“A família desempenha um significativo papel socializador,
apesar das grandes modificações que esse grupo social vem
sofrendo nas últimas décadas. As rápidas mudanças sociais que
estão ocorrendo no núcleo das famílias ocasionam
transformações na estrutura e na sua função, nas práticas
educativas e nos valores coletivos e individuais de cada um de
seus membros (M.N. Baptista, A.S.D. Baptista & Dias, 2001).
As famílias, em seu modo próprio e singular de viver, podem
experienciar, em seu cenário de relacionamento interpessoal,
situações estressantes, como mudanças de vida ou eventos
vitais, que podem desencadear alterações na saúde; nesse
momento, a obtenção de suporte social/familiar desempenha
um papel de destaque. Dessa forma, a família como uma
unidade de análise apresenta características importantes para o
estudo da relação entre o suporte familiar e o stress infantil.
(…) O suporte familiar é considerado um dos fatores de maior
relevância, por ser uma instância mediadora entre o indivíduo e
a sociedade, e ter como algumas de suas funções reunir e
fornecer recursos para a satisfação das necessidades básicas,
além de funcionar como um amortecedor de impactos sociais
na vida de seus integrantes (Baptista, 2004; Carvalho &
Almeida, 2003). O ser humano, quando tem suas expectativas
satisfeitas pelo suporte social e familiar, apresenta uma menor
predisposição a desordens mentais, assim como autoestima
elevada, quando comparado com o que não tem suas
necessidades satisfeitas (Lakey & Scoboria, 2005). Além de o
suporte familiar atenuar cotidianamente os eventos estressores
na vida do indivíduo, ele se constitui um fator de proteção
diante de condições adversas (Arpini & Quintana, 2003;
Carvalho & Almeida, 2003). A criança, tal como o adulto, está
suscetível ao stress e a situações e stress antes excessivas ou
prolongadas que podem gerar importantes efeitos
psicopatológicos (Egeland & Kreutzer, 1991). (…) Os sintomas
do stress infantil, assim como no adulto, podem envolver
reações que englobam alterações psicológicas e físicas no
organismo, provenientes de fontes internas e externas. A
resposta ao stress é resultado da interação entre as
características da pessoa e as demandas do meio, ou seja, as
discrepâncias entre os meios externo e interno e a percepção
do indivíduo quanto à sua capacidade de resposta (Lipp, Souza,
Romano & Covolan, 1991). As reações psicológicas e físicas
geradas pelo stress podem influenciar também a relação entre
os pais e seus filhos. Com o objetivo de cumprir o papel de
agentes de socialização dos filhos, os pais fazem uso de
diversas estratégias e técnicas para orientar seus
comportamentos. Pais estressados tendem a utilizar-se de
práticas educativas negativas, que se tornam fontes
de stress para a criança (Gomide, 2003). Os fatores de maior
ou menor vulnerabilidade ao stress na infância são diretamente
influenciados pelas diversas formas de apoio social que a
criança recebe, principalmente o suporte oferecido pela família.
”
Mombelli, M. A., Costa, J. B., Marcon, S. S., & Moura, C. B. (2011).
Family pillar and structure as risk factors to child stress. Estudos de
Psicologia (Campinas), 28(3), 327-335.
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