
RESUMO
O presente artigo buscou relatar uma experiência de 
intervenção realizada por meio de uma parceria entre 
um Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) e 
uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na cidade de São 
Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul. A interven-
ção teve como objetivo fortalecer a relação familiar de 
gestantes e mães com filhos recém-nascidos. Durante 
os encontros buscou-se refletir sobre a interconexão 
dos sistemas e a influência desses na vida dos sujei-
tos; refletir acerca da construção social da família; 
promover a sociabilidade; aprimorar as relações intra 
e interpessoais; construir reflexões sobre o sentimento 
de pertencimento e de individuação; problematizar as 
expectativas dos papéis e crenças familiares; facilitar o 
debate acerca da existência e composição dos subsis-
temas familiares e da transição ecológica; e facilitar o 
debate acerca das fronteiras familiares. Os encontros 
foram realizados na sala de espera dentro do espaço 
da UBS enquanto as mães e grávidas aguardavam por 
consulta ginecológica. A perspectiva psicológica utili-
zada foi a sistêmica, partindo de uma visão ecológica 
do desenvolvimento humano. Como resultados, iden-
tificou-se que a população possui crenças acerca dos 
temas trabalhados que vão ao encontro das hipóteses 
defendidas pela literatura utilizada. Concluiu-se que a 
existência de grupos de sala de espera é benéfica para 
a população, que defende a existência de mais inter-
venções nesse sentido. 
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ABSTRACT
This article sought to report an intervention  
experience performed through a partnership between 
a Center of Reference and Social Assistance (CRAS) 
and a Basic Health Unit (UBS) in the city of São Leopoldo 
in the state of Rio Grande do Sul. The intervention had 
a family relationship of pregnant women and mothers 
with newborn children. During the meetings we 
sought to reflect on the interconnection of systems 
and their consequences in the life of the subjects; 
emerges on the social construction of the family; 
promote sociability; improve intra and interpersonal 
relationships; reflections on the feeling of belonging 
and individuation; problematizing the expectations 
of family roles and beliefs; to facilitate the debate on 
the existence and composition of family subsystems 
and the ecological transition; and to facilitate the 
debate on family borders. The meetings were held 
in the waiting room inside the UBS space while 
bowing and awaiting gynecological consultation. The 
applied psychological perspective was a systemic 
one, starting from an ecological vision of the human 
development. As results, it was identified that the 
population has beliefs about the themes worked 
that meet the hypotheses defended in the literature 
used. It was concluded that the existence of groups 
of waiting rooms is beneficial for the population, 
which advocates the existence of more interventions  
in this way.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo se destina a relatar uma 
experiência de intervenção realizada na sala 
de espera de uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS) em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, 
que teve como objetivo fortalecer a relação 
familiar de gestantes que frequentavam a 
unidade. A intervenção foi realizada por meio 
de uma parceria do Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) e da UBS.

O CRAS1 é uma ferramenta desenvolvida 
pelo governo federal que tem por finalidade 
o acesso a serviços de proteção social, que 
vão de assistência financeira ao planejamen-
to familiar. O principal serviço ofertado pelo 
CRAS é o serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família (PAIF), que trabalha pela 
prevenção da ruptura dos vínculos familiares 
e comunitários, promoção de ganhos sociais 
e materiais das famílias e acesso a benefí-
cios e programas de transferência de renda. 

Unidade Básica de Saúde (UBS)2  é a de-
signação adotada desde 2007 no Brasil por 
meio do Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC) aos centros de atendimento 
à saúde básica, os quais desempenham as 
mesmas funções dos popularmente conhe-
cidos postos de saúde. É o contato preferen-
cial dos usuários, e o centro de comunica-
ção com toda a Rede de Atenção à Saúde. É 
instalada perto de onde as pessoas moram, 
trabalham, estudam e vivem. Com isso, a 
lógica de saúde adotada é descentralizada, 
colocando o atendimento onde as pessoas 
estão e, consequentemente, reduzindo a ne-
cessidade de deslocamentos e a lotação des-
necessária de centros de saúde de média e 

1  Disponível em: <http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-
social/unidades-de-atendimento/cras>.

2  Disponível em: <http://www.pac.gov.br/infraestrutura-social
-e-urbana/ubs-unidade-basica-de-saude>.

alta complexidade, como centros de especia-
lidades e hospitais, por exemplo.

Cada UBS deve ser constituída de pelo me-
nos um médico, um enfermeiro, um técnico 
de enfermagem (ou auxiliar) e um agente co-
munitário de saúde. Pode também contar com 
dentistas e médicos pediatras. Os principais 
serviços oferecidos são consultas médicas, 
inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta 
de exames laboratoriais, tratamento odontoló-
gico, encaminhamentos para especialidades e 
fornecimento de medicação básica.

A experiência apresentada a seguir tra-
ta-se de uma parte da prática realizada pela 
autora ao longo de um dos estágios obriga-
tórios na graduação de Psicologia. O estágio 
ocorreu entre os meses de fevereiro e de-
zembro de 2015 e as intervenções apresen-
tadas no artigo ocorreram entre os meses de 
setembro e novembro do mesmo ano.

Contextualização do local

A interlocução e primeiros contatos entre 
Centro de Referência em Assistência Social 
(CRAS) e Unidade Básica de Saúde (UBS) 
ocorreram devido ao interesse da autora e 
sua supervisora de estágio em aproximar as 
políticas de assistência social e saúde e, com 
isso, promover um atendimento integral na 
população assistida.

Encontros e interlocuções entre serviços 
e políticas públicas são fundamentais para 
a consolidação de um Estado de bem-estar 
social. Nesse sentido, há diversos desdobra-
mentos advindos da aproximação aqui re-
ferenciada. O potencial mais interessante e 
que, consequentemente, vale destaque está 
associado com a apresentação do CRAS para 
as participantes do grupo de sala de espera 
que frequentam a UBS, uma vez que muitas 
delas não o conheciam. Aqui vale destacar 
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que os prédios de CRAS e UBS são vizinhos, 
e mesmo um ficando ao lado do outro, a po-
pulação não conhecia o CRAS, o que sugere 
fragilidades no diálogo entre esses traba-
lhos, cujo maior investimento e atenção por 
parte do poder público poderia melhor arti-
cular forças para um melhor atendimento à 
população.

A UBS e o CRAS estão localizados na cida-
de de São Leopoldo, região metropolitana de 
Porto Alegre. A região atendida pelos servi-
ços é considerada uma das mais vulneráveis 
do município, possuindo uma parcela signifi-
cativa de participantes de programas sociais.

As maiores dificuldades encontradas na 
experiência aqui descrita estiveram relacio-
nadas com aspectos institucionais de ambos 
os serviços e questões que adentram nos 
jogos de ego e relações de poder. É impor-
tante ressaltar que a experiência ocorreu 
em momento de pré-eleição da prefeitura, e 
que isso parece ter contribuído para suscitar, 
em determinados momentos, um ambiente 
tenso, onde o marketing associado com os 
serviços e a busca desenfreada por resulta-
dos numericamente contabilizáveis parecia 
ser mais importante para as instâncias mais 
altas de ambos os serviços do que a qualida-
de ou potencialização do trabalho oferecido 
às mulheres atendidas no grupo de sala de 
espera e mesmo entre o restante do público 
atendido na UBS e no CRAS.

A psicologia não é uma atividade profis-
sional obrigatória para a composição de uma 
Unidade Básica de Saúde, portanto, o serviço 
de saúde não possuía nenhuma psicóloga ou 
psicólogo. Esse fator pode ter suscitado as 
dificuldades iniciais de conduzir o trabalho, 
tendo em vista que os grupos realizados não 
possuíram temas fechados e pré-definidos 
em reuniões de equipe, uma vez que o objeti-
vo era construir cada grupo em conjunto com 
as participantes. 

Profissionais de enfermagem, nutrição 
e fisioterapia participaram de alguns gru-
pos de sala de espera e, apesar de algumas 
tentativas de implementar um caráter de re-
lação vertical no grupo, as primeiras expe-
riências podem ser consideradas um passo 
importante na interlocução entre saberes e 
no olhar sobre a população atendida, bem 
como na aproximação com a atenção inte-
gral proposta pela política de Humanização 
do SUS (BRASIL, 2004).

Infelizmente, algumas práticas no campo 
da saúde ainda possuem caráter de educa-
ção vertical, onde a relação de poder está 
instituída e evidente. Nesse cenário, é evi-
dente o lugar de alguém que sabe e alguém 
que não sabe. Destaque-se que adentrar 
nesse ambiente com uma proposta diferente 
é complicado. Ainda assim, o grupo de sala 
de espera recebeu crédito após algumas se-
manas, conforme as participantes foram re-
latando e demonstrando interesse pelo mes-
mo e, com isso, houve maior proximidade da 
autora do trabalho com o restante da equipe 
na Unidade Básica de Saúde.

Sabe-se que o público atendido na Políti-
ca Nacional de Assistência Social (PNAS) são 
cidadãos e grupos que se encontram em si-
tuações de vulnerabilidade e riscos (BRASIL, 
2012a). Pesquisas colocam a cidade de São 
Leopoldo entre as cem cidades brasileiras 
com o maior índice de homicídios juvenis e 
de óbito por armas de fogo. Esses mesmos 
estudos demonstram que a média dos coe-
ficientes de mortalidade em São Leopoldo 
representam o dobro quando comparada 
à média do Estado (HENNINGTON, 2008;  
MELOTTO, 2009; WAISELFISZ, 2008). Tais da-
dos demonstram a relevância de trabalhos 
voltados para a região, buscando olhar para 
as dinâmicas e relações familiares dos leo-
poldenses. Considerando as informações, o 
projeto de intervenção se propôs a pensar o 



lugar do Centro de Referência e Assistência 
Social (CRAS) e suas possíveis implicações 
na vida dos sujeitos a partir da ótica da Eco-
logia do Desenvolvimento Humano.

Aporte teórico

Segundo Bronfenbrenner (1996), o de-
senvolvimento humano é um produto da in-
teração entre o organismo em crescimen-
to e o meio ambiente. O autor afirma que o 
comportamento evolui em função dessa in-
teração. Também define o desenvolvimento 
como uma mudança duradoura na maneira 
pela qual uma pessoa percebe e lida com o 
seu ambiente. 

Para a Ecologia do Desenvolvimento Hu-
mano, o autor entende que a pessoa não é 
considerada meramente uma tábula rasa 
sobre a qual o meio ambiente provoca seu 
impacto, mas como uma entidade em cresci-
mento, dinâmica, que progressivamente pe-
netra no meio em que reside e o reestrutura. 
Por outro lado, uma vez que o ambiente tam-
bém exerce a influência, exigindo um proces-
so de acomodação mútua, a interação entre 
a pessoa e o meio ambiente é considerada 
como bidirecional, ou seja, caracterizada pela 
reciprocidade (BRONFENBRENNER, 1996).

Ainda segundo Bronfenbrenner (1996), o 
ambiente ecológico é concebido como uma 
série de estruturas encaixadas uma den-
tro da outra. Dessa forma, o autor acredita 
que não devemos olhar para os ambientes 
de forma linear, mas sim, pensá-los en-
quanto sistemas. No nível mais interno dos 
sistemas encontra-se o ambiente imedia-
to do sujeito em desenvolvimento, como a 
sua casa ou a sala de aula, por exemplo. O 
ambiente é chamado pelo autor de micros-
sistema. Ele nomeia as interconexões entre 
microssistemas de mesossistema. O terceiro 

nível do ambiente ecológico, conhecido como 
exossistema, invoca a hipótese de que o de-
senvolvimento da pessoa é profundamente 
afetado pelos eventos que ocorrem em am-
bientes nos quais a pessoa nem sequer está 
presente, por exemplo, as condições de tra-
balho dos pais de uma criança.

Koller (2004), por sua vez relata que o de-
senvolvimento está relacionado com estabi-
lidade e mudança nas características biop-
sicológicas da pessoa durante o seu ciclo de 
vida. A condição de risco presente no cotidia-
no das famílias determinada pela situação 
de pobreza e de violência no local da mo-
radia, demonstra o potencial das condições 
em interferir no desenvolvimento de seus 
membros, de acordo com o autor. A falta de 
segurança física no ambiente, a presença 
de tráfico, roubos, assaltos e assassinatos, 
aliada à escassez de recursos financeiros 
das famílias e o baixo nível de escolaridade 
limita as oportunidades de desenvolvimen-
to. A partir dessa compreensão de mundo, a 
perspectiva psicológica utilizada como pres-
suposto básico para este trabalho foi a abor-
dagem sistêmica. 

Salvador Minuchin (1982) relata que o 
sistema familiar diferencia e leva a cabo 
suas funções por meio de subsistemas, e 
esses podem ser formados por gerações, 
sexo, interesse ou por função. A organiza-
ção dos subsistemas de uma família fornece 
treinamento valioso no processo de manu-
tenção do “eu sou” diferenciado, ao mesmo 
tempo que exercita habilidades interpes-
soais em diferentes níveis. De acordo com 
o autor, cada subsistema familiar tem fun-
ções específicas e faz exigências específicas 
aos seus membros.

O autor defende que um novo nível de for-
mação familiar é atingido com o surgimento 
do primeiro filho, que fica conhecido como 
subsistema parental. A partir da chegada do 
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novo sistema deve ser delineada uma fron-
teira, que deve permitir o acesso da criança a 
ambos os pais, embora excluindo-a das fun-
ções conjugais. O sistema parental deve se 
adaptar aos novos fatores, que incidem sobre 
as tarefas de socialização. Além disso, é im-
portante ressaltar que o processo parental vai 
diferir dependendo da idade dos filhos. O fun-
cionamento eficiente requer que pais e filhos 
aceitem o fato de que o uso diferenciado de 
autoridade é um ingrediente necessário para 
o subsistema parental (MINUCHIN, 1982).

Já o subsistema fraternal é o primeiro 
laboratório social no qual as crianças po-
dem se experimentar na relação com iguais. 
Dentro desse contexto, as crianças apoiam, 
isolam, escolhem um bode-expiatório e 
aprendem umas com as outras. No mundo 
entre irmãos, as crianças aprendem como 
negociar, cooperar e competir. Quando as 
crianças estabelecem contato com o mundo 
de iguais extrafamiliares, tentam operar ao 
longo das linhas que aprenderam na relação 
fraternal. Quando aprendem novas maneiras 
de se relacionarem, trazem de volta o novo 
conhecimento experiencial para o mundo fa-
miliar (MINUCHIN, 1982).

Segundo Carl Whitaker (apud PRADO, 
1996), ao observarmos como a família se 
organiza, vamos conhecendo melhor como 
ela interpreta o seu mundo simbólico.  
Muitas vezes elementos desse mundo sim-
bólico se transformam em crenças familia-
res que acabam influenciando o comporta-
mento de cada membro da família. 

Peggy Papp (1994) define um conjunto de 
crenças como reflexões, premissas, regras, 
convicções e códigos que as pessoas seguem 
e que governam suas vidas e suas relações. 
A autora acredita que quando essas regras 
atuam no dia a dia, as mesmas formam um 
conjunto temático que se perpetua na vida 
das pessoas. Torna-se, então, fundamental 

que o terapeuta aprenda a decifrar as cren-
ças, pois, a partir disso, o profissional pode 
decodificar uma série de mensagens que a 
família transmitirá.

Levando-se em consideração todos os 
dados e literaturas aqui expostos, propôs-
se o projeto de intervenção “A Psicologia em 
um Contexto Transdisciplinar: Um Trabalho 
Acerca da Relação Familiar em um Grupo 
de Sala de Espera”. Esse, por sua vez, conta 
com intervenções realizadas no mesossiste-
ma, mas que tenham como objetivo repercu-
tir no microssistema dos sujeitos. 

MÉTODOS

Os métodos e resultados aqui apresenta-
dos fizeram parte da prática realizada pela 
autora durante um dos seus estágios obri-
gatórios ao longo do curso de graduação em 
Psicologia. O período total de estágio foi de 
um ano e as atividades aqui apresentadas 
ocorreram ao longo do segundo semestre. O 
primeiro semestre do estágio foi destinado a 
inserção no campo e construção do projeto 
de intervenção. O estágio teve início em feve-
reiro de 2015 e foi concluído em dezembro do 
mesmo ano e contou com duas supervisoras. 
A supervisora local é graduada em Psicologia, 
possui experiência na Política de Assistên-
cia Social e familiaridade com a abordagem 
teórica utilizada. A supervisora acadêmica é 
pós-doutora em Psicologia, professora uni-
versitária e também possui familiaridade com 
a abordagem teórica utilizada.

Os encontros aconteceram enquanto as 
participantes estavam na sala de espera 
aguardando o atendimento do ginecologista. 
Ocorreram doze encontros com duração de 
60 a 90 minutos cada e com frequência se-
manal. Cada encontro contou com, no má-
ximo, vinte participantes. Apesar do estágio 
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ter sido realizado no Centro de Referência e 
Assistência Social (CRAS), os encontros fo-
ram realizados na Unidade Básica de Saúde 
(UBS), seguindo as orientações do Centro de 
Referência Técnica em Psicologia e Políticas 
Públicas (2007), que afirma que é preciso es-
tarmos atentos às potencialidades e às vul-
nerabilidades instaladas nas comunidades, 
onde as famílias estabelecem seus laços 
mais significativos e orienta o trânsito entre 
os serviços, acompanhando o itinerário rea-
lizado pela comunidade.

É válido ressaltar que o grupo já existia e, 
na época, era facilitado por uma estagiária da 
nutrição contando com a participação espo-
rádica de uma funcionária da enfermagem. 
Essa modalidade de trabalho interdisciplinar 
vai ao encontro tanto com as orientações do 
Centro de Referência Técnica em Psicologia 
e Políticas Públicas (2007) quanto das Orien-
tações Técnicas sobre o Serviço de Prote-
ção e Atendimento Integral à Família (PAIF)  
(BRASIL, 2012b), uma vez que ambos apreciam 
o olhar interdisciplinar e o visualizam como um 
qualificador do trabalho nas comunidades.

Silva et al. (2013) afirma que o grupo de-
senvolvido no modelo de sala de espera deve 
ser construído com intuito de compartilhar 
saberes que potencializam o cuidado con-
sigo mesmo e com o outro, desse modo, a 
proposta deve abandonar o antigo modelo 
verticalizado de conhecimento. 

Para o autor, o momento inicial na moda-
lidade de grupo é fundamental para envol-
ver as pessoas, afirmando ser preciso dar 
uma significação quase que imediata para as 
participações que acontecem, pois, o parti-
cipante pode abandonar o grupo no instante 
seguinte. Por isso é preciso estarmos aten-
tos, medindo com agilidade o momento de 
realizar as problematizações, chamar para 
reflexões conjuntas ou acolher as participa-
ções (SILVA et al., 2013).

Considerando que a população atendida 
nessa Unidade Básica de Saúde faz acom-
panhamento mensal com o médico, os doze 
encontros foram separados em três blocos, 
devido ao fato de que a mulher que parti-
cipasse do primeiro encontro voltaria para 
nova consulta apenas depois de um mês. Por 
esse motivo, cada encontro teve início, meio 
e fim dentro de si mesmo e cada interven-
ção foi repetida ao longo de quatro semanas 
consecutivas. A seguir estão os fundamentos 
teóricos que foram abordados e as técnicas 
utilizadas em cada um dos encontros.

Do 1° ao 4° encontro

•  Construção da família em diferentes 
culturas;

•  Influência da sociedade sobre a estrutu-
ra e função familiar;

•  Família como matriz de identidade;
•  Sentimento de pertencimento versus 

Sentimento de individuação.

Nesse encontro foi utilizada inicialmente 
a técnica do Jogo da Bola para quebrar o gelo 
do grupo. Todas as participantes ficaram em 
pé, formando um círculo. Em posse de uma 
cabra de pelúcia, cada participante disse seu 
nome, idade e um costume de sua família. 

Do 5° ao 8° encontro

•  Expectativa dos papéis familiares;
•  Construção e influência das crenças 

pessoais e familiares.

A técnica utilizada nesse momento in-
termediário da intervenção foi o “telefone 
sem fio”. Levando-se em consideração que 
o objetivo do momento foi construir reflexões 
acerca dos papéis e crenças familiares, fo-
ram elaboradas três frases para serem uti-
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lizadas como disparadores do debate: “Mãe 
é tudo igual, só muda o endereço”; “Avó é a 
mãe que diz sim para tudo”; e “Sogra boa é 
sogra longe”.

Do 9° ao 12° encontro

•  Composição e funcionamento dos sub-
sistemas;

•  Nitidez e influência das fronteiras no 
funcionamento familiar;

•  Adaptação e flexibilidade frente à tran-
sição ecológica;

•  Encerramento e avaliação dos encontros.
 
A técnica utilizada na última etapa da inter-

venção foi a inserção de algumas imagens re-
ferentes à família em uma caixinha, cada ima-
gem representava um papel e/ou subsistema 
familiar. O objetivo da técnica foi o sorteio ou 
escolha de uma ou mais imagens, seguida pela 
discussão acerca da composição e funciona-
mento do subsistema, a importância da nitidez 
das fronteiras familiares e o impacto da transi-
ção ecológica na vida dos sujeitos, assim como 
manejos possíveis para resolução de conflitos.

O papel da paternidade foi discutido ao lon-
go dos encontros, uma vez que as discussões 
tiveram como base as experiências das mu-
lheres participantes dos grupos. A carência 
de protagonismo da paternidade na discussão 
pode estar associada com o não-costume da 
presença do pai nesses momentos, e das pró-
prias participantes não comunicarem a impor-
tância de participação em conjunto com elas.

Talvez tendo sido as próprias mulheres 
alijadas de uma infância e crescimento com 
a figura do pai presente, elas não cobrem o 
lugar de seus parceiros e, com isso, resul-
tam discussões onde o pai é deixado de lado 
pelas próprias mulheres. Isso, contudo, não 
significa que ele não seja importante e não 
deva ser figura protagonista na gestação e no 

desenvolvimento de relações familiares mais 
saudáveis e horizontais.

Ao realizar pesquisa etnográfica com 
mulheres jovens e usuárias dos serviços 
de saúde pública em Recife e no Rio de Ja-
neiro, Robles (2015) observou a relação das 
participantes com os profissionais que as 
atenderam e com os serviços. No que con-
cerne especificamente às relações com o 
pai, a autora percebe a invisibilidade dada 
aos mesmos pelos próprios serviços de saú-
de. A autora analisa a construção da relação 
mãe-bebê proposta pelos serviços de saúde. 
De acordo com ela, há uma espécie de uni-
dade fundamental para o cuidado sanitário 
na relação, de modo que qualquer inserção 
externa parece ser considerada desnecessá-
ria, o que reforça o distanciamento entre os 
homens jovens e pais e os serviços de saúde.

Dessa forma, os riscos relacionados com o 
“pai” são eclipsados pela formulação da rela-
ção mãe-filho como unidade fundamental do 
cuidado sanitário. É o caso, por exemplo, do 
preenchimento do “cartão de gestante”, oca-
sião em que são feitas perguntas acerca do 
histórico familiar da mãe e de casos de doen-
ças hereditárias. Em nenhum momento, se 
indaga sobre problemas de saúde similares 
na família do pai, indo contra, inclusive, co-
nhecimentos básicos de medicina e genética.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o objetivo de tornar o processo de 
leitura dos resultados mais fluido e conside-
rando a repetição das técnicas, agrupou-se 
a análise das intervenções em três blocos. 
Cada um propõe-se a discutir uma das téc-
nicas utilizadas, ou seja, será realizada uma 
análise de forma integrada de todos os en-
contros ocorridos no período de quatro se-
manas consecutivas.
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Quebrando o gelo: 
apresentação de um hábito familiar

As gestantes demonstraram compreen-
der de forma bastante clara que uma das 
funções da família é a transmissão de uma 
dada cultura, assim como afirma Minuchin 
e Nichols (1995) e Minuchin (1982). Muitos 
foram os exemplos trazidos pelo grupo de 
aprendizados adquiridos com familiares e 
que serão transmitidos às gerações futuras.

As participantes demonstraram em mais 
de um momento concordar com a afirmação 
de Bronfenbrenner (1996) de que o compor-
tamento evolui em função da interação en-
tre a pessoa e o ambiente. Muitas gestantes 
utilizaram o pressuposto em seus discursos. 
Em todos os encontros alguma integrante 
apresentou um ou mais costumes cotidianos 
desenvolvidos por um membro mais velho da 
família, além de afirmar que o aprendizado 
nesse modelo transgeracional era validado 
em seu contexto social. A relevância do meio 
social no desenvolvimento dos sujeitos é uma 
perspectiva já compreendida pelo grupo.

Dando continuidade às reflexões, as inte-
grantes demonstraram também considerar 
válida a ideia de Koller (2004) ao afirmar que 
a condição de risco presente no cotidiano das 
famílias, determinada pela situação de po-
breza e de violência no seu local de moradia, 
tem potencial para interferir no desenvolvi-
mento de seus membros. Apesar de todos os 
grupos terem demonstrado concordar com 
tal afirmação, uma das gestantes do segun-
do encontro trouxe em sua fala o exemplo 
perfeito para ilustrar o conceito da autora. 
Essa gestante mencionou acreditar que o 
desenvolvimento dos seus filhos seria mais 
saudável se eles pudessem brincar na rua 
com os vizinhos, como a mesma fazia quan-
do tinha a idade deles, porém, isso não era 
possível devido a criminalidade da região.

O restante das gestantes do grupo de-
monstrou desconforto com a fala dessa par-
ticipante e resistência em concordar com a 
mesma. Ao longo do debate, uma segunda 
participante da intervenção afirmou que, ao 
concordar com tal pensamento, as mulhe-
res poderiam estar aceitando que “faltam” 
de alguma maneira às mães, uma vez que 
confirmam que o entorno social a que estão 
sujeitas não é o mais indicado. Com isso, 
refletiu-se acerca de possíveis estratégias 
para manejar a dificuldade que o meio so-
cial apresenta.

Algumas das estratégias elaboradas e 
consideradas interessantes pelo grupo foi a 
possibilidade de levar as crianças em pra-
ças ou outros espaços do território no fim de 
semana ou outros períodos em que os res-
ponsáveis pudessem estar presentes e viajar 
com mais frequência visitando parentes no 
Interior, onde as famílias consideram mais 
fácil às crianças terem espaços amplos para 
explorarem. Essa segunda possibilidade, na-
turalmente, serviria apenas às famílias que 
contam com parentes morando em cidades 
do interior, caso em que a maioria das ges-
tantes do grupo se enquadrava.

Telefone sem fio: 
reflexão acerca dos papéis 
e crenças familiares

• “Mãe é tudo igual, só muda de ende
reço”: As gestantes não concordaram com 
tal afirmação. O grupo disse acreditar que a 
atuação de cada mãe está relacionada às ca-
racterísticas pessoais. A partir disso, as inte-
grantes foram desafiadas a refletir acerca da 
formação de tais características. Os resulta-
dos da provocação vão ao encontro da pers-
pectiva de Minuchin (1982) de que a família 
dá aos membros o cunho da individualidade. 
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O autor afirma que a experiência humana da 
identidade tem dois elementos: um sentido 
de pertencimento e um sentido de ser se-
parado e que eles são misturados na famí-
lia. Muitas foram as falas das participantes 
que demonstraram compreender que somos 
constituídos de determinadas maneiras de-
vido a todo o nosso entorno social, dando 
ênfase especial à participação da família na 
construção de sujeito.

Outra discussão ocorrida a partir da sen-
tença foi acerca dos aspectos comuns a to-
das as mães. Compreende-se que as mães 
não são todas iguais, mas existem respon-
sabilidades comuns ao papel? O que o gru-
po acredita que são fatores importantes que 
estejam atravessados no fazer de todas elas 
enquanto mães? 

O grupo enaltece os compromissos com 
o zelo e com o cuidado, acreditando que to-
das as mães deveriam dar especial atenção 
a essa responsabilidade. Para além desse 
quesito, outro compromisso importante ela-
borado pelo grupo acerca do papel materno 
relaciona-se com a administração entre o 
zelo e a liberdade, uma vez que as integran-
tes afirmam que a educação é responsabili-
dade da família. 

Desse modo, o grupo acredita que é 
fundamental o alargamento gradativo da 
liberdade conforme os filhos vão se desen-
volvendo. Outro elemento bastante discu-
tido nos encontros acerca do papel mater-
no é a discussão oposta, ou seja, algumas 
participantes iniciaram discussões sobre 
comportamentos que nenhuma mãe de-
veria apresentar. Nos momentos em que o 
tema surgiu, o caminho tomado pelo grupo 
foi sempre o mesmo: atitudes de negligên-
cia, desrespeito e abandono às crianças. 
Diferente do tema anterior, nesses mo-
mentos não houve muito debate, pois, as 
gestantes estavam em pleno acordo entre 

si de quais movimentos eram inacessíveis 
ao papel materno.

• “Avó é a mãe que diz sim para tudo”: 
Diferente da sentença anterior, nesse caso 
parte das gestantes do grupo concordou da 
afirmação e parte discordou da mesma. Al-
gumas das integrantes referiam que suas 
avós sempre se apresentaram de forma 
mais rígida que suas próprias mães, por 
outro lado, muitas foram as referências de 
gestantes afirmando que os mimos das avós 
chegavam a influenciar seriamente no com-
portamento das crianças.

Notou-se que boa parte das gestantes que 
concordavam com a afirmação estavam ba-
seando a opinião na sua experiência de mães 
e, desse modo, lembrando das suas próprias 
mães como avós de seus filhos. Em contra-
partida, as gestantes que discordaram da afir-
mação, na maioria, eram mães de primeira 
viagem e mais jovens que estavam opinando a 
partir de vivências como netas, lembrando do 
comportamento de suas próprias avós.

Independente do posicionamento das 
participantes acerca da sentença citada, 
a perspectiva de que o fundamental não 
era o comportamento em si dessa avó, 
mas sim, o respeito que a mesma deve 
ter pelos contratos elaborados dentro do 
sistema parental foi unânime. Essa com-
preensão é corroborada por Minuchin 
(1982), que afirma que para o funciona-
mento adequado da família as fronteiras 
dos sistemas devem ser nítidas.

• “Sogra boa é sogra longe”: No primeiro 
encontro o grupo discordou da afirmação e 
nos três encontros seguintes a sentença foi 
corroborada pelas gestantes. Foi comum na 
discussão do tema as falas acerca de com-
portamentos ou diálogos sutis por parte das 
sogras que as gestantes consideravam como 
maneiras de intrometer-se ou provocar de-
sentendimentos intencionais nas suas famí-

FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES FAMILIARES A PARTIR DA ESTRATÉGIA DE SALA DE ESPERA [...]

Boletim da Saúde, Porto Alegre, v. 26, n. 2, p. 135-147 jul./dez. 2017 143



lias, esse foi um dos elementos mais apon-
tados como motivadores para concordarem 
com a sentença. Apesar dos desentendimen-
tos ocorridos entre nora e sogra pontuados 
ao longo das discussões, surgiram algumas 
falas interessantes acerca da importância 
do respeito e da aceitação aos modos de 
ser dos sujeitos. Nesses momentos, levou-
se em consideração, inclusive, a crença das 
gestantes de que as sogras não mudarão, ou 
seja, o mais adequado é encontrar estraté-
gias de convivência mais saudáveis para que 
a relação não se desgaste e nem respingue 
negativamente no restante da família. Essas 
falas podem ser visualizadas como formas de 
adaptar-se a determinadas situações, o que 
vai ao encontro da abordagem de Minuchin  
(1982) e de Prado (1996), uma vez que ambos 
concordam que quanto maior o nível de fle-
xibilidade e adaptabilidade, mais saudável a 
família pode ser considerada.

Em muitos momentos as falas do grupo 
demonstravam certo nível de incômodo na 
relação entre as gestantes e suas sogras. 
Tal problemática apresentou-se devido 
a impressão de que as sogras culpabili-
zavam de forma velada apenas as noras 
pelo descuido eventual com a casa ou por 
algum mau comportamento dos netos, 
como se as responsabilidades domésticas 
e de educação dos filhos fossem exclusi-
vamente das gestantes.

No segundo grupo de intervenção uma 
das participantes posicionou-se acerca do 
aspecto trazendo para a discussão o ma-
chismo vivenciado cotidianamente na so-
ciedade. Essa gestante afirmou que a co-
brança por parte das sogras ou de quem 
fosse é um sintoma do machismo, pois a 
gestante acredita que todas as responsabi-
lidades familiares deveriam ser comparti-
lhadas entre o casal. A partir dessa fala, o 
grupo desenvolveu elaborações muito inte-

ressantes acerca do assunto. Aos poucos, 
as participantes foram dando-se conta de 
comportamentos machistas que ocorrem 
no cotidiano e que são transmitidos de ge-
ração em geração nas famílias. Refletindo 
acerca desses comportamentos, o grupo 
percebeu que as crianças são educadas de 
forma machista e que, no fim das contas, 
é justamente a mulher que sofre com isso. 
Dessa forma, foram elaboradas estratégias 
para mudar essa situação, como extinguir 
as “brincadeiras de meninas” e as “brinca-
deiras de meninos” ou as cores “azul para 
menino” e “rosa para menina” do cotidiano 
na educação das crianças. O grupo com-
preendeu que, apesar de comportamentos 
simples, essa mudança pode desencadear 
efeitos importantes no desenvolvimento de 
seus filhos e de todas as crianças.

Caixinha de imagens: análise 
em torno da transição ecológica, 
sistemas e fronteiras familiares

Alguns temas foram comuns independen-
te da imagem retirada, tal como a importân-
cia do estabelecimento claro das fronteiras. 
Minuchin (1982) afirma que o fundamental 
não é necessariamente a composição dos 
subsistemas, mas sim, a nitidez com que 
cada membro da família visualiza as fron-
teiras. Apesar das gestantes demonstrarem 
claramente concordar com a afirmação do 
autor, o grupo trouxe falas que revelam difi-
culdades na aplicação do conceito na prática, 
como a dificuldade em fazer outros mem-
bros da família respeitarem as regras e li-
mites estabelecidos no sistema parental, em 
especial em relação às avós.

Na busca por manejos possíveis em tais 
situações, surgiram desde mudança nos 
comportamentos das gestantes para de-
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monstrar mais firmeza em suas decisões, 
até exemplos de famílias que ficaram mui-
to tempo sem comunicação devido a de-
sautorização de um membro sobre o outro 
na presença da criança. O grupo acolheu o 
sofrimento das gestantes que se afastaram 
temporariamente de alguns familiares por 
problemas associados ao respeito das nor-
mas estabelecidas entre os pais da criança, 
e construíram em conjunto possibilidades de 
manejar a situação, a fim de evitar a necessi-
dade de novos afastamentos.

Outro fator discutido nesses encon-
tros foi acerca da transição ecológica. De 
modo geral, o grupo demonstra compreen-
der com naturalidade o conceito do autor. 
Bronfenbrenner (1996) afirma que a im-
portância da transição ecológica se deve ao 
fato de que ela quase invariavelmente en-
volve uma mudança de papel, isso é, as ex-
pectativas de comportamentos associados 
ao sujeito são alteradas. Percebeu-se que 
o debate acerca da transição ecológica vi-
nha muito fortemente ligado à ideia trazida 
por Minuchin (1982) de que os ensinamen-
tos são passados através das gerações. 
Essa noção levantada pelo autor diz que os 
membros mais experientes da família que 
passam seus conhecimentos e comporta-
mento sãos membros mais novos.

O grupo produziu reflexões interessan-
tes a partir das provocações, tais como a 
afirmação de que, nos momentos em que 
as gestantes se deparam com uma situa-
ção nova, é fundamental considerar que a 
flexibilidade é um fator primordial para o 
funcionamento adequado da família. Essa 
perspectiva levantada pelo grupo é corrobo-
rada tanto por Minuchin (1982) quanto por 
Carl Whitaker (apud Prado, 1996). O gru-
po acredita que agir de forma muito rígida 
pode dificultar o diálogo e a relação entre os 
membros e sistemas familiares.

Um tema que surgiu mais comumente 
quando a proposta foi debater acerca do sis-
tema parental e fraternal diz respeito ao ma-
nejo de conflitos entre irmãos. Considerando 
o exposto na introdução deste artigo sobre as 
considerações de Minuchin (1982) e o siste-
ma, na discussão acerca dos conflitos hou-
veram integrantes que compreendem a im-
portância da liberdade na relação fraternal, 
porém, também surgiram ocasiões em que 
a ansiedade dos responsáveis demonstrou 
interferir de modo inadequado. Para tais si-
tuações, a intervenção aplicada sempre foi o 
questionamento ao próprio grupo a respeito 
do que o mesmo acreditava de cada exemplo 
levantado pelas integrantes. De modo geral, 
as próprias gestantes dialogavam entre si 
e argumentavam acerca dos motivos pelos 
quais a liberdade no sistema fraternal era 
importante.

Um dos conflitos possíveis do sistema 
que mais demonstrou amedrontar o grupo 
diz respeito ao ciúme do irmão mais velho 
para com o bebê que está por vir. Novamen-
te, para a discussão fluir as participantes 
foram instigadas a refletirem acerca do que 
as mesmas acreditavam que poderia acon-
tecer e quais estratégias poderiam ser utili-
zadas para manejar a situação. No decorrer 
dos encontros houveram algumas possibi-
lidades que foram comuns, por exemplo, a 
inserção dos filhos mais velhos no cotidia-
no do recém-nascido. Nesse momento da 
intervenção já estava suficientemente claro 
para o grupo a possibilidade da inclusão de 
irmãos no sistema parental. Porém, para 
além dos sujeitos participantes do sistema, 
o debate girou em torno de que mesmo os 
irmãos mais novos podem estar integrados 
na rotina do bebê. 

Nessa discussão debateu-se acerca das 
diferenças entre integrar ao cotidiano do 
bebê os irmãos e dar as responsabilidades 

FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES FAMILIARES A PARTIR DA ESTRATÉGIA DE SALA DE ESPERA [...]

Boletim da Saúde, Porto Alegre, v. 26, n. 2, p. 135-147 jul./dez. 2017 145



de educação aos mesmos. O grupo demons-
trou unanimidade sobre a importância de 
dispensar a cada membro familiar apenas 
responsabilidades adequadas ao seu está-
gio de desenvolvimento. Entretanto, as inte-
grantes do grupo demonstraram divergên-
cias sobre o que seria adequado em cada 
fase do desenvolvimento.

No encerramento do grupo foi aborda-
do o fim das atividades desenvolvidas e foi 
aberto espaço para escuta acerca das opi-
niões e impressões de cada gestante acerca 
das intervenções realizadas. Muitas foram 
as falas acerca da importância de mais es-
paços com esse enquadre, em especial nas 
Políticas de Saúde. As gestantes afirmaram 
que a experiência as fez se darem por conta 
do quanto os espaços que as mesmas fre-
quentam poderiam ser melhor utilizados, 
e como pequenos detalhes que, aparente-
mente passam despercebidos no cotidiano, 
são capazes de estabelecer diferenças no 
dia a dia dos sujeitos. Alguns posiciona-
mentos demonstraram luto pelo fim do gru-
po e, unânime em todos os quatro encontros 
finais, ocorreram inúmeras falas acerca da 
qualidade superior de uma sala de espera 
com esse enquadre, quando comparada à 
sala de espera tradicional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A cada semana percebeu-se a maior par-
ticipação e engajamento das gestantes com 
as discussões coletivamente construídas, o 
que faz sentido, levando-se em consideração 
que todos os encontros foram baseados na 
valorização e troca dos saberes construídos 
pelo próprio grupo.

Acredita-se que se deva pensar em outras 
estratégias para propiciar mais espaços com 
esse enquadre nas Políticas de Saúde, assim 

como a ampliação do quadro de funcionários 
dos espaços ou a maior inserção de estagiá-
rios de nível superior na Política de Saúde, 
de modo que tais práticas sejam possíveis 
sem sobrecarregar a equipe de trabalho dos 
serviços. É válido destacar, ainda, que o pla-
nejamento da intervenção é fundamental, 
mas os profissionais não devem deixar que 
o cronograma traçado fale mais alto que as 
demandas grupais. De acordo com Guanaes 
e Japur (2001), os terapeutas e facilitadores 
de intervenções grupais devem estar atentos 
às demandas de cada grupo e possuir flexi-
bilidade para deixar que cada encontro seja 
traçado pelo próprio grupo.

A experiência ainda pôde identificar a im-
portância de uma maior atenção no pensar 
e realizar políticas públicas voltadas para a 
paternidade e o pré-natal masculino, num 
convite ao pai a ocupar um lugar e um com-
promisso que lhe é legítimo no exercício da 
parentalidade. Os diferentes arranjos fami-
liares que fazem parte da vida das mulheres, 
também podem ser melhor explorados, ten-
do em vista que avós, sogras, tias, irmãos, 
etc., costumam envolver-se na prática de 
cuidados do bebê, em especial em famílias 
com arranjos territoriais, como as comu-
mente atendidas pelas políticas públicas de 
assistência social e saúde.

Políticas públicas de assistência e saúde 
têm uma potência ainda pouco explorada de 
influenciar o desenvolvimento de uma nova 
cultura, onde as famílias são respeitadas e 
contempladas de forma integral, indepen-
dente dos arranjos, onde a parentalidade é 
uma parceria que já se inicia com o pré-na-
tal. Esse trabalho é possível com esforços 
conjuntos entre as políticas públicas de saú-
de e assistência social, como parcerias e co-
laborações entre Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e Centros de Referência e Assistência 
Social (CRAS) nos atendimentos.
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