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IRMÃOS QUE CUIDAM DE IRMÃOS: UM DIA NA VIDA DE ADOLESCENTES DE PORTO 
ALEGRE, RS. Lissandra Vieira Soares, Letícia Lovato Dellazzana, Lia Beatriz de Lucca Freitas 
(orient.) (UFRGS). 

Em muitas sociedades, os irmãos mais velhos são responsáveis pelos cuidados dos irmãos mais novos. As relações 
de cuidado entre irmãos têm sido apontadas como um fator importante para o desenvolvimento da criança. Objetivo: 
Comparar as atividades realizadas em um dia da vida de adolescentes de baixa renda que cuidam regularmente de 
seus irmãos às de adolescentes do mesmo nível socioeconômico, que não realizam essa função. Método: 
Participaram oito adolescentes, entre 13 e 17 anos, pareados por idade e por sexo: quatro que cuidavam de irmãos e 
quatro que não cuidavam. Os instrumentos utilizados foram: Ficha de dados sociodemográficos, Genograma Familiar 
e Entrevista semi-estruturada sobre o dia de vida. Os dados foram submetidos à análise de conteúdo. Resultado: O 
número de irmãos das famílias dos cuidadores é maior do que a dos não cuidadores. A maioria dos irmãos que 
cuidam de irmãos menores é do sexo feminino. Os dois grupos referiram atividades similares no que diz respeito ao 
cuidado pessoal e ao lazer, embora, entre os não cuidadores, as atividades de lazer sejam mais freqüentes. A maioria 
das atividades dos cuidadores está relacionada ao cuidado dos irmãos e às tarefas domésticas. Os cuidadores 
apresentaram um nível de escolaridade menor do que os adolescentes do grupo de comparação. Conclusão: O 
tamanho da família é um fator determinante para que irmãos mais velhos cuidem de seus irmãos mais novos. O nível 
de escolaridade mais baixo dos adolescentes cuidadores parece estar relacionado ao fato de que o cuidado de seus 
irmãos menores é a sua principal atividade, o que interfere no seu desempenho escolar. Assim, intervenções 
realizadas com esses jovens precisam considerar essas peculiaridades em suas vidas. 
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