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Histórico e Perspectivas 



Conciliar família e 
trabalho é possível? 

 v  Tema tão atual, realidades tão antigas. 

v  Quais os fatores e transformações sociais nos levaram 
a ter dificuldades em conciliar essas duas realidades? 

 



Transformações Socias 
v  As sociedades ocidentais modernas, inclusive o Brasil, 

sofreram importantes mudanças nos padrões de vida 
verificados até o final do século XIX; 



Processo de Urbanização 
do Brasil 



Transformações sociais 
v  A industrialização e a complexa vida urbana alteraram 

profundamente a estrutura familiar até então vigente: 

v  Os pais passaram a trabalhar fora de casa; 

v  Os novos meios de comunicação tornaram-se novos 
formadores de opinião e modelos de autoridade. 

 



Problemas atuais 
v  Com relação a formação e educação das crianças e 

adolescentes: 

v  As crianças raramente veem os pais trabalharem; 

v  O diálogo com os pais e outros adultos reduziu-se ao 
mínimo; 

v  As crianças mais velhas e adolescentes quase não 
possuem responsabilidades; 



Problemas 
atuais 

A televisão e as redes 
sociais tornaram-se o 

principal meio pelo qual 
as crianças e 

adolescentes tem 
conhecimento da vida 

adulta. 
 



Problemas atuais 
v  Com relação a estabilidade da 

família e uma vida equilibrada de 
seus integrantes: 

v  Os casais tem dificuldade em 
dialogar devido a escassez de 
tempo; 

v  Dificuldade em equilibrar 
trabalho, descanso e convivência 
com a família – stress e ansiedade. 



Problemas atuais com relação a 
vida em sociedade  

v  As dificuldades da família 
em cumprir seus diversos 
papeis sociais gera 
inúmeros problemas para 
a sociedade; 

v  Muitos desses problemas 
os governos não 
conseguem e não podem 
resolver sozinhos; 

v  A família possui um 
valioso potencial para a 
solução de alguns 
problemas; 

v  Importância de políticas 
públicas que ajudem as 
famílias a cumprir sua 
função. 



Políticas Públicas 
v  Construção de creches como forma de conciliação família e 

trabalho; 

v  Perigo: institucionalização das crianças 

“Um ambiente familiar afetivo e continente às necessidades da 
criança e, mais tarde do adolescente, constitui a base para o 
desenvolvimento saudável ao longo de todo o ciclo vital. Tanto 
a imposição do limite, da autoridade e da realidade, quanto o 
cuidado e a afetividade são fundamentais para a constituição 
da subjetividade e desenvolvimento das habilidades necessárias 
à vida em comunidade” 

Winnicott  psicanalista infantil, citado no Plano Nacional de Promoção, Proteção e 
Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária – 
PNCFC. 



Algumas diretrizes 
v  No trabalho somos perfeitamente substituíveis, na 

família e na formação dos filhos somos insubstituíveis; 

v  Ordem nas prioridades e na dedicação do nosso 
tempo, de forma a ter uma vida mais equilibrada; 

v  Adaptar-se! Sem perder de vista o que é o melhor para 
o ser humano. 

 



Contato: ligia.badauy@cnef.org 

Obrigada! 


