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INTRODUÇÃO 
 
 

O presente trabalho constitui uma breve explanação sobre a desestruturação 
psíquica da população subproletária e suas implicações nas relações familiares. Alguns 
exemplos de intervenção serão mencionados como possíveis formas de prevenção e 
tratamento nas problemáticas referentes ao adoecimento psíquico da população em 
questão. 

 
 

ALGUMAS PROBLEMÁTICAS DA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA 
 
 

A população de baixa renda apresenta uma série de dificuldades nas relações 
familiares. Muitos de seus conflitos são permeados pela questão financeira - a falta de 
dinheiro torna as famílias subproletárias inferiorizadas frente à sociedade. 
Principalmente nas favelas, o quadro de degradação psíquica se faz presente desde o 
nascimento, passando pela infância, adolescência, idade adulta e, por fim, terceira idade. 
Muitas vezes a criança, antes de nascer, já é esperada como problema. Este se faz 
expressar quando a criança ainda está em estado fetal, pois a partir do engravidamento 
da mãe são necessários cuidados especiais, como alimentação adequada e exames 
periódicos. Numa casa onde a questão financeira é sempre preocupante, surgem novas 
despesas... Por mais que o posto de saúde ofereça exames e medicamentos, sempre há 
gastos excedentes numa gravidez. 

Esta pode ter sido consumada a partir de duas premissas básicas: a de um filho 
desejado ou a de "mero acidente de percurso". Se partirmos da primeira suposição, 
constataremos que, por mais dispendioso que o filho venha a ser, paga-se um preço pelo 
desejo de ser pai e mãe. Mas, partindo-se do pressuposto da gravidez acidental, o desejo 
de ser pai e mãe possivelmente seja substituído pela mera obrigação em se desempenhar 
esses papéis. A questão do estupro merece ser destacada e apresenta-se como uma 
terceira premissa, com caracterização bastante peculiar. Ocorre, portanto, uma nítida 
diferenciação no comportamento dos pais em relação ao filho que é desejado e ao que 
não o é. Após o nascimento da criança a desestruturação do núcleo familiar pode 
acentuar-se ainda mais, pois a chegada de um novo membro na família exige recursos e 
atenção redobrada devido à sua fragilidade. A preocupação com gastos fica maior: 
dinheiro para a fralda, mamadeira, medicamentos, etc. 

Nossa experiência na área da Psicologia Comunitária nos mostrou que a 
arquitetura dos barracos onde mora um grande contingente populacional é 
demasiadamente precária, desprovida de um mínimo necessário à sobrevivência 
humana. Infiltrações, piso em cimento grosso, ausência de reboco nas paredes, falta de 
divisões de cômodos, banheiro fora de casa, etc, tudo isso e outros ingredientes 
compõem um cenário triste, apertado, onde em muitas ocasiões pais, filhos, sobrinhos, 
tios, avós e outros parentes se espremem em meio a um fogão, geladeira (quando 
existe), panelas, roupas e colchões. Estes últimos, que ficam dobrados durante o dia e 
que são estendidos no cômodo único durante a noite, pois caso contrário não haveria 
espaço para que as pessoas ficassem dentro de casa. 

A degradação psíquica da família subproletária passa pela falta de tudo; moradia 
decente com mais de um cômodo e banheiro dentro de casa, saneamento básico, 
assistência médica eficiente, escolaridade e tantas outras coisas que poderiam se 
enumerar. A ausência desses ingredientes gera um clima amplamente favorável à 



ocorr6encia de distúrbios nas relações familiares, como por exemplo, a violência 
doméstica. Na falta de um espaço físico onde os filhos tenham um quarto separado dos 
pais para dormir, a questão da agressividade e a conseqüente introjeção da conduta de 
violência passam a ter maior amplitude. 

Dormindo próximos aos pais, as crianças tem maior probabilidade de presenciar 
acidentalmente uma cena de sexo; e acontece que, para as crianças, o ato sexual ocorre 
num momento de extrema selvageria e agressividade, no qual o mais forte domina e 
abusa do mais fraco. Uma vez introjetado tal comportamento em seu aparelho psíquico, 
criança tem forte tendência a repetir fora de casa o que observado e assimilado como 
normal". Ainda com relação à problemática do espaço físico, salienta-se sua 
importância no que concerne á socialização da criança. A pergunta que se interpõe é: 
vivendo em um barraco de apenas um cômodo, qual será a noção de privacidade que 
essa criança irá construir? No local onde todos se amontoam para fugir das intempéries, 
a criança não possui um momento, muito menos um lugar onde possa ter sua intimidade 
preservada, onde possa sequer guardar seus objetos pessoais. 

Ocasionalmente presencia-se nas camadas menos favorecidas economicamente o 
quadro descrito acima, aliado ao fenômeno da violência doméstica, no qual o pai 
alcoolizado (pelos mesmos motivos descritos anteriormente) espanca frequentemente a 
mãe. Diga-se de passagem que, sendo testemunha de tantas formas de agressividade, a 
criança perde seu referencial de afeto, não sabendo possivelmente distinguí-lo da 
violência. 

Existe também um número considerável de famílias de baixa renda em que o pai 
abandona o lar e simplesmente desaparece. A criança que cresce em meio a tantas 
dificuldades passa a preencher a lacuna deixada pelo pai desde cedo para contribuir com 
o sustento do núcleo familiar. O excesso de responsabilidades que recai sobre essa 
criança/adolescente representa uma sobrecarga em seu aparelho psíquico, aliada à 
ausência de cognição (em geral abandona-se os estudos para trabalhar) ou, em 
determinadas situações, a transposição de fases necessárias à construção da identidade e 
da personalidade do indivíduo. O ambiente na favela é altamente propício a seduzir o 
indivíduo a enveredar-se pelo caminho da marginalidade. A possibilidade de ganhos 
com relativa "facilidade" é tentadora. Desde cedo, algumas crianças são utilizadas pelos 
traficantes como vigias em pontos estratégicos da favela, ou então transportando drogas. 

Por mais subproletária que a criança seja, ela não está imune a uma realidade 
denominada mídia. A televisão mostra um mundo de consumo altamente sedutor: 
roupas, automóveis, jóias, restaurantes, etc, praticamente inacessíveis a essa camada da 
população. Uma das alternativas do subproletário para ter acesso a tudo isso talvez seja 
roubando ou traficando. Em sua cabeça, é inadmissível que tantas pessoas possam ter 
acesso a todas essas coisas, negadas a ele. É importante, então, realizar um trabalho de 
base com as crianças e famílias subproletárias, visando orientá-las. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SÃO GABRIEL: A MUDANÇA NA 
PROPOSTA DE ATENDIMENTO PARA O PROGRAMA INFANTIL 

 
 
O Centro Comunitário do bairro São Gabriel é uma instituição filantrópica 

sustentada por convênios com a Prefeitura de Belo Horizonte, instituições internacionais 
e a Igreja Metodista. No estabelecimento funcionam alguns cursos profissionalizantes, 
grupos de encontro de terceira idade, grupos de encontro de adolescentes, programas de 
atividades para as crianças, atividades pastorais e atendimentos psicológicos. O objetivo 
principal do Centro é a atenção à criança. No programa denominado "Recriança", 45 
crianças na parte da manhã e o mesmo número no período vespertino participam de 
vária oficinas, como de capoeira, teatro, esportes, pastoral, biblioteca, Psicologia, etc. O 
grupo de 45 era inicialmente dividido em três subgrupos com 15 crianças cada, que 
participavam das atividades alternadamente , em diferentes dias da semana. 

O momento destinado à Psicologia se dava uma vez por semana, e cada 
subgrupo ficava com dois Psicólogos durante uma hora. Acontece, que o trabalho ficava 
de certa forma limitado, pois as carências e os conflitos das crianças eram de natureza 
intensa e demandavam atenção mais específica e bem direcionada. Através de técnicas 
lúdicas, obtivemos bons resultados no que tange à socialização das crianças. Entretanto, 
outros pontos deixaram de ser abordados, devido a nossa dificuldade em lidar com um 
grupo tão grande e carente. Sentia-se a necessidade de realizar um acompanhamento 
junto ás famílias mas para dois Psicólogos era impossível atender 45 famílias de forma 
individualizada; isso não era possível nem mesmo para as próprias crianças. O trabalho 
familiar era necessário e indispensável, porque, por mais que a Psicologia colaborasse 
ali dentro do Centro Comunitário, isso só acontecia uma vez por semana. Durante os 
outros seis, as crianças estavam expostas a toda sorte de processos e situações, que em 
muitas ocasiões "demoliam" tudo o que estava sendo construído com o auxílio da 
Psicologia. 

Esse problema nos angustiou. Como resolvê-lo? Parecia um problema 
impossível, mas não era. Definiu-se que o número de Psicólogos participantes do 
programa aumentaria de dois para cinco. E ainda: cada subgrupo de quinze crianças 
seria fragmentado em cinco grupos menores. Cada Psicólogo ficaria então com três 
crianças durante o horário destinado à Psicologia (por turno) e trabalharia 
separadamente dos outros subgrupos. Resolveu-se também que todas as famílias das 
crianças que participavam do programa seriam cadastradas e orientadas frequentemente. 
O objetivo era prevenir problemas, dificuldades e conflitos que pudessem emergir. 
Destaca-se portanto, o caráter preventivo da Psicologia Comunitária. Essas mudanças 
têm proporcionado resultados no mínimo interessantes. Os conflitos emergem com 
maior amplitude, as crianças sentem-se mais à vontade para falar de si mesmas, o 
Psicólogo pode observar mais detidamente o que ocorre com dada uma. Assim, o 
contato com os pais pôde tornar-se realidade. Orientações, explicações e 
aconselhamentos psicológicos são realizados frequentemente. 

Acreditamos que o caminho seja esse e que o trabalho irá tornar-se muito mais 
proveitoso se feito em conjunto com pais e filhos. Tal mudança na proposta de 
atendimento às crianças e suas famílias é embrionária, porém promissora. 

 
 

 
 
 



CONCLUSÃO 
 
 

Afirmar que todos os problemas das famílias da baixa renda são de origem 
financeira seria um exagero. No entanto, as carências oriundas da questão financeira são 
de tal grandeza que podem obscurecer outras variáveis que tornam as relações 
familiares consideravelmente mórbidas. O que se procurou demonstrar no presente 
trabalho é que as dificuldades econômicas são um importante fator do adoecimento da 
população subproletária, mas não o único. Atuando na área de Psicologia Comunitária, 
pude perceber como um ciclo viciosos se instala na cabeça dessas pessoas e como isso 
pode ser trabalhado quando há um espaço onde elas possam falar de si mesmas, de suas 
queixas, e conflitos.  

Atuando durante um certo período no Centro Comunitário metodista na 
realização de triagens, pude perceber o caráter cíclico da problemática que se configura. 
É interessante fazer um parêntese aqui para explicitar o que vem a ser essa triagem. Ela 
se deflagra no momento em que alguma pessoa da comunidade, vinculada ao Centro 
Comunitário ou não, requisita atendimento psicológico. Aplica-se então um 
questionário sócio-econômico pelo qual se obtém informações simples e objetivas sobre 
aquele indivíduo, bem como sobre o motivo que o impeliu a busca o serviço de 
Psicologia. Após realizar inúmeras triagens, consegui detectar como o ciclo vicioso se 
instala de maneira tão a agravante em determinadas pessoas. Ela se deflagra no 
momento em que alguma pessoa da comunidade, vinculada ao Centro Comunitário ou 
não, requisita atendimento psicológico. Aplica-se então um questionário sócio-
econômico pelo qual se obtém informações simples e objetivas sobre aquele indivíduo, 
bem como sobre o motivo que o impeliu a busca o serviço de Psicologia. Após realizar 
inúmeras triagens, consegui detectar como o ciclo vicioso se instala de maneira tão a 
agravante em determinadas pessoas.  

Grande parte dos indivíduos que se submetem à triagem apresenta dificuldades 
no convívio familiar, advindas de causas diversas, que vão desde a questão financeira, 
que faz com que os membros da família percam o controle e se agridam mutuamente, 
até o alcoolismo, a violência doméstica, etc. Esse é o primeiro ponto do ciclo. O 
segundo é o número excessivo de pessoas que fazem uso de antidepressivos. O que 
ocorre é que, após serem tão maltratadas pelo sistema capitalista altamente excludente e 
por todas as variáveis que proporcionam o desequilíbrio da estrutura familiar, elas 
buscam algum refúgio. De preferência um que proporcione alívio imediato. Grande 
parte dessa população dirige-se então ao posto de saúde, queixa-se com o psiquiatra de 
que se sente triste, deprimida, desesperançada, e o médico, mais do que depressa 
receita-lhe um antidepressivo, como se fosse a solução mágica (enfatiza-se aqui não a 
crítica ao uso de medicamentos, mas ao uso indiscriminado). O terceiro ponto do ciclo 
diz respeito a dependência dessas pessoas em relação ao medicamento. Julgam-se 
solitárias e incapazes de viver sem ele. Fecha-se então o ciclo: dificuldades financeiras, 
carência estrutural, conflitos intrafamiliares, uso indiscriminado de medicamentos, 
dependência química. 

O espaço oferecido pela equipe de Psicólogos possibilita que esses indivíduos 
falem de si. E assim eles poderão elaborar de forma mais saudável seus pensamentos e 
emoções e tomar consciência de que as dificuldades enfrentadas por eles e pelo núcleo 
familiar têm maior probabilidade de serem superadas quando a família se torna um 
grupo unido, com papéis definidos. 
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