do genograma foram entrevistados pai e mãe juntos mas 

com foco primeiro no histórico familiar do pai e em seguida da mãe. Assim cada um era 

convidado a falar sobre seu histórico familiar. A entrevista para a montagem do genograma 

seguiu o seguinte procedimento: primeiro se solicitava que a pessoa (mãe e pai) citasse as 

pessoas que faziam parte de sua família, identificando as principais informações como 

idade, profissão e nível de escolaridade. Em seguida cada membro da família era 

representado por um símbolo, individuo do sexo masculino era um quadrado e do sexo 

feminino era um círculo. Os membros que faziam parte da mesma geração eram 

organizados na mesma linha e abaixo representava os da seguinte geração. Este instrumento 

teve como base o roteiro de entrevista elaborado por Wendt (2006), na qual oferece uma 

lista de eventos onde a pessoa deveria identificar quais destes eventos estavam presentes 

em sua família (APÊNDICE C).  Utilizaram se dados do histórico do alcoolismo de ambos 

pai e mãe para a montagem do genograma. 

 

Roteiro sobre o Histórico de alcoolismo - estas questões referiam-se ao tempo que fazia 

uso de bebida, a idade em que iniciou o uso, em que situação fez uso e quais os problemas 

que o álcool já tinha lhe trazido e se havia algum membro de sua família de origem com 

histórico de alcoolismo(APÊNDICE-A). Foi realizado juntamente com a entrevista do 

genogrma com pai e mãe. 

 

Instrumentos utilizados para avaliação das variáveis pessoais da criança 

 

Escala Comportamental Infantil A2 de Rutter (ECI) – é utilizada para avaliar as 

questões comportamentais das crianças. A escala é composta de trinta e seis itens, 

distribuídos em três tópicos: problemas de saúde, hábitos, afirmações comportamentais, 

proporcionando avaliação de problemas emocionais e comportamentais. Esse instrumento 

foi traduzido e adaptado por Graminha (1994), e os resultados foram analisados conforme 

instruções da autora. A mãe deveria responder as questões referentes ao comportamento do 
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seu filho, devendo indicar a freqüência em que ocorre tal comportamento, o grau a 

severidade e a extensão em que se aplica. A nota de corte segundo Graminha (1994) para 

identificação de problemas é de igual ou maior que 16 (APÊNDICE D). 

 

Inventário de Depressão Infantil (IDI) - este questionário consiste de 21 grupos de 

afirmações de possíveis sintomas de depressão infantil na qual a criança deve escolher o 

que melhor a descreve nos últimos dias. Para a correção utilizou-se o ponto de corte 17 

conforme Gouveia et al. (1995) (APÊNDICE- E). 

 

Matrizes Progressivas Coloridas de Raven - Escala Especial (ANGELINI et. al., 1987), 

este instrumento foi aplicado individualmente nas crianças para avaliar seu desempenho 

intelectual. O teste é dividido em 3 séries: A, Ab e B, cada uma com 12 problemas. A 

aplicação pode ser realizada individual ou coletivamente e tem duração em média de 40 

minutos. 

 

Instrumento para avaliar sinais de depressão nos pais 

 

Inventário de Beck: O Inventário de Depressão de Beck ("Beck Depression Inventory") 

BECK et al. 1961), a escala original consiste de 21 itens, incluindo sintomas e atitudes, cuja 

intensidade varia de 0 a 3 (APÊNDICE-F). Os itens referem-se a tristeza, pessimismo, 

sensação de fracasso, falta de satisfação, sensação de culpa, sensação de punição, 

autodepreciação, auto-acusações, idéias suicidas, crises de choro, irritabilidade, retração 

social, indecisão, distorção da imagem corporal, inibição para o trabalho, distúrbio do sono, 

fadiga, perda de apetite, perda de peso, preocupação somática, diminuição de libido. Já para 

amostras não diagnosticadas as diretrizes são diferentes.  Kendall et al. (1987) recomendam 

escores acima de 15 para detectar disforia e concluem que o termo "depressão" deve ser 

apenas utilizado para os indivíduos com escores acima de 20, preferencialmente com 

diagnóstico clínico concomitante. Para amostras de pacientes com transtorno afetivo o 

"Center for Cognitive Therapy" (CUNHA, 1993) recomenda os seguintes pontos de corte: 

menor que 10 = sem depressão ou depressão mínima; de 10 a 18 = depressão, de leve a 

moderada; de 19 a 29 = depressão, de moderada a grave; de 30 a 63 = depressão grave. 
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6.4 PROCEDIMENTO 

 

Coleta de dados 

 

Seleção dos participantes: as famílias foram selecionadas com o apoio dos serviços de 

saúde e assistência social do município de Guarapuava (interior do Paraná). Depois de 

verificado quais eram os serviços do município que prestavam atendimento para 

pacientes com dependência de álcool foi estabelecido contato com os profissionais 

responsáveis, os quais repassaram nome e endereço dos pacientes alcoolistas. 

Observou-se que além dos hospitais psiquiátricos, os centros de saúde localizados nos 

bairros e um centro de referência de Saúde Mental (PROSAM- PROGRAMA DE 

SAÚDE MENTAL) eram as instituições nas quais os pacientes eram encaminhados 

antes de serem internados. Foram selecionados vinte e quatro pacientes encaminhados 

pelos serviços de saúde, destes somente quatorze participaram da pesquisa, sendo que 

somente um não teve condições emocionais e físicas de ser entrevistado, pois estava 

alcoolizado e os demais não foram encontrados, devido o endereço estar incorreto.  

As entrevistas foram realizadas pela pesquisadora responsável e pela 

Assistente Social do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do bairro onde a 

maioria dos pacientes residia. O fato da assistente social estar realizando acompanhamento 

social a maioria das famílias facilitou a aceitação das mesmas na participação da pesquisa. 

Todas as famílias que foram contatadas aceitaram participar do estudo. Foram realizadas 

visitas a esses pacientes com a finalidade de explicar os objetivos e convidá-lo para 

participarem. Posteriormente foi solicitado para que os mesmos assinassem o termo de 

consentimento (APÊNDICE-G). Para a coleta de dados foram realizadas três visitas às 

famílias de pais alcoolistas com horário e dia previamente acordados. Optou-se para coletar 

os dados na residência das famílias para facilitar o contato.  

Para cada família foram realizadas três visitas com duração em média de 

uma hora. Na primeira visita foi explicado o objetivo da pesquisa e após o aceite em 

participar do estudo os pais assinavam o termo de consentimento livre e esclarecido. A 

assistente social entrevistava a mãe solicitando á ela que respondesse a ficha de 

identificação familiar e o familiograma. A pesquisadora responsável entrevistava a 
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criança. Nesta ocasião ela deveria responder o inventário de depressão infantil e o 

familiograma e posteriormente o pai era solicitado para responder o familiograma. Na 

segunda visita a Assistente Social solicitava a mãe que respondesse a Escala de 

Comportamento Infantil e o Inventário de Depressão de Beck e a pesquisadora 

responsável solicitava que o pai respondesse o Inventário de Depressão de Beck e a 

criança deveria responder às questões do teste não-verbal RAVEN. E na terceira 

entrevista a pesquisadora responsável entrevistava primeiramente o pai e depois a mãe 

coletando dados sobre o histórico de vida e do alcoolismo para montar o genograma. 

Está entrevista foi realizada somente em dez famílias de pais alcoolistas e teve duração 

aproximadamente de duas horas 

 

6.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise estatística foi feita através de testes não-paramétricos, de testes 

pareados, testes para amostras relacionadas por meio do SPSS 14.0 - SPSS - Statistical 

Package for the Social Sciences: O software SPSS permite realizar cálculos estatísticos 

complexos, visualizar resultados, de forma rápida permitindo assim uma apresentação e 

uma interpretação sucinta dos resultados obtidos. 

Foram utilizados os seguintes testes não-paramétricos: Teste Wilcoxon para 

duas amostras relacionadas e o Teste de correlação de Pearson.  

Com base nas categorias fornecidas pelo modelo da teoria sistêmica foram 

analisados os conteúdos obtidos a partir da montagem do genograma (MINUCHIN, 1990).  

O histórico do alcoolismo do pai e suas repercussões foram analisados a 

partir das entrevistas com o casal e elaboradas categorias descritivas. As categorias foram 

elaboradas tendo como diretriz a análise de conteúdo.  

 

Aspectos éticos 

O presente projeto foi submetido á avaliação do Comitê de Ética da Escola 

de Enfermagem de Ribeirão Preto. Após a aprovação do estudo foi solicitado aos pais seu 

consentimento para participarem da pesquisa, obedecendo a Resolução nº196/96 sobre 

pesquisas que envolvem seres humanos.   
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7. RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Inicialmente, serão mostrados os resultados quantitativos que apresentaram 

significância estatística na análise do familiograma. A seguir serão apresentados os 

resultados das análises das características das crianças quanto aos sinais de depressão, 

problemas comportamentais e nível cognitivo e resultado da avaliação dos sinais de 

depressão nos pais e mães.  

Posteriormente, será apresentada a análise qualitativa realizada a partir do 

genograma considerando-se os seguintes tópicos, de acordo com a teoria sistêmica: 

7.4.1. experiências dos pais alcoolistas e suas esposas, em suas famílias de origem; 

7.4.2. dinâmica da família de alcoolistas atuais; 

7.4.3. repercussões do alcoolismo nas relações familiares. 

 

7.1. FAMILIOGRAMA 

 

Os dados dos protocolos do teste familiograma foram organizados de modo que 

apontassem as características do subsistema parental, ou seja, o relacionamento dos pais com o 

filho, e o subsistema conjugal, isto é, a relação entre os cônjuges, (marido e esposa) segundo a 

visão do filho de 9 a 11 anos. Conforme análise do familiograma, serão apresentadas duas 

dimensões do relacionamento denominadas de afetividade e conflito (TEODORO, 2006). 

Buscou-se responder às seguintes questões: 1. se havia diferença entre as díades filho-mãe e 

filho-pai e filho-pai/mãe na visão do filho nos aspectos de afetividade e conflito; 2. se havia 

diferença entre as díades pai-mãe, pai-filho na visão do pai e mãe-pai, mãe-filho na visão da 

mãe. Comparou-se, ainda, as díades filho-mãe e filho-pai e filho-pai/mãe na visão do filho, pai 

e mãe de famílias alcoolistas e de não-alcoolistas nos aspectos de afetividade e conflito. Os 

escores brutos podem ser vistos na tabela 1 do apêndice h. 

Nesta seção serão apresentados os resultados que alcançaram 

significância estatística a partir da análise dos protocolos das díades selecionadas das 

famílias de pais alcoolistas – mãe/esposa; pai/marido e filho e ainda, as comparações entre 

as diferentes perspectivas, no que tange à afetividade e conflito nas relações. Para essa última 
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utilizou-se o teste não-paramétrico de Wilcoxon para analisar a relação na perspectiva do 

pai, da mãe e do filho, abaixo resumido.  

 

7.1.1. Avaliação das relações pais e filhos 

 

 Com o objetivo de destacar as diferentes percepções do pai, mãe e filhos 

sobre cada subsistema (parental e conjugal) a percepção do filho virá em primeiro lugar em 

seguida a percepção do pai e, finalmente, a percepção da mãe, sobre cada subsistema. 

Como está descrito a seguir. 

 

Percepção dos filhos  

 

Segundo a visão do filho existe mais afetividade na sua relação com a mãe 

que na relação com seu pai (p=0,032).  

No aspecto conflito não houve diferença significativa da avaliação que o 

filho fez sobre a sua relação com a mãe e com o pai.  

 

Percepção do pai  

 

Na categoria afetividade não houve diferença significativa entre as 

percepções do pai alcoolista na relação com sua esposa e com seu filho.  

No aspecto de conflito, segundo o pai alcoolista, existe mais conflito na 

relação com sua esposa que na relação com seu filho (p=0,008).  

 

Percepção da mãe/esposa  

 

A mãe/esposa de alcoolista avalia a relação com seu filho como sendo mais 

afetiva que a relação com seu marido (p=0,003). Há, ainda, tendência a perceber mais 

conflito na relação com seu marido alcoolista que na relação com seu filho (p=0,065).  
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7.1.2. Avaliação da relação marido/esposa 

 

Percepção dos filhos  

 

Na visão do filho, existe mais afetividade em sua relação com a mãe que na 

relação estabelecida entre pai e mãe (p=0,007).  

O filho ainda percebe a existência de mais afetividade na relação entre seus 

pais, que a própria mãe percebe quando avalia sua relação com seu esposo (p=0,030).  

Na categoria de conflito, comparando a díade filho(pai/mãe), isto é, filho 

avaliando a relação conjugal de seus pais e a mãe avaliando sua relação com seu esposo, os 

dados mostram que o filho percebe menos conflito na relação do pai com sua mãe que a 

mãe/esposa percebe (p=0,009).  

 

Percepção do pai  

 

No item afetividade, quando o pai avalia sua relação com sua esposa 

comparando-se com avaliação da mãe/esposa, ele percebe mais afetividade (p=0,003). 

No aspecto de conflito, os dados revelaram que o pai percebe mais conflito 

na relação com sua esposa que na relação com seu filho (p=0,008).  

 

Percepção da mãe/esposa  

 

 Com relação à categoria afetividade, comparando a díade mãe/marido, a 

mãe avaliando sua relação com seu marido, com a avaliação que o pai faz sobre sua relação 

com sua esposa, os dados mostram que a mãe/esposa percebe menos afetividade na relação 

com seu marido que o próprio marido percebe ( p=0,003).   

No aspecto referente ao conflito, quando comparamos a díade mãe/marido, a 

mãe avaliando a relação com seu marido, com a avaliação que o filho faz sobre a relação 

dos seus pais, os dados revelam que a mãe/esposa de alcoolista percebe mais conflito na 

sua relação com seu esposo que o filho percebe (p=0,009). E, ainda, comparando a díade 
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mãe/pai com a díade pai/mãe a mãe revelou uma tendência de perceber mais conflito na sua 

relação com seu marido que o próprio marido (p= 0,094). 

 

7.1.3. Análise comparativa das percepções das relações pai-filho, mãe/filho e mãe/pai 

 

Utilizou-se o teste de correlação de Pearson para avaliar a associação entre 

os escores apresentados pelos participantes nas diferentes avaliações a que foram 

submetidos. 

No contexto da afetividade, observou-se que quanto mais afetividade o pai 

percebe na sua relação com seu filho mais afetividade ele percebe na relação com sua 

esposa (r= 0,725 p=0,003). Na visão da mãe, quanto mais afetividade ela percebe na sua 

relação com seu marido, mais seu marido percebe afetividade na sua relação com a esposa 

(r= 0,593 p= 0,026).  

Na questão de conflito, quanto mais conflito o filho de alcoolista percebe na 

sua relação com a mãe, mais conflito ele percebe também na sua relação com o pai 

(r=0,759 p=0,002).  

Na relação dos pais, sob a visão do filho de pai alcoolista, quanto mais 

conflito ele percebe na relação dos pais, mais conflito ele percebe em sua relação com o pai 

(r= 0,834 p=0,000).  

 

7.2. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DAS CRIANÇAS: SINTOMAS DE 

DEPRESSÃO, PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO E NÍVEL COGNITIVO 

DAS CRIANÇAS DA FAIXA ETÁRIA DE 9 A 11 ANOS. 

 

As características das crianças foram avaliadas de acordo com o nível cognitivo 

através do da Matrizes Progressivas Coloridas de RAVEN, sintomas de depressão pelo 

inventário de depressão infantil e problemas de comportamento avaliado segundo a percepção 

da mãe que respondeu a escala de comportamento infantil A2 de Rutter.  

A tabela abaixo mostra os valores da média, desvio padrão, mediana, 

mínima e máxima comparando os valores obtidos nos instrumentos avaliados as 

características das crianças. 



 57

Tabela 1- Valores dos escores brutos do inventário de depressão infantil (IDI), escala 
comportamental infantil (ECI) com relação a média, desvio padrão, mediana, mínima, 
máxima. 

Testes M DP MD Min Max 
IDI 9,08 7,19 8 1 29 
ECI 17,15 7,76 15 5 32 

 
Com relação à avaliação intelectual, conforme os resultados do Teste de 

Matrizes Progressivas Coloridas do RAVEN, 50% das crianças apresentaram resultados 

que representam indicativos de capacidade cognitiva levemente abaixo da média, na média 

e acima da média e os outros 50% abaixo da média esperada para sua idade, pode ser 

observado na quadro I (APÊNDICE H). No inventário de depressão as crianças 

apresentaram sinais de depressão mas a maioria não alcançaram a nota de corte. Na 

avaliação comportamental segundo a mãe 50% das crianças apresentaram escores 

indicativos de problemas de comportamento e 50% não apresentaram problemas de 

comportamento. 

 Ao correlacionar o nível de afetividade de mães cujos maridos são 

alcoolistas com seus filhos e com a presença de sintomas de depressão e problemas de 

comportamento observa-se que quanto mais afetividade o filho percebe em sua relação com 

a mãe menos sinais de depressão (r=-0,539 p=0,47) ele apresenta e menos sinais de 

problemas de comportamento (r=0,568 p=0,034).  

 

7.3. AVALIAÇÃO DOS SINTOMAS DEPRESSIVOS DOS PAIS 

 

Para avaliar a saúde mental dos pais e mães utilizou-se o Inventário de 

depressão de Beck usando como referência a classificação de intensidade de depressão de 

Cunha (2001) conforme a tabela abaixo mostra. 

 
Tabela 2- Classificação da intensidade da depressão, com base nos escores do BDI, 
conforme normas da versão em português. 

NÍVEL ESCORES 
Mínimo 0 - 11 
Leve 12 - 19 
Moderado 20 - 35 
Grave 36 - 63 
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A tabela abaixo mostra os resultados referentes a avaliação dos pais e mães 

com relação aos sintomas de depressão. 

 
Tabela 3 – Distribuições dos valores descritivos do Inventário de depressão de Beck (IDB) 
aplicado nos pais alcoolistas e suas esposas, com relação a média do percentil, desvio 
padrão, mediana, mínima, máxima.  
Participantes M DP MD Min Max 
Pai 13 12.83 13.83 0 35 
Mãe 20 9.95 19.84 7 38 
 

Verificou-se que as mães apresentaram mais sintomas depressivos que os 

pais. Cinqüenta porcento das mães apresentaram escores acima de 19 indicativo de 

depressão leve. 

 

7.4. ENTREVISTA DO GENOGRAMA 

 

Esta análise foi baseada em entrevistas realizadas com 10 casais de família 

alcoolistas para a montagem do genograma de 10 famílias, (APÊNDICE - I). Este número 

deveu-se à saturação das informações. Para atingir o objetivo de avaliar a dinâmica destas 

famílias, os dados foram organizados em categorias (APÊNDICE – J) de acordo com a 

teoria sistêmica, enfocando os subsistemas parental e conjugal. Os seguintes itens foram 

utilizados: 1.experiência dos pais alcoolista e suas esposas, m suas famílias de origem; 

2.dinâmica da família de alcoolista; 3. repercussões do alcoolismo, segundo a visão do pai 

alcoolista e de sua esposa. 

 

7.4.1. Experiências dos pais alcoolistas e suas esposas, em suas famílias de origem. 

Pai alcoolista e sua família de origem 

 

Verifica-se que nestas famílias a maioria dos pais dos entrevistados fazia uso 

abusivo de álcool, era violento e autoritário. Os participantes do estudo contam como foi 

seu convívio com o pai e as conseqüências que o álcool trouxe para sua vida e sua família. 

Muitos afirmaram que tiveram uma infância e adolescência sem a presença do pai, pois 

alguns pais morreram em acidentes ou devido a problemas de saúde provavelmente 

decorrentes do álcool. Em outros casos, porque houve abandono dos pais. “O pai 
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abandonou a família quando eu tinha 10 anos, eu tinha que trabalhar” (Pai 02). “Vida 

sofrida porque não tive pai” (Pai 03) “A gente se criou sem pai”(Pai 06). 

Ao lembrar desses fatos os participantes expressam uma certa mágoa do pai, 

principalmente daqueles pais que abandonaram a família ou eram violentos: “Mágoa do 

pai fica no coração pra sempre, hoje tenho relação formal com ele”.(Pai 02) 

Outros mostram a dificuldade de falar sobre o relacionamento com seu pai e 

procuram negar seus sentimentos: “Eu não tinha raiva dele, a gente se criou sem pai” 

(Pai 06) 

Além do alcoolismo, muitos participantes conviveram com pais autoritários 

e agressivos. Eles presenciaram atos agressivos do pai contra a mãe e também foram 

vítimas de violência. A violência familiar esteve presente nas relações conjugais e entre pai 

e filhos. Esses relataram que muitas vezes separaram as brigas dos pais e defendiam a mãe: 

“Uma vez meu pai tava alcoolizado e me esfaqueou” (Pai 05);.“Pai bebia e brigava com 

a mãe eu ia separar eles” (Pai 07);“Meu pai e meus irmãos bebiam, era uma guerra 

pura. Pai batia bastante nos irmãos e na mãe” (Pai 08). 

Dos dez pais alcoolistas entrevistados, somente dois não sabiam dizer se o 

pai era alcoolista, mas um deles afirma que seu pai era muito violento: “Ele judiou da mãe, 

batia nela lembro até hoje. Uma vez ele deu soco na barriga do estômago dela ela perdeu 

o controle e fez xixi, ele era perverso” (chorou Pai 06). 

Devido ao falecimento do pai, ou pelo fato do pai ter abandonado a família e 

ter sido violento, os entrevistados relembram que algumas mães ficaram doentes, 

(problemas mentais e com problema de saúde) e eles precisaram trabalhar para ajudar a 

cuidar da mãe e dos irmãos. Assumiram a responsabilidade do cuidado de sua família no 

início da adolescência. Suas mães criaram os filhos sozinhas. Houve necessidade de 

abandonar os estudos e, alguns, chegaram a viver na rua: “Eu me criei na rua, aos 10 anos 

fui engraxate. Se meu pai fosse homem que cuidava da família a gente não passava 

dificuldade” (Pai 06) 

Na fala dos participantes, nota-se que há uma valorização do papel da mãe 

como mulher, pelo fato dela ter assumido toda a família e uma desvalorização do pai 

enquanto homem por ter abandonado a família não ter cumprido com sua tarefa de cuidado 

dos filhos e da esposa. Ser homem para o participante reflete um valor cultural de ser 
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provedor. Também pode se observar que eles tiveram uma relação mais próxima com sua 

mãe, pois ela participava mais na vida deles e quando se fazia presente solicitava para que 

eles a ajudassem  cuidar do pai: “A mãe pedia para eu ir pegar o pai no bar”(Pai 01) “Um 

homem tem que cuidá da família, ele não deu nada para a família” (Pai 02). “A Mãe foi 

mulher, ela trabalhava honestamente, difícil ter mulher como ela. O pai deixou a família 

não foi homem suficiente pra cuidar da família”(Pai 06).  “A mãe criou nós sozinha” 

(Pai 03) 

O álcool esteve presente na vida desses participantes como algo que fazia 

parte de sua vida diária, desde a infância. Pode ser que, pela facilidade de acesso, a maioria 

iniciou o uso do álcool através de um parente (pai, avô) ter oferecido. “Eu lavava os pés do 

pai quando ele chegava bêbado. E ia pegá ele no bar” (Pai, 01).“Aos 10 anos eu ia 

compra pinga pro pai ele me dava um pouco” (Pai, 07) 

Em síntese, observou-se que os pais alcoolistas, participantes do presente 

estudo, vivenciaram uma relação conflituosa com seu pai e mais próxima com a mãe. 

Aparece também a supervalorização da mãe e a expressão de sentimentos de mágoa e raiva 

do pai. Como filhos, eles desempenharam ora o papel de cuidador ora de apaziguador e 

assumiram responsabilidade pelo cuidado da família por volta da adolescência.  

Mãe/esposa de alcoolista e sua família de origem 

A maioria das mães/esposas de alcoolistas conviveu com um pai ou irmão 

alcoolista. O pai era controlador, autoritário e agressivo, só uma esposa relatou que sua mãe 

era alcoolista e agressiva e seu pai não tinha problemas relacionados com o álcool: “Pai 

severo qualquer coisa entra no laço, a mãe era pacienciosa” (esposa 03); “Pai não 

deixava eu sair de casa” (esposa 05); “Pai bateu na mãe e quase enforcou ela, e ai meu 

irmão mais velho foi defender a mãe e bateu no pai” (esposa 01).  

Algumas esposas relataram que não sentiram o apoio dos pais e sentiam-se 

sozinhas. Elas relataram a vivência de relacionamentos familiares distantes, sentimento de 

abandono e reclamaram a falta de suporte emocional dos pais. “Não posso contar com 

minha família, só com Deus”. Chorou ao falar da família. (esposa 03); “Depois que a 

mãe morreu o pai abandonou a família, eu não tenho mais contato com minha família” 

(esposa 02).  
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Enquanto as esposas estavam mais em contato com os pais, morando com 

eles, elas cuidavam e defendiam a mãe diante das reações agressivas do pai. Relataram que 

seu pai tinha estabelecido outros relacionamentos, traíram sua mãe: “Meu pai era 

mulherengo” (esposa 02); “A mãe era nervosa, quase morreu porque ele bebia e traiu 

ela” (esposa 06). 

 Elas referiram a perdas financeiras e ao fato do pai ser violento como 

conseqüência do alcoolismo. Porém, muitas delas falam do pai com sentimento de 

“compaixão”, devido ao sofrimento dele decorrente do alcoolismo. Mesmo sendo adultas e 

tendo sua família, dispuseram se a cuidar do pai nos momentos em que ele esteve doente. 

Este relato sugere que na sua família de origem elas assumiram o papel de cuidadoras: “Pai 

e mãe é sagrado. Ah! Pai coitadinho. O alcoolismo destrói a família” (esposa 01); “Ele 

bebia socialmente. Era paizão nunca deixou faltar nada na família” (esposa 02); “Eu 

cuidava do pai e trabalhava para ajudar a mãe porque ele era doente” (esposa 05). 

Percebe-se que muitas delas tiveram o modelo do pai severo e violento e a 

mãe era a cuidadora. Vivenciaram momentos de confusão de sentimentos em relação ao 

pai. Ora sentiam medo do pai, e talvez raiva diante das atitudes agressivas direcionadas 

para a mãe e para elas, e ora sentiam compaixão, percebiam no como alguém que precisava 

de ajuda. Enquanto filhas, desempenharam o papel de cuidadoras e apaziguadoras e 

relataram ter vivenciado sentimento de abandono e falta de suporte emocional dos pais. 

 

7.4.2. Dinâmica das famílias alcoolistas atuais 

 

A dinâmica familiar é definida como o conjunto de regras, normas e papéis 

que cada membro da família desempenha delimitando assim as relações que são 

estabelecidas neste contexto (MINUCHIN, 1982). 

Quanto ao relacionamento conjugal, verificou-se tanto pela narrativa dos 

pacientes como de suas esposas que ambos estão insatisfeitos com essa relação. A maioria 

das esposas refere-se ao seu marido como agressivo devido ao ciúme que sentem delas. 

Algumas esposas já vivenciaram episódios de separação, mas acabam retornando por sentir 

pena dele. Muitas assumem o papel de cuidadoras da mesma forma como assumiram em 

sua família de origem. Outras citam que já foram traídas e que hoje não têm convivência de 
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marido e mulher, pois somente moram na mesma casa. Elas expressaram uma confusão de 

sentimentos podendo ser percebidos nestas falas: “Às vezes eu brigo com ele e depois me 

arrependo. A gente dorme em quarto separado” (esposa. 04); “Gostava dele, mas com os 

anos transformei isso em pena e raiva. Quando ele não bebe é normal. Eu achava que 

ele tinha outra mulher. Discutimos sempre quando ele bebe. Não suporto ele. É um 

sossego quando ele tá longe” (esposa 05); “Briga por ciúme, desde o começo, ciúme 

doentio” (esposa 06;. “Quando tem briga ele sai bebe. Briga é por causa dos filhos” 

(esposa 07); “ Ele acha que eu sou ruim. Hoje vivemos sem conversa. Ele me traiu com 

outras mulheres no bar. Faz três anos que ele dorme em quarto separado. Tentei separá 

ele saiu de casa várias vezes ” (esposa 08);“Quando ele bebe ele fica violento. Quando 

ele bebe eu durmo até separada. Fora da bebida ele é carinhoso” (esposa 09). 

Por outro lado o marido argumenta que sua esposa faz cobranças excessivas 

e se mostra desconfiada quanto a sua capacidade de controlar-se em relação à bebida: “Ela 

cuida de mim, mas tira minha liberdade. Ela pensava que eu ia gastar o dinheiro do 

pagamento com bebida. Não tenho liberdade” (marido,03; “Ela era ciumenta. Ela se 

fecha e fica reservada” (marido, 01).  

A participação dos filhos nas relações familiares também pode ser percebida 

no relato dessas mulheres. Diante da agressividade do marido as esposas solicitam ajuda 

dos filhos homens para defendê-las ou elas mesmas têm procurado se defender reagindo às 

agressões dele. Verificou-se que tanto nas famílias dos pacientes alcoolistas quanto de suas 

esposas era comum um dos filhos defender e/ou cuidar dos pais, assim acontece hoje, seu 

filho também é chamado a ser cuidador: “Veja o pau que ele tava na mão e ia me bate, 

antes da senhora chegá. Hoje eu bato nele também”(espos, 05); “Peço para meu filho M. 

ir pegar o pai no bar” (esposa, 06; Uma vez ele tentou me degolá e meu filho me ajudou. 

Quando meu filho tinha 15 anos ele deu soco no pulmão e na boca dele” (esposa, 08) 

Como as entrevistas foram realizadas na residência das famílias foi possível 

observar as reações emocionais de algumas filhas. Percebeu-se que elas sentem pena do pai 

e tentam ajudá-lo, a fala das filhas demonstra sua preocupação com o alcoolismo do 

pai:“Quando ele recai, eu choro sozinha. Às vezes sinto culpa quando o pai bebe. Eu 

disse para ele escolher entre a família e a bebida, então ele foi se trata. Eu sempre dou 

conselho para ele. A gente tem que entender o pai. Eu acho que o pai e a mãe têm que se 
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entende” (Filha de 10 anos, Fam. 03). “Eu vou na reunião do AA com o meu pai, a mãe 

não pode ir” (Filha de 10 anos, Fam 02). 

Na relação do pai alcoolista com seu filho pudemos perceber que em 

algumas situações o pai parece desviar o conflito que tem na relação com sua esposa para 

seu filho, agredindo-o: “Ele sempre achou que o A. não é filho dele e ai ele batia nele. 

Hoje A. vai até o bar com ele para cuidar dele” (esposa, 05);“Ele não gosta do D. e bate 

muito nele porque acha que não é seu filho” (esposa,10). 

Pode-se perceber na dinâmica destas famílias a formação de dois 

subsistemas a mãe com seu filho contra o pai, que muitas vezes se sente deixado de lado 

pela família. Talvez como uma reação a essa forma de organização e também do 

sentimento de vergonha e auto-desvalorização o pai se isola evitando até mesmo o convívio 

social. Sem apoio e acompanhamento depois da internação ele acaba se isolando: “Eu fico 

em casa para não ver ninguém” (Pai 01); “Me sinto isolado e incompreendido pela 

família (Pai 02)”.  

No relato das esposas/mães, pode se perceber sua preocupação direcionada 

para alguns filhos (homens) que estão na adolescência pelo fato do mesmo estar fazendo 

uso de bebida de álcool. Este dado é importante, pois se sabe que ambos esposa/mãe e 

marido/pai alcoolista têm história de alcoolismo em sua família mostrando, assim, que este 

adolescente está mais vulnerável para o desenvolvimento de uma dependência química: 

“Fico preocupada com A. que sai junto com o pai, porque ele tem 15 anos e está 

bebendo” (esposa  05). 

Na organização destas famílias as mães além de cuidarem das crianças com 

relação às questões educacionais também mantêm a família do ponto de vista financeiro, 

pois muitos maridos encontravam-se desempregados. Portanto, torna-se responsabilidade 

delas tomar decisões para resolver a maioria dos problemas familiares e os maridos acabam 

desempenhando um papel mais passivo. Essa sobrecarga de responsabilidades para a 

mulher pode ser um dos fatores de estresse familiar que tem afetado as relações conjugais e 

até mesmo as relações entre pais e filhos. Conseqüentemente os pais/maridos sentem-se 

desvalorizados pelo fato de não conseguirem assumir seu papel de provedor nessa família: 

“Ela sonhou com um bom pai, honesto, que sabe faze alguma coisa. Eu não to assim. 

Tenho que faze minha obrigação como homem” (Pai 03); “Meu pai não foi homem 
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abandonou a família. Hoje acho que sou homem de verdade, liberdade da bebida” (Pai 

06). 

Provavelmente para se adaptar a estas responsabilidades a mulher/mãe 

desenvolve uma postura autoritária e controladora podendo ocasionar conflitos na relação 

conjugal no momento em que o marido está em abstinência e deseja participar ativamente 

desta relação. O conflito implícito pode ser percebido nestas falas: “Quando ele bebia, ele 

era autoritário, mandão. Eu nem abria a boca ele resolvia tudo, era só ele. Ele me dizia 

como eu tinha que me vestir. Hoje em dia eu não concordo, a mandona sou eu. Ele dá 

atenção que antes não dava. Eu prefiro agora” (esposa 02); “Eu não concordo preferia 

antes. Ela era ciumenta e gostava mais de mim” (Marido 02). 

Em síntese, nas famílias de pais alcoolistas percebe-se a seguinte dinâmica 

familiar: presença de conflito conjugal e dificuldades do pai em assumir sua função, em 

conseqüência, a mãe assume uma postura mais autoritária e solicita a ajuda do filho para 

cuidar da família. Então ocorre a formação do subsistema mãe-filho como aliados e mais 

próximos contra o pai alcoolista que é excluído desta relação. Verificando as relações 

intergeracionais observamos que mãe e pai trazem da sua família de origem um padrão de 

relacionamento familiar no qual mãe e filhos têm uma relação mais próxima e 

distanciamento com o pai. Este processo tem se repetido na formação de suas famílias. 

Observa-se a tendência de um dos filhos a assumir o papel de cuidador da mesma forma 

como sua mãe e pai assumiram na sua família de origem. Estes dados indicam que existe 

um processo de retroalimentação que mantém essa organização.  

 

7.4.3. REPERCUSSÕES DO ALCOOLISMO NAS RELAÇÕES FAMILIARES 

 

Visão do pai alcoolista 

 

 A maioria dos pais alcoolistas teve o primeiro contato com o álcool entre 7 

a 12 anos por meio de um familiar (pai, avô ou tio), foi submetida a várias internações 

para dependência química e não conseguiu se recuperar. Os irmãos do sexo masculino, 

em algumas famílias, também tiveram histórico de uso abusivo de álcool. 
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A partir da visão desse participante os motivos que contribuíram para o uso 

abusivo estão relacionados a perdas familiares e dificuldades de relacionamento, como 

a morte do pai, brigas com a irmã, momentos de nervosismo, dificuldades de 

relacionamento com pai e cobrança da esposa: “Depois que perdi o pai bebi mais” (Pai 

01); “Quando o pai abandonou a família ficou registrado para sempre. Bebia por 

causa do trauma da infância. O trauma da infância me deixou triste, amargurado, 

não me sinto feliz, medo de encarar os problemas. Com o álcool eu não fico 

deprimido. Ai fui buscar o álcool. Comprei arma e pensei em me matar” ( Pai 02). 

Com relação aos problemas decorrentes do alcoolismo, os participantes 

mencionam aumento de dívidas, desemprego, problemas de saúde, acidentes de trânsito 

ou de trabalho, brigas em bares que resultaram em prisão. Relataram dificuldades nas 

relações familiares, como discussão com a esposa resultando em episódios de separação 

conjugal. Em seus relatos afirmaram que ficavam agressivos com a esposa e com os 

filhos. Aparece também relato de ideação suicida:“Tava perdendo as coisas materiais, 

não tava fazendo nada na vida a ocupação era o álcool” (pai 02;. “Tinha vontade de 

me matar, de fugi” (pai 10; “Tenho vontade de deixar tudo, mas vou me arrepender e 

senti falta” (pai 03). 

Através dos relatos dos pacientes pode-se perceber sentimentos de 

arrependimento, culpa, auto-estima baixa e super valorização do papel da esposa 

enquanto mãe. “Tudo que eles fazem eu não reconheço. Eu sou o problema. Ela é boa 

mãe” (Pai 01); “Eu fico arrependido de lembra de tudo isso, podia ter evitado” (Pai 

02);  Eles pensam que eu sou doente e vou fazê coisa errada. Fico nervoso e ai faço 

errado. Ai bebo”( Pai 03); “ Eu sou errado por causa da bebida” ( Pai  05).  

Alguns pais reconhecem que a esposa e os filhos sofrem devido ao 

alcoolismo dele. “Eu to sofrendo e eles também” (Pai 01); “ Minhas filhas .....eu sou 

o problema” (Pai 05);“Ela (esposa) ficava nervosa e irritada, ela quebrava tudo” (Pai 

06). 

Ao questionar os pais sobre as razões que o motivaram para buscar 

internação muitos afirmaram que foi sua esposa que os encaminhou, depois que elas 

ameaçaram deixá-los e pensaram na separação. 
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Visão da mãe/esposa de alcoolista 

 

A maioria das esposas ao citar as mudanças decorrentes do alcoolismo na 

vida familiar refere-se às tentativas de suicídio do marido às vezes presenciadas por um 

filho, reações de agressão do mesmo com a esposa e filhos, sentimentos de vergonha, 

culpa, impotência por não saberem como lidar com o marido alcoolista.  

Nessas falas, as esposas expressam os sentimentos de culpa, vergonha e de 

arrependimento: “Eu podia ter feito alguma coisa poderia ter evitado tudo isso, eu fui 

deixando. Se eu tivesse internado ele, poderia ter evitado. Mas eu esperei ele tomar 

consciência” (esposa, 02); “Tinha vergonha do alcoolismo dele. Um dia tentaram 

colocar fogo no corpo dele, ele tava caído na rua” (esposa, 01). 

Das reações emocionais e comportamentais do filho de 9 a 11 anos, as mais 

comuns que as esposas de alcoolistas relataram foram: medo, nervosismo, envolvimento em 

brigas com colegas da escola, dificuldade de aprendizagem resultando em reprovação, reações 

psicossomáticas (dificuldade de digestão e de alimentação, perda do controle dos esfíncteres): 

“Aos cinco anos meu filho voltou a fazer xixi e cocô na calça. E ano passado a professora 

disse que ele tinha aprendizagem lenta” (Esposa, 01); “O Bebê de três anos tinha medo dele 

até hoje tem. A filha de 10 anos ficava nervosa e brigava na escola” (Esposa.02); “Desde o 

nascimento ela é traumatizada. Ela é nervosa e chora bastante” (Esposa, 03);  “Quando ele 

(filhos) via o pai alcoolizado ele ficava com medo e chorava” (Esposa, 09).  

As esposas afirmam também que esse filho (a criança em foco no estudo, 

com idade de 9 a 11 anos) conviveu com o alcoolismo do pai desde o nascimento e algumas 

relatam que os outros filhos também apresentaram reações emocionais. A fala dessa esposa 

mostra isso: “a filha mais velha ficava nervosa e chorava, a outra também ficava 

nervosa e se preocupava com o pai, o bebê tinha medo dele e até hoje tem e eu ficava 

muito irritada” (esposa 02). 

Em síntese o pai alcoolista refere às conseqüências do alcoolismo enfocando as 

dívidas, desemprego, brigas nos bares, discussão com esposa e reações agressivas com o filho, 

esposa e vivência de sentimentos de arrependimento, culpa, auto-estima baixa. Na visão da 

esposa relembram os momentos de tentativa de suicídio do marido, reações agressivas, reações 

emocionais e comportamentais dos filhos e sentimentos de vergonha, impotência e culpa.  
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8. DISCUSSÃO 

 

Para discutir os resultados acima apontados foram eleito os escores do 

Familiograma com a avaliação cognitiva, comportamental emocional dos filhos  e avaliação 

da depressão dos pais seguindo os seguintes tópicos: 1. relacionamento entre pais e filhos; 

2. relacionamento entre marido/esposa; 3. relações familiares e desempenho cognitivo, 

comportamental e emocional de crianças; 4. paternidade em famílias de pai alcoolista. 

Essas categorias foram selecionadas visando o enquadre no enfoque sistêmico. 

 

8.1. RELACIONAMENTO ENTRE PAIS E FILHOS 

 

De acordo com dados do familiograma as mães/esposas de alcoolistas percebem 

que existe mais afetividade na sua relação com seu filho que na relação com seu marido. A 

visão dos filhos de alcoolistas complementa este dado, pois eles também avaliam sua 

relação com a mãe como sendo mais afetiva que com o pai. Através deste dado pode-se 

inferir que mãe e filho têm uma relação mais próxima que  filho e pai. 

Segundo Minuchin e Fishman (1990) o filho pode se aproximar de um dos 

genitores e se afastar de outro quando um dos pais não está assumindo seu papel parental. 

Essa dinâmica de aproximação e afastamento em que dois membros são excessivamente 

próximos e um terceiro é excessivamente distante é chamada de triangulação (AYLMER, 

1995). A triangulação é apontada como uma das características na dinâmica de famílias que 

convivem com um membro alcoolista (KRESTAN; BEPKO, 1995).  

Conforme a literatura aponta (MINUCHIN; FISHMAN, 1990; JONES; 

WELLS, 1996) o filho é colocado numa posição na qual é excluído do subsistema fraterno 

e elevado ao subsistema parental assumindo, prematuramente, uma responsabilidade 

emocional da qual não está preparado. Segundo Minuchin e Fishman (1990) esta posição 

ocupada pelo filho é chamada de “filho parental”.  

Essa tarefa de cuidar do pai e mãe parece que é dividida entre os filhos. No 

presente estudo, não foi possível esclarecer se há um filho, em especial, que assume essa 

função sozinho. Algumas crianças avaliadas tendem a assumir este papel do filho parental. 
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Para verificar isso, sugere-se que sejam abordadas, com os pais, as tarefas destinadas aos 

filhos no contexto da vida familiar.  

A parentalização temporária é um arranjo natural e legítimo nas famílias sem 

necessariamente acarretar prejuízos para o funcionamento do sistema familiar. As 

dificuldades nesse processo surgem quando essa parentalização deixa de ser temporária. 

Quando os pais, não podendo assumir seu papel parental e seu lugar de orientação, controle 

e tomada de decisões, confiam essa posição ao filho de forma sistemática. Nessa posição de 

filho parental, muito próximo da mãe e afastado do pai, esse filho passará a assumir papéis 

e responsabilidades que originalmente deveriam pertencer aos membros do casal 

(AUSLOOS, 1982). Está situação pode trazer prejuízos para seu desenvolvimento, podendo 

ainda, na fase de adulto jovem, dificultar seu processo de diferenciação e de separação da 

sua família (KRESTAN; BEPKO, 1995; VALLEAU et al. 1995).  

Penso (2004), em estudo com adolescentes que cometeram atos infracionais e 

faziam uso de drogas, mostrou que na dinâmica de suas famílias eles assumiam o papel de 

filho parental. Observou, ainda, que seus pais tinham envolvimento com álcool. Eles 

apresentavam dificuldade de relacionamento e distanciamento com o pai e um 

relacionamento de intensa proximidade com a mãe.  

Segundo a teoria sistêmica, o comportamento de um membro afeta 

imediatamente os outros.  O estresse de um membro individual repercute fortemente 

através das fronteiras e ressoa rapidamente nos outros subsistemas. Pode-se perceber que o 

estresse do pai alcoolista tem repercussões na sua relação com seu filho, e com sua esposa 

e, conseqüentemente, na relação da mãe com o filho. À medida que mãe e filho ficam mais 

próximos, formam um subsistema de fronteiras emaranhadas e tendem a excluir o pai. Para 

Minuchin (1982) as relações que assumem posições nos extremos (emaranhadas ou 

desligadas) indicam possível patologia.  

É possível que o padrão de relacionamento, mãe e filho mais próximos e 

exclusão do pai, tenha sido estabelecido como uma estratégia dos membros da família para 

poderem conviver com as situações de estresse ligadas ao alcoolismo. Em decorrência do 

alcoolismo do pai os papéis dos membros da família são alterados, por exemplo, 

responsabilidades que seriam do pai são assumidas por outros membros da família, 

podendo ser até mesmo assumidas pelo próprio filho (JACKSON, 1954, BLACK, 1982). 
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No caso das famílias estudadas, percebe-se que as esposas estão assumindo essas 

responsabilidades e em alguns momentos solicitam ajuda de um dos filhos. 

Os dados do familiograma mostram, ainda, que na relação dos pais, sob a visão 

do filho de pai alcoolista, quanto mais conflito ele percebe na relação dos pais, mais 

conflito ele percebe em sua relação com seu pai. Inferindo que, quando o filho percebe 

conflito na relação dos seus pais, ele tende a ter mais conflito com seu pai e, 

provavelmente, isso o impulsiona a se aproximar da mãe, reforçando, assim, uma relação 

afetiva entre filho e mãe. Conforme Minuchin (1990) a família pode ser encarada como um 

circuito de retroalimentação, dado que o comportamento de cada pessoa afeta e é afetado 

pelo comportamento de cada um das outras pessoas. Nem todas as famílias de dependentes 

químicos são disfuncionais, mas em muitas ocorre um processo de circularidade em que a 

disfunção e o abuso de drogas se reforçam, mantendo assim a homeostase familiar 

(BRASIL, 2004). 

Por meio das falas de algumas filhas, na ocasião da entrevista do genograma, 

percebeu-se que elas vivenciam uma confusão de sentimentos pelo pai, ora tentam defender 

a mãe e outros momentos sentem pena do pai e tentam ajudá-lo.  Filhas adultas, de pais 

alcoolistas, relataram sobre como foram marcadas nesses períodos da pré-adolescência, 

adolescência e início da idade adulta, por ambigüidade de sentimentos em relação a seus 

pais, dificuldades nos relacionamento com colegas, isolamento e agressividade (HILL et al. 

1998). Segundo Black (1982) a vivência deste conflito deixa as crianças ansiosas, 

inseguras, prejudicando assim seu relacionamento com pai e mãe.  

Brown (1988) sugeriu que pais alcoolistas e o grau de disfunção da família de 

origem afetam negativamente o desenvolvimento do apego parental positivo. Estes dados 

confirmam os resultados da pesquisa de Cavell et al. (1993) que avaliaram o apego entre 

adolescentes e seus pais alcoolistas mostrando que alcoolismo parental é preditor de 

distanciamento na relação pais-filhos. 

Na presente pesquisa os resultados do familiograma sugerem que o 

relacionamento entre pai alcoolista e filhos tende a ser distante.  Segundo Miermont (1994) 

o relacionamento distante caracteriza-se por pouco contato, principalmente de ordem 

emocional entre os membros da família.   
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Para Minuchin (1982) a estrutura familiar na qual mãe e filho são mais 

próximos, a mãe superfunciona e se alia ao filho e o pai assume uma postura mais 

periférica é prejudicial para o crescimento dos membros, independente de um dos membros 

da família apresentarem ou não uma dependência química. Essa estrutura denuncia a falta 

de fronteira entre os subsistemas parental e conjugal que impossibilita o estabelecimento de 

hierarquia na família. O subsistema parental fica então enfraquecido e o subsistema 

conjugal não cumpre com suas funções de trocas afetivas entre os cônjuges (MINUCHIN, 

1982).  

A dinâmica familiar, mãe e filho mais próximos e pai mais distanciado, também 

faz com que o pai alcoolista se coloque na posição do membro problemático da família à 

medida que ele fica isolado. O mecanismo de isolamento ocorre tanto da parte da família 

como do próprio pai (ORTH, 2005). 

Na abordagem sistêmica, o sintoma se apresenta na família por meio do 

sofrimento ou da patologia de pelo menos um de seus membros, o qual é chamado de 

paciente identificado. O terapeuta familiar sistêmico considera o paciente identificado 

como um membro da família, que está expressando, de modo visível, um problema que 

afeta o sistema inteiro (MINUCHIN; FISHAMN 1990). Pode-se dizer que a dependência 

química é um sintoma do sistema familiar, apontando para o fato que, apesar da 

dependência ser uma patologia que merece tratamento especializado, sua presença também 

sinaliza uma disfunção neste sistema (BRASIL, 2004). Segundo este referencial as 

intervenções no tratamento do alcoolismo deveriam ser feitas a partir da análise de quais 

seriam as disfunções presentes nas relações famílias, por exemplo, na relação entre pai e 

filho. 

 

8.2. RELACIONAMENTO ENTRE MARIDO/ESPOSA 

 

Os dados do familiograma de ambos, pai e mãe, mostraram que pai alcoolista e 

esposa/mãe concordam na percepção da existência de mais conflito na relação conjugal que 

na relação com o filho. Porém, no item afetividade o pai comparando a avaliação do pai 

com da mãe ele percebe mais afetividade. Confirmando que existe uma tendência da mãe 

avaliar está relação com mais conflito do que o pai e o filho. Pode-se pensar que a 
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percepção do pai sobre a existência de afetividade na relação com sua esposa venha do fato 

da mãe exercer um papel de cuidado aos membros da família. 

Estas análises apontam que tanto na visão do pai alcoolista, quanto da 

mãe/esposa de alcoolista a relação conjugal é percebida como sendo a mais conflituosa. De 

um lado há mais conflito entre pai e mãe e do outro, mais afetividade entre mãe e filho. 

Relacionando esta verificação com os conceitos da teoria sistêmica, segundo Minuchin 

(1982), observa-se uma coalizão entre mãe-filho contra pai. A coalisão consiste na aliança 

de duas pessoas contra uma terceira, caracterizada por uma propriedade específica das 

tríades (MINUCHIN, 1982). Pode-se inferir, ainda, que as fronteiras entre o subsistema 

parental e conjugal não estão sendo respeitadas. 

Miermont (1994) caracteriza um relacionamento conflituoso quando há atritos 

que geram ansiedade e desavenças no meio familiar. É traduzido por dificuldades de 

comunicação, tais como desqualificação e desconfirmações do outro, podendo evoluir para 

padrões de comunicação simétricos capazes de gerar violência física.  

É importante lembrar que somente a presença de conflito na relação não 

significa relação conjugal insatisfatória, mas sim a forma como o casal resolve as situações 

conflitivas podendo acarretar em conseqüências negativas para eles (FÉRES-CARNEIRO, 

1996). O relato de algumas esposas e de pais alcoolistas, observado na análise do 

genograma, confirma a presença de violência, por parte do pai, como forma de resolução 

dos conflitos.  

A maioria das esposas se referiu ao marido como sendo agressivo devido ao 

ciúme que sente delas. Algumas já vivenciaram episódios de separação, mas acabam 

retornando por sentir pena dele. Muitas assumem o papel de cuidadoras da mesma forma 

como assumiram em sua família de origem. Outras relatam que já foram traídas e que hoje 

não têm convivência de marido e mulher, apenas moram na mesma casa (APÊNDICE J). 

Conforme Garcia e Menandro (2000) observaram em seu estudo que a convivência 

cotidiana acarreta a conjugação de afetos positivos e negativos mediados pelo consumo de 

álcool e pelo adiantamento do enfrentamento do problema. Elas vivenciam uma confusão 

de sentimentos, não conseguem identificar seu sentimento pelo seu marido, parece que 

revivem os sentimentos que vivenciaram ao conviverem com pai alcoolista.  
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 Da mesma forma como no familiograma o pai/marido alcoolista percebe a 

relação conjugal como conflituosa, também na entrevista do genograma este dado foi 

confirmado. Por exemplo, um dos pais alcoolista argumentou que sua esposa faz cobranças 

excessivas e se mostra desconfiada quanto a sua capacidade de controlar-se em relação à 

bebida.  

Muitas esposas eram filhas de pais alcoolistas e se casaram com homens que 

tinham problemas com álcool. Filhos de alcoolistas têm mais chance de se casar com um 

alcoolista que filhos de não-alcoolistas. Crescer na presença do alcoolismo parece 

condicionar as mulheres a constituírem suas famílias com alcoolistas (SCHUCKIT, 1994; 

OLMSTED et. al. 2003; WATT, 2002). 

A associação entre insatisfação conjugal e alcoolismo é percebida por ambos ao 

expressarem a presença de conflito nessa relação (KEARNS-BODKIN; LEONARD, 2005). 

No presente estudo há uma tendência das esposas a perceberem mais conflito associado à 

insatisfação conjugal e ao alcoolismo. Elas também relataram sentimentos de culpa, 

vergonha e impotência por não saberem lidar com o alcoolismo do marido. 

Esposas de alcoolistas vivenciam mais problemas mentais e físicos, problemas 

de comunicação, baixa atividade social e insatisfação conjugal (MOOS et. al.; HALFORDE 

et. al 2001). Apontam ainda que o cuidado do alcoolista, a administração financeira e 

educação dos filhos são delegados à esposa. Essas mulheres centralizam suas vidas no 

cuidado dos filhos e do marido, não falam das suas dificuldades e não conseguem pensar 

em sua vida. 

As causas mais freqüentes de violência contra mulheres são o ciúme e a 

dificuldade financeira e estão associadas ao consumo de álcool. (VAIZ; NAKANO, 2004; 

ADEODATO et. al. 2005). O consumo de álcool e drogas é considerado um fator de risco 

para a ocorrência de violência intrafamiliar. Na relação do pai alcoolista com seu filho 

pode-se perceber que, em algumas situações, ele parece desviar o conflito que tem na 

relação com sua esposa para seu filho, agredindo-o. 

Dados da literatura têm apontado a associação entre depressão e alcoolismo 

(GRAHAM, et. al., 2007) como uma co-morbidade, transtorno afetivo correlacionado com 

a dependência química. Essa associação varia conforme o gênero, mulheres alcoolistas 

apresentam mais sintomas de depressão comparadas com homens alcoolistas (GRAHAM, 
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2007). Na avaliação dos sintomas que a maior parte dos pais encontra-se na categoria de 

depressão mínima. Houve dificuldade dos pais para completarem o questionário. Isso pode 

ter interferido nos resultados. O fato de estarem há poucos dias em abstinência do álcool e 

apresentarem nível de escolaridade baixa pode ter dificultado a compreensão de algumas 

questões do instrumento.  

Com relação às esposas de alcoolistas, estudos têm apontado que devido à 

sobrecarga e à vivência de situações estressantes elas podem apresentar algum distúrbio 

psicológico. Tempier, et. al. (2006) apontam dados relevantes a respeito de esposas de 

alcoolistas apresentam sinais de ansiedade, depressão, agressividade e prejuízos cognitivos 

como indicativo de alto nível de estresse psicológico.  

Os resultados da avaliação emocional das esposas de alcoolistas, dessa amostra, 

revelaram que a metade apresentou escores acima do escores limite pra a classificação de 

depressão leve, Cunha (2001). Aquelas com escores indicativos para depressão são as que 

relataram conviver também com comportamentos agressivos do marido. Elas expressaram 

sentimentos de culpa, raiva e desesperança. Estes dados podem ser observados no 

genograma (APÊNCIDE I) e na falas das pacientes (APÊNDICE J). 

 Segundo Edwards, (1987) com o tempo a esposa vai percebendo que as coisas 

estão piorando e que a situação não muda.  Elas então desenvolvem um sentimento de 

desesperança, ocorre diminuição ou interrupção do contato sexual, havendo um 

distanciamento e sentimentos de medo, raiva, culpa além de vivenciarem problemas 

financeiros e violência doméstica. 

Segundo Krestan e Bepko, (1995) o filho de pai alcoolista tem dificuldade de se 

diferenciar de sua família de origem e uma das formas de pseudo-diferenciação é casar com 

um alcoolista podendo, assim, perpetuar um papel familiar de funcionamento super-

responsável. A maioria das esposas de alcoolistas são filhas de pais alcoolistas e, 

atualmente, em sua família elas assumem o papel de cuidadoras de seus maridos. Muitas 

delas encaminharam os maridos para tratamento da dependência química e ainda se 

responsabilizaram pelo sustento financeiro da família. Elas assumem o mesmo papel que 

suas mães assumiram na relação com seus pais. Da mesma forma, seus maridos alcoolistas, 

são filhos de alcoolistas, e trazem o modelo de sua família de origem no qual a mulher era 

responsável pelo cuidado e por manter a família financeiramente.  Esta reflexão nos faz 
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pensar que tanto a esposa quanto seu marido desenvolveram uma pseudo-diferenciação de 

sua família de origem (KRESTAN e BEPKO, 1995) e elas estão repetindo o mesmo 

processo de seus pais em sua família, assumindo o papel de cuidadoras. Por outro lado os 

maridos desenvolveram uma doença (alcoolismo) necessitando, assim, manter-se no papel 

de ser cuidado.   

Minhuchin (1982) caracteriza essa relação como sendo complementar, isto é 

quando um assume o papel de cuidador e outro de cuidado.  

As relações conjugais insatisfatórias podem ser fatores de risco para problemas 

físicos e psicológicos, dentre eles: problemas de saúde, depressão, baixa competência 

social, baixa performance acadêmica e vários outros distúrbios de conduta correlacionados, 

nas crianças (GOTTMAN, 1998).   

 

8.3. RELAÇÕES FAMILIARES E O DESEMPENHO COGNITIVO, 

COMPORTAMENTAL E EMOCIONAL DE CRIANÇAS. 

 

Os resultados das avaliações sobre o desempenho cognitivo das crianças 

filhas de pais alcoolistas revelaram que 50% apresentaram resultados que representam 

indicativos de capacidade cognitiva levemente abaixo da média, na média e acima da 

média. Os outros 50% ficaram abaixo da média esperada para sua idade.  No inventário de 

depressão, as crianças apresentaram sinais de depressão, mas a maioria não alcançou a nota 

de corte. Na avaliação comportamental, segundo a mãe, 50% das crianças apresentaram 

escores indicativos de problemas de comportamento e 50% não apresentaram problemas. 

Estes dados mostram que o grupo de crianças deste estudo é heterogêneo, 

algumas crianças apresentaram indícios de problemas de comportamento, emocionais e 

nível cognitivo baixo enquanto que outras não. O fato da amostra ser pequena favoreceu a 

apreensão dessas diferenças individuais.  

As diferentes características das crianças deste grupo apontam que a análise 

qualitativa e a utilização de outros instrumentos poderiam auxiliar na identificação das 

variáveis que poderiam estar interferindo positiva ou negativamente nos resultados. É 

importante também analisar os aspectos positivos presentes na estrutura psicológica dessas 

crianças.  
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As crianças filhas de alcoolistas são caracterizadas por uma variedade de 

comportamentos adaptativos e saudáveis tão bem quanto comportamentos disfuncionais e 

mal adaptativos (WRIGHT; HEPPNER, 1993; WALKER; LEE, 1998). É errôneo tratar as 

famílias de pais alcoolistas com ambientes, experiências e conseqüências similares para 

todos os filhos de alcoolistas.  

Poom et al. (2000), apontaram que crianças de pais alcoolistas com 

diagnóstico de desordem de personalidade anti-social demonstraram pior desempenho 

intelectual e acadêmico quando comparadas com crianças de pais alcoolistas sem desordem 

de personalidade anti-social. Por exemplo, observou-se que das quatorze crianças avaliadas 

aquela que apresentou nível cognitivo abaixo da média e problemas de comportamentos 

convivia com pai alcoolista e agressivo e a mãe apresentava mais sinais de depressão 

(APÊNDICE I, Família 05).  

Conforme sugerem alguns estudos, não é a patologia parental por si que 

promove efeitos negativos nas crianças que convivem com pai alcoolista, mas sim a 

somatória de outras variáveis presentes no ambiente familiar: relação conflitiva dos pais e 

dos pais entre os filhos, falta de suporte familiar, comportamento anti-social ou agressivo 

do pai, depressão de um dos pais, dificuldades financeiras, crianças vítimas de abuso sexual 

e /ou físico (BENSON; HELLER, 1987; WERNER; BROIDA, 1991; SEEFELDT; LYON, 

1992; SENCHAK et. al., 1995; HARDWICK et. al. 1995; WINDLE et al. 1995). Essas 

variáveis freqüentemente são concomitantes com a patologia parental (BARRERA; STICE, 

1998; BILLINGS; MOOS, 1982). 

Um único estressor não tem impacto significativo, mas a combinação de 

dois ou mais estressores pode diminuir a possibilidade de conseqüências positivas no 

desenvolvimento, e estressores adicionais aumentam o impacto de outros estressores 

presentes (RUTTER, 1987). 

Krestan e Bepko (1995) Brasil (2004) afirmam que as conseqüências do 

alcoolismo paterno variam de acordo com as características pessoais de cada filho, a idade 

em que vivenciaram as conseqüências da dependência química, a rede de apoio que o 

circunda e o grau de violência no ambiente familiar ou das reações do dependente químico 

e da estrutura familiar.  
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Nos relatos das mães/esposas podem ser identificadas algumas 

conseqüências emocionais, comportamentais, dificuldades de aprendizagem e sintomas 

psicossomáticos das crianças filhas de alcoolistas da faixa etária de 9 a 11 anos 

(APÊNDICE J). Os dados qualitativos revelaram que a mãe associa os problemas de 

comportamento dos filhos ao alcoolismo do pai, confirmando que muitas delas convivem 

com o alcoolismo do pai desde o nascimento. 

As relações familiares estabelecidas no ambiente em que o pai é alcoolista 

têm sido apontadas como um dos fatores de risco para o desenvolvimento de dependência 

química e de distúrbios psicológicos nas crianças (KUMPFER, 1993; SENCHAK et al., 

1995; TWEED; RYFFE, 1996; HARRINGTON et al., 1997; BARRERA; STICE, 1998; 

JOHNSON, 2001; ZANOTTI-JEROMIMO; CARVALHO 2005). 

Na correlação dos dados, observou-se que quanto mais afetividade o filho 

percebe em sua relação com a mãe menos sinais de depressão e de problemas de 

comportamento ele apresenta. O suporte emocional, relação íntima com a mãe não usuária 

de drogas (BROOK et al. 1990, SEILHANAR et. al. 1993) pode ser um fator de proteção, 

sugerindo que a relação afetividade entre mãe-filho desta amostra tem contribuído para 

diminuir os efeitos negativos do alcoolismo do pai. 

A ausência paterna tem sido associada com maiores índices de problemas de 

comportamento em adolescentes enquanto uma relação positiva mãe-adolescente 

favorecem para diminuir os efeitos negativos da ausência paterna (JENSEN et.al. 1989; 

MANSON et al. 1994). 

Ziegler-Driscole (1979) afirmam que famílias com estrutura familiar na qual 

um dos pais tem super envolvimento com os filhos e distanciamento ou permissividade 

pelo outro, apresentam dificuldade de relacionamento.  

No histórico da maioria das famílias alcoolistas, por meio do genograma, 

pode-se observar a presença de um membro alcoolista tanto na família paterna como na 

família materna. Geneticamente estas crianças herdaram da família paterna e materna a 

chance de desenvolver a dependência química. Kumpfer (1999) aponta crianças de pais que 

fazem uso abusivo de álcool como sendo o grupo de crianças que tem o maior risco de se 

tornar usuário abusivo de álcool ou de outras drogas porque possui os fatores genéticos e 

familiares que as predispõem a isso. Norenberger (2004) aponta estudos que têm mostrado 
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as contribuições genéticas para o alcoolismo e revelam que o histórico de alcoolismo de um 

parente de primeiro grau aumenta de quatro a nove vezes a chance de se desenvolver um 

distúrbio relacionado ao uso abusivo de álcool.   

O processo de dependência química interrompe o crescimento e o 

desenvolvimento do sistema familiar. A família fica emperrada em determinada fase de seu 

ciclo vital. Nas famílias alcoolistas do presente estudo, os dados do genograma indicam que 

a fase na qual estas famílias estão paralisadas é a fase da adolêscencia, pois estes pais 

também foram filhos de pais alcoolistas, trazendo para esta nova família as dificuldades do 

processo de individuação (KRESTAN; BEPKO, 1995).  

Outros estudos, têm apontado, também, o ambiente familiar com as 

seguintes características: ausência de vínculos afetivos entre pais e filhos, relações afetivas 

deterioradas ou inconsistentes (OTERO et. al.; ORTH, 2005), altos níveis de conflito, 

violência entre os membros familiares, uso de drogas por parte dos pais (CAMPINS et.  al., 

1996) como sendo aquele capaz de tornar o adolescente vulnerável ao uso das drogas. Tais 

variáveis do ambiente familiar estão presentes nas famílias estudadas podendo interferir no 

desenvolvimento das crianças tornando-as mais vulneráveis para o desenvolvimento de 

uma dependência química e/ou distúrbios emocionais.  

Conforme aponta a literatura, seja em decorrência do alcoolismo de um 

irmão ou de um dos pais, os processos e os papéis familiares usuais são distorcidos 

(SCAVNICKY-MYLANT, 1990; KRESTAN; BEPKO 1994) e freqüentemente os filhos 

assumem papéis paternos, na tentativa de lidar com a desorganização e inconsistência 

emocional do ambiente familiar.  

Autores (WRIGHT; HEPPNER, 1991) afirmam que famílias cujo pai é 

alcoolista não são obrigatoriamente disfuncionais sugerindo que o fator significativo 

relacionado com o ajustamento psicológico de filhos de alcoolista é o grau de disfunção da 

família (WRIGHT; HEPPNER, 1991; BROWN, 1988). 

 Corroborando com Krestan e Bepko (1994) os padrões adaptativos gerais 

observados nas famílias alcoolistas incluem o comportamento super e sub-responsivo, 

triangulação, lealdade, padrões entre as gerações e comunicação baseada na negação. 

 Mas quais seriam as repercussões para o desenvolvimento das crianças que 

estão convivendo em um sistema de negação?  
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O alcoolismo difere de outros problemas ou doenças que afetam a vida 

familiar devido ao rígido sistema de negação que tanto a família quanto o bebedor 

desenvolvem, pois destroem e distorcem a autoconfiança e a auto-estima na família 

(KRESTAN; BEPKO, 1994). 

Os filhos só mostraram a existência de mais conflito na relação com o pai no 

momento em que eles perceberam a existência de conflito entre pai-mãe, criando nos filhos 

uma ambivalência de sentimentos de amor, ódio e culpa (BLACK,1981; WOITITZ, 1983; 

GITLOW; PEYSER, 1991). 

Em resumo, a literatura aponta algumas situações encontradas nas famílias 

de alcoolistas que podem ser perturbadoras para os filhos que também foram identificadas 

neste estudo: inversão de papéis, (BLACK 1982; SCAVNICK-MYLANT, 1990; 

KRESTAN; BEPKO, 1995); vivência de sentimentos ambivalentes nos filhos, amor e ódio, 

culpa por odiar o pai tão amado (BLACK,1981; WOITITZ, 1983; GITLOW; PEYSER, 

1991); conflitos nas relações conjugais, violência intrafamiliar, comportamento anti-social 

do pai alcoolista e dificuldade de comunicação, relação entre pais e filhos geralmente é 

conflituosa e marcada pela ausência do pai (SCAVNICK-MYLANT, 1990; KRESTAN E 

BEPKO, 1995; ORTH, 2005).  

 

8.4. A PATERNIDADE EM FAMÍLIAS DE PAI ALCOOLISTA 

 

  Segundo Borisenko (2007) a função do pai é de proteção, ele é representante 

de autoridade mental e de socialização, tradutor das normas sociais, figura que promove a 

ligação entre as gerações. Autores (LYRA, 1998; GOTTMAN; DeCLAIRE, 2001; CIA et 

al. 2004) apontam para as mudanças que têm acontecido com relação ao papel dos pais, que 

resultam no que hoje se denomina de nova paternidade ou pai cuidador. Neste modelo o pai 

está mais envolvido na educação dos filhos e estabelece uma relação mais afetiva com eles.   

No presente estudo, os dados do familiograma quanto à afetividade, na visão do 

filho e da mãe mostram que ambos percebem essa relação como mais afetiva. Observa-se 

também que quanto mais conflito ele percebe na relação dos pais, mais conflito ele percebe 

em sua relação com o pai. Desta forma, esses dados indicam que o filho está mais próximo 

da mãe e distante do pai. Segundo Minuchin (1982), esse formato de relação, na qual o pai 
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é visto como distante, caracterizado como uma relação com pouca afetividade com o filho, 

pode estar interferindo na sua função paterna. Como os pais alcoolistas, nas famílias 

estudadas têm desenvolvido suas funções parentais? 

 Para Krestan e Bepko (1995) os pais alcoolistas têm dificuldade de 

desempenhar seus papéis na criação dos filhos, pois centralizam sua atenção no álcool e 

deixam os cuidados das crianças em segundo plano. Conforme Buriolla e Marques (1999) 

pais alcoolistas têm mais probabilidade de vitimizar os filhos do que outros. Esses pais 

tendem a ignorá-los, afastar-se deles, não estabelecem laços fortes, podem deixar de cuidar 

das crianças e ser agressivos e violentos.  

Ziegler-Driscole (1979) afirmam que famílias com estrutura familiar com super- 

envolvimento por parte de um dos pais e distanciamento ou permissividade pelo outro 

apresentam dificuldade de relacionamento e de estabelecer regras educacionais. 

Conforme as pesquisas acima citadas, podemos inferir que o pai alcoolista, 

devido à dependência química, tem dificuldades em atentar para às necessidades dos filhos 

e ausenta-se de suas responsabilidades como pai. Pode-se afirmar, ainda, que a falta de 

calor e carinho na interação com a criança pode desencadear nela sentimentos de 

insegurança, vulnerabilidade e eventual hostilidade e agressão em seus relacionamentos 

sociais (DODGE et. al. 1994). 

Plass (1996) ressalta em seu estudo com famílias de adolescentes dependentes 

ou com uso abusivo de substâncias psicoativas que a maioria dos pais se afastou ou foi 

afastada de funções paternas importantes, como: colocação de limites e a proximidade com 

os filhos. Na presente pesquisa, nas famílias de pais alcoolistas, o pai parece estar afastado 

dessas tarefas.  

Quando há dificuldade no meio familiar e os papéis de pai, mãe e filho são 

negados, ocorrem confusão e caos nas relações familiares. A exclusão ou a auto-exclusão 

do pai, tanto do âmbito do casal como na família, deixa em aberto os papéis que lhe 

correspondem, transmitindo no contexto familiar uma sensação de ambigüidade que 

provoca ruptura e, aparentemente, dá poder à mulher na família que, em geral compensa a 

falta do pai se aproximando mais dos filhos (PLASS, 1996).  
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Na entrevista do genograma pode-se observar a auto-exclusão do pai no 

momento em que ele se coloca como sendo o problema da família, mostrando-se incapaz de 

ajudar a família e confirmando que o poder decisório está com a esposa.  

Conforme Carmo (2003) se o pai não consegue assumir seu papel, devido ao seu 

intenso grau de dependência química, cabe à mãe assumir todas as responsabilidades 

familiares tendo uma postura super-reponsável e o pai postura sub-responsável 

(KRESTAN; BEPKO, 1994). Observamos este fato nas famílias estudadas quando, devido 

o alcoolismo, os pais estavam desempregados enquanto as mães trabalhavam, assumindo 

assim a responsabilidade financeira e da educação dos filhos. A super-responsabilidade 

protege o alcoolista das conseqüências de seu comportamento e protege igualmente a 

família de um verdadeiro reconhecimento da extensão do problema. A família ajusta-se a 

uma crise prolongada em vez de enfrentar a crise real da mudança. O comportamento 

super-responsável é prejudicial porque mantém o subfuncionamento e todas as 

conseqüências emocionais e concretas envolvidas neste desequilíbrio. O impacto mais 

nocivo do subfuncionamento é que ele ajuda na manutenção do segredo e da negação do 

alcoolismo, portanto, evita que a família adquira informações que a auxiliariam a agir 

(BEPKO e KRESTAN, 1994). A mãe superfunciona sozinha ou se alia ao filho. Esta 

estrutura denuncia a falta de fronteira entre os subsistemas que impossibilita o 

estabelecimento de hierarquia. O subsistema parental está enfraquecido (MINUCHIN, 

1982).  

Desta forma o sistema estaria em equilíbrio até o momento em que aparecesse 

outro problema, por exemplo, o filho usar droga ou a mãe apresentar depressão. E, assim, a 

mãe não conseguiria dar conta e necessitaria que o pai cuidasse dos filhos. Neste caso, o 

subsistema parental deveria ser reforçado em sua função paterna. O sistema poderia se 

organizar de forma para que outra pessoa ocupasse a função parental – avô, avó, tio ou até 

um filho (CARMO, 2004). No caso das famílias pesquisadas parece que existe uma 

tendência do filho assumir esta função. Dessa forma, o sistema encontra uma solução no 

sentido de se acomodar ao sintoma, conservando o pai em seu alcoolismo, perpetuando 

assim esse sintoma no sistema.   

O processo de acomodação e a negação dos problemas decorrentes do 

alcoolismo como forma de adaptação dificultam a percepção da gravidade do quadro, sendo 
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muito comum nesse tipo de família a busca de ajuda somente em momentos de extrema 

crise. Este fato compromete seriamente o prognóstico, pois qualquer intervenção se 

deparará com uma estrutura familiar rígida em torno do sintoma (KRESTAN; BEPKO, 

1994; CARMO, 2003). 

A possibilidade de assumir papéis de pai e mãe está relacionada ao grau de 

satisfação das suas necessidades, nos papéis de filhos vividos nas famílias de origem, no 

âmbito da diferenciação do eu de cada um (CASTILHO, 1994). Os pais, muitas vezes, não 

possuem maturidade emocional porque não receberam os cuidados parentais na sua própria 

infância (JONES; WELLS, 1996).   

Na análise das entrevistas do genograma, pode-se observar que os pais 

alcoolistas, em suas famílias de origem, ajudavam sua mãe nas questões financeiras e 

assumiram a responsabilidade do cuidado de seus familiares no início da adolescência, 

quando, então, exerciam o papel do filho parental. Tiveram relacionamento mais próximo 

com a mãe que com o pai.  

O relacionamento dos pais alcoolistas com seus pais foi marcado por 

sofrimento. Eles foram vítimas de violência ou presenciaram cenas nas quais o pai foi 

agressivo com a mãe e seus irmãos. Corroborando com Penso (2004) a dificuldade que eles 

tiveram de vivenciar o papel de filho talvez esteja impedindo esses pais de se colocarem no 

papel de pai, parece que eles estão presos ao sofrimento vivido em suas famílias de origem.  

Carter e Mcgoldrick (1995) apontam que, na fase do ciclo vital do jovem 

adulto, a família tem que se organizar para ajudá-lo a cumprir a tarefa da diferenciação do 

eu em relação à família de origem. Os autores afirmam que a presença de alcoolismo na 

família complica a tarefa de diferenciação para todos os membros da família. É neste 

ambiente familiar, no qual os papéis são trocados e com a presença de conflitos, que o 

jovem adulto foi criado que ele deve se diferenciar. O problema é que ele desenvolveu a 

capacidade para sobreviver dentro do sistema familiar, sem ter desenvolvido a capacidade 

para separar-se dele. Para resolver o problema da diferenciação o jovem pode tornar-se 

alcoolista e assumir uma posição pseudo-diferenciada ou pode, simplesmente, romper 

emocionalmente com a família de origem, ou repetir o padrão familiar assumindo o papel 

de superfuncionamento se unindo com outro adicto (KRESTAN; BEPKO, 1995). Esses três 
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caminhos podem dar início ao processo de distanciamento da família de origem, porém não 

demonstra diferenciação.  

A droga possibilita uma aproximação e uma forma de identificação com o 

pai, num processo de delegação familiar de débitos transmitidos de geração em geração 

(AUSLOOS, 1982). Stanton e Todd (1982) observaram que 80% das famílias estudadas 

apresentaram um dependente nas gerações precedentes, seja de álcool ou drogas.  

Segundo a teoria sistêmica (MINUCHIN, 1982) se os pais não se 

diferenciaram de sua família de origem eles permanecem vinculados a ela o que 

provavelmente os impede de assumir seu papel paterno. 

As reações agressivas do pai e a dependência do álcool mascaram as 

dificuldades vividas nas famílias de origem, impedindo o estabelecimento de uma relação 

de intimidade e proximidade com os filhos e a esposa (PENSO, 2004).  

Pesquisadores (PEDERSEN, 1979; FRANZ et. al. GOTTMAN; 

DeCLAIRE, 2001;) têm esclarecido os processos pelos quais a figura do pai é importante 

para o desenvolvimento das crianças. Os resultados dessas pesquisas apontam que a 

participação do pai de uma forma mais ativa e afetiva na educação dos filhos favorece o 

aprendizado das habilidades sociais, a expressão e identificação das emoções e o 

desempenho acadêmico. 

Observou-se que os pais alcoolistas do presente estudo têm dificuldade de 

assumir suas funções paternas como provedor, pois se encontram desempregados, e de 

protetor e cuidador porque necessitam de cuidados devido às complicações físicas do 

alcoolismo. Provavelmente a dependência química e os problemas familiares que 

enfrentaram na infância e na adolescência, pelo fato de conviverem com um pai alcoolista e 

agressivo, favoreceu que eles construíssem um modelo de pai distante e mãe mais próxima. 

Este processo tem dificultado que eles assumam a chamada nova paternidade ou o papel do 

pai cuidador (LYRA, 1998). É por meio das relações estabelecidas com o próprio pai/mãe 

ou responsáveis, no contexto familiar, que ele vai interiorizando a função paterna 

(REZENDE e ALONSO, 1995). O modelo de pai que os participantes do estudo tiveram 

foi: pai ausente, controlador e a mãe era a principal responsável pelos cuidados da família.  
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Além disso, pode-se dizer que os pais alcoolistas estão conscientes que a família 

espera que eles sejam pais mais participativos e afetivos e se mostraram frustrados por não 

conseguirem corresponder a essa expectativa.  

Atualmente, espera-se que os homens sejam pais sensíveis, interessados, 

esclarecidos, realmente presentes e envolvidos na vida dos filhos. Muitos homens não 

sabem como ser esse tipo de pai, simplesmente porque não tiveram um pai assim 

(GOTTMAN; DeCLAIRE, 2001). 

Com certeza o desenvolvimento da criança é enriquecido quando há um pai 

emocionalmente presente e com capacidade de confortá-la quando ela está triste. Do 

mesmo modo a criança pode ser profundamente prejudicada quando o pai é abusivo, 

excessivamente crítico ou emocionalmente frio (GOTTMAN; DeCLAIRE, 2001). A boa 

qualidade da interação entre pais/homens e filhos favorece o desenvolvimento infantil, 

principalmente no que diz respeito aos aspectos sócio-emocionais (ATZABA-PORIA et al. 

2004).  

 

 



 84

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  O estudo contribuiu para ampliar o conhecimento sobre as relações entre pai 

alcoolista-filho pré-adolescente e mãe-filho de famílias nas quais o pai é alcoolista. 

Relacionando os dados qualitativos do genograma com o familiograma, a partir de uma 

leitura sistêmica desses dados (MINUCHIN, 1982; MINUCHIN; FISHAMAN, 1990), foi 

possível observar as seguintes características das famílias de alcoolistas: mais afetividade 

na relação entre mãe e filho e maior conflito na relação conjugal; exclusão do pai do 

sistema parental fortalecida pela proximidade da mãe e do filho; pai com dificuldade de 

assumir seu papel parental devido ao grau de dependência do álcool cabendo então à mãe 

assumir uma postura super-responsável para cuidar da família; tendência do filho assumir o 

papel de apaziguador ou cuidador dos pais, formando uma relação de triangulação. Esta 

acarreta em dificuldades de relacionamento entre pais e filhos e nas relações conjugais, 

prejudicando também o processo de individuação. Essas características de famílias 

alcoolistas foram confirmadas em outros estudos (ZIEGLER-DRISCOLE, 1979; 

SCAVNICKY-MYLANT, 1990; BARRERA; STICE, 1998; BILLINGS; MOOS, 1982; 

KRESTAN; BEPKO, 1995; PENSO, 2004; ORTH, 2005).   

Com relação à interpretação dos dados buscou-se respeitar as diferenças 

existentes nas relações entre pais e filhos, observando se existiam outras variáveis que 

estivessem influenciando nos resultados para não correr o risco de rotular e diagnosticar as 

famílias como disfuncionais e nem mesmos os filhos de alcoolistas como “problemáticos”.  

Na realização da pesquisa teve-se o cuidado com relação a seleção das 

famílias. Primeiramente, definiu-se os critérios de inclusão no grupo para diminuir as 

diferenças entre as famílias. Apesar dos participantes terem sido selecionados a partir de 

critérios homogêneos, foi possível estudar  um grupo pequeno e, portanto, os dados 

encontrados apenas podem ser interpretados com base em sua realidade específica, não 

devendo ser generalizados para a população de famílias de classes, média e alta. É 

necessário, então, que propostos estudos com um maior número de famílias, mas que 

possuam características similares para que seja possível comparar os resultados obtidos e, 

ainda, abranger outros níveis sócio-econômicos.  
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Pode-se perceber que as famílias pertenciam ao mesmo nível sócio-

econômico, os pais tinham nível de escolaridade semelhante, porém algumas variáveis 

familiares não foram avaliadas como, por exemplo, comportamento anti-social, o estilo de 

comunicação entre os familiares, as práticas educacionais adotadas pelos pais e outras que 

podem ter interferido nos resultados.  

Os resultados das avaliações das variáveis pessoais das crianças revelaram 

que elas têm características diferentes mostrando que as mesmas são um grupo 

heterogêneo. Algumas famílias de pais alcoolistas e filhos de alcoolistas exibem menos 

problema de comportamento e distúrbio psicológico do que outras mostrando que os efeitos 

do alcoolismo parental são moderados por certas variáveis familiares (JONHSON, 2002). 

As conseqüências para filhos de alcoolistas dependem mais do nível de disfunção presente 

no sistema familiar que da simples presença ou não do alcoolismo, concluindo que a 

população de filhos de alcoolistas é caracterizado por uma variedade de características 

adaptativas e saudáveis tão bem quanto características disfuncionais e mal adaptativas 

(WRIGHT; HEPPNER, 1993 WALKER; LEE, 1998).  

Dessen et al. (2000), Althoff (1999) e Feetham (1991) observam que no 

momento da análise dos dados há dificuldades de se obter um conhecimento da família 

como unidade devido a dificuldade de encontrar  instrumentos adequados e da forma de 

organizar e analisar os dados. Porém, Feetham (1991) sugere um mínimo de subsistemas 

que precisa ser incluído para ter um grau maior de certeza sobre o conhecimento da 

realidade que se está focalizando.  

No presente estudo, o fato de serem selecionados o subsistema parental para 

avaliar a relação entre pai alcoolista e mãe com seu filho da faixa etária de 9 a 11 anos e o 

subsistema conjugal, através do Familiograma e do Genograma, segundo a visão do pai, 

mãe e filho, possibilitou um conhecimento relativamente elaborado das relações 

estabelecidas nas famílias de alcoolistas. Mesmo diante das dificuldades, os instrumentos 

utilizados nesta pesquisa possibilitaram a correlação de alguns dados sobre as relações 

familiares e por meio destes foi possível avaliar as díades selecionadas.  

 Aponta-se a hipótese do desenvolvimento de um padrão familiar das 

famílias cujo pai é alcoolista (mãe e filho mais próximo e pai sendo excluído, tendência na 

formação de triangulação – mãe e filho formam aliança), mas para confirmar esta hipótese 
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outras pesquisas com amostra maior de famílias devem ser realizadas e comparar o 

resultado com famílias não-alcoolistas.  

O alcoolismo tanto é um sintoma que pode estar comunicando algumas 

dificuldades e funcionamentos do sistema familiar, como também é uma síndrome com 

características específicas, que influencia e é influenciada pelo sistema familiar e todos os 

outros sistemas circundantes (BRASIL, 2004). 

Este estudo nos remete a refletir sobre importância de estarmos atentos para 

as variáveis individuais de cada membro da família, pois é a combinação destas que 

mostrará como a família irá se organizar. Cada família tem suas características próprias. 

Não se pode esquecer que o impacto da drogadição na família varia de acordo com as 

características externas e internas de cada sistema como, por exemplo, o momento do ciclo 

vital em que se vive o fenômeno, a história intergeracional, o contexto sociocultural em que 

estão inseridas, etc (BRASIL, 2004). Devida essas variáveis não se pode dizer que existe 

uma estrutura única das famílias de alcoolistas, se faz necessário buscar informações sobre 

a história intergeracional e sobre a fase de vida que a família se encontra no momento que 

se instalou a dependência. Corroborando com Orth (2005) o genograma utilizado para obter 

informações sobre a família de origem revelou ser um instrumento eficaz para a coleta de 

dados da história intergeracional destas famílias, o que facilitou a análise das relações 

familiares.  

A partir dessa análise, são apontadas as seguintes questões: afirmar que esta 

estrutura familiar foi organizada como uma das formas de se adaptar as conseqüências do 

alcoolismo do pai ou o fato dos pais terem histórico de alcoolismo e padrão familiar do 

alcoolismo paterno proporcionou a formação desta estrutura? Analisando o genograma das 

famílias de pais alcoolistas (APÊNCIDE I), as quais nos mostram a presença de pelos 

menos um membro da família de origem dos pais e das mães que desenvolveu a 

dependência química, é difícil afirmar se esta estrutura familiar é causa ou conseqüência do 

processo de dependência química. Definir os aspectos disfuncionais do sistema alcoolista é 

complicado se a dependência aparece naquele sistema pelo menos em três gerações, 

sinalizando dificuldades de individuação que atravessam a história da família (KRESTAN; 

BEPKO, 1995).  
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Utilizar a visão sistêmica para compreender o funcionamento das famílias de 

pais alcoolistas amplia o foco de análise para os membros do grupo familiar e nos remete a 

propor estratégias de intervenção nas quais possam ser incluídos os familiares (esposas e 

filhos) conforme sugere alguns autores (ORTH, 2005; SAATCIOGLU et al., 2006). E, 

também, possibilita perceber que não há culpados ou vítimas nessas histórias de família, 

mas sim uma influência conjunta ao longo de todo o processo e, portanto uma co-

responsabilidade no tratamento. 

A dependência química sinaliza uma disfunção no sistema familiar. Se esta 

disfunção não for tratada podem aparecer outros sintomas agravando o padrão relacional 

(MINUCHIN, 1982). Estudos longitudinais com estas famílias são também necessários 

considerando o acompanhamento do processo da saúde mental das mães/esposas de 

alcoolista e seus filhos, já que os estudos apontam que elas têm chance de desenvolver um 

distúrbio emocional e os filhos têm chance de fazer uso abusivo de drogas. 

Corroborando com Brasil (2004) a dependência química tanto é um sintoma 

que pode estar comunicando algumas dificuldades e funcionamentos do sistema familiar, 

como também é uma síndrome com características específicas, que influencia e é 

influenciada pelo sistema familiar e todos os outros sistemas circundantes. Afirmar que a 

dependência química é somente um sintoma que sinaliza as dificuldades familiares é uma 

visão reducionista do fenômeno do uso de drogas. A sociedade, os valores culturais, 

variáveis biológicas também influenciam na manutenção deste comportamento.   

Outra hipótese que pode ser levantada, é que o alcoolismo do pai na fase de 

filhos na pré-adolescência acarreta menos dificuldades emocionais e comportamentais 

desde que este tenha uma relação afetiva com mãe. A relação com a mãe funcionaria como 

um fator de proteção. Esta análise reforça a importância de realizar trabalhos com filhos de 

pais alcoolistas na pré-adolescência para diminuir as chances dos mesmos de 

desenvolverem dependência química ou distúrbios emocionais. 

                       Através deste estudo há a possibilidade de concluir que: programas de 

intervenção com filhos de alcoolistas iniciados na pré-adolescência podem diminuir as 

conseqüências negativas do alcoolismo; a relação afetiva do filho na pré-adolescência com 

a sua mãe pode ser um fator de proteção para os filhos; a utilização do genograma e do 

familiograma facilita na identificação das variáveis familiares que podem estar interferindo 
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nas relações familiares atuais; os profissionais de saúde mental devem ter uma visão 

holística do paciente alcoolista lembrando que ele é pai, marido e filho enfim tem uma 

história de vida; a terapia familiar deve ser incluída no tratamento da dependência química 

pois ela pode auxiliar o paciente a restabelecer seu relacionamento com sua família de 

origem, seus filhos e sua esposa além de auxiliar os membros da família a enfrentar o 

alcoolismo. 

As limitações deste estudo apontam para a realização de outras pesquisas 

para dar continuidade e responder algumas questões que foram levantadas neste estudo: 

• avaliar a percepção que a mãe tem da relação do pai com seu filho e a percepção 

que o pai tem da relação da mãe com o filho. Esse dado poderia fornecer outras 

informações que poderiam dar mais clareza sobre a relação do pai-filho e mãe-filho; 

• realização de estudos longitudinais para verificar se os filhos apresentarão problema 

de comportamento ou distúrbios emocionais na fase adulta;  

• a correlação do Familiograma com outros instrumentos que avaliassem as relações 

familiares; 

• comparar dados destas pesquisas com famílias de pais alcoolistas de classe social 

média e alta poderia dar mais consistência aos dados da estrutura das famílias; 

• estudos que utilizassem instrumentos específicos para avaliar os aspectos 

psicossociais de todas os filhos que estão convivendo neste ambiente poderiam 

indicar se existe uma faixa etária ou se existe diferença de gênero na qual as 

crianças se mostraram mais sensíveis para o desenvolvimento de distúrbios 

emocionais e comportamentais; 

• analisar com mais profundidade as relações conjugais destas famílias para poder 

identificar as variáveis presentes nesta relação que podem prejudicar as relações 

familiares e o desenvolvimento emocional dos seus membros; 

• identificar as possíveis co-morbidades presentes com o alcoolismo do pai pode dar 

indicativos para o desenvolvimento de estratégias de tratamento e verificar a correlação 

desta com o desenvolvimento de distúrbios emocionais nos familiares. 

Talvez este estudo não tenha a capacidade de demonstrar o sofrimento e a 

força destas famílias na luta contra a dependência química. Provavelmente a ciência na área 

humana não evoluiu a ponto de desenvolver instrumentos eficazes para medir o sofrimento 
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e as potencialidades destas famílias. Só através de uma relação mais sensível capaz de 

ouvir, valorizar e de se envolver com estas famílias que pode de fato não só identificar as 

suas dores e suas angústias, mas sentir e vivenciar com elas as derrotas e as vitórias nesta 

luta contra a dependência química.  
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QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 
 

1º PARTE: IDENTIFICAÇÃO FAMILIAR E ANAMNESE DA CRIANÇA ALVO 
 
1. Pai: _______________________________________    Idade:___________ Data nasc.________ 
Escolaridade__________ Profissão __________________________. 
 
2. Mãe: ___________________________________ Idade: _______________ Data nasc.__________ 
Escolaridade:_______________  Profissão:______________________________ 
 
3. Estado civil atual:  
(  ) solteira       (  )casada    (  ) viúva      (  ) amasiada           (  ) outro 
 
4. Religião:  (  ) católica       (  ) protestante   (   ) evangélica       (   ) espírita (  ) outras 
 
5. Qual é aproximadamente sua renda familiar? 
(  ) menos de 1 salário mínimo  (  ) de 1 a 5 salários mínimos (  ) de 5 a 10 salários mínimos   (  ) mais de 10 
salários mínimos      (  ) não sei 
 
6. Condições de moradia;  
a) Casa:       (  ) própria        (  ) alugada     (  ) cedida                      (   ) individual    
  (  ) coletiva     (   ) madeira        (  ) alvenaria        
 
b) Quantos cômodos possui a casa? __________  
 
c) Possui energia elétrica? (  ) sim  (  ) não 
 
d) Possui saneamento básico?     (  ) água encanada        (  ) esgoto encanado 
 
e) Possui banheiro?       (  ) sim   (  ) não (  ) quantos 
                                     (  ) Vaso sanitário   (  ) fossa sanitária 
                                     (  ) individual          (  ) coletivo 
 
f) Quantas pessoas moram na casa?  (  ) 
 
g) Qual destes itens você possui? 
 
 Não tem  1 2 TEM 3 4 ou + 
Televisão em cores      
Rádio      
Automóvel      
Empregada doméstica      
Aspirador de pó      
Máquina de lavar      
Videocassete      
Geladeira      
Freezer      
 
7. Você já experimentou, pelo menos uma vez na vida cigarro? 
(  ) sim                        (  ) não               (  ) não sei 
(  ) fumante                (  ) não fumante 
 
8. Você já experimentou, pelo menos uma vez na vida bebida alcoólica sem orientação médica ou outro 
profissional? 
(  ) sim                (  ) não                  (  ) não sei 
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9. Você considera seus hábitos alimentares saudáveis? 
(  ) sim        (  ) não    (  ) Explique 
_________________________________________________________________________ 
 
10. Você tem ou já teve algum problema de saúde? 
(  ) sim   ( )não  qual?  _______________________________________________________ 
 
11. Alguma vez você sentiu que deveria diminuir a quantidade de cigarro ou parar de fumar? 
(  ) sim                          (  ) não 
 
12. Alguma vez você sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida ou parar de beber? 
(  ) sim                          (  ) não 
 
14. As pessoas o aborrecem porque criticam o seu modo de fumar? 
(  )  sim                        (  ) não  
 
15. As pessoas o aborrecem porque criticam o seu modo de beber? 
(  ) sim                        (  ) não 
 
16. Você se sente culpado pela maneira com que costuma fumar? 
(  ) sim                       (  ) não 
 
17. Você se sente culpado pela maneira com que costuma beber? 
(  ) sim                      (  ) não 
 
18. Você costuma fumar pela manhã para diminuir o nervosismo? 
(  ) sim                         (  ) não 
 
19. Você costuma beber pela manhã para diminuir o nervosismo? 
 (  ) sim                     (  ) não 
 
20. Composição Familiar: 
 
Nome  Grau de 

parentesco 
Data 
nascimento 

Idade Sexo Escolaridade Ocupação Renda 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
21. Saúde da criança avaliada 
* Teve problemas na gestação________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
*Desenvolvimento psicomotor, linguagem e controle do esfíncter ___________________________________       
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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*Quais as doenças que seu filho já teve, acidentes, ficou alguma vez internado________________________ 
_______________________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________________________ 
 
* Atualmente está ele recebendo algum tratamento médico, psiquiátrico ou psicológico ? Já recebeu?  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________  
 
*A professora apresentou alguma queixa do comportamento do seu filho?  Ele  apresentou algum problema de 
comportamento ou de aprendizagem? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 Roteiro sobre Histórico do alcoolismo  
Em sua família (marido e da esposa) materna ou paterna tem algum familiar com dependência química, 
quem? 

____________________________________________________________________________________ 
 
Quantos anos você tinha quando experimentou bebida de álcool pela primeira vez? Onde foi e quem te 
ofereceu? 
________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________ 
 
Já experimentaram outras drogas, quais? Você tem outra dependência, qual ?  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________  
 
Há quantos anos você bebe? _________________________________________________________________ 
 
Quais os problemas que o alcoolismo trouxe para sua vida? (conflitos familiares, cometeu algum delito, brigas 
com colegas, desemprego, acidente  e outros problemas de saúde)  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________   
 
Fez tratamento mais de uma vez? Teve recaída? ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Na visão da esposa quais os problemas que o alcoolismo trouxe para sua vida?  
________________________________________________________________________________________  
 
Ficou algum tempo em abstinência, quanto tempo? ______________________________________________ 
 
Qual a idade que seu filho tinha quando a bebida começou a trazer problemas para você e sua família? Você 
percebeu se ela teve algum problema a partir deste período? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 Em sua família alguém já foi vítima de violência sexual ou física? (   ) sim   (  ) não  
Quem_______________________________ Você buscou alguma ajuda?____________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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Familiograma-R (FAM-R. Teodoto, 2006) 
 

Nome:__________________________________    Sexo:___________ 

Idade:__________    Escolaridade: __________    Data: __/__/____ 

 
 
Nas próximas páginas, pediremos a você que descreva como é o relacionamento entre algumas pessoas da sua 
família. Para isto, gostaríamos que você pensasse em cada membro de sua família e sobre os sentimentos que 
existem, geralmente, no dia-a-dia de cada relação. 
 
Em seguida, pediremos que você pense em apenas uma relação de cada vez. Para cada relação familiar, serão 
mostradas várias palavras que demonstram sentimentos e comportamentos. Você deverá marcar o quanto 
você acha que estas palavras refletem a relação. Os valores vão de 1 (a palavra não descreve a relação de jeito 
nenhum) até 5 (a palavra descreve a relação totalmente). Veja este exemplo sobre o relacionamento de João e 
Pedro: 
 
 
João e Pedro têm um relacionamento: 

 De jeito nenhum Pouco Mais ou menos Muito Completamente 
Animado 1 2 3 4 5 

 
 
Neste exemplo, o relacionamento de João e Pedro foi descrito como sendo completamente animado (5). 
 
Lembre-se de que não existem respostas certas ou erradas. Nós só queremos conhecer um pouco mais 
sobre a sua família 
 
 
Relação com a(o) irmã(o) 2 
Eu e minha/meu irmã(o) 2 (_________________) temos um relacionamento: 

 De jeito nenhum Pouco Mais ou menos Muito Completamente 
Agradável 1 2 3 4 5 
Carinhoso 1 2 3 4 5 
Afetivo 1 2 3 4 5 
Distante 1 2 3 4 5 
Atencioso 1 2 3 4 5 
Agressivo 1 2 3 4 5 
Amoroso 1 2 3 4 5 
Nervoso 1 2 3 4 5 
Estressante 1 2 3 4 5 
Animado 1 2 3 4 5 
Amável 1 2 3 4 5 
Alegre 1 2 3 4 5 
Feliz 1 2 3 4 5 
Tenso 1 2 3 4 5 
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Relação com a(o) irmã(o) 3 
Eu e minha/meu irmã(o) 3 (_________________) temos um relacionamento: 

 De jeito nenhum Pouco Mais ou menos Muito Completamente 
Agradável 1 2 3 4 5 
Carinhoso 1 2 3 4 5 
Afetivo 1 2 3 4 5 
Distante 1 2 3 4 5 
Atencioso 1 2 3 4 5 
Agressivo 1 2 3 4 5 
Amoroso 1 2 3 4 5 
Nervoso 1 2 3 4 5 
Estressante 1 2 3 4 5 
Animado 1 2 3 4 5 
Amável 1 2 3 4 5 
Alegre 1 2 3 4 5 
Feliz 1 2 3 4 5 
Tenso 1 2 3 4 5 
 
Relação com minha mãe 
Eu e minha mãe temos um relacionamento: 

 De jeito nenhum Pouco Mais ou menos Muito Completamente 
Agradável 1 2 3 4 5 
Carinhoso 1 2 3 4 5 
Afetivo 1 2 3 4 5 
Distante 1 2 3 4 5 
Atencioso 1 2 3 4 5 
Agressivo 1 2 3 4 5 
Amoroso 1 2 3 4 5 
Nervoso 1 2 3 4 5 
Estressante 1 2 3 4 5 
Animado 1 2 3 4 5 
Amável 1 2 3 4 5 
Alegre 1 2 3 4 5 
Feliz 1 2 3 4 5 
Tenso 1 2 3 4 5 
 
Relação com meu pai 
Eu e meu pai temos um relacionamento: 

 De jeito nenhum Pouco Mais ou menos Muito Completamente 
Agradável 1 2 3 4 5 
Carinhoso 1 2 3 4 5 
Afetivo 1 2 3 4 5 
Distante 1 2 3 4 5 
Atencioso 1 2 3 4 5 
Agressivo 1 2 3 4 5 
Amoroso 1 2 3 4 5 
Nervoso 1 2 3 4 5 
Estressante 1 2 3 4 5 
Animado 1 2 3 4 5 
Amável 1 2 3 4 5 
Alegre 1 2 3 4 5 
Feliz 1 2 3 4 5 
Tenso 1 2 3 4 5 
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Relação entre pai e mãe 
Meu pai e minha mãe têm um relacionamento: 

 De jeito nenhum Pouco Mais ou menos Muito Completamente 
Agradável 1 2 3 4 5 
Carinhoso 1 2 3 4 5 
Afetivo 1 2 3 4 5 
Distante 1 2 3 4 5 
Atencioso 1 2 3 4 5 
Agressivo 1 2 3 4 5 
Amoroso 1 2 3 4 5 
Nervoso 1 2 3 4 5 
Estressante 1 2 3 4 5 
Animado 1 2 3 4 5 
Amável 1 2 3 4 5 
Alegre 1 2 3 4 5 
Feliz 1 2 3 4 5 
Tenso 1 2 3 4 5 
 
Relação com a(o) irmã(o) 1 
Eu e minha/meu irmã(o) 1 (_________________) temos um relacionamento: 

 De jeito nenhum Pouco Mais ou menos Muito Completamente 
Agradável 1 2 3 4 5 
Carinhoso 1 2 3 4 5 
Afetivo 1 2 3 4 5 
Distante 1 2 3 4 5 
Atencioso 1 2 3 4 5 
Agressivo 1 2 3 4 5 
Amoroso 1 2 3 4 5 
Nervoso 1 2 3 4 5 
Estressante 1 2 3 4 5 
Animado 1 2 3 4 5 
Amável 1 2 3 4 5 
Alegre 1 2 3 4 5 
Feliz 1 2 3 4 5 
Tenso 1 2 3 4 5 
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Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia – Mestrado 

 
Wendt N. C, Crepaldi, M.A. (2004)  

 

Entrevista de Genograma Familiar 

 Definição de objetivos e elaboração de um roteiro de entrevista. 

A entrevista tem por objetivo auxiliar a confecção do genograma familiar, que por sua vez, visa 
identificar composição e os relacionamentos familiares, bem como as pessoas que compõem a rede de apoio 
da família.    

 Nos gostaríamos que vocês nos ajudassem a desenhar o mapa da família de vocês, incluindo as famílias 
de origem do pai e da mãe: seus pais, irmãos. A construção desse mapa dura aproximadamente 1 hora e pode 
ser interrompida por nós ou por vocês se houver necessidade. Podemos começar agora?  

Família:___________ 

Data da Entrevista: __/__/_____. 

Para começarmos a fazer o desenho da família de vocês nos gostaríamos que vocês contassem quem são 
as pessoas que fazem parte da família, as idades, ocupações, as coisas boas e ruins que marcaram as famílias 
(essa e as famílias de origem dos pais)... Precisamos marcar no desenho as pessoas que já faleceram ou que 
apresentam alguma condição especial... Vocês podem começar por onde quiserem... Quem quer começar? 
Nós marcamos os homens com quadrados e as mulheres com círculos.... 
 

1.Agora vamos listar uma serie de acontecimentos importantes para as famílias e gostaríamos que vocês 
falassem quando algum deles aconteceu com vocês ou com as demais pessoas da família: 

- Mudança de cidade 

- Mudança de endereço 

- Entrada de pessoas na família (nascimento, vinda de alguém para morar com a família, empregada 
doméstica, babá....)?    

- Nascimento prematuro 

- Nascimento de filho doente  

- Adoção 

- Aborto  

- Novo companheiro de um dos pais passa a fazer parte da família 

- Recasamento de um dos pais 

- Saída de pessoas da família  

- Afastamento temporário de filho (qual, quando, por quanto tempo, por que) 

- Algum dos filhos saiu de casa (qual, quando, por quanto tempo, por que) 

- Separação ou divórcio do casal 

- Prisão 

- Hospitalização (quem, quando, por quanto tempo, por que) 
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- Morte de alguém da família (quem, quando) 

- Morte/ perda de contato de amigos próximos (do adulto ou da criança) 

- Doenças (quem, o quê, qual a duração) 

- Doença grave na família (quem, o quê, qual a duração) 

- Deficiência física ou mental permanente 

- Doença mental/internação psiquiátrica (quem, o quê, qual a duração) 

- Depressão na gravidez ou após/ condições da gravidez 

- Uso constante de medicação 

- Uso constante de álcool ou outras drogas 

- Acidente 

- Conflitos graves na família  

- Aumento ou diminuição nas discussões entre os pais  

- Aumento ou diminuição nas discussões entre um dos pais e algum filho  

- Mudança na aceitação de algum dos filhos por parte do(s) irmão(s) 

- Mudança no status financeiro da família 

- Perda ou mudança de emprego 

- Mãe começando a trabalhar fora 

- Aposentadoria 

- Inicio dos cuidados a criança por outros cuidadores 

- Entrada na creche/escola  

- Mudança de creche/escola 

- Perda do ano escolar 

- Realização pessoal notável de algum membro da família 

- Mudança de religião 

15.Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? 
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ESCALA COMPORTAMENTAL INFANTIL A2 DE RUTTER 
 
Questionário para ser preenchido pelos pais 
 
Nome da criança______________________________________  Data de nascimento:__________ 
Sexo_____  
Escola________________________________________________________ Série______________________ 
Endereço: _______________________________________________________________________________ 
Profissão do pai: _______________________________________ Escolaridade do pai:__________________ 
Profissão da mãe:_______________________________________Escolaridade da mãe:__________________  
 
Como preencher o questionário 
 O questionário pergunta sobre vários tipos de comportamento que a maioria das crianças 
apresentam em algumas ocasiões. Por favor, dê as respostas, conforme seu filho tem sido durante os 
últimos 12 meses. 
 
Problemas de saúde 
Abaixo está uma lista de pequenos problemas de saúde que a maioria das crianças têm em algumas ocasiões. 
Por favor, diga-nos com que freqüência cada um desses problemas ocorre com seu filho, fazendo uma cruz no 
círculo correto.  

                                                  
                                                                                         Nunca      Ocasional.           Pelo menos        Apenas p. 
                                                                                                         Mas ñ chega       uma vez              uso do     
                                                                                                         a ocorrer 1          por semana        docente 
                                                                                                         Vez p. semana 
 
                                                                               
A Tem queixas de dores de cabeça.............................          (   )                (   )                      (   )                   (   ) 
 
B. Tem dor de estômago ou vômito...........................           (  )                  (   )                     (   )                  (   ) 
 
C. Asma ou crises respiratórias..................................           (   )                (   )                      (   )                  (   ) 
 
D. Faz xixi na cama ou nas calças.............................            (   )               (   )                      (   )                  (    )  
 
E. Faz coco na roupa................................................              (   )               (   )                      (    )                  (    ) 
 
F. Fica mal humorado e nervoso (isto é, fica irritado, 
Grita e perde completamente o humor).......................     (  )      (  )          (  )        (  ) 
G. Tem dado trabalho ao chegar na escola ou se  
recusado a entrar na escola ....................................                (    )              (    )                    (    )                   (    )  
H. “Mata” ou enforca aula.....................................                 (   )               (    )                    (    )                   (    )     
 
 
 
HÁBITOS. Por favor, coloque uma cruz no círculo da resposta correta. 
 
I. Ele (ela) gagueja?..........................................(  ) Não             (  ) Sim moderadamente     (  ) Sim severamente 
 
II. Há alguma outra dificuldade com a fala além da gagueira?  (  ) Não    (  ) Sim moderada   (  )Sim severa 
Se sim, por favor descreva a dificuldade................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................ 
 
III. Ele (ela) costuma roubar ou então pegar coisas               (  ) Não      (  ) Sim moderada   (  )Sim severa  
dos outros às escondidas?        
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Se sim (ocasionalmente ou freqüentemente), o que ele costuma pegar? 
(  ) Coisas pequenas como canetas, doces, brinquedos, pequenas quantidades de dinheiro, etc. 
(  ) Coisas grandes 
(  ) Tanto coisas pequenas como grandes 
Ele pega as coisas:                                                                  ele costuma pegar essas coisas: 
(  )Na sua própria casa                                                            (  ) Sozinho, sem ajuda de ninguém 
(  ) Em outros lugares                                                              (  ) Junto com outras crianças ou adultos 
(  ) Tanto em cãs como em outros lugares                              (  ) Algumas vezes sozinho, algumas vezes com o  
                                                                                                      outras pessoas 
 
IV. Há qualquer dificuldade de alimentação?         (  ) Não     (  ) Sim moderada     (  ) Sim severa 
Se sim como é? 
 (  ) “Faz onda “ e “fica enrolando”  para comer 
 (  ) não come o suficiente 
 (  ) come em excesso 
 (  ) outra, por favor descreva.................................................................................................................................. 
                                               ................................................................................................................................. 
 
V. Há qualquer dificuldade com o sono?             (  ) Não     (  ) Sim moderada      (  ) Sim severa 
Se sim, marque quais são: 
(  ) Tem dificuldade para ir dormir                               (  ) Range os dentes enquanto dorme 
(  ) Tem dificuldade em pegar no sono                         (  ) Anda dormindo 
(  ) Tem dificuldade para acordar cedo de manhã         (  ) Tem pesadelos(sonhos que perturbam) 
(  ) Acorda durante a noite                                             (  ) Tem medo de escuridão 
(  ) Fala dormindo                                                          (  ) De madrugada fica muito agitado, assustado,  
(  ) Bate a cabeça enquanto dorme                                       gritando de pavor 
 
(  ) outra, por favor descreva: ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 
VI. A criança tem medo de alguma coisa (de algum.....   (  ) Não   (  )Sim moderada    (  )Sim severa  
objeto, pessoa ou situação?) 
Se sim, por favor descreva: ....................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................ 
 
VII. A criança apresenta algum movimento repetitivo 
do corpo ou do rosto ou tem tiques?...............................  (  )Não  (  )Sim moderadamente  (  ) Sim severamente 
Se sim, quais? 
(  ) Piscar os olhos 
(  ) Repuxar a cabeça 
(  ) Repuxar a boca 
(  ) Contornar o nariz 
(  ) Contornar o braço 
(  )Outro, por favor descreva: ............................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................  
 
Abaixo está uma série de descrições de comportamentos apresentados muitas vezes pelas crianças. Diante de 
cada afirmação tem três colunas- Não se aplica, Se aplica um pouco com certeza. Se seu filho (ou filha) 
categoricamente apresenta o comportamento descrito pela afirmação , coloque uma cruz no círculo embaixo 
do “Se aplica com certeza”. Se ele (ou ela) apresenta o comportamento descrito pela afirmação mas em grau 
menor freqüentemente, coloque uma cruz sob “Se aplica em pouco”. “Se, conforme você está ciente,s eu filho 
não apresenta o comportamento, coloque uma cruz embaixo de “Não se aplica”. 
Por favor coloque uma cruz diante de cada afirmação 
AFIRMAÇÃO                                                                    Não se               Se aplica        Se aplica       Apenas  
                                                                                           aplica                 um pouco      com certeza    uso doc. 



 120

1.Muito agitado, tem dificuldade em permanecer  
 sentado por muito tempo........................................... ..........(  )                     (  )                  (  )                 (  )    
 
2. Criança impaciente, irriquieta.......................................... (  )                     (  )                  (  )                 (  )      
 
3.Muitas vezes destróe suas próprias coisas ou dos outros... (  )                    (  )                  (  )                 (   ) 
 
4.Briga freqüentemente ou é extremamente briguento  
com outras  crianças ............................................................(  )                      (  )                  (  )                 (  ) 
 
5. Não é uma criança muito querida peãs outras crianças....(  )                     (  )                   (  )                 (  ) 
 
6. Fica facilmente preocupado, preocupa-se com tudo.........(  )                     (  )                  (  )                 (  ) 
 
7.Tende a ser uma criança fechada- um tanto solitária.........(  )                     (  )                   (  )                 (  ) 
 
8. Irritável. Rapidamente “perde as estribeiras”....................(  )                    (  )                   (  )                 (  ) 
 
9. Freqüentemente a criança parece estar tristonha, 
infeliz ou angustiada.............................................................(  )                   (  )                     (  )                 (  ) 
 
10. Chupa freqüentemente os dedos.....................................(  )                   (  )                     (  )                 (  ) 
 
11. Roe freqüentemente as unhas ou os dedos.....................(  )                   (  )                     (  )                 (  ) 
 
12. Muitas vezes é desobediente..........................................(  )                   (  )                      (  )                 (  ) 
 
13.Não consegue permanecer numa atividade qualquer 
por mais do que alguns minutos (isto é, fica muito pouco 
tempo ligado em uma atividade)......................................... (  )                  (  )                     (  )                  (   ) 
 
14. Tende a ter medo ou receio de coisas ou sit.  Novas......(  )                 (  )                     (  )                  (  ) 
 
15. É uma criança difícil, complicada ou muito particular....(  )               (  )                     (   )                 (  )  
 
16. Muitas vezes fala mentira...............................................(  )                (  )                      (  )                  (  ) 
 
17. Maltrata outras crianças................................................. (  )                (  )                      (  )                  (  ) 
 
18. Fala palavrões , nomes feios.......................................... (  )               (  )                       (  )                  (  ) 
 
19. É uma cç. m. agarrada à mãe e que tenta manter-se s.p.da mãe.(  )          (  )                       (  )                  (  ) 
 
20. Fica acanhada , tímida e se retrai na pres. Pessoas p. conh. (  )           (  )                       (  )                  (  ) 
 
21. É uma criança insegura a que n. t. confiança em si mesma.(  )             (  )                      (  )                   (  ) 
 
a. Existem outros problemas........................................................................................(  ) Não                  (  ) Sim       
Se “sim”, quais? .....................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................  
 b. A criança está em atendimento psicológico ou psiquiátrico?............................... (  ) Não                 (  ) Sim 
c. Os senhores consideram que seu (sua) filho (a) está necessitando de atendimento psicológico ou 
psiquiátrico..................................................................................................................(  )Não                 (  )Sim 
       Assinatura : Sr. Sra............................................................................................  
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Inventário de depressão Infantil (adaptado por Gouveia, Barbosa, Almeida e Gaião, 1995) 
Nome ;____________________________________________________________ 
Idade:______________________Série:_____________ Data;_____________ 
Escola:____________________________________________________________ 
Instruções: Aqui estão algumas frases que descrevem como as pessoas podem se sentir. Leia com 
atenção e escolha a frase que melhor descreve o que você tem sentido e pensado, nas duas últimas 
semanas. Lembre-se de que não existe resposta certa ou errada. 
1  a) Eu fico triste de vez em quando 
    b) Eu fico triste muitas vezes 
   c)Eu estou sempre triste 
 
2.  a)Para mim, tudo se resolverá bem 
     b) Eu não tenho certeza se as coisas darão certo para mim 
      c) Nada vai dar certo para mim 
 
3.   a) Eu faço bem a maioria das coisas 
       b) Eu faço errado a maioria das coisas 
       c) Eu faço tudo errado 
 
4.    a) Eu me divirto com muitas coisas 
        b) Eu me divirto com algumas coisas 
        c) Nada é divertido para mim 
 
5.     a) Eu sou mau (má) de vez em quando 
        b)Eu sou mau (má) com freqüência 
         c)Eu sou sempre mau (má) 
 
6      a)De vez em quando, eu penso que coisas ruins vão me acontecer 
         b)Eu temo que coisas ruins aconteçam 
         c)Eu tenho certeza de que coisas ruins me acontecerão 
 
7.     a)Eu gosto de mim mesmo 
        b)Eu não gosto de mim 
        c)Eu me odeio 
 
8.     a)Normalmente, eu não me sinto culpado pelas coisas ruins 
que acontecem 
        b) Muitas coisas ruins que acontecem são de minha culpa 
        c)Tudo de mau que acontece é por minha culpa 
 
9.    a)Eu não penso em me matar 
       b)Eu penso em me matar, mas não faria 
       c)Eu quero me matar 
 
10      a)Eu sinto vontade de chorar de vez em quando 
          b) Eu sinto vontade de chorar freqüentemente 
          c)Eu sinto vontade de chorar diariamente 
 
11.    a)Eu me sinto preocupado de vez em quando 
         b)Eu me sinto preocupado freqüentemente 
         c)Eu me sinto sempre preocupado 
 
12     a)Eu gosto de estar com pessoas 
          b) Freqüentemente, eu não gosto de estar com pessoas 
          c)Eu não gosto de estar com pessoas 
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13     a)Eu tenho boa aparência 
         b)Minha aparência tem alguns aspectos negativos 
         c)Eu sou feio 
 
14     a)Eu durmo bem à noite 
         b)Eu tenho dificuldades para dormir algumas noites 
         c)Eu tenho sempre dificuldades para dormir à noite 
 
15    a)Eu me canso de vez em quando 
        b)Eu me canso freqüentemente 
        c)Eu estou sempre cansado 
 
16   a) Eu não me sinto sozinho 
       b)Eu me sinto sozinho muitas vezes 
       C)Eu sempre me sinto sozinho 
 
17    a)Eu me divirto na escola freqüentemente 
        b)Eu me divirto na escola de vez em quando 
        c)Eu nunca me divirto na escola 
 
18   a) Sou tão bom quanto outras crianças 
       b)Se eu quiser, posso ser tão bom quanto outras 
crianças 
      c)Não posso ser tão bom quanto outras crianças 
 
19    a)Eu tenho certeza de que sou amado por alguém 
        B)Eu não tenho certeza se alguém me ama 
       c)Ninguém gosta de mim realmente 
 
20    a)Eu sempre faço o que me mandam 
        b)Eu não faço o que me mandam com freqüência 
        c)Eu nunca faço o que me mandam 
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Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente cada grupo, faça 
um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) diante da afirmação, em cada grupo, que descreve melhor 
a maneira como você tem se sentido nesta semana, incluindo hoje. Se várias afirmações num grupo 
parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada uma. Tome o cuidado de ler todas as 
afirmações, em cada grupo, antes de fazer a sua escolha. 

1. 0 Não me sinto triste. 
    1 Eu me sinto triste. 
    2 Estou sempre triste e não consigo sair disso. 
    3 Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar.  

2. 0 Não estou especialmente desanimado quanto ao futuro. 
    1 Eu me sinto desanimado quanto ao futuro. 
    2 Acho que nada tenho a esperar. 
    3 Acho o futuro sem esperança e tenho a impressão de que as coisas não podem melhorar. 

3. 0 Não me sinto um fracasso. 
    1 Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum. 
    2 Quando olho para trás, na minha vida, tudo o que posso ver é um monte de fracassos. 
    3 Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso. 

4. 0 Tenho tanto prazer em tudo como antes. 
    1 Não sinto mais prazer nas coisas como antes. 
    2 Não encontro um prazer real em mais nada. 
    3 Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo.  

5. 0 Não me sinto especialmente culpado. 
    1 Eu me sinto culpado às vezes. 
    2 Eu me sinto culpado na maior parte do tempo. 
    3 Eu me sinto sempre culpado. 

6. 0 Não acho que esteja sendo punido. 
    1 Acho que posso ser punido. 
    2 Creio que vou ser punido.  
    3 Acho que estou sendo punido. 

7. 0 Não me sinto decepcionado comigo mesmo. 
    1 Estou decepcionado comigo mesmo. 
    2 Estou enojado de mim. 
    3 Eu me odeio. 

8. 0 Não me sinto de qualquer modo pior que os outros. 
    1 Sou crítico em relação a mim devido a minhas fraquezas ou meus erros. 
    2 Eu me culpo sempre por minhas falhas. 
    3 Eu me culpo por tudo de mal que acontece. 

9. 0 Não tenho quaisquer idéias de me matar. 
    1 Tenho idéias de me matar, mas não as executaria. 
    2 Gostaria de me matar. 
    3 Eu me mataria se tivesse oportunidade. 

10. 0 Não choro mais que o habitual. 
      1 Choro mais agora do que costumava. 
      2 Agora, choro o tempo todo. 
      3 Costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo mesmo que o queira.  

11. 0 Não sou mais irritado agora do que já fui. 
      1 Fico molestado ou irritado mais facilmente do que costumava. 
      2 Atualmente me sinto irritado o tempo todo. 
      3 Absolutamente não me irrito com as coisas que costumavam irritar-me. 

12. 0 Não perdi o interesse nas outras pessoas. 
      1 Interesso-me menos do que costumava pelas outras pessoas. 
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      2 Perdi a maior parte do meu interesse nas outras pessoas. 
      3 Perdi todo o meu interesse nas outras pessoas.  

13. 0 Tomo decisões mais ou menos tão bem como em outra época. 
      1 Adio minhas decisões mais do que costumava.  
      2 Tenho maior dificuldade em tomar decisões do que antes. 
      3 Não consigo mais tomar decisões. 

14. 0 Não sinto que minha aparência seja pior do que costumava ser.  
      1 Preocupo-me por estar parecendo velho ou sem atrativos.  
      2 Sinto que há mudanças permanentes em minha aparência que me fazem parecer sem atrativos. 
      3 Considero-me feio.  

15. 0 Posso trabalhar mais ou menos tão bem quanto antes. 
      1 Preciso de um esforço extra para começar qualquer coisa. 
      2 Tenho de me esforçar muito até fazer qualquer coisa. 
      3 Não consigo fazer nenhum trabalho. 

16. 0 Durmo tão bem quanto de hábito. 
      1 Não durmo tão bem quanto costumava. 
      2 Acordo uma ou duas horas mais cedo do que de hábito e tenho dificuldade para voltar a dormir. 
      3 Acordo várias horas mais cedo do que costumava e tenho dificuldade para voltar a dormir. 

17. 0 Não fico mais cansado que de hábito. 
      1 Fico cansado com mais facilidade do que costumava. 
      2 Sinto-me cansado ao fazer quase qualquer coisa. 
      3 Estou cansado demais para fazer qualquer coisa. 

18. 0 Meu apetite não está pior do que de hábito.  
      1 Meu apetite não é tão bom quanto costumava ser.  
      2 Meu apetite está muito pior agora.  
      3 Não tenho mais nenhum apetite. 

19. 0 Não perdi muito peso, se é que perdi algum ultimamente.  
      1 Perdi mais de 2,5 Kg. 
      2 Perdi mais de 5,0 Kg. 
      3 Perdi mais de 7,5 Kg.  

Estou deliberadamente tentando perder peso, comendo menos: SIM ( ) NÃO ( ) 

20. 0 Não me preocupo mais que o de hábito com minha saúde. 
      1 Preocupo-me com problemas físicos como dores e aflições ou perturbações no estômago ou prisão de ventre. 
      2 Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil pensar em outra coisa que não isso. 
      3 Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não consigo pensar em outra coisa. 

21. 0 Não tenho observado qualquer mudança recente em meu interesse sexual.  
      1 Estou menos interessado por sexo que costumava. 
      2 Estou bem menos interessado em sexo atualmente.  
      3 Perdi completamente o interesse por sexo. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
  Meu nome é Joseane de Souza, sou psicóloga, aluna do Programa de Pós-graduação em 
Enfermagem Psiquiátrica da Escola de Enfermagem da USP, pretendo realizar uma pesquisa sobre as relações 
entre pais e filhos em famílias de pai alcoolista. Este trabalho tem como objetivo conhecer como essas 
famílias tem enfrentado as dificuldades de correntes do alcoolismo. 
  Gostaria de pedir a sua colaboração e de sua esposa para participar deste estudo, bem como 
solicitar a vocês que são pais e responsáveis pelo seu (sua) filho(a) permitam que o mesmo também participe 
desta pesquisa. Mas se decidirem participar deste estudo eu solicitarei que: 
   

1. O senhor e sua esposa respondam um questionário que contém algumas perguntas sobre sua família e 
sobre seu relacionamento com seus filhos. 

2. Seu filho que tem entre 9 a 11 anos deverá responder algumas perguntas para mim.  
3. As informações que vocês nos fornecerão serão muito importantes para podermos desenvolver 

outros estudos que possam contribuir para ajudar famílias que vivenciam as dificuldades do 
alcoolismo. Portanto estas informações poderão ser publicadas e/ou apresentadas para outros 
profissionais analisarem e poderem desenvolver outros estudos. 

4. A sua participação e de seus familiares é voluntária, sem nenhum tipo de pressão. 
5. Não há nenhum risco significativo em participar dessa pesquisa. 
6. Caso queira entrar em contato com a pesquisadora responsável, Joseane de Souza, após a realização 

do estudo ou a qualquer momento, para solicitar esclarecimento aí está o número de meu telefone 
3624-1812 e o seu endereço R. Sorocaba nº 465, Guarapuava, Paraná. 

                  
Assinatura do Pesquisador:______________________________________________ 
    
                   Considerando as questões a cima 
Eu,  _______________________________________ e minha esposa_______________ 
____________________________________________aceitamos participar desta pesquisa e damos 
permissão para nosso filho participar, sendo nossa participação voluntária e nos sentimos livre para em 
qualquer momento desistir da participação, sem nenhum prejuízo para mim e para meus familiares. Eu 
recebi uma cópia deste termo e a possibilidade de poder lê-lo. 
Assinatura do pai:_________________________________________________ 
Assinatura da esposa:______________________________________________ 
Assinatura da criança:______________________________________________ 
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Tabela 1- Distribuições dos valores descritivos dos escores obtidos pelos participantes, pai 
mãe e filho, no instrumento Familiograma, nas famílias de pais alcoolistas.  

Relações Mediana Mínimo Máximo. 
Pm afetividade 43 16 49 
Pm conflito   9   4 14 
Pf afetividade 41,5 25 50 
Pf conflito   6   4 13 
Mp afetividade 30 13 42 
Mp conflito 12   4 15 
Mf afetividade 38,5 30 50 
Mf conflito   8   4 13 
Fp afetividade 38 19 46 
Fp conflito   7,5   4 15 
Fm afetividade 41,5 35 46 
Fm conflito   7   4 13 
F(PM) 
afetividade visão 
do filho 

 
37,5 

 
14 

 
42 

 F(PM) conflito 
visão do filho 

 
  7 

 
  4 

 
15 

PM - pai avaliando a relação com a mãe, PF - pai avaliando a relação com o filho, MP- mãe avaliando a 
relação com o pai, MF - mãe avaliando a relação com o filho, FP – filho avaliando a relação com o pai, FM – 
filho avaliando a relação com a mãe e PM na visão do filho é filho avaliando a relação dos pai com a mãe. 
 
 
 
FAM SEXO  IDADE IDI ECI RAVEN ESCOLAR. 
01 M 09 12 15 50 .I.M 3º 
02 F 10 06 19 50 5º 
03 F 10 10 10 25 4 
04 M 10 03 19 50 5 
05  F 11 10 23 10 5 
06 M 10 16 32 50 4 
07 F 11 04 11 25 5 
08 F 11 08 14 50 5 
09 M 10 05 11 25 2 
10 M 10 29 30 05 3 
11 F 10 06 15 25 3 
12 F 11 1 05 25 5 
13 F 11 04 19 10 4 
14 M 9 08 19 50 2 
QUADRO I- Resultados das avaliações das crianças segundo os escores obtidos inventário 
de depressão(IDI), escala comportamental (ECI) e percentil do nível cognitivo (RAVEN).  
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FAM alcoolista BECK Pai Beck Mãe 
01 02 38 
02 32 09 
03 35 20 
04 08 22 
05 Incomp. 37 
06 0 25 
07 Incomp 14 
08 14 21 
09 02 11 
10 32 10 
11 12 18 
12 14 07 
13 0 Incom 
14 15 26 
QUADRO II- Resultados das avaliações dos pais segundo os escores obtidos no Inventário 
de depressão dos pais e mães. 
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Família 01 
 

 
 
Esposa de alcoolista cuidou do pai depois que ele separou 
Ela afirma; Pai e mãe é sagrado. 
Conflito – pai com enteado e entre casais 
Papéis; pai alcoolista assumiu papel de filho cuidador, pai era ausente e violento 
Pai alcoolista e sua esposa não tiveram modelo de relação harmonia entre pai e mãe. 
Alcoolismo – internado 2 vezes, desde o nascimento do filho que era bebê. 
Avaliação da crianças: Escala Comport. Infantil= 15, Inventário de depressão= 12 e Raven=50  
Avaliação de depressão pai= 02  Mãe= 38 ( mãe apresenta sinais de depressão). 

 75

09 

37 

69
65 

45 

Faleceu em 1973,câncer 
bucal devido alcoolismo. 
Mãe viúva com 42 anos, 
filhos adolescentes e um 
bebê de 5 anos. Pai violento 

45

Pai violento. Pais separam faz 17 anos, 
pai faleceu em 2003, câncer próstata 

15 

6 

Mora com a 
filha mais nova 
se preocupa 
com ela, ela n. 
trabalha e vai 
nos bailes. 

Pai alcoolista 
desempregado faz 2 
anos.
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 Pai alcoolista cuidou da mãe 
Ele afirma; Um homem tem que cuidar da família 
Conflito- pai com filha mais velha e mãe com 2º filha 
Papéis- 2º filha cuidadora do pai, mãe mandona, pai passivo 
Casal – diferenças na educação,conflito implícito  
Alcoolismo - ele nega diz que bebe devido a mágoa do pai e por causa da depressão, faz trat. Depressão.  
Culpa o pai pela doença da mãe e por sua depressão. 
Avaliação da criança= Escala Comport. Infantil= 19  e Inventário de depressão= 06 e Raven= 50 ( indicativo de prob. Comportamento) 
Avaliação depressão pai= 32= Mãe= 09 ( pai com sinais de depressão) 

67 

42 

16 10 3 

41  37 34 

37 

68 

45 35 33 32 31 

Mãe iniciou distúrbio 
psiquiátrico depois que foi 
abandonada pelo marido que foi 
morar com a mãe. Deixou a com 
filhos pequenos Pai bebia socialmente. Tio era 

alcoolista. Ela saiu de casa aos 18 anos 
para trabalhar. 

Faleceu de câncer. Seu 
marido perdeu o gosto 
pela vida e desapareceu. 

 
Diagnóstico 
de 
depressão 
faz 5 anos. 
Bebia 
devido a 
depressão. 
Está 
aposentado 
faz 2 anos 

FAMÍLIA 02   



 

 

136

 
 
 

 

 
70 

45 

11 7 11 

60 

35 29 

 
20 

49  47 40 38 34    

Filha de 9 anos preocupada com o pai. 
Papéis- mãe decide tudo e filha ajuda. 
Casal – conflito devido o alcoolismo. 
Conflito- segundo a esposa a família acha que ela é 
responsável pelos problemas. Ele tem conflito com os 
irmãos.  
Alcoolismo; internado 8 vezes, bebe desde os 12 anos. 
Avaliação criança= Esc. Comport.= 19, invent. 
Depressão =03, Raven=50 (indicativo de prob. 
Comp.) 
Avaliação depressão pai=35 mãe=20 ( indicativo de 
sinais de depressão pai e mãe).  

50 

FAMÍLIA 03

Pai faleceu de acidente quando ele tinha 1 anos. A mãe 
criou os filhos sozinha.   
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51

32 28 
10 

 

56 52 

  64 59       50

 18 

Filho adotivo. 

Pai faleceu de câncer faz 12 anos e a mãe 
faleceu de problema cardíaco faz 3 anos. Pais 
se separaram qdo ele tinha 8 anos.  

Teve um filho que foi morto em 
briga estava alcoolizado. Pai 
faleceu de câncer e a mãe de 
problemas cardíacos. 

FAMILIA 04 

Conflito conjugal e entre o pai e a segunda filha. 
Papéis esposa autoritária e comando tudo em casa. 
O terceiro filho tem problemas mentais e freqüenta a APAE. 
Alcoolismo; iniciou aos 17 anos, fez tratamento ma não quer 
parar de beber.   
Avaliação da criança= Esc. Comp.=19 Inv.depressão= 03 
Raven=50   
Avaliação depressão pai= 8 mãe=22 (indicativo de sinais de 
depressão mãe) 
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58 
54 

11 10 

27 

60 50 

36 

37 

33 20  29 35 
  

22 27 

15 16 

Pai aposentado, depois que sofreu acidente parou de 
beber. Era agressivo com os filhos e a esposa. 
Filhos protegiam a mãe.  

Pai sempre foi doente,teve problema 
cardíaco e a mãe bronquite, ela 
trabalhava ajudar em casa. O último 
filho mora com os pais. 

FAMÍLIA 05 

Pai alcoolista é agressivo com a esposa.  Faz três anos que está desempregado. Sofreu violência do pai. 
Esposa está fazendo tratamento par depressão, trabalha de doméstica para sustentar a família.  
Papéis:  pai e esposa assumiram o cuidado dos pais. 
Conflito entre o casal, ele a agredi fisicamente e já foi preso por isso. 
Segundo filho está fazendo uso abusivo de álcool e drogas é ele que sai junto com o pai nos bares.  
Já participou do programas sociais, PETI. Foi rejeitado pelo pai. 
Esposa afirma “a gente nunca pode jogar o filho contra o pai”. 
Alcoolismo: pai foi internado 8 vezes. 
Aval. Criança= esc. Comp.=23   invent. Depressão= 10  raven= 10  ( indicativo de prob.comport., 
sinais de depressão e nível baixo cognitivo) 
Aval depressão pai= incomp. Mãe=37 ( mãe sinais de depressão) 
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? 

4 2 

36

78 73 

33 35 

  42  50 39

10 12 7 

  

Mãe ficava nervosa por causa das bebedeiras e 
das traições, ficou doente quase morreu.  Sua 
irmã faleceu faz 7 anos, problema cardíaco. 
Segunda irmã tem Hanseníase, terceira e quarto 
tem câncer.  

Pai era agressivo e perverso, ele pisava em cima de 
todos para conseguir o que queria. Era policial. Teve 
muitas mulheres e filhos. Abandonou a família e depois 
a mãe ficou doente. Três irmãos faleceram devido a 
problemas de saúde na infância. Mãe tinha problemas 
psiquiátricos e a última irmã também têm. 

FAMÍLIA 06 

Pai alcoolista foi diagnosticado como portador de esquizofrenia. Foi criado 
na rua, tentou 3 vezes suicídio, está desempregado faz 3 anos. 
O primeiro filho é o responsável e o segundo tem problemas de 
comportamento (agressivo e desobediente) mas é o que cuida do pai. 
A esposa é fumante tem problemas de saúde, fala muito das doenças que já 
teve e de seus familiares que estão doentes. Mas ela assume a 
responsabilidade da casa e filhos. 
Conflito entre o casal,ela já ameaçou se separar, ela era ciumenta e nervosa. 
conflito mãe e 2º filho, mas ele teme que a mãe morra por problemas de 
saúde. 
Alcoolismo: ficou internado três vezes, já fez uso de maconha. 
Aval.criança= esc. Comport.=32 invent.depressão=16   raven=50 (indicativo 
de prob. Comport.) 
Aval. Depressão pai= 0  mãe=25 (sinais de depressão mãe) 
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3434

78 
76 

15 

35

60 
58 

33 35 

25 45   43 27 42      1823 

16 13 11 7 5 

Pai era agressivo. Mãe tem pressão alta.  
Eles discutiam bastante quando ele 
estava alcoolizado. 

Mãe tem problema cardíaco. Os três primeiros irmãos 
morreram na infância. A ultima tem problema 
neurológico. Somente a última que não casou. 

FAMÍLIA 07 

Pai alcoolista comprava bebida para o pai e 
bebia junto com ele, desde os 7 anos. Ele já foi 
preso por bebedeira e brigas. 
Papéis; ele separava as brigas da mãe com o 
pai. As filhas trabalham para sustentar a casa. 
A esposa estava grávida. 
Conflito casal por causa das filhas ai ele sai pra 
bebe. Ciúme dele. 
Alcoolismo; faz tratamento ambulatorial, 
Aval.criança= esc. Comp=11 invent. 
Depressão=4  raven=25 (nível cognitivo abaixo 
da média) 
Aval. Pai=Incomp. mãe= 14 
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70 

37

 
66 

49 47 

48
36  

 44 
40 27 

  47

 

 

35  37 

Pai faleceu de infante. A terceira irmã é 
separada e tem problemas mentais. A 
quinta tem marido alcoolista.  A sétima 
tentou  suicídio e atualmente mora com a 
mãe. O último está desempregado e 
mora sozinho. 

Mãe parou de beber faz 10 anos era agressiva. Os filhos 
não a deixavam bater no pai. O pai era carinhoso. Tdos 
os irmãos são casados.  

46
34

FAMÍLIA 08 

25 
27 

26 22 11 

4 

Pai alcoolista é agressivo, uma vez deu soco na barriga da filha grávida, 
ficou preso 4 vezes. Traiu a esposa com outras mulheres. 
O segundo filho foi agredido pelo pai várias vezes, mas era ele que cuidava 
do pai.  
Alcoolismo; bebe desde os 10 anos, bebia junto com o pai.foi internado uma 
vez ficou um ano sem beber depois voltou. 
Conflito pai com filho e mãe com pai, ela já pensou em separar várias vezes, 
a família está sem falar com o pai. 
O segundo filho em feito uso de álcool. 
Aval. Criança=  esc. Comp.=14   invent. Depresão=8   raven=50 
Aval. Pai= 15 mãe= 21 ( mãe sinais de depressão).      17 
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60 

38

60 

60 

45 38 

3545 36   43 36  23 42 

Pai faleceu fazia dois meses. Ele era 
violento. O último filho mora com a mãe 
e estuda. 

Pai está aposentado. O segundo irmão é 
dependente químico desde os 17 anos. As 
vezes ele fica agressivo em casa com os 
filhos e a esposa.  

19 15 14 11 9 

Alcoolismo bebe desde os 14 anos, faz dois 
meses que está bebendo pouco. Antes era 
agressivo ela estava separando dele. Quando ele 
tá em casa sem trabalha ele bebe basante. 
O último filho aconselhava o pai que parasse de 
bebe.  
Aval. Criança= esc. Comp.=11   invent.depressão= 
5 raven= 25 (nível cognitivo baixo) 
Aval. Depressão pai=  02  mãe=11 

FAMILIA 09 
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37 

54

45 

Pai era violento com a mãe e irmãos. 
Hoje parou de beber e casou novamente. 
Mãe faleceu de câncer faz 5 anos. 

8 

Pai bebia e era violento, faleceu faz 
5 meses de derrame AVC. Mãe 
faleceu de câncer faz 20 anos. 

4 10 

 

 

FAMILIA 10 

 

Alcoolismo: bebe desde os 10 anos, faz 2 meses que está 
sem beber, nunca foi internado. 
Conflito: pai-mãe e 1º filho com mãe. 
Aval. Criança= Esc. Comport.= 30  invent. Depressão=29  
raven=5 (indicativo de prob. de comportamento, sinais de 
depressão e baixo nível cognitivo). Está avalição foi feita 
um dia depois que o pai tinha batido no menino. 
Avaliação de depressão pai=  32   mãe=10 (sinais de 
depressão pai). O pai foi encaminhado para avaliação 
psiquiátrica. 
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FAMÍLIAS  PAI MÃE 
01 Pai faleceu quando ele tinha 10 anos. Eu lavava os pés do pai 

quando ele tava alcoolizado. A mãe pedia para eu ir no bar 
pega ele. 

Os pais se separaram, ele era alcoolista e agressivo. Ele 
batia na mãe quase enforcou ela. A mãe largou do pai 
porque ele era violento. O pai estava muito doente ela 
cuidou dele.Os pais são sagrados. 

02 A mãe ficou doente depois que o pai abandonou a família. O 
pai abandonou a fam. qdo eu tinha 10 anos. Mágoa do pai, no 
coração fica pra sempre,  hoje tenho relação formal com ele. 
Um homem tem que cuidar da família, meu pai não deu nada 
para a família. Eu sempre fui construtivo eu tinha um lote.  

Pai era mandão e mulherengo. Depois que a mãe ficou 
doente ele perdeu gosto pela vida e saiu de casa, perdeu 
contato com a família. Ele era paizão, nunca deixou 
faltar nada na família. 

03 Começou a trabalhar aos 14 anos. Vida sofrida porque não 
tive pai. Pai sofreu acidente e faleceu quando tinha um ano. 
A mãe nos criou sozinha. O pai era festero tinha outras 
mulheres. A mãe escondeu o alcoolismo dos filhos.  

Relação com os pais distante. Não posso contar com 
minha família, só com Deus. Foi rejeitada pela família 
porque ficou grávida solteira. Pai violente e severo. Mãe 
tinha paciência. Chorou ao falar da família e não quis 
continuar a conversa.  

04 Pais se separaram quando ele tinha 8anos. A mãe ficou 
doente durante uns 10 anos. Ajudei a cuidar da mãe. Sofri 
muitas perdas, irmão, pai e mãe. 

Pai e mãe viviam bem. Eu sai de casa na adolescência 
para trabalhar de doméstica e ajudar em casa.  

05 Pai batia em mim uma vez ele tava alcoolizado e me 
esfaqueou. Fugi de casa e vivi um tempo na rua aos 12 anos. 
O pai batia na mãe.  

Pai não deixava eu sair de casa. Sempre ajudei a cuidar 
dos pais porque o pai era doente. Tenho irmão que bebe 
desde os 18 anos. 

06 Me criei na rua. Dormia na rua. O pai judiou da mãe, batia nela. 
Eu lembro até hoje. Ele deu soco na barriga do estômago dela, 
ela perdeu e fez xixi. (Ele chorou). Ele era perverso. Ele pisava 
em cima de todos para ter o que queria. Mãe era doente da 
cabeça. Ele era mulherengo. Se ele fosse homem que cuidava da 
família a gente não passava dificuldade. Eu não tinha raiva dele, 
a gente se criou sem pai. Põe filho tem que cria. A mãe foi 
mulher, ela trabalhava honestamente, difícil ter mulher como ela. 
O pai deixou a mulher não foi homem suficiente para cuidar da 
família. Depois a mãe ficou doente. Hoje acho que sou homem, 
to liberto da bebida.  

Pai bebia e a mãe era muito nervosa. Ela quase morreu 
de nervosa porque ele bebia e traia ela. Pai perdeu tudo 
por causa da bebida. (Ela fala muito das pessoas doentes 
em sua família. Enfatizou a doença).  

07 Pai bebia e brigava com a mãe e eu ia separa.Pai era 
agressivo quando bebia. Eu separava o pai da mãe quando ele 
chegava alcoolizado e batia nela. Eu ia compra bebida pro pai 
e ai ele me dava um pouco.  A convivência em casa não era 
boa. E ele batia em mim. 

Pai era alcoolista. Mãe tinha pressão alta e fumante. 
Perdi três irmãos logo que nasceram, a gente passava 
muita dificuldade. 

08 Convívio na família era guerra pura. O pai batia bastante. Ele 
ficava muito violento quando bebia. Os filhos cuidavam da 
mãe quando ele batia. A mãe trabalhava para sustentam nós. 
Meus pais e irmãos bebiam era um aguerra pura .; 

Pai faleceu quando eu era nova. Sinto muito a falta dele. 
A mãe bebia e ficava agressiva com a gente e com o pai. 
Ela mandava os filhos irem buscar bebida e bebia em 
casa. Pai era muito bom, era carinhoso e tinha paciência. 
Um vez a mãe pisou no meu pescoço.  

09 Pai ficava agressivo quando bebia, faleceu de câncer na 
cabeça. Ele batia na mãe. ( Fazia dois meses que o pai tinha 
falecido). 

Pai alcoolista, mas não era nervoso. Hoje só tenho um 
irmão que bebe bastante e judia dos filhos e esposa. 

10  
 
 

Pai era autoritário e agressivo demais. Quando ele chegava 
em casa bêbado nos ia por mato se esconde. A mãe que 
defendia nois. Eu cansei de apanha por causa da mãe.  

Pai ficava muito agressivo quando bebia quem me criou 
foi as minhas irmãs a mãe morreu de câncer. Nos sofria 
quando era pequeno. Ele batia quebrava tudo que via na 
frente. Os acordava com chicotada pra ir trabalha na 
roça.  

QUADRO-1:Experiências dos pais na sua família de origem 
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FAMÍLIAS  PAI MÃE 
01 Ela era ciumenta, era mais reservada e se fechava. As vezes 

brigava comigo por causa de ciúmes. 
 

Ele sempre foi clamo, tinha vergonha do alcoolismo 
dele. Fiquei grávida de outro homem quando era solteira 
e ele me aceitou. Ele tem dificuldade de relacionamento 
com meu filho. Eu já pensei em largar tudo e sair sem 
rumo mas tenho medo de me arrepender.  

02 Somos de cultura diferente. Ela é mais quente, veio do 
nordeste e eu sou mais frio. Ela não entende minha 
depressão. Antes eu mandava agora ela manda, eu preferia 
antes. Ela era ciumenta, ela gostava mais de mim.  

Ás vezes ele me deixava nervosa, quando ele bebia. Ele 
saia pra bebe depois das brigas de casa. Agora que ele 
parou de beber ele dá mais atenção. Somos o oposto mas 
deu certo. Ele era autoritário, mandão, eu nem abria a 
boca. Agora que ele tá aposentado eu resolvo tudo. 
Agora que ele ta doente eu sou a mandona.  

03 Ela é sempre boa. Eu não consigo. Ela acha que é só os filhos 
que são bons. Ela cuida de mim, mas tira minha liberdade. 
Ela pensava que eu ia gastar o dinheiro do pagamento com 
bebida . Não tenho liberdade. Ela sonhou com um pai 
honesto eu não consigo. 

Tenho vontade de largar tudo mas sei que vou sentir fala. 
Tive um filho solteira e a família dele não aceita meu filho. 
A minha sogra me culpa por tudo. Mas ele é um bom pai 
para meu filho. Sempre sonhei com  um bom pai, honesto 
que sabe luta por algo. Estou depressiva e me sentindo 
sozinha.  

04 Quando eu penso diferente eu fico quieto. Ela tem medo que 
eu perca a casa e mente pra mim que colocou a casa no nome 
dos filhos. Ela é autoritária. 

Ás vezes eu brigo com ele e depois me arrependo. Nós 
dormimo em quarto separado. Quando tem opinião 
diferente é o meu jeito que prevalece. Eu casei uma vez só, 
casei até morre. Eu tenho dó dele , pus ele na cadeia uma 
vez e depois me arrependi. 

05 Ela cobra as coisas. Eu tenho ciúme e não confio nela. Veja o pau q. ele tva na mãe e ia me bate. Antes da s. 
chega.A gente se conheceu quando ele tinha 12 e eu 13. 
Namoramo escondido 4 anos. Tivemos várias separação, 
mas eu volto. Quando ele bebe ele fica com ciúme e bate 
em mim. Eu achava que ele tinha oura mulher. Gostava 
dele mas com os anos isso foi transformado em raiva e 
pena. Quando ele não bebe é normal. Eu não suporto ele. 
È um sossego quando ele tá longe.  

06 Ela era nervosa batia em mim. Ficava revoltada. Quando ela 
tá nervosa eu não respondo.  

Peço pro meu filho M í pega o pai no bar.Namoramo 3 
meses. Quando ele bebia era ruim pois ele ficava ciumento. 
Tem briga por ciúme desde o começo, ciúme doentio. Ele 
tem jeito que fica quieto que me irrita.Ele não dá atenção.  

07 Eu robei ela namoramo 3meses.  Quando brigamo ele sai e bebe. Briga por causa das filhas.  
08 Depois de 20 dias nos casamo. Mãe quis rejeita ela. Relação 

hoje é péssima ela não fala comigo.  
Ele acha que eu sou ruim. Hoje vivemo sem se conversa. 
Tentei separar. Ele saiu várias vezes de casa. Ele me 
traiu com outras mulheres no bar. Não quis separar uma 
vez pq ele tava trabalhando. Faz 3 anos dormimo quarto 
separado. 

09 Não quis falar. Ele ficava violento quando bebia. Já pensei em separa. 
Quando ele bebe quero distância, durmo separada. Sem 
a bebida ele é carinhoso. 

10  
 
 

Dificuldade é na educação dos filhos. Depois dos 18 quando casei viro um inferno. O 
casamento é bom no começo. Ele batia em mim. Ele 
tinha ciúme de mim achava que o D. primeiro filho não 
era dele. Então batia muito nele. Ele tinha outra mulher. 
Ele ama ela e tá comigo por causa dos filhos que ele não 
quer dar pensão.O que mais me dói é a traição. Mas isso 
eu não perdôo nunca. Isso foi acabando com o amor. A 
gente vive com aquela desconfiança. 

QUADRO 2- Relacionamento entre marido e esposa 
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FAMÍLIAS  PAI MÃE 
01 Tudo que eles fazem eu não reconheço. Eu sou o problema. 

Ela é boa mãe. Eu to sofrendo e eles também. Quando perdi o 
pai eu bebi mais.  Foi internado com problema na pele devido 
o alcoolismo. 
 

O álcool destroe a família. Tinha vergonha do 
alcoolismo dele. Um dia tentaram colocar fogo no corpo 
dele, ele tava caído na rua. 

02 Eu fico arrependido de lembrar de tudo isso, perdas 
materiais, podia ter evitado.  Quando o pai abandonou a 
família ficou registrado na minha memória para sempre. 
Bebia por causa do trauma da infância. O trauma da infância 
me deixou triste, amargurado, não me sinto feliz. Tenho 
medo de encarar os problemas. Ai fui buscar o álcool. Já 
comprei arma e pensei em me matar.  

O bebê de 3 anos tinha medo do pai e até hoje ele tem 
medo. Eu podia ter feito alguma coisa poderia ter 
evitado, tudo isso,eu fui deixando. Se eu tivesse 
internado ele, poderia ter evitado, mas eu esperei ele 
tomasse consciência.  A filha tinha 10 anos ela ficava 
nervosa, preocupada, brigava na escola, tinha 
dificuldade de aprender, discutia em casa e comia 
pouco. 

03 Eles pensam que eu sou doente e vou fazer coisa errada. Fico 
nervoso e ai faço errado. Ai bebo. Bebo mais por causa das 
brigas com a irmã. 

Ele tá se matando aos pouco, a família e todos, ele eu e 
os filhos. A família dele me culpa por ele beber. Ele 
quer essa vida . Se ele ficasse sozinho em outro lugar ele 
ia parar de beber. Desde o nascimento ela é 
traumatizada, aos 3 anos ela foi no psicólogo. Ela é 
nervosa, chora bastante. A reprov. Da 4º sério foi devido 
o alcoolismo. 

04 Eu bebo e não quero parar. Já fui internado duas vezes.  Um 
dia me encontraram caído na rua e minha mulher chamou o 
SAMU para me levar para internar.  

Ele já bebia qdo nos casamo. Ele apronta eu tomo na 
cadeia e depois me arrependo. 

05 Tive problema financeiro, problema de saúde, quase morri. 
Briga no bar, fiquei preso. Faz 10 anos que se trata. Eu sou 
errado por causa da bebida. A mulher cobra eu fico nervoso e 
bebo.  

Qdo tava grávida da 3º filha agravou o alcoolismo dele. 
Ele bate nas crianças e já me bateu. Ficava com ciúme e 
me batia.  A senhora viu ele tava com um pau pr me 
bate. Eu tinha medo mas agora eu me defendo. O filho 
mais velho me defendia.  A gente nunca pode deixar o 
filho contra o pai. Eu não sei o que fazer quando ele tá 
bêbado.  Fico preocupada pq o 2º filho ta bebendo. Eu 
mando ele junto com o pai pra cuida dele. 

06 Quase me separei. Brigas nos bares e já fiquei preso. Já tentei 
me enforcar. ( uma das filhas viu).  

Eu ia atrás dele no bar agora mando o T. Eu procuro a 
igreja pra ajuda.  

07 Fiquei preso por brigas, tive acidente no trabalho, problema 
no estomago. Não consigo parar de beber. Bebo desde os sete 
anos o pai que dava. Eu ia comprar bebida pro pai. 

Discussão em casa por causa da bebida. Ele fica bem 
alegre. 

08 Ficava agressivo, fui preso, relação péssima com a  esposa. 
Pessoas perderam a confiança. Me envolvi em brigas. 

Perdemos dinheiro, ele perdeu trabalho bom. Filho ia no 
bar para cuidar do pai das brigas, pai foi agressivo com 
ele. O filho tem mágoa até hoje.  Tinha delírio que o 
filho não era dele.  Uma vez ele tentou me degolar e 
pisou na filha que tava grávida. Foi preso 4 vezes. 

09 Não falou. A bebida não faz nada, eu não bebo muito. Fica violento. O filho ficava com medo e chorava. Filho 
reprovou na época que o pai tava bebendo bastante. 

10  
 
 

Batia na filho, violência física. Tinha vontade de se matar, de 
fugi, brigava no bar, tive acidente de moto. Briga e discussão 
com a esposa. Agredia a esposa. 

Ele batia em mim e nos filhos. Até hoje acha que o D. 
não é filho dele. 

QUADRO 3- Repercussões do alcoolismo na família atual 


