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Editorial
Vivemos tempos sombrios.
Em meio à tanta violência, intolerância e falta de empatia, é necessário que
nos questionemos:
– Onde está nossa humanidade?
– Onde está a capacidade de nos sentirmos tocados pelos dramas e sofrimentos dos outros?
É urgente a necessidade de ações voltadas para a busca da paz, harmonia
e respeito às diferenças. Parece uma ideia clichê, mas é imprescindível. E nesse
sentido, nós, terapeutas de família, precisamos nos sentir comprometidos, pois é
na família que aprendemos os valores fundamentais para uma boa convivência
e um relacionamento saudável.
Alegra-nos que tantos profissionais estejam trabalhando e dedicando seus
esforços nesta direção e dividindo conosco sua experiência e produção, possibilitando mais uma edição da nossa Revista.
Encontraremos artigos que abordam a densidade das emoções na convivência, dramas familiares e sociais; a importância de identificar patologias para
melhor intervir, contribuições sobre o trabalho em equipe, redes sociais, transtorno alimentar, parto humanizado e também espiritualidade.
Fomos contemplados também com artigos de dois autores internacionais,
enriquecendo nossa publicação.
Que a leitura desta edição fomente nossa inquietação, propiciando movimentos que contribuam, dentro do nosso fazer cotidiano, para aumentar o conhecimento, a força e a esperança.
					

Mara Lúcia Rossato
Editora
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Ampliando As Possibilidades Terapêuticas Com A Equipe Reflexiva Via
Zoom
Mayara Schinch Labs1
Silvana Rita Silvestre de Oliveira2
Resumo
Com o objetivo de trazer a equipe de reflexão ao atendimento por meio da
internet, mais especificamente pela plataforma Zoom, esse trabalho apresentase como uma experiência clínica como forma de ampliar o trabalho “solitário” do
psicoterapeuta. Ao se inserir, mediante as práticas pós-modernas, uma equipe
de reflexão nos atendimentos que se encontravam paralisados, ampliamos as
vozes e ouvimos diálogos antes não percebidos e não pensados nos processos de vida que podem gerar uma narrativa mais libertadora. Por considerar o
quanto essa troca de informações, ideias e indagações, oferecidas sem qualquer
intenção diagnóstica e conclusiva enriquecem o processo de terapia; e também
considerando um atendimento que parecia estar andando em círculo e o uso da
tecnologia, foi o motivo pelo o qual esse trabalho se desenvolveu.
Palavras-chave: Equipe Reflexiva; Práticas Pós-modernas; Recursos Tecnológicos.
Extending the Therapeutic Possibilities With The Reflexive Team By Zoom
Abstract
With the objective of bringing the reflection team to the service through
the internet, more specifically by the Zoom platform, this work presents itself
as a clinical experience, a way of expanding the “solitary” work of the psychotherapist. By inserting, through postmodern practices, a team of reflection in
the attendances that were paralyzed, we amplified the voices and we heard
dialogues previously not perceived and not thought in the processes of life that
can generate a more liberating narrative. Considering how much this exchange
of information, ideas and inquiries, offered without any diagnostic and conclusive intention, enrich the therapy process; and also considering a service that
seemed to be walking in a circle and the use of technology, was the reason why
this work develop.
1 Instituto de Terapia Familiar, Comunidade, Casal e Individual (INTERFACI)
2 Instituto de Terapia Familiar, Comunidade, Casal e Individual (INTERFACI)
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Keywords: Reflexive Team; Postmodern Practices; Technology Resources.
Introdução
A alternativa de trazer vozes externas ao processo terapêutico surgiu como
possibilidade de jogar “luz” para a abertura, como possibilidade co-construída para
um novo caminho. Profundamente inovador, corajoso e criativo, o grupo do psiquiatra norueguês Tom Andersen foi um dos precursores na terapia pós-moderna,
cujo modelo de terapia propôs a existência de uma equipe reflexiva. Do ponto de
vista histórico, foram influenciados pelo grupo de terapia sistêmica de Milão que
apresentava uma equipe de observadores que assistiam à sessão numa sala de
espelho unidirecional e saíam dessa sala para discutir com as famílias e terapeutas suas impressões. Andersen (2002) e sua equipe passou a dar-se conta de que,
frequentemente, os clientes não eram ouvidos, e que os terapeutas faziam terapia
para eles, numa suposta visão de saber e hierarquia e não com os clientes. Essa
constatação orientou uma mudança de perspectiva, passando-se, então, à uma
posição hermenêutica de “não-saber”, considerando a terapia como uma ação
conjunta, tendo o cliente como especialista, e não mais o terapeuta.
Questionando as práticas clínicas e terapêuticas até então estabelecidas,
Andersen (2002), buscou novos caminhos para colocar novamente em andamento o processo terapêutico paralisado e inovou com um modelo de atendimento no qual uma equipe, clientes e terapeutas ficavam na mesma sala, não
precisando mais do uso da sala de espelho.
Este autor considera que, quando nos deparamos com sistemas paralisados, aqueles em que o processo de terapia parece andar em círculo, estamos
diante de um grupo de pessoas (duas ou mais) associadas a uma ideia de fazer
algo em relação a um determinado problema. Em situações como essa, Andersen (2002) sugere que o terapeuta fale com quem quiser falar, com quem pode
falar e da maneira que pode falar naquele momento, para não interferir nas histórias de cada um. Como cada pessoa apresenta uma versão diferente acerca
do mesmo problema, “nossa tarefa é nos empenharmos, o máximo possível, em
um diálogo para compreendermos como as diversas pessoas chegaram a criar
suas descrições e explicações.” (Andersen, 2002, p.64). E, em seguida, convidá
-los a um diálogo onde possam considerar possibilidades antes não percebidas
e não pensadas nos processos da vida. A essa troca de posições entre o falar e
o escutar, Andersen (2002) denomina de processos reflexivos.
Os processos reflexivos vem carregados então com os pensamento da pósmodernidade onde o “empoderamento” do terapeuta como especialista e expert
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do processo terapêutico cede lugar ao cliente como autor de sua história e detector dos possíveis caminhos e crescimento. A equipe reflexiva, desconstrói a
verdade única, coloca a verdade como uma construção social e localmente situada. A terapia com isso passa a ser um exercício linguístico, sendo os terapeutas
parceiros conversacionais, que se colocam como facilitadores de um processo
no qual os clientes podem viabilizar novas construções de seus problemas (Anderson, 2009)
Nessa linha de pensamento os problemas não se resolvem, mas se dissolvem conforme mudam as conversações que os organizam (Anderson & Goolishian, 1988). Desse modo, além do exercício linguístico, a terapia pode ser
conduzida como uma prática colaborativa, já que nenhum terapeuta possui um
saber privilegiado sobre problemas e formas de viver a vida. Assim, terapeuta
e cliente podem fazer emergir novas realidades por meio de conversas em que
haja o respeito mútuo e que o diálogo seja um norteador (Nichols & Schwartz,
2007)
Podemos afirmar então que, os processos reflexivos, contribuem muito na
terapia, pelo compartilhamento de significados num processo circular entre terapeutas e clientes e equipe de reflexão, construindo uma narrativa mais libertadora e novos significados sobre a construção de narrativas ampliadoras de possibilidades de sentido. “Qualquer que seja sua forma de uso, contudo, processos
reflexivos descrevem mais uma atitude no contexto da terapia do que o uso de
uma técnica” (Grandesso, 2011, p. 281).
Neste contexto, o presente trabalho, partindo dos processos reflexivos conforme desenvolvidos por Andersen (2002), propõe conciliar o uso da tecnologia
com a equipe reflexiva, ou seja, gerar algumas reflexões sobre suas possibilidades de funcionamento, suas vantagens e desvantagens e como esse se insere
para os clientes, terapeuta e equipe.
A história dessa inovação
Essa ideia surgiu do interesse gerado por um grupo de alunos do curso
do VII ICCP\INTERFACI (Certificado Internacional em Práticas Colaborativas e
Dialógicas/Instituto de Terapia Familiar, Casal, Comunidade e Indivíduo) realizado na cidade de São Paulo, pelo estudo dos processos reflexivos. Eu, Silvana,
em função de morar em Goiânia\Goiás, e ter outros alunos de outras cidades
interessados no tema, sugeri realizar uma consulta com a equipe via internet,
por meio de um aplicativo de videoconferência denominado Zoom. Esse recurso
tecnológico era usado regularmente pelo nosso grupo antes e depois de cada
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módulo de aula com o objetivo de aprofundamento teórico e proximidade entre
os alunos. Essa inovação teve como inspiração, em primeiro lugar, o trabalho de
Andersen (2002) que em 1985 quebrou os paradigmas da terapia familiar e da
supervisão, e propôs a participação de uma equipe reflexiva nesses atendimentos. O próprio Andersen (2002) sugere que há outros meios de se realizar os processos reflexivos e alarga então nosso horizonte de trabalho e possibilidades.
O outro motivador para a proposta foi um atendimento familiar Mãe\Filho muito
conflitivo e cheio de debates no qual eu, a terapeuta, senti a necessidade de
oferecer a escuta da Equipe Reflexiva (ER) à mãe e ao menino, com o objetivo
de dar abertura a possibilidade de um diálogo colaborativo.
A família composta por mãe e filho vem tendo conflitos acerca do estabelecimento de regras e normas de convivência familiar. Os debates, por vezes,
tornaram-se intensos e chegaram a agressões físicas da mãe para com o filho.
A escalada da comunicação violenta sempre se iniciava por “divergências” do
cotidiano a respeito de fatos corriqueiros. De modo geral, a mãe ditava as regras
e o filho não obedecia, desafiava, era irônico e reclamava de tudo. A seguir, a
mãe se irritava, gritava, e o ambiente familiar ficava sempre tenso e conflituoso.
Esse contexto familiar, então, encontrava-se permeado por sentimentos de
raiva, desrespeito, tristeza e desesperança acerca da possibilidade de transformação. Este impasse comunicacional, onde o debate imperava, necessitava
urgentemente transformar-se num ambiente de diálogo e colaboração.
O processo psicoterapêutico havia iniciado há seis meses por indicação
médica, já que o filho de 10 anos apresentava sintoma de encoprese. Após o
encaminhamento desse menino, como “cliente identificado” iniciou-se o atendimento individual da criança. Percebendo o relacionamento conflituoso mãe/filho
o processo psicoterapêutico passou a incluir a mãe nos atendimentos. Como a
mãe sempre trazia o filho e ficava aguardando na recepção ela era convidada a
participar da consulta, no início ou no final, sempre com a autorização da criança. Às vezes, a mãe solicitava conversar com a terapeuta antes do atendimento
do filho para expor situações conflitivas entre eles ou de problemas de disciplina
escolar. Foram feitos também atendimentos individuais à mãe em momentos distintos do horário do filho. Além disso, por vezes, já chegavam brigando e ambos
eram conduzidos à consulta, na tentativa de mediação das situações conflitivas.
Houveram várias mediações de conflitos, quando observou-se a necessidade
em conjunto com a ideia de solicitar a participação da equipe reflexiva.
Eu (Mayara) aceitei participar da equipe juntamente com mais 4 colegas do
VII ICCP/INTERFACI por me familiarizar com os processos reflexivos e ter comigo essa prática. Desde a minha última formação venho estudando sobre ampliar
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os processos reflexivos para terapeutas que atendem sem equipe e quando a
Silvana me chamou para participar e escrever com ela aceitei na hora, por ser
mais uma forma de se ter equipe reflexiva, mais uma possibilidade de ampliação
dos processos reflexivos nos contextos de formação para as práticas na clínica
particular.
Organizando o atendimento via zoom
Iniciamos, então, a organização dessa possibilidade, marcando um encontro pelo Zoom, no qual nossa equipe estaria presente via imagem no celular.
Todos estariam conectados a consulta via internet, cada uma em sua cidade
(três em São Paulo, uma em Ribeirão Preto e Mayara em Ourinhos). A consulta
aconteceu em Goiânia, no consultório privado de Silvana.
Alguns objetivos e desafios perpassavam essa situação:
1. Os clientes aceitariam?
2. A tecnologia seria invasiva à consulta para o terapeuta e/ou para os
clientes?
3. A equipe reflexiva via internet traria “reflexões” co-construtivas e atingiria
os efeitos da escuta da equipe reflexiva sem o uso da internet?
4. É possível co-construir um espaço de aprendizagem e reflexões colaborativa usando a internet como instrumento de encontro?
Após aceito e autorizado pelos clientes e, equipe reflexiva formada, procedemos então a organização do “encontro” cheios de expectativas e motivação. A
organização ocorreu durante a reunião mensal dos alunos do curso do VII ICCP/
INTERFACI via Zoom, quando combinou-se todos os detalhes do atendimento.
A sessão foi composta então pela terapeuta Silvana, a família, sendo a mãe
(39 anos) e o filho (10 anos) e a equipe reflexiva: 5 pessoas do grupo do VII
ICCP/INTERFACI que aceitaram o desafio e poderiam participar no dia e horário
da consulta. Todos os membros eram mulheres: 4 psicólogas (eu Mayara, Alessandra Patrício, Anaclara Miranda Rodrigues, Valéria Nicolau Paschoal) e uma
mediadora (Rosangela (Lolo) Polati).
O convite à família
O convite foi feito a ambos após uma explicação do funcionamento da equipe reflexiva e da consulta: “seriam pessoas que escutariam as falas deles e que
posteriormente falariam o que sentiram com a escuta”. Esse formato de atendimento ia de encontro à necessidade da terapeuta e de mãe/filho de produzir
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mudanças já que os conflitos haviam se intensificado muito nas últimas semanas
culminado com um sentimento de desesperança e imobilidade de todos os envolvidos. Também lhes foi explicado que a participação da equipe reflexiva seria
via internet, pelo celular e que seria gravada para posterior transcrição.
A mãe aceitou de pronto e efusivamente a participação da equipe, alegando
que se encontrava no momento muito desespenrançosa com as brigas e necessitava de ajuda pois, naquele momento, sentia-se no fundo do poço em relação
ao filho. O filho, a princípio rejeitou a ideia, mas após nova explicação, quando
compreendeu que o funcionamento seria via Zoom, prontamente concordou, por
ser esse o meio de participação. Ele é apaixonado por computador, jogos e YouTube. Foram esclarecidos à mãe e ao filho aspectos éticos e da necessidade
de usar o material em trabalhos científicos. O Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido e a autorização da participação do filho menor, foram assinados
pela mãe, que é advogada, e concordou com todos os temos. Antes do início
da consulta todas as regras e normas foram novamente explicitadas e ambos
concordaram novamente.
Realizando a consulta com a equipe reflexiva via Zoom
A sala foi preparada para o funcionamento com a equipe reflexiva via Zoom
e foi testada antes de mãe e filho entrarem. O celular ficou fixado num tripé em
cima do armário de modo que captasse a imagem de todos. Quando mãe e filho
adentraram a sala e se sentaram, novamente foi explicado a eles como transcorreria a sessão. A equipe reflexiva, a princípio, estava com seus microfones
no mudo, e apenas assistiam a sessão. A apresentação da equipe foi apenas
de que eram 5 pessoas que participavam do curso com a terapeuta e que era
composta por 4 psicólogas e uma mediadora.
A seguir, a terapeuta dirigiu-se a ambos e explicou que a equipe reflexiva
não sabia nada da história deles, momento no qual a mãe se surpreendeu. A
família foi indagada acerca da expectativa que tinham e o que gostariam que
acontecesse no encontro. A mãe gostaria que a equipe falasse algo que ela pudesse levar para casa para pensar, dicas para melhorar sua qualidade de vida, e
o filho disse que gostaria que a mãe desse tempo para ele dormir e não ficasse
pegando tanto no pé dele.
Na sequência a terapeuta solicita que ambos relatem o que acham importante que a equipe saiba sobre suas histórias de vida, e a mãe começa dizendo
que o objetivo dela é tratar o problema da encoprese, sendo essa a quarta terapia que traz o filho. Em setembro nasceu sua filha e os últimos 12 meses tem
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sido difíceis. Diz que a princípio achava que a encoprese era uma doença, mas
vê que hoje é o sintoma, só não sabe da onde vem esse sintoma, e que antes era
um tabu, não falavam disso, mas agora falam e ela tenta estabelecer limites, a
encoprese não é dela e sim dele e não se sente culpada por isso, sente tristeza.
E termina sua fala dizendo que não tem pegado mais tanto no pé dele, mas que
fica num paradoxo: “se pega reclama, se não pega reclama, fico insegura” (sic).
Como o filho tem dificuldades para iniciar seu relato, a mãe o interpela para
ele colaborar e o indaga se ele não acha que a encoprese é um problema, momento no qual ele diz que sim. E acrescenta dizendo que é libertador sua mãe
não pegar mais tanto no pé dele, que pode jogar videogame, chamar seus amigos. A mãe diz que o padrasto intermediou a negociação de jogar videogame
com respeitar a mãe e fazer suas tarefas, mas que agora o poder está no videogame e o dia que ele enjoar não vai mais ter o controle. E o filho responde
dizendo que isso é balela, que ela sempre vai ter o controle e que sente mais
confiança na mãe com ela vigiando menos, e que antes ela mentia mais, prometia algo e não dava. A mãe nesse momento retruca dizendo que está cansada de
ser chamada de mentirosa, que se sente frustrada como mãe e que o filho só se
importa com o ter. Filho nesse momento também fica bravo, faz cara feia e cruza
os braços balançando a cabeça dizendo que não quer mais falar. Impõem-se um
silencio. A seguir ele acrescenta: “Não vou ser escutado mesmo. Quero morar
com meu pai” (sic). Mãe responde que conversou com o pai, mas o pai não quer
assumir esta responsabilidade.
Com os dois emburrados e em silêncio, a terapeuta pergunta se ambos não
tem mais nada a acrescentar em suas histórias, dizem que não, e passamos a
escutar a equipe reflexiva:
Valéria diz que vê a forma como conversam igual a um jogo, bate e rebate.
E fica pensando o quanto o cocô que sai é uma verdade que não tem argumento. Quando ouve a questão de prender e libertar, pensa na areia, quanto mais
apertamos a areia, mais ela escapa, e esse cocô também escapa, e quando
afrouxa um pouco o quanto isso é libertador. E ela complementa sua fala dizendo que esses problemas são um iceberg de muitas coisas que estão embaixo.
Anaclara diz que vê no cansaço o quanto eles tem que se policiar, um cansaço
que enjaula, se um não pode ajudar o outro nesse processo de polícia e liberdade. Alessandra fala sobre a mentira, sobre como as comunicações não são
claras e que poderiam ser vistas de uma maneira encantadora, o cuidado com o
outro, ao invés de serem vistas como um policiamento. E diz que não dá para ter
confiança sem uma comunicação clara. Mayara complementa a fala de Valéria
relacionando a ponta do iceberg com o videogame, se questionando sobre o que
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ele joga, o que está aprendendo no jogo, o que os dois podem aprender com o
videogame, o que podem jogar juntos, sendo esse um ponto de partida para uma
comunicação mais clara e para outros assuntos. Lolo puxando a fala de Mayara
diz que no videogame temos objetivos, limites, tacadas certas e ficou pensando
qual seria o limite nesse jogo dos dois. A comunicação ainda não existe porque
não tem limites claros, e sugere que criem um jogo juntos trazendo as regras
claras.
A mãe enquanto escutava a equipe reflexiva visivelmente se emocionou e
disse que se sente a culpada da história, principalmente quando ouviu a primeira
fala, e que está aprendendo a negociar mais com o filho. Diz que queria que ele
fosse uma criança feliz, que as coisas fossem mais leves, que ela se esforça,
cuida dele, que não pode contar com o pai e que as vezes tem vontade de desistir de tudo. Nesses momentos ela fala que perde o prazer pela maternidade,
porque se dedica tanto para ouvir que a culpa do cocô é dela e fica sem saber
o que fazer.
Nesse momento a terapeuta pergunta ao filho como ele se sentiu ouvindo tudo isso e ele responde que no começo sentiu que era responsável, mas
que depois a mãe pegou para ela essa responsabilidade, ficava cobrando ele
o tempo todo. “Estou tentando pegar para mim essa responsabilidade de novo,
como o exemplo da areia, quanto mais aprisiona, mais escapa”, responde a
mãe. Terapeuta pergunta pra mãe que está visivelmente chateada e chorosa se
ela gostaria de escutar novamente a equipe reflexiva e sanar suas dúvidas e a
forma como entendeu a fala da areia, a mesma responde que sim. Silvana diz
que entendeu que o que escorre é o controle, não o cocô, e que isso faz parte
do filho e da autonomia dele.
Valéria diz então que essa imagem que veio não é uma verdade absoluta,
que surgiram várias reflexões e não tem uma certa. A areia foi uma imagem de
sentimento pela fala deles, não que é uma resposta ou razão pela qual o cocô
escapa. E agradece a oportunidade de poder falar novamente e esclarecer que
não são 5 especialistas, mas sim 5 pessoas que estudam muito e se sentem
tocadas de maneiras diferentes sobre o que escutam. A seguir encerramos a
sessão. Enquanto são acompanhados pela terapeuta à recepção duas atitudes
contrárias chamam a atenção. O filho, sorridente abraça a terapeuta efusivamente. A mãe continua chateada dizendo que não é culpada.
Reflexões da terapeuta e da equipe reflexiva após o atendimento
Em contato pelo whatsapp a equipe reflexiva solicita ao terapeuta urgência
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na reflexão sobre a consulta. Nesse encontro, a equipe demonstrou preocupação a respeito do formato via Zoom. Se a família e/ou o terapeuta se sentiram
invadidos? Se foi produtivo? Se ficaram na posição de “especialistas” diante da
família?
Embora as presenças da equipe estivessem no aparelho celular à uma certa distância, a mãe e o filho olhavam com frequência para o aparelho o que a
deixou em destaque. A equipe, de modo geral, sentiu como se as reflexões que
fizeram tivessem um peso enorme na escuta da família.
Silvana chegou à reunião do Zoom após o atendimento muito feliz com o
que acabara de ocorrer, afinal, as discussões, e situações de tensão e conflito
eram a tônica dos atendimentos dessa família. Sentiu-se muito confortável e
apoiada com a presença da equipe para a sua surpresa. Antes do atendimento
esperava que fosse ficar constrangida, mas se surpreendeu ao ver que a equipe
de reflexão foi quem ficou “constrangida”, sentindo-se como invadindo a consulta e sendo vista na posição de especialistas. Além disso, de modo unusual, no
momento de tensão, quando a mãe não gostou da fala da primeira pessoa que
fez a reflexão, e foi indagada se ela gostaria de ouvir novamente, isso gerou dúvidas se “deveria” ou “poderia” ter ocorrido. Todos concluíram naquele momento
que tem acontecimentos imprevistos que ocorrem e devem ser absorvidos no
contexto.
Conversamos também a respeito do melhor posicionamento da câmara e
sobre questões éticas do atendimento. Eu (Silvana) estava naquele momento
impregnada com o olhar de felicidade lançado pelo filho e seu abraço efusivo
(que não era comum) ao final da consulta. Então, dois polos de sentimentos
antagônicos permearam o clima dessa nossa reunião, por um lado a terapeuta
satisfeita e feliz e por outro a equipe preocupada com a tensão e as questões
técnicas do atendimento.
Com o objetivo de organizar nossa compreensão dessa forma de funcionamento via Zoom, eu (Silvana) e Mayara, elaboramos 4 (quatro) perguntas para
os participantes da equipe darem suas reflexões, sendo elas:
1. Como vocês se sentiram como equipe reflexiva após o atendimento via
zoom?
2. O que vocês mudariam ou acrescentariam nessa forma de atendimento?
3. Quais reflexões vocês fizeram após o atendimento?
4. Quais os pontos mais importantes que vocês destacariam após essa forma de equipe reflexiva?
Obtivemos os seguintes relatos:
Em relação a primeira pergunta, Mayara relatou que a internet não foi ne-
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nhum empecilho para agregar outras vozes a família. Já Lolo, ficou com uma
sensação de exposição, como se o grupo reflexivo estivesse no holofote do atendimento e não o atendimento sendo a principal peça da terapia. Anaclara relatou
que no momento de conversar com a equipe ficou um pouco confusa, sem saber como interagir com a equipe nesse formato, mas, resolveu essa dificuldade
olhando para a tela das outras pessoas da equipe. Valéria destacou que a princípio estava preocupada e curiosa em vivenciar este processo e perceber como
ele iria se dar e as repercussões em nós e nos clientes. Sentiu-se à vontade para
expor suas reflexões durante e após o atendimento. A valorização da fala de
cada uma de nós pelos membros da equipe e da terapeuta foi importante, assim
como o respeito que permeou nossas conversas. Alessandra, ficou apreensiva e
após o transcorrido, preocupou-se com a possibilidade das reflexões ressoarem
de modo negativo no processo psicoterapêutico.
Em relação ao item 2, Mayara sugeriu disponibilizar pelo menos 1 hora e
30 minutos para a realização do trabalho, sendo 1 hora para o atendimento e
30 minutos depois para discussão da sessão, conversar sobre o trabalho, as
impressões que cada um teve com o atendimento, o formato do trabalho. Lolo
destacou que a imagem da equipe não deveria aparecer, mas sim observar sem
serem vistos. Talvez colocar o celular num tripé atrás ou ao lado dos clientes.
Para a Anaclara, poder tirar o foco da equipe, até mesmo para que ela perca a
posição de especialista é um aspecto a se destacar. Valéria, indicou uma conversa mais tranquila previamente com todos os membros da equipe e terapeuta
para alinhar a participação, discutir questões éticas como assinatura do termo de
consentimento livre e esclarecido, e autorização do uso do vídeo em contextos
de pesquisa. E Alessandra, nada sugeriu.
Em relação a terceira pergunta, refletiram após os atendimentos: Mayara
acerca do cuidado ético, principalmente se for um caso a ser publicado. A internet tem muitas vantagens, mas precisamos tomar cuidado com o sigilo, protegendo o cliente para que esse não seja identificado se assim desejar. Lolo
refletiu sobre o destaque que a cliente acabou dando a equipe no atendimento.
Um convite para que o cliente ouça múltiplas vozes, além do terapeuta, poder
ressignificar o papel da equipe como vozes reflexivas e não vozes de especialistas. Anaclara ponderou sobre o incomodo que gerou na família, especialmente
na mãe. E Alessandra refletiu sobre a importância da nossa responsabilidade
relacional, na falta de garantias de assertividade.
Em relação ao último item os pontos mais importantes destacados foram:
Mayara disse sobre a facilidade de poder fazer parte de uma equipe com diferentes pessoas de diferentes regiões do país e, permitindo ao cliente a escuta
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de diferentes vozes sobre aquele atendimento que podem ampliar as possibilidades, reflexões para o cliente. Com a internet não precisamos gastar com
deslocamento, cliente não precisa pagar a mais por isso e participamos quando
os horários coincidem, conforma nossa disponibilidade. Lolo destacou o quanto
foi incrível a participação ao vivo durante um atendimento, observando e sentindo como ressoava o que via e ouvia cada participante. Anaclara acredita que a
questão mais importante é a ampliação de vozes e perspectivas em um ambiente que geralmente não tem condições de ter vários terapeutas reunidos. Valéria
achou muito marcante a especificidade com que cada cliente recebe as reflexões e o quanto a conversa terapêutica é uma caminhada sem destino prévio.
A jornada terapêutica guiada pela colaboração e diálogo amplia formas de vida
e quando outras vozes são convidadas para esta jornada, infinitas confluências
de histórias são possíveis. Os relatos recebidos após a participação da equipe
e nos atendimentos posteriores com a terapeuta, são tocantes e esperançosos!
Uma linda lição para confiarmos nesse processo permeado por muito estudo e
sutileza. Refletiu também sobre a importância de reflexões mais curtas e ligadas
à demanda do cliente. De modo geral: cuidar da demanda do cliente, cuidar
da nossa harmonia enquanto equipe, cuidar das questões éticas envolvidas no
processo e cuidar das nossas palavras. E Alessandra destacou a aprendizagem
que ocorreu com todos.
E por fim, em relação as reflexões da terapeuta Silvana, ela relata que ficou
muito emocionada por poder contar com a Equipe reflexiva num atendimento
nessa relação conflituosa mãe\filho. A ansiedade inicial se deu muito por causa
do equipamento eletrônico: a posição da câmara do celular e se a equipe conseguiria escutar as falas de ambos. A sessão foi tranquila no início, mas, com o
desenrolar foi ficando cada vez mais tensa com discussões entre mãe e filho e
situações de impasse entre ambos. Embora a câmara com a imagem de todos
os membros da equipe estivessem virado de frente para a família e a terapeuta, o sentimento de apoio foi a tônica. Percebeu que, os conflitos e discussões
ocorreram como se a equipe não estivesse presente. O filho necessitou diversas
vezes ser convidado para o diálogo, pois apresentava dificuldades na emissão
de suas opiniões.
Durante as reflexões da equipe a mãe ficou bastante emocionada e após a
escuta da mesma ela ficou muito chorosa, triste e decepcionada com o que ouviu, o que tornou muito tensa a sessão nesse momento. Nessa hora, fez-se um
silêncio na consulta e foi difícil entender o que a mãe estava falando. Sugeriu,
então, escutar novamente a primeira pessoa que havia falado. A mãe recusou, e
então ela pediu ajuda do filho, que fez comentários contrários aos da mãe sobre
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seu sentimento com a escuta. Como a mãe se sentiu culpada, ele apaziguou
trazendo para si a responsabilidade da encoprese. Logo a seguir ela pede para
ouvir novamente a equipe, mas, continuou se sentindo mal com a nova fala.
Percebeu-se então que nada do que fosse falado iria mudar a escuta da mãe
naquele momento e que talvez a necessidade da nova escuta tenha sido da terapeuta porque o impacto sentido pela mãe foi tão forte que, naquele momento,
o ambiente ficou confuso.
Co-construindo novos atendimentos via zoom
Em função das reflexões da equipe e do terapeuta, optamos por fazer um
novo atendimento, dessa vez com um homem de 40 anos, nos mesmos moldes
com algumas modificações no formato para avaliarmos os seguintes aspectos:
1. O fato da equipe ter se sentido muito em evidência acontece sempre no
atendimento nesse formato?
2. A tensão ocorrida durante a consulta anterior tenderá a se repetir num
próximo atendimento?
3. Como podemos aprimorar esse formato em benefício para os clientes e
trazendo mais conforto para a equipe reflexiva?
Organizamos então o atendimento II, mudando apenas dois aspectos: a
colocação da câmera com a equipe reflexiva atrás do cliente, e meia hora de
reunião entre equipe e terapeuta logo após o término da sessão ainda via Zoom .
O convite ao cliente
Um cliente de 40 anos foi convidado e aceitou prontamente a possibilidade
da escuta de diferentes vozes a respeito de sua vida. Ele iniciou psicoterapia há
quatro meses, vindo de outro processo psicoterapêutico de um ano. O cliente é
casado há dez anos. A esposa tem 31 anos de idade. O casal encontra-se com
muitas dificuldades de relacionamento e atualmente ela está morando em outra
cidade de Goiás com duas filhas menores (3 e 10 anos), e ele viajando a trabalho
a maior parte do tempo e, em alguns finais de semana indo ao encontro da família.
Combinaram de terem esse “afastamento” antes da separação definitiva. A situação ao longo desses quatro meses de distanciamento vem aumentando a tensão
gradativamente e ambos encontram-se ansiosos e dizendo-se no limite para a
separação. A esposa foi atendida em separado a pedido dela e do marido, e em
função da distância também. Alguns atendimentos são efetuados pelo facetime
devido a urgência e impossibilidade do deslocamento da mesma para Goiânia.
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A consulta iniciou-se após a anuência verbal e por escrito do cliente a respeito da gravação da sessão para posterior transcrição e publicação científica. E
foi composta pelo cliente, pela terapeuta Silvana e equipe reflexiva: 5 psicólogas
(eu Mayara, Alessandra Patrício, Anaclara Miranda Rodrigues, Monica Komora
Vieira Côrtes, Valéria Nicolau Paschoal) e uma mediadora (Rosangela (Lolo)
Polati). Além disso, foi explicado novamente o funcionamento da consulta. Apresentaremos a seguir um resumo dos trechos mais importantes das falas.
O atendimento II com a equipe reflexiva via zoom
O cliente, indagado a respeito de sua expectativa com o atendimento, inicia
falando que sua expectativa desse atendimento é abrir um pouco sua cabeça,
assimilar melhor as coisas de sua vida, raciocinar um pouco mais, ampliar seus
horizontes. E inicia seu relato dizendo que vem de uma família tradicional, sua
mãe era muito fechada e se fechou mais ainda depois que seu pai morreu quando tinha 8 anos. Ele também se fechou e diz que perdeu a referência para o resto
de sua vida. Disse que só teve 3 relacionamentos na sua vida, o ultimo com sua
esposa há 10 anos, que diz gostar dela, não amar. Casou com ela porque engravidou e em todos esses anos nunca tiveram uma conversa séria. Relatou que em
casa era fechado, bravo e no trabalho mais aberto. A esposa era mais carinhosa,
afetiva, ela se doava na relação e ele queria só sexo.
Ele falou que há 3 anos, com o relacionamento saturado, optaram por ter
mais uma filha, e nesse momento chorou dizendo que a menina o abriu para o
sentimento. Fez curso de PNL (Programação Neuro-Linguística) no trabalho e
começou a compreender o que estava acontecendo ao longo de sua vida. Disse
que se mudaram para Goiânia e ele resolveu se tornar mais afetivo e valorizar
sua família. Emagreceu 44 quilos e foi fazer terapia. Depois dessa mudança ele
disse que sua esposa não deu conta e não aceitou, e que hoje ele a ama, mas
ela sempre acha que ele quer discutir, que não vai ajudar em nada como sempre.
Por fim, ele disse que sua mulher o traiu e ele descobriu e percebeu o quanto o relacionamento deles estava deteriorado e acabado, e tomou a decisão de
permitir ela voltar a morar no interior de Goiás para tentarem algo, mas ela continua muito apática e instável. Disse que uns dias atrás ela o largou e saiu com as
amigas e voltou de madrugada. Quando voltou, o chamou, fizeram sexo, mas foi
puramente automático. Depois disso, ele relatou que se fechou novamente, mas
que ama sua esposa e quer voltar a ter sua família.
Após não querer acrescentar mais nada ao seu relato, demos início a escuta
da equipe reflexiva: Valéria iniciou se questionando como seria para a esposa ter
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escutado todo esse relato, como isso a tocaria. Lolo disse que também gostaria
que ela escutasse toda essa história, mas que ao ouvir o relato dele se sentiu
com falta de ar, de um inspirar e o outro expirar e prestar atenção na necessidade do outro. Anaclara diz que ficou presa na imagem do coração, nas linhas que
sobem e descem e completa dizendo que a metáfora da respiração da Lolo a
tocou porque a gente precisa de um coração pra bater e a gente precisa aprender a respirar. Mayara ficou pensando na questão da afetividade, como cada
um entende, demonstra e sente o amor. Alessandra disse que ficou presa no
começo da história, a perda da mãe. Aprendeu-se muito cedo que as pessoas
se vão, as coisas acabam, e então, devo viver intensamente como se acabasse
a qualquer modo e muito rapidamente Ou não se vive? Evita-se viver para não
sofrer a dor da perda de algo que se apegou muito? Anaclara muito emocionada
acrescenta que está vivendo a perda de sua mãe, e faz toda diferença em sua
vida entender que sua mãe não conseguia expressar através das palavras, mas
quando voltava pra casa tinha sempre arroz, feijão e bife e farofa e aquilo era ela
falando que a amava. A maioria da equipe se emociona muito nesse momento
com essa fala. Por fim, Mônica diz que se lembrou quando um casal vai dançar,
que não é fácil acertar o passo.
O cliente fica muito agradecido e pediu para se virar pra equipe e disse que
as falas disseram muitas coisas importantes, as analogias da dança, do coração, da respiração. E que a muito tempo, essa dança não vem sendo praticada
e sua ansiedade atrapalha. Contou que ela mandou um e-mail para ele dizendo
que o amava, mas não da forma como ele queria, e viu que as formas de amar
são diferentes como disseram, e o mesmo em relação a mãe, se distanciava,
mas queria os filhos por perto. O cliente ficou muito emocionado o tempo todo
durante essa reflexão, agradeceu e disse ter gostado desse método de trabalho.
A terapeuta senta-se ao lado dele e relata a emoção com a escuta e o quanto
essa escuta a tocou em aspectos pessoais e na compreensão dos significados
da história dele. Ressalta o quanto foi especial e importante essa nova escuta.
Reflexões da terapeuta e equipe reflexiva após o atendimento II
Ao final do atendimento, o cliente relata espontaneamente que gostou muito
desse tipo de consulta e pergunta “qual o nome desse procedimento?” A equipe
ficou curiosa em saber que nome ele daria a esse encontro, já que ele gostou
tanto desse formato. O relato em geral, foi que, com a câmara nessa posição
todos se sentiram muito bem, mais confortável. Todos enfatizaram a tranquilidade do clima, dos acordos bem feitos. A terapeuta relata que achou incrível sentir
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toda a equipe dentro do consultório colaborativamente. Todas se sentiram muito
bem com as reflexões que o cliente fez. A terapeuta , também ressalta, como a
narrativa, durante a sessão, abriu um leque para ela que não havia percebido no
discurso do cliente até então. Uma das pessoas da equipe questiona a reunião
após a consulta sobre questões éticas, já que devemos cuidar para a proteção
dos clientes. Conversamos também de inúmeras outras possibilidades da equipe reflexiva via Zoom.
A partir desse atendimento II foram elaboradas os seguintes questionamentos à equipe reflexiva:
1. Como se sentiram e foram tocadas pela segunda experiência com a
equipe reflexiva via Zoom?
2. Qual a diferença e/ou diferenças em relação a primeira experiência?
3. Quais os pontos positivos e negativos dessa segunda experiência?
4. Após essa segunda experiência quais as sugestões e/ou comentários
para o atendimento com equipe reflexiva via Zoom?
Obtivemos os seguintes relatos:
Em relação a primeira pergunta Mayara disse que se sentiu mais à vontade
em relação à tecnologia, Lolo se sentiu mais segura e uma energia diferente.
Já Analcara ficou muito tocada e emocionada pois muito da história trazida pelo
cliente ressoou com sua vida pessoal, Valéria disse que parecia que todas estavam mais tranquilas nesse segundo atendimento e a partir da reflexão feita pelo
primeiro atendimento, atentou à demanda do cliente durante sua fala, que foi
mais curta e direta. Às vezes muitas reflexões são possíveis, mas precisamos
escolher aquela que achamos que será mais útil para o cliente e que não estenda muito o tempo da equipe. Alessandra relatou que se sentiu apreensiva novamente, como no primeiro atendimento, mas agora um pouco mais leve e Mônica,
como não havia participado do primeiro atendimento, achou a experiência interessante e ficou impressionada em como o cliente se sentiu tocado pela equipe.
Quanto à segunda pergunta, Mayara disse que a maior diferença que sentiu
foi em relação aos casos: no atendimento II recebemos um feedback imediato
por parte do cliente de ter gostado de nossas reflexões, diferente do primeiro que
recebemos as ressonâncias da equipe no decorrer dos dias. Se sentiu melhor
com a câmera não tão visível aos clientes, pois proporcionou com que todos estivessem ali com o cliente. O sentimento foi de colaboração mútua entre todos.
Lolo apontou em relação as diferenças, que nesse segundo atendimento houve
um relaxamento no grupo, um campo de interação e emoção diferente. Anaclara
disse que houveram grandes diferenças por serem histórias bastante diferentes.
Apontou a diferença de que pelo fato de não se ver o rosto do cliente perde-se
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um pouco da percepção da linguagem não verbal. Por outro lado, conduz a necessidade de se ter mais atenção ao que o cliente gostaria de passar, e nos significados que ele estava construindo. Para Valéria a disposição da câmera foi um
diferencial que deixou a equipe mais livre para conversar entre a própria equipe,
e não para o cliente e nem do cliente, e disse que a forma como a entrevista foi
iniciada colocou a equipe numa posição mais confortável. Alessandra disse que
sentiu uma receptividade maior, até por tudo que envolveu o primeiro atendimento: tema, presença de ambos, os conflitos, abertura dos clientes, questões de
dificuldades individuais. E Mônica não disse nada a respeito.
Sobre a terceira pergunta Mayara apontou como positivo o fato de ter um
momento de reflexão após o atendimento que gerou reflexões sobre os cuidados
éticos, formatos de atendimento entre outras possibilidade. Não apontou nada
de negativo, assim como Lolo que apenas mencionou o ganho dessa experiência para nós e para o cliente e Anaclara que disse da possibilidade de ampliar as
vozes e construir novos significados mesmo estando a quilômetros de distância.
Valéria apenas ressaltou a emoção e envolvimento de todos com a história do
cliente. Já Alessandra colocou o fato de as reflexões serem bem acolhidas e
Mônica enfatizou a disposição do cliente em nos ouvir.
Na quarta pergunta, Mayara respondeu que gostou da nova posição da câmera e que continue os trinta minutos de conversação após o atendimento ainda
via Zoom. Lolo disse que não mudaria nada, apenas buscar novas formas de
atuação da equipe reflexiva, como faz Stephen Madigan, escrever e ler cartas,
ou Sylvia London, uma forma mais interativa entre cliente e equipe. Anaclara
ficou pensando em uma construção de equipe junto com o cliente, numa forma
que todos fiquem confortáveis, até mesmo ver a posição da câmera. Valéria sugeriu pensar num termo de confidencialidade para assinatura dos membros da
equipe. Alessandra apontou a possibilidade de se testar outros meios de comunicação a distância, por ser uma realidade presente que dá certo. E por último,
Mônica enfatizou que esse formato de trabalho para ela é muito novo ainda, e
que conforme praticamos ficaremos mais tranquilos para expor nossas percepções e então possibilitar novas reflexões uteis ao cliente.
Para finalizar, em relação as reflexões da terapeuta, a mesma disse que
nesse atendimento, o sentimento que permeou foi a profunda emoção que invadiu a todos a medida que a consulta avançava. Por momentos, estavam todos
tão conectados a narrativa que o aparato tecnológico assumiu uma posição secundária no contexto e a conexão que imperava na sala era a emoção. O cliente
sentiu-se profundamente tocado pelas reflexões que emanavam das vozes desconhecidas e pediu para visualizá-las para agradecer. Todas da equipe, cliente e
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terapeuta puderam vivenciar uma nova possibilidade de comunicação que transcendeu distâncias, a frieza, e a impessoalidade da internet, possibilitando várias
reflexões sobre o trabalho terapêutico.
A “escuta” desse cliente nesse atendimento, foi para a terapeuta, como se o
estivesse conhecendo ali, junto com a equipe. O resgate da narrativa da própria
vida feita pelo cliente abriu a percepção terapêutica para novos caminhos. Nas
consultas seguintes, o cliente perguntava pelas “meninas” da equipe reflexiva
como se elas fossem muito próximo afetivamente dele. Relatou que, se sentiu
acolhido por elas, e ter compartilhado sua história o fez mais forte emocionalmente.
Conclusão
Shotter (2010) traduz o nosso papel de psicoterapeutas conscientes dizendo que apenas podemos trazer a possibilidade da construção do espaço onde as
mudanças possam ocorrer. Mas esse apenas, pode tornar-se grandioso quando
exercitamos a coragem e a criatividade de abrir espaço para a inovação. Somado a isto, a criatividade, a coragem e a audácia de Andersen (2002) em propor
esse cenário onde o terapeuta perde a condução poderosa da consulta, e, nos
brinda com essa potente possibilidade da Equipe Reflexiva, não poderíamos nos
abster de avançar no mundo contemporâneo dominado pela tecnologia, e trazer
esse recurso para dentro do processo terapêutico. Claro que toda inovação assusta e tem que sofrer adaptações, como não se preocupar tanto em estar com
o cliente ou para o cliente, como ocorreu no primeiro atendimento. Nosso intuito
aqui, desde o início, foi de inovar esse uso da tecnologia como uma possibilidade de construção de um novo cenário capaz de provocar mudanças e trazer
benefícios para todos os envolvidos no processo, com destaque ao cliente e\ou
família que estiver conosco.
Logo de início ficamos pasmos com a facilidade com que os clientes aceitaram nossa proposta e, mais do que isso, ficaram tranquilos e ansiosamente
motivados com essa possibilidade. Refletimos que as pessoas estão ávidas por
ajuda e que qualquer possibilidade que aumente esse ganho é bem-vinda. Ficamos surpresos também, que vários outros clientes gostariam de poder contar
com uma equipe reflexiva via Zoom. Temos que começar a nos perguntar se as
maiores dificuldades com as inovações não vêm exatamente de nós, terapeutas,
que temos a obrigação de estar progredindo e avançando.
Claro que devemos estar atentos ao respeito pelos clientes e ter sempre
a ética como parceira dessa construção. Nossa primeira preocupação era se a
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equipe de reflexão via Zoom seria invasiva no contexto terapêutico. E, mais um
vez para nossa surpresa, percebemos que no primeiro atendimento a mesma se
sentiu mais invadida do que os clientes e a terapeuta, que ao contrário se sentiu
apoiada. Com essa preocupação, mudamos o local da câmera no segundo atendimento, e desde o início o cliente queria estar de frente para a equipe, e ao final
quando solicitou se virar ficou profundamente emocionado com o contato. Então
nos perguntamos: para quem a tecnologia é “assustadora”? Com esse recurso
conseguimos fazer essa diferenciação de estar com ao invés de para o cliente?
As reflexões dos clientes, da equipe e da terapeuta deixaram claro ao longo
dos atendimentos e nos encontros via Zoom que a internet não atrapalhou em
nada as aprendizagens e as reflexões colaborativas, ao contrário, obtiveram os
mesmos resultados dos processos presenciais. Além disso, do mesmo modo
que nos atendimentos com equipes reflexivas presenciais, as reflexões continuaram ao logo das semanas produzindo mudanças. O primeiro atendimento, que
foi cheio de divergências entre mãe e filho e posteriormente entre mãe e equipe,
a princípio pareceu que nada havia produzido. Nas duas semanas seguintes,
a tensão entre mãe e filho aumentaram. A terapeuta na ocasião ficou bastante
apreensiva e com receio dos conflitos evoluírem. A mãe, então, fez uma viagem
sem o filho, quando retornou após três semanas, ambos estavam sorridentes,
amigáveis e conversando. Durante a viagem da mãe, o filho e a avó materna
tiveram conflitos com o pai. O filho passou a elogiar a mãe e a relatar as dificuldades do pai com ele. Com as mudanças cada vez mais presentes, durante a
sessão seguinte com o filho, quando a terapeuta indagou se tinha gostado do
atendimento com a equipe, o mesmo deu o seguinte relato: “Não sei se gostei
ou não, mas fiquei impressionado com o sofrimento da minha mãe por causa do
meu cocô. Igual a moça falou da areia que escapa. Meu cocô escapava, mas,
eu não sofria. Mas... ela sofre muito.” Quando a terapeuta se dirige a recepção
e pergunta se a mãe gostaria de entrar, ela responde: “Não precisa, meu filho
nunca esteve tão bem. Estamos ótimos. Nem por causa do vídeo game estamos
brigando.”
Essa é a magia da abertura a novas narrativas e escuta do contexto terapêutico que antes era tão fechado e restrito. A possibilidade da transformação
vêm da onde menos esperamos. Ou como nos lembra Harlene Anderson (apud
Grandesso, 2017) as transformações ocorrem na dinâmica das relações e das
conversações. Isto é, nós como profissionais podemos convidar, facilitar e sustentar as condições e o espaço para a colaboração e o diálogo.
No segundo atendimento, o processo polifônico de “estar com” (“withness”),
expressão cunhada por Anderson, desenvolveu-se durante todo o atendimento.
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O engajamento com a equipe reflexiva após a escuta das vozes foi imediato. A
emoção invadiu a sala de atendimento num consultório em Goiânia e a todos os
presentes, cada um em seu local (São Paulo, Washington, Ourinhos e Ribeirão
Preto). Incrível a possibilidade de um aparelho celular, que na ocasião tinha a
presença de seis pessoas, proporcionar a ausência de distância geográfica e
unir a todos em uma mesma conexão. Apesar de na semana seguinte a sessão
a esposa do rapaz ter pedido a separação, o mesmo relata que está se sentindo
bem com o novo processo que se iniciou apesar de não ser o seu desejo.
Com esses desdobramentos dos atendimentos com a equipe, destacamos
do primeiro atendimento, a partir das reflexões de cada um, que a internet não
impediu que a emoção fluísse e favoreceu que a família ouvisse diversas vozes
de diferentes locais do país, sem custo algum de deslocamento. Também foi
possível notar sentimentos de respeito e colaboração entre as conversas, amparo e apoio ao terapeuta e sentimento de enriquecimento pessoal e profissional
por parte dos profissionais, além do fortalecimento de uma rede de aprendizado
e amizade.
Desse primeiro momento foram geradas questões muito pertinentes a futuros trabalhos como a posição da câmera, cuidados éticos, supervisão após a
sessão. Com isso, para o segundo atendimento, a câmera foi colocada detrás
dos clientes de modo que os mesmos apenas escutavam as vozes da equipe e,
foi disponibilizado trinta minutos após o término do atendimento para a reunião
da equipe com o terapeuta. Após esse atendimento, os membros da equipe se
sentiram bem mais à vontade em relação a tecnologia. Desse segundo momento
destacamos que a equipe apresentou falas mais curtas e harmoniosas com a demanda do cliente, também surgiram reflexões em relação ao termo de consentimento livre e esclarecido aos membros da equipe, não somente aos clientes.
Além disso, sugeriram a ampliação das reflexões com a solicitação da escrita de
cartas dos clientes sobre o atendimentos ou outros aspectos necessário.
Com todos esses ganhos, aprendizagens e inovações, destacamos uma reflexão dada por um dos membros da equipe que sintetiza nossa jornada ao longo
desse trabalho, além de ser uma forma de agradecimento a essas coautoras que
muito colaboraram com suas participações nos atendimentos e reflexões:
A jornada terapêutica guiada pela colaboração e diálogo amplia formas de
vida e quando outras vozes são convidadas para esta jornada, infinitas confluências de histórias são possíveis. Os relatos recebidos após a participação da
equipe e nos atendimentos posteriores com a terapeuta, são tocantes e esperançosos. Uma linda lição para confiarmos nesse processo permeado por muito
estudo e sutileza (Valéria).
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Por fim, percebemos o quanto é possível e viável essa prática com a equipe
reflexiva via Zoom e o quanto os benefícios superaram em muito as dificuldades
emergidas desse novo formato. Essa inovação na terapia trouxe luz para as
possibilidades transformadoras do diálogo colaborativo e abriu espaço para que
a “solidão” do terapeuta diante da imensidão do outro possa tornar-se palco de
trocas e novas descobertas.
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Anorexia: A Vida na sua Impossibilidade

Mara Lúcia Rossato1
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Natália Rossato Crasoves3
Deitada na escuridão de seu quarto, o corpo magro mal
deformando a placidez do edredon perfeitamente esticado por
sua mãe naquela manhã – assim como em todas as manhãs
- ela passava o dedo pelo cós folgado da calça jeans medindo
com prazer os milímetros de tecido áspero que passaram a sobrar nos últimos dias. De súbito, o pensamento se volta à mãe,
e fica imaginando cenas em que a desafia, vence discussões,
ofende-a com todas as palavras que teria dito se pudesse,
mas em vez disso engoliu. Sentiu o peso da raiva encarcerada
lhe afundar na cama, e disse baixinho pra si mesma:
- Ela quer controlar minha vida, acha que lê meus pensamentos e sabe o que quero! Já tenho 15 anos e eu é que sei
cuidar da minha vida. Queria que ela não existisse, só assim
teria minha liberdade!
Cerrou os dentes com tamanha determinação que poderia trincá-los. Tensionando os músculos maltratados em volta
dos ossos já pontudos sob a roupa, levantou-se; percebeu o
nó que tinha na garganta como fosse um estômago cheio. Já
era hora do almoço, mas não queria comer.
(Natália Rossato Crasoves)

Resumo
Anorexia Nervosa é um transtorno que pode levar à morte. Morte real, física ou também à morte subjetiva. Neste sentido, pode se configurar como uma
espécie de morte lenta, através da recusa do alimento, como a única forma de
dizer não a um outro e se separar. Pretendemos discutir aqui a suposta tentativa
de matar alguém hostil internalizado, na esperança de fazer nascer um sujeito autônomo. Este comportamento, aproximando-se a uma forma de suicídio,
1 Psicóloga, Terapeuta de Família, Diretora Adjunta da AGATEF, Coordenadora e supervisora da Clínica AGATEF, Membro fundadora do AMABrs (Atendimento Multidisciplinar de Anorexia e Bulimia),
Autora e coautora de vários artigos
2 Psicóloga, Terapeuta de Família. Vice Presidente da AGATEF. Membro fundador do AMABrs (Atendimento Multidisciplinar de Anorexia e Bulimia), Supervisora na Clínica AGATEF, Autora e coautora
de vários artigos.
3 Graduanda de Psicologia na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), estagiária da
Clínica AGATEF.
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é altamente perigoso e ineficaz, evidenciando um risco grave à saúde física,
emocional e social. Apresentaremos a história de Rafaela, personagem fictícia,
baseada a partir da experiência clínica das autoras.
Palavras chaves: Anorexia; vida; morte; suicídio; morte subjetiva.
Anorexia: The Life as it’s Impossibility
Abstract
Anorexia Nervosa is a disorder that can lead to death. Real death, physical
and also subjective death. In that sense, it’s characterized as a slow death, through the refusal of food, as the only way of saying “no” to another and separate.
We intend to discuss here the supposed attempt of killing a hostile, internalized
someone, in the hope of bringing an autonomous subject to life. This behavior,
close to suicidal, is highly dangerous and ineffective, and presents a high risk to
the physical health, emocional and social health. We will present Rafaela’s story,
a fictional character, that was based on the clinical experience of the authors.
Keywords: Anorexia; life; death; suicide; subjective death.
A história de Rafaela
Júlia e Otávio conheceram-se na Universidade. Ela cursava enfermagem e
ele Engenharia. Após um breve período de namoro, casaram-se. Ela vinha de
uma família muito apegada, o que gerava descontentamento no marido, pois
dizia que sua família não era assim. Reclamava que Júlia precisava sempre
estar com sua mãe, ao contrário dele que mantinha uma relação distante. Isto
ocasionou um padrão também de distância no casal. Otávio mantinha atividades
e amigos que não compartilhava com a esposa. Ele referia que não desejava
filhos pois não queria perder sua liberdade. Após 10 anos de casamento, numa
decisão individual, Júlia engravida. Inicialmente Otávio não concorda, gerando
inúmeras discussões entre o casal, mas quando Rafaela nasce ele passar aceitá
-la. No entanto, não muda sua rotina de trabalho e de atividades sozinho, pouco
compartilhando da vida familiar. Júlia passa a dedicar-se quase que exclusivamente à filha. O pouco de relação conjugal que existia praticamente desaparece.
E é assim, neste contexto que Rafaela cresce, passando a se constituir
como a única fonte de gratificação da mãe, esforçando-se para corresponder às
suas expectativas. A mãe mostrava-se muito protetora e na medida em que a
menina crescia, não permitia que visitasse colegas de escola, tão pouco que eles
viessem à sua casa. Dizia ter receio que algo ruim acontecesse. Necessitava ter
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a filha sempre por perto. Cuidava pessoalmente do seu quarto, suas roupas e
até mesmo dos seus trabalhos escolares. Ao mesmo tempo, o pai continuava a
ter uma vida independente, com saídas com amigos e viagens sozinho. Mãe e
filha também mantinham uma relação bem próxima da família materna. Quando
Rafaela estava com 14 anos a avó faleceu desencadeando uma tristeza muito
grande e ficando mais isolada, recusando-se a comer. Com o passar do tempo,
restringe cada vez mais a alimentação e o isolamento. As poucas vezes em que
o pai tenta questionar o que está acontecendo com a filha, a mãe responde que
está tudo bem. “Eu sei o que ela precisa. É melhor ela estar sozinha no quarto
do que eu não saber onde e com quem ela anda”.
E assim Rafaela perde 15Kg em 2 meses. Passa a ter dores de cabeça e
desmaios na escola. A mãe marca uma consulta com o pediatra e, após alguns
exames é diagnosticada com anorexia e encaminhada para tratamento.
A vida na sua impossibilidade - Vida - morte - não vida
A família é a base do convívio social das pessoas. É nela que aprendemos a
desenvolver recursos para enfrentar o mundo exterior, passando a fazer parte de
uma comunidade, estabelecendo relações sociais e construindo novas interações.
É na família que, prioritariamente, deveríamos experimentar os afetos para
desenvolver uma identidade segura e encontrar o difícil equilíbrio entre apego e
autonomia.
Inicialmente, o bebê precisa de uma mãe que seja capaz de transmitir-lhe
segurança e a noção de que está mantida a sensação de serem um só, tal qual
quando estava no ventre. Pouco a pouco, vai então se delineando a possibilidade de se diferenciarem em mãe e filho/a.
No começo da vida, tudo o que o bebê precisa é de uma mãe capaz de mantê
-lo na ilusão de serem ambos uma só pessoa, para pouco a pouco se diferenciarem
em mãe e filho. É a mãe que escuta e interpreta os sinais do corpo do bebê; quando
o bebê chora, em sinal de desprazer, é a mãe que atende a esse apelo apaziguando as sensações corporais desagradáveis. Desse modo, a alimentação pode ser o
primeiro organizador da vida psíquica; a amamentação proporciona ao bebê prazer,
conforto e proteção, além de saciar sua fome, estabelecendo um elo entre o alimento e os sentimentos. (Bucaretchi, 2003, In Abreu & Magalhães, 2009, p.6)
O bebê vai construindo uma imagem e uma identidade através da forma como
a mãe decodifica e nomeia suas sensações e suas reações. Para isso, necessita
estar atenta àquilo que é genuíno do seu bebê e diferenciar daquilo que é seu. É
igualmente importante o papel do pai como o elemento que introduz um espaço
entre mãe e bebê, amenizando a simbiose inicial e dando condições para que
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comece a emergir um sujeito diferenciado. Para que isto aconteça, é necessário
um pai interessado em assumir sua função paterna e uma mãe que seja capaz
de validar sua participação. Além disto, “a criança precisará lançar um olhar em
direção à instância paterna, porque é o pai quem poderá equilibrar essa relação,
afastando a criança do espaço materno onipotente.” (Sopeski & Vaz, 2008, p.269)
Conforme este bebê vai crescendo e avançando em seu desenvolvimento,
é imprescindível que a mãe consiga um distanciamento tranquilo, transmitindo
com segurança a possibilidade da existência de um ser separado dela, com
desejos próprios. É preciso que o pai faça parte ativa nesse jogo intrincado da
relação mãe/bebê, facilitando um espaço de diferenciação.
Uma família que é capaz de funcionar desta forma, está dando as bases
necessárias para um desenvolvimento psico emocional saudável, capacitando
seu bebê para a vida adulta.
No entanto, as famílias que tem dificuldades neste processo, abrem possibilidade de criar condições para que um de seus membros desencadeie quadros
disfuncionais, sendo um deles a Anorexia Nervosa.
É fundamental, para que se constitua o processo de individuação que traz amadurecimento e ingresso na vida adulta, que exista um corte na simbiose inicial. Quando o pai é periférico ou fraco, mantendo-se à sombra da mãe: quando a mãe não permite esse corte, impedindo que o pai se imponha, o desempenho da função paterna
torna-se falho e isto pode ser determinante na gênese e manutenção da anorexia.
Segundo Busse (2004) o transtorno frequentemente acontece como uma
reação a uma crise de autonomia e independência.
Dorfman & Rossato (2016) afirmam que “a sintomatologia parece representar a única saída na tentativa de se constituir enquanto um ser único e separado,
buscando algum controle.”.(p.167)
Referem ainda que pacientes com diagnóstico de anorexia nervosa crescem em uma família onde esta dinâmica apresenta falhas. A mãe é demasiadamente invasiva, não permitindo a entrada do pai que se mostra como alguém
fraco e passivo. Este padrão relacional dificulta o desenvolvimento da criança
em direção à autonomia. Com isto, na tentativa de obter controle sobre sua vida,
começam a surgir os sintomas de restrição e recusa alimentar que vem, por fim
se estruturar na patologia. (.Dorfman & Rossato, p.166)
Famílias que possuem um membro com anorexia, sistematicamente usam
mecanismos patológicos para evitar os conflitos e são muito aglutinadas. Este
padrão pode trazer problemas em um momento do ciclo vital em que os adolescentes precisam de mais espaço para seu desenvolvimento. Além disto, os
pacientes com este diagnóstico costumam estar envolvido nos conflitos dos pais,
conflitos estes que frequentemente não são admitidos.
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A sintomatologia pode desempenhar a função de fazer um movimento no
sentido de não crescer, pois tornar-se adulta tem o significado de ser abandonada pelas figuras parentais.
Dorfman & Rossato (2016) citando Gomes (2008) relatam que “as relações
libidinais da menina com a mãe são ambivalentes desde os primórdios, de natureza amorosa e hostil, onde não comer, recusar o elo fundamental da relação
primeira com a mãe, parece ser um ótimo palco onde começa a se encenar essa
vingança, ou protesto. A relação com a mãe passa a ser baseada exclusivamente no controle e na ambivalência”. (p.162)
A simbiose inicial não se desfaz impedindo a percepção de um corpo separado.
“É como se o corpo não fizesse parte do self das anoréxicas, mas pertencesse a seus pais, não havendo individualidade própria para essas meninas”
(Busse, 2013, In Torres & Ramos, 2013, p.1).
Minuchin (1990) nos diz que não existe um senso de identidade separada na família das anoréticas, também aponta a incapacidade destas meninas de se separar
de suas mães. Ele acrescenta que isto pode resultar na falha em alcançar a noção
de um senso estável de seu próprio corpo. Este, é sentido como se fosse habitado
por uma figura materna má introjetada. Assim, a inanição pode ser entendida como
uma tentativa de interromper o crescimento desse objeto hostil e intrusivo.
A mãe que atende a todas as necessidades, fala, pensa e decide pela
menina, não consegue instituir espaço para o vazio, invade a filha de cuidados, os quais substituem o afeto. Devido à intrusão excessiva da mãe, não
há a experiência do vazio e formação do pensamento. Mãe que não permite
a vivência da ausência e elaboração do pensar, mantém a filha como objeto
exclusivo do seu desejo (Fernandes, 2006, In Abreu & Magalhães, 2009, p. 9)
Pela anorexia, a menina tenta se impor uma falta – uma forma rudimentar de desejo, um domínio sobre a mãe, uma demonstração de que não depende dela. Com sua atitude, aproxima-se da morte real: usará a anorexia
como pedido de ajuda para tornar-se um ser desejante, ou como um estado
para alcançar a onipotente plenitude infantil perdida para sempre (Bucaretchi, 2003, In Abreu & Magalhães,2009, p.14)
Aproxima-se da morte real na medida em que coloca em risco a integridade
do corpo. No entanto, a dinâmica é muito mais complexa do que simplesmente os perigos impostos ao físico pela má nutrição.Também pode ser entendida
como um comportamento suicida, onde a família, impotente, não consegue perceber e, portanto, também não consegue proteger. Estes comportamentos suicidas, mesmo aqueles disfarçados, podem revelar o papel do corpo se tornar o
objeto a ser punido ou sacrificado. Ou, ainda, podem representar uma tentativa
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de fornecer uma mensagem.
McDougall, citado por Miranda (2007) diz que “a aquisição da capacidade e
do sentimento de que habitamos o próprio corpo tem a ver com o luto que deveríamos fazer do corpo da mãe. Neste movimento de separação surge e urge a
entrada do pai, a figura dele no mundo simbólico da mãe e, consequentemente,
no da criança. (p.30) Ainda acrescenta que: “Conservará o duplo desejo de ser
ela própria e de ser o outro, assim como a dupla ilusão de estar munida de uma
identidade separada, inabalável, mantendo ao mesmo tempo um acesso virtual
à unidade originária inefável,” (p.30)
Para Miranda (2007), emagrecer, na anorexia, é uma forma de dramatizar
no corpo o desejo de fazer a mãe e seus conteúdos sumirem de dentro dela. As
perturbações alimentares representam a busca de palavras para denunciarem o
drama psíquico da sensação de morte em vida
Dorfman & Rossato (2012) comentam que estes pacientes desencadeiam um
ciclo de tentativa de controle do corpo na esperança de se sentirem melhor. “Viver
torna-se um jogo do controle, no anseio de encontrar alívio. Tentam sentir-se no
controle de suas vidas por intermédio do controle de seus corpos. No entanto, este
falso controle mostra que estão, de fato, desesperadamente fora de controle.” (p.64)
Por crescerem em uma família que constantemente está preocupada em
demonstrar uma aparência de harmonia e bem estar, consequentemente evitando conflitos, estas meninas têm muita dificuldade de reconhecer e expressar
emoções. É difícil traduzir em palavras os afetos. Convivem com uma sensação
constante de desarmonia interna.
Sabe-se que os transtornos alimentares provocam um emagrecimento corporal induzido, mas essa perda vai além do aspecto físico. Ela avança e invade até
a esfera das funções cognitivas, emocionais e sociais. Estes indivíduos têm prejudicada as suas capacidades crítica, mnemônica, volitiva, entre outras Além disso,
interrompem o seu processo de desenvolvimento e perdem paulatinamente a capacidade de relacionar-se consigo próprio e com os seus pares.(Conti., et al 2012)
Com o desenvolvimento da doença, elas vão gradativamente diminuindo,
às vezes até abandonando completamente funções e atividades cotidianas. As
excelentes alunas de antes passam a ter dificuldades escolares, afastam-se dos
amigos e familiares, isolam-se em um mundo particular onde a maior preocupação é o corpo e a alimentação – ou o investimento em aprender mecanismos
para não se alimentar. É este isolamento do mundo real, a precariedade das
relações e a imersão na dor e desespero de conseguir alguma forma de controle
da sua vida e escapar do controle materno que evidencia uma não-vida, uma
espécie de suicídio disfarçado. Matando o que está em volta, mata a si mesma
em vida. Além disso, caminha em direção a uma possível morte real.
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No entendimento freudiano, o pensamento suicida reflete uma dinâmica comum que diz respeito a uma agressão dirigida inicialmente a um objeto externo
internalizado a quem se dirigia sentimentos ambivalentes. Embora o desejo de
vingança seja dirigido a este objeto hostil internalizado, a raiva ataca o próprio
sujeito e seu corpo. (Santos, 2014)
O suicídio está associado a conflitos ambivalentes; necessidades sentidas
e frustradas, luta pela sobrevivência e o estresse insuportável, alem de sentimentos de desesperança e desamparo. Matar-se é uma forma, a sua forma de
rebelião e submissão.
Santos (2014), citando Freud diz que o suicídio representa o ódio dirigido contra
si mesmo e que tem origem em uma hostilidade contra um objeto de amor introjetado.
Pensamos que fica evidente, na dinâmica da Anorexia Nervosa, que a recusa em se alimentar e que pode levar à morte, representa o desejo de eliminar
– matar - esta mãe hostil internalizada como única possibilidade de, assim, fazer
nascer um sujeito separado e autônomo. Mesmo não tendo uma tentativa ativa
de suicídio, entendemos que esta é uma tentativa aparente, lenta, mas que na
verdade não se configura em desejo de morrer e sim na ilusão de nascer. Nascer
como sujeito. No entanto, esta falsa ideia impõe um risco grave à integridade
física, emocional e social. É comum a necessidade de cuidados médicos e às
vezes até internação, em virtude de consequências clínicas pela falta de nutrição
adequada. O baixo peso também acarreta uma gama de sintomas psiquiátricos,
trazendo prejuízos no relacionamento familiar e social.
Acreditamos que não há um único nascimento, aquele que se dá no parto.
Vincenzo di Nicola (2003) fala em três nascimentos: da mãe, que lhe proporciona
o nascimento biológico, do pai, que o faz nascer para a sociedade, e o nascimento pelo próprio indivíduo.
Da mesma forma, não existe uma única morte.
A morte é um evento inexorável à vida e faz parte do desenvolvimento
humano. Mas não há uma única morte, ou seja, a morte física, e sim várias mortes, que ocorrem durante todo o processo evolutivo do indivíduo.
Interessante observar que esse processo, a vivência da morte em nosso
cotidiano, boa parte das vezes ocorre de forma a não percebermos o seu
impacto e significado. Ficamos insensíveis a ele e passamos a acreditar em
um processo quase que “normativo” acerca das mudanças, perdas, rupturas
e desligamentos. (Conti, 2012, p. 68)
“As tentativas de suicídio e a possibilidade do suicídio parecem provocar em
uma pessoa a sensação fictícia de dominar uma situação pelo controle da vida e
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da morte”. (Pinheiro, Klassen,.Pauls & Santos, 1996 p.74)
Temos clareza de que o comportamento suicida entre pacientes com anorexia
nervosa ainda é subestimado. Talvez por não se configurar em uma tentativa ativa
e sim velada. Não é um desejo de morte e nem de se matar. É um ilusório desejo
de nascer. De se fazer nascer como alguém individuado, eliminando o objeto hostil
internalizado. Esta é uma tentativa de expressão pela incapacidade de traduzir em
palavras os sentimentos. Conforme Botega (2015), nem toda tentativa de suicício
tem por objetivo a morte. Também pode trazer a mensagem de que não aguenta
mais a situação em que está e que não consegue transformar o sofrimento em
palavras ou atitudes construtivas No entanto, nesta caminhada, vai deixando definhar não só o corpo, mas a vida, caracterizando-se como não-vida.
Portanto, Anorexia Nervosa não se reduz a doença orgânica. Não se trata
disso. São expressões sintomáticas em respostas a conflitos psíquicos, familiares e sociais. Negar-se deliberadamente a comer, a ponto de poder morrer,
dirigir as emoções de raiva e frustração para corpo em detrimento de expressar
em palavras, entendemos como uma tentativa de separação, de anteparo contra
a invasão do outro materno .
É fundamental e necessário uma avaliação bem profunda da sintomatologia
dos pacientes, considerando estes aspectos, para melhor definir estratégias de intervenção. Pensamos também na importância de se refletir sobre isto no sentido de
pensar ações de prevenção, pois Anorexia nervosa tem uma média de mortalidade
alta entre os transtornos psiquiátricos. Agras(2001), citado por Sopeski & Vaz, (2008,
p. 267), refere que “a anorexia nervosa é difícil de ser tratada e tem maior média de
mortalidade entre os transtornos psiquiátricos, cerca de 0,59% ao ano. Este valor é
cerca de doze vezes maior que a mortalidade das mulheres jovens na população
geral”. Percebe-se, desta forma, a importância de profissionais de saúde terem cada
vez mais informações e conhecimento a respeito a dinâmica deste transtorno que,
em geral já está num curso avançado quando chega a tratamento.
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A Constituição da Equipe Terapêutica
O processo de formação do terapeuta sistêmico de família

Antônia Simone Gomes1
Resumo
O objetivo desse texto é fomentar uma reflexão acerca de como vai se constituindo o sentimento de equipe terapêutica, tomando como foco as relações estabelecidas em um grupo que participa do curso de formação de terapeutas de
família, que tem como perspectiva o Construcionismo Social. A noção de equipe
terapêutica está associada ao sentimento coletivo de pertencimento ao grupo,
confiança e respeito, noções que integram um conjunto de atitudes orientadas que
se configuram em uma expertise pessoal e grupal que, conjugada ao repertório
teórico e de práticas integradas, permite com que o aluno se sinta encorajado a
dar início ao atendimento terapêutico às famílias. Nessa tessitura, primeiramente,
delineamos os princípios epistemológicos do Construcionismo Social como cenário que coloca em evidência o sentido das experiências pessoais e se coadunam
com a aprendizagem colaborativa. Em seguida o foco recai sobre os aspectos
referentes ao curso de formação do terapeuta com ênfase para o enfoque que
projeta a construção do que denominamos como sentimento de equipe, cujos elementos emergem por meio da mudança de postura, pela escuta sensível e pela
demonstração de um comprometimento responsável e ético com o outro.
Palavras chave: Formação do terapeuta; Equipe terapêutica; Práticas colaborativas
The Constitution of the Therapeutic Team - The process of formation of
the systemic family therapist
Abstract
The purpose of this text is to foster a reflection about how the feeling of a therapeutic team is becoming, focusing on the relationships established in a group
that participates in the training course of family therapists, whose perspective is
1 Graduada em psicologia pela UFRJ, psicoterapeuta familiar, Doutora em Educação pela UFMG,
Membro da ATF, Membro colaboradora CEFAI- Centro de Estudo da Família, Adolescência a Infância. Professora da UEMG/unidade Carangola.
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Social Constructionism. The notion of therapeutic team is associated with the collective feeling of belonging to the group, trust and respect, notions that integrate
a set of oriented attitudes that are configured in personal and group expertise
that, combined with the theoretical repertoire and integrated practices, allows
the student feels encouraged to initiate therapeutic care for the families. In this
context, we first outline the epistemological principles of Social Constructionism
as a setting that highlights the meaning of personal experiences and is consistent with collaborative learning. Then the focus is on the aspects related to the
training course of the therapist with emphasis on the approach that projects the
construction of what we call the feeling of team, whose elements emerge through
the change of posture, sensitive listening and the demonstration of a responsible
and ethical commitment to the other.
Keywords: Therapist training; Therapeutic team; Collaborative practices
Introdução
Pensar os contornos que envolvem a noção de equipe terapêutica dentro de
um curso de formação de terapeutas, requer estarmos atentos às dinâmicas de
interação, às trocas relacionais e aos diálogos que acontecem entre os pares. No
presente texto, estamos tratando do curso de formação de terapeutas de família
ministrado pelo CEFAI, Centro de Estudo da Família, Adolescência e Infância, instituição de atendimento clínico e de formação de terapeutas que se dedica desde
1991 à reflexão teórico e prática no atendimento de famílias, criança e adolescentes.
O curso de Formação em Terapia de Família e Casal, em linhas gerais, tem
o propósito de formalizar uma proposta de consolidação contextual e relacional
para o atendimento às famílias. Este curso pode ser definido como um espaço
de orientação demarcado pela criação de um contexto conversacional que se estabelece por meio de diálogos reflexivos, que se constituem enquanto processo
colaborativo de saberes e fazeres (McNamee, 2014).
Para Ladvocat e Ricci (2009), a formação do terapeuta: “é vista como um
processo de aprendizagem em que de um lado está quem fornece o instrumento
para a construção de um novo papel e função profissional, e de outro aquele
que está buscando o desenvolvimento do referido papel.” (p.464). Para essas
autoras, o processo de formação deve apoiar-se tanto em um constructo teórico
sólido como também deve incluir um trabalho pessoal de cunho terapêutico.
O curso de formação de terapeutas constitui-se em aulas quinzenais em um
percurso de dois anos e meio, sendo que, no primeiro ano de estudo os alunos
dedicam-se às leituras indicadas com objetivo de proporcionar um repertório teó-
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rico-prático que permite que se apropriem dos conceitos que embasam a compreensão da Teoria Geral dos Sistemas (Bertalanffy, 1967), articulados às discussões
que envolvem os conceitos da psicodinâmica, da cibernética e da comunicação.
A proposta do curso subjaz na lógica de pensar relacional, em que o caminho trilhado se sustenta na mudança de paradigma que nos convida a sair de
uma postura cartesiana para perceber a família sob a égide do paradigma da
complexidade (Morin, 1996). Nessa perspectiva, o curso de formação passa a
ser considerado como um processo de construção social de caráter dialético, em
que a linguagem e os processos conversacionais podem ser entendidos como
instrumentos constitutivos de subjetividades, o que equivale a um espaço de
criação/recriação/transformação do sujeito.
A segunda etapa do curso de formação configura-se de forma mais contundente pelo início da prática do atendimento clínico, momento em que o trabalho
em equipe se torna um instrumento fundamental no processo de formação do terapeuta. Esse espaço de interações e produção de conhecimento é marcado por
um sentimento de natureza coletiva que que irá funcionar como um suporte para
os alunos/terapeutas que iniciam a função de atendimento clínico às famílias.
Aqui, a noção de equipe terapêutica está associada a esse sentimento coletivo
de pertencimento ao grupo, confiança e respeito pelo outro, noções que integram
um conjunto de atitudes orientadas que configuram-se em uma expertise pessoal e
grupal que, conjugada ao repertório teórico e de práticas integradas, permite com
que o aluno em processo de formação, se sinta encorajado a dar início ao atendimento terapêutico às famílias inscritas no programa de atendimento clínico-social.
Ao tratar das questões referentes à construção de uma equipe terapêutica no contexto de um curso de formação, deparamo-nos com pontos básicos que se referem tanto aos conhecimentos produzidos e que são construídos a partir do aprofundamento teórico, quanto às competências sociais
e humanísticas que potencializam um espaço de criação/transformação.
Nessa tessitura, os princípios epistemológicos do Construtivismo Social
(Vygotsky, 1984; Castanõn, 2009, 2004), fundamentam os modelos socioculturais que formulam um cenário que coloca em evidência o sentido das experiências pessoais. Ao mesmo tempo adotamos uma abordagem relacional sistêmica
na vertente do Construcionismo Social (Gerken & Gergen, 2010; Gergen, 2009),
aqui entendido como um pressuposto filosófico (Anderson, 2011), cujos significados são gerados nas relações a partir das produções discursivas. Estas são
produções linguísticas negociadas dentro de contextos específicos, com a intenção de comunicar ou expressar algo.
No curso de formação em Terapia de Família busca-se com que a prática
se sustente nos aportes do Construcionismo Social associados aos princípios da
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Teoria Sistêmica, o que significa atuar consoante uma abordagem na qual o foco
está direcionado para o dinamismo discursivo dos acontecimentos, à imprevisibilidade no controle das situações, para o sujeito em sua auto-referência, evidenciando que não existe realidade independente de um observador. Nesse âmbito,
passa-se a reconhecer um mundo em processo de tornar-se, o que significa que
o “dinamismo dos acontecimentos corresponde a uma realidade compartilhada
a partir das próprias experiências individuais, e assim, configura a dimensão dos
espaços consensuais de intersubjetividades” (Vasconcellos, 2002, p. 124).
É importante salientar que o processo de formação de terapeutas sistêmicos
de família tendo em uma capacitação teórico-prática, leva em consideração não só
os princípios básicos de uma epistemologia que coloca o mundo como uma construção, cujos aportes se encontram no Construcionismo Social (Gerken & Gergen, 2010; Gergen, 2009; Japur, 2007), como busca assegurar um trabalho que
se sustenta em dinâmicas de natureza colaborativa (Anderson, 2011; Grandesso,
2000). A proposta colaborativa pressupõe práticas que se alinham aos princípios
valorativos da confiança compartilhada, no respeito mútuo, no diálogo reflexivo,
na alteridade e na disponibilidade em relação ao outro, o que pode ser traduzido
pelo crescente sentimento de pertencimento ao grupo e na responsabilidade ética.
O conhecimento produzido nesse espaço interacional envolve e influencia
tanto as professoras formadoras quanto os alunos, sendo criado um fluxo conversacional de trocas de experiências de natureza colaborativa que passa a afetar as histórias de cada participante. As práticas conversacionais apresentam-se
como instrumentos de transformação e atribuição de sentidos e constituem-se
em recursos potentes no processo de formação, tão diferente do modelo adotado
por outras abordagens, a exemplo da Psicanálise. Com base nesses princípios,
esse artigo tem como objetivo fomentar uma reflexão acerca de como vai se
constituindo o sentimento de equipe terapêutica, tomando como foco as relações
estabelecidas no grupo de formação de terapeutas, que tem como perspectiva o
Construcionismo Social e o aprendizado colaborativo.
Nesse caminho, primeiramente, delineamos os aportes teóricos do Construcionismo Social seguindo os contornos das práticas colaborativas, para em
seguida jogar luz sobre alguns aspectos referentes ao curso de formação de
terapeuta e assim descrever pontos que ajudam a pensar como se dá a construção de uma equipe terapêutica.
O Construcionismo Social
O Construcionismo Social desponta nas últimas décadas como um processo
de construção de conhecimento e proposta epistemológica que coloca em des-
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taque os processos relacionais e discursivos, o que na perspectiva de McNamee
(2003) e Gergen (2009), surge como sendo um conhecimento que se instala no
interior dos processos de intercâmbio social que “ocupa-se de explicar os processos pelos quais as pessoas descrevem, explicam, ou, de alguma forma, dão conta
do mundo em que vivem” (p.23). Para esses autores, a epistemologia dialógica do
Construcionismo Social se perspectiva na criação de práticas conversacionais em
que os conhecimentos passam a ser compartilhados como produtos de sentidos.
Esses aspectos constituem-se a partir de um conjunto de princípios e práticas que
derivam do conceito de responsabilidade relacional, envolvendo os processos interativos como produtores de sentido, gerando ações no mundo.
O Construcionismo Social focaliza as práticas discursivas como base de
qualquer conhecimento e considera os processos microssociais, defendendo
a compreensão humana a partir da esfera relacional em que sentidos e significados são produzidos, o que, no enfoque de Gergen (2009), corresponde à
“construção de sentidos geradas nas práticas sociais cotidianas” (p.26). Esse
movimento se dá sob a égide de uma ação conjunta (Grandesso, 2000) e dialética, em que “o sujeito afeta a realidade social na qual está inserido e passa a ser
afetado pelas mudanças efetivadas nesse contexto, caracterizando assim, um
processo social e linguístico” (p.66).
Sob esta ótica, a linguagem pode ser considerada uma construção social,
fruto de negociação de sentidos onde são ressaltadas as produções discursivas
compartilhadas por um determinado grupo, em um determinado contexto, que
legitimam os saberes e os fazeres do grupo. Dizer que a linguagem é uma prática social é considerar que ela está para além da representação da realidade,
é dizer que a linguagem constrói a realidade. Para o discurso Construcionista
Social, a linguagem é um elemento central na constituição do sujeito. Essa perspectiva nos anuncia que é na linguagem que o sujeito estrutura suas experiências com/do o mundo e de nós mesmos. Para Burr (In CorradI-Webster, 2014) a
linguagem é constituinte do que somos. A linguagem auxilia a organizar nossas
experiências.
O discurso Construcionista Social convida a pensar que as características
que identificamos nos comportamentos das pessoas são construídas com o uso
da linguagem. Nessa proposição, Anderson (2011) aponta o deslocamento do
conceito de linguagem, que passa de um papel representacional da realidade,
como é entendida no paradigma tradicional da ciência, para um lugar de centralidade no processo relacional, situado na produção de sentidos que considera os
discursos como ação conjunta tendo o poder de construir/reconstruir pessoas e
relações. Sob esse enfoque, a linguagem deixa de ser entendida como um meio
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para representar a realidade e passa a ser considerada como um instrumento, o
que Ibañez-Gracia (2004) sistematiza como a capacidade da linguagem não só
em “fazer pensamento” como também de “fazer realidades”.
Considerando o espaço conversacional como uma “arena de negociações”,
local onde emergem experiências que pontuam as diferenças resultando em discursos que possibilitam o compartilhamento de novos significados, entendemos
o espaço da formação do terapeuta como um espaço em que ecoam múltiplas
vozes e sobressaem as singularidades que ganham convergências e divergências no/pelo diálogo.
A abordagem colaborativa
A abordagem colaborativa pode ser compreendida como uma posição filosófica que demarca uma ação compartilhada significada pelo diálogo coletivo,
cujos pressupostos encontram-se assentados em um conjunto de princípios de
natureza relacional, que “pressupõe uma parceria na qual a sabedoria, conhecimentos e costumes dos membros de uma comunidade de aprendizagem local,
são reconhecidos, acessados e utilizados” (Anderson, 2011, p.36). Nessa abordagem os diálogos são considerados recursos linguísticos que colocam em cena
o intercâmbio de ideias, a exploração de pensamentos, a expressão de opiniões
e os sentimentos, com a intenção de entendimento mútuo. Na conversação dialógica os participantes envolvem-se uns com os outros e o conteúdo conversacional fica sujeito à interação e interpretação (Mattos de Brito & Germano, 2013).
Podemos então dizer, que o processo dialógico colaborativo, passa a ser
exercitado como um convite à diversidade em que as diferentes formas de se
entender e de perceber a realidade são expostas. Trabalhar nessa direção, permite o aprimoramento de um nível de interesse pelo ponto de vista do outro,
caminhando para a consolidação de um ambiente de confiança e pertencimento.
A abordagem colaborativa vem sendo compartilhada por vários autores (Anderson & Goolishian,1998; Anderson, 2011) como um processo que opera sob
formas diferenciadas de trocas e interações uns com os outros, de modo que todos contribuem na produção de uma nova compreensão do processo. Anderson
e Goolishian (1998, p.36) partem do pressuposto que “as pessoas vivem e compreendem seu viver por meio de realidades narrativas construídas socialmente,
que conferem sentido e organização à sua experiência”.
Como nos assegura Anderson (2011), este processo acontece em um movimento de mão dupla: o que está sendo aprendido é transformado e as pessoas
que estão envolvidas em todo o aprendizado também são transformadas. Tra-
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ta-se de uma atividade dialógica de natureza coletiva que envolve intercâmbios
de ideias, trocas de experiências, opiniões e sentimentos, através do quais o
produto resultante dessas interações será algo novo.
Para Anderson (2011),
Os parceiros colaborativos, em suas trocas dinâmicas, geram conhecimentos e outras inovações muito mais criativas, abundantes e específicas
ao contexto e necessidades locais do que qualquer membro da parceria
poderia alcançar sozinho. Esse pressuposto baseia-se na suposição de que
o conhecimento é uma construção em comunidade, criado no intercâmbio
social, não na interação instrucional (p.36- 37).
Quando se trata do processo de formação do terapeuta, pode-se dizer que
a postura de natureza colaborativa se constitui na construção de um espaço de
trocas e circularidades de saberes em que especialistas e alunos são afetados
por essa ação. O educador reconhece e valoriza a fala dos participantes de forma incondicional, o que incorre assim na criação de um ambiente de confiança
em que todos participam do processo de transformação. Um influencia o outro
em um processo de construção subjetiva e de co-responsabilidades. Estabelece-se assim, um sistema linguístico dialógico focado na relação, na postura
crítica e reflexiva (Pereira & Riguetti, 2009). A linguagem que circula entre os
participantes se efetiva como instrumento/ferramenta e veículo de construção de
significados, caracterizando esse contexto como um espaço de aprendizagem.
Segundo Anderson e London (2012, p.23), esse tipo de ambiente de aprendizado colaborativo requer valores e atitudes particulares do educador em relação a:
a) a natureza transformadora do diálogo e da colaboração;
b) confiança e segurança nas competências e no julgamento de cada membro quanto; à sua vida diária e futura, e quanto ao que é crucial para elas;
c) o conhecimento e as experiências que os alunos trazem considerados
como valiosos e necessários como os que os professores trazem;
d) ênfase na reflexividade e auto-referência na construção do conhecimento.
O contexto de atendimento clínico
Voltando-se o olhar para o contexto de formação, tomamos como fonte de observação os atendimentos clínicos à família e casal que acontecem como procedimento da prática. Os atendimentos ocorrem na sala do espelho seguindo o modelo
de orientação cuja matriz se sustenta nos aportes da Escola de Milão. Essa proposta
de atuação se estrutura segundo quatro momentos distintos: a pré-sessão, a sessão, a inter-sessão e a pós sessão (Palazzoli, Boscolo, Cecchin & Prata, 1982).
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No que tange à utilização da sala de espelho como recurso didático, Cruz,
Vicente e Pereira (2014) consideram uma ferramenta privilegiada no processo de
orientação, uma vez que possibilita tanto a observação da atuação daqueles profissionais que estão no campo, como permite acompanhar o discurso real explicitado pelas famílias no setting terapêutico. Adotar essa metodologia no processo
de formação, como nos indicam os autores, representa uma “forma generosa dos
mestres abrirem as portas e permitir que sentemos na sala de atendimento, o que
configura assim uma mudança nas relações de ensino-aprendizagem tradicionais,
para outras mais democráticas” (Cruz, Vicente & Pereira, 2014, p.310).
Quanto ao modelo de atendimento temos: a pré-sessão que pode ser entendida como aquele momento de conversação que antecipa o atendimento à família
e se constitui como um espaço de conexão entre as terapeutas de campo, as
professoras formadoras e os demais participantes da equipe. As práticas colaborativas, aí encaminhadas, em geral se apresentam como alternativas úteis para o
desenvolvimento da sessão terapêutica e servem como um aquecimento conversacional que favorece a atenção para os acontecimentos que envolvem a família/
casal. A pré-sessão é também um espaço de fortalecimento dos vínculos entre as
terapeutas que estão atuando no campo, espaço de reflexão e problematização
das situações referentes à família. Nesse momento se estabelece uma interlocução entre os terapeutas de campo e os demais do grupo, em que as múltiplas
vozes têm o poder de construir caminhos possíveis para atuação junto à família.
O momento da sessão, propriamente dito, se configura pela entrada da dupla de terapeutas no setting terapêutico enquanto os demais participantes permanecem acompanhando a sessão por trás do espelho unilateral. A conexão
entre as partes se fortalece na medida em que fica estabelecido que os que
estão atrás do espelho podem intervir na sessão por meio do interfone, caso seja
necessário. Essa possibilidade de participação conjunta opera como ego auxiliar
e representa um elemento positivo de natureza colaborativa. Nesse enquadre,
pode-se dizer então, que é estabelecida uma conexão entre os que estão em
campo e o grupo observador. Essa conexão acontece tanto pela confiança depositada uns nos outros, quanto pelo respeito às diferenças, no que se refere
ao estilo próprio e pessoal de condução do percurso da terapia. É aqui que o
sentimento de pertencimento ao grupo se faz mais presente e a relação colaborativa constitui o elo de ligação entre as partes. Entendemos então, que o lugar
do terapeuta vai sendo produzido pela conexão e sintonia com os participantes
do grupo como um processo de co-construção no contexto conversacional colaborativo em que sobressai a capacidade inventiva de cada um em criar um canal
de comunicação consigo próprio, com o grupo e com a família.
O momento da inter-sessão é marcado pelo encontro dos terapeutas de
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campo com a equipe que permanece atrás do espelho para formularem uma breve conversa para definirem juntos os rumos do término da sessão. Depois desse
encontro, há o retorno à campo para proceder à devolução, que pode acontecer
por meio de intervenções e reflexões realizadas pela dupla de terapeutas, pode
ser proposta uma dinâmica vivencial ou ainda ser finalizada sob a forma de equipe reflexiva, um recurso que se constitui segundo o modelo terapêutico baseado
nos processos reflexivos de Andersen (2002), em que os terapeutas observadores oferecem à família uma reflexão acerca do que observaram e/ou sentiram
com os discursos produzidos na sessão. Nesse contexto a linguagem age como
instrumento propiciador de reflexão e desencadeador de sentimentos e emoções
que fazem ressonâncias com as histórias de vida de cada um dos participantes
que se encontram na sala atrás do espelho.
Quanto ao quarto momento destinado à conversação da equipe sobre o
atendimento à família, a pós-sessão, constitui-se como uma prática privilegiada
na formação do terapeuta, uma vez que nesse contexto, busca-se relacionar os
conteúdos que emergiram da prática aos conhecimentos teóricos. A conversação
colaborativa ganha tessitura à medida que são compartilhadas as percepções e
os sentimentos que emergiram ao longo da sessão de terapia. Podemos dizer
que nesse momento, o sentimento de equipe se materializa no exercício de entrega, de escuta e de disponibilidade em relação ao outro. A prática conversacional dialógica torna-se um instrumento de formação em que é possível identificar
os sentidos atribuídos aos discursos de cada participante, entendendo que essa
construção se dá a partir de como cada um é afetado pelo outro, seja pela história
do cliente, pela fala do professor formador ou pela ação do colega que está em
campo. Vê-se, nesse percurso o delineamento de uma identidade grupal.
Então, como se constitui a equipe terapêutica?
É importante considerar que o sentimento de equipe se dá passo a passo,
ao longo das vivências coletivas e grupais em que são experimentadas posturas mais colaborativas, mais comprometidas, autônomas e responsáveis, o que
permite escutar as diferentes vozes, possibilitando que cada participante (re) conheça seu estilo e se aproprie de recursos significativos para atuação na prática.
Para nós, dimensionar como se constitui uma equipe terapêutica se torna
possível pela observação de mudança de postura dos alunos. As inter-relações
e as trocas conversacionais são significadas como fonte de transformação. É
significativa a mudança de comportamento frente aos novos contextos conversacionais, como também se fortalece a escuta sensível. A realidade discursiva
se apresenta de forma responsável e ética. Aos poucos, o grupo vai se consti-
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tuindo a partir das/nas diferenças, na diversidade, no jeito próprio de cada um se
manifestar em seu processo de subjetivação. O compartilhamento de ideias, o
diálogo reflexivo e problematizador, o exercício de escuta e o limite como forma
de contenção do fluxo de ideias, emergem como elementos que se conjugam na
constituição do sentimento de equipe terapêutica.
Podemos dizer que estamos diante de um paradoxo, pois é na diferença,
nas singularidades e a partir das especificidades, que o grupo se une e constitui-se como grupo identitário. Nesse movimento o grupo cresce e amadurece. A
participação de cada um ganha versão de comprometimento relacional em que
os processos conversacionais são significados com a contribuição de todos os
sujeitos: a expertise de cada um é valorizada no coletivo.
Passamos a apresentar quatro práticas através das quais nos foi possível
perceber indícios de como se dá a constituição do sentimento de equipe.
Postura de acolhimento
Olhando sob a perspectiva do curso de formação, vivenciar a postura de
acolhimento significa experienciar uma posição de alteridade em relação ao outro, o que implica criar um espaço interacional de aceitação e escuta interessada. Acolher o outro em sua singularidade corresponde em imprimir um clima no
qual se aceita a diferença e os pontos de vista distintos, sabendo-se sentir confirmado e aceito pelo que é, incondicionalmente. Isso envolve tanto uma escuta
sensível e atenta sobre o ponto de vista apresentado, como supõe a valorização
da sua expertise e de seu estilo próprio.
No grupo de formação, a postura de acolhimento reflete o amadurecimento
emocional do grupo, o que significa um imbricado processo de construção coletiva que convida os participantes a se tornarem protagonistas desta construção.
Espaço de escuta coletiva
Diálogos reflexivos e o espaço de escuta sensível são aspectos fundantes
no processo de formação do terapeuta, na medida em que se ancora no reconhecimento do outro. Como nos aponta Camargo Borges, (2010), o diálogo
torna-se um recurso importante na promoção da dialética dos saberes, e como
tal a escuta coletiva permite que os processos interativos se tornem mais dinâmicos. A escuta aqui é potencializada como forma de reconhecimento e validação.
Anderson e Goolishian (1994) referem-se à essa postura, como um instrumento
terapêutico a serviço de uma investigação curiosa que se apoia na singularidade e na novidade. A escuta curiosa e atenta se apresenta pelo posicionamento
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válido da história pessoal, ao mesmo tempo em que aposta no desafio do investimento em uma postura responsável co-construída. A escuta coletiva estimula e
encoraja os alunos a se expressarem, pois representa uma forma de elaboração
de seus conhecimentos. Isso equivale à criação de um ambiente de respeito,
pertencimento e co-participação.
No contexto de formação do terapeuta, a escuta coletiva corresponde à
postura de atenção e respeito em relação ao outro, o que sugere uma posição
pautada na construção de saberes que é configurado na relação estabelecida
por meio dos vínculos.
Práticas reflexivas
É importante considerar que ao assumir uma postura reflexiva e de problematização significa ir além da aprendizagem de técnicas e do uso de recursos terapêuticos. Significa, como nos aponta Pakman (1999) desenvolver uma postura
política transformadora que toma o diálogo e as práticas conversacionais como
elementos/ferramentas de transformação.
No curso de formação do CEFAI, o processo de reflexão dialógica se apresenta como um recurso para a mudança de ponto de vista do âmbito individual
para uma perspectiva social e interacional. Nessa abordagem são privilegiadas
as atividades em que se propõe uma postura reflexiva e de curiosidade que suscita uma forma colaborativa e dialógica de aprender. Os significados emergem
do discurso, das conversações e provoca reações emocionais nos participantes.
As atitudes dentro do grupo expressam a capacidade de raciocinar e se emocionar. Trabalhar na perspectiva reflexiva, inclui adotar as ferramentas linguísticas
como elemento mediador facilitador de contextos colaborativos em que a linguagem ganha centralidade e se constitui como instrumento de transformação.
As ressonâncias
A imersão na orientação de base colaborativa valoriza uma forma diferente de escuta trazendo à tona as vozes internas invisíveis tornando-as visíveis.
A ressonância é um mecanismo relacionado às conversações internas que o
terapeuta tem consigo mesmo, sobre os sentimentos e emoções geradas pelo
cliente durante a terapia. Segundo Elkain (1990) as pessoas envolvidas no atendimento da família podem experimentar um sentimento que tem uma conexão
com os fatos e emoções que emergem na/da terapia.
No grupo de terapeutas em formação, as ressonâncias significam a possibilidade de conexão com a história do outro, sintonizada com uma atitude orientada
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para criar uma abertura para a mudança. Aqui, estamos falando da possibilidade
de criação/ recriação que se constitui no espaço da emoção, da interação significativa que se potencializa em um fazer terapêutico que se distancia do uso de
técnicas refratárias, de intervenções engessadas e de posturas pré-concebidas.
Tomando como inspiração a perspectiva de base colaborativa, estar sensível às ressonâncias que aparecem no grupo permite uma atuação menos hierárquica que respeita os significados construídos por cada participante, em sintonia
com a sua própria história.
Considerações finais
Alguns pontos se fizeram marcantes no percurso da formação e que fecundaram um olhar mais aprofundado trazido pelo paradigma relacional. Destacamos a forma como o sentimento de equipe vai se constituindo como postura
de co-construção nas relações. Sintonizada com as reflexões de Japur (2007),
segundo o qual o outro não é considerado uma experiência exterior, mas um co
-autor na construção de nós mesmos, me reporto, mais uma vez à condição de
reflexividade dialógica que supõe uma postura colaborativa que valoriza o ponto
de vista e o jeito de ser de cada participante.
As práticas reflexivas, o acolhimento, a escuta sensível e as ressonâncias
se destacam como recursos privilegiados no processo de formação e como tal,
sobressaem como aspectos constitutivos do sentimento de equipe terapêutica.
Foi possível dimensionar o sentimento de equipe por entre os alunos, à medida
que a mudança de postura se fez pela escuta sensível, pelas diferentes formas
de socialização e pelo comprometimento com o outro. Um ponto considerado
importante no processo de formação como terapeuta familiar diz respeito ao
autoconhecimento e a ética relacional baseada na compreensão do “outro”.
Nesse processo conversacional dialógico são privilegiadas as trocas entre os
pares, as negociações de significados, a ética responsiva, o diálogo reflexivo
e crítico.
As práticas desenvolvidas ao longo do curso visam trabalhar as diferenças
e evidenciar as singularidades. Essas ações tomam como base o sentimento
de pertencimento ao grupo e o sentido de confiança, o que requer um exercício
de entrega dentro dos princípios de alteridade com base no acolhimento e na
escuta. Esses são elementos de base na construção de uma equipe terapêutica
É importante sinalizar que no processo de formação, não se trabalha com
interpretações, avaliações ou julgamento sobre as condutas. O contexto da formação propiciou a aceitação da diversidade marcada pela existência da diferença, a marca da subjetividade de cada um.

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 7(1), agosto, 2018 (38-51)

49

A Constituição da Equipe Terapêutica – A. S. Gomes

Referências
Andersen, T. (2002). Processos reflexivos. Rio de Janeiro: Instituto Noos.
Anderson, H. & London, S. (2012). Aprendizado colaborativo: ensino de professores por meio de relacionamentos e conversas. Nova Perspectiva Sistêmica, Rio de Janeiro, nº43, p.22-37.
Anderson, H. (2011). Uma perspectiva colaborativa sobre ensino e aprendizado:
a criação de comunidades de aprendizado criativo. Nova Perspectiva Sistêmica, Rio de Janeiro, nº41, p.35-53.
Anderson, H. & Goolishian, H. (1998). O cliente é o especialista: a abordagem terapêutica do não saber. In: S. Mcnamee & K. Gergen (orgs.). A terapia como
construção social. Porto Alegre: Artes Médicas. p. 34-49.
Bertalanffy, L. V. (1967). Robots, Men, Minds. New York NY: Braziller.
Castañon. G. A. (2004). Construcionismo social: uma crítica epistemológica. Temas em Psicologia da SBP. Vol. 12, no 1, 67– 81.
Castañon. G. A. (2009). Construtivismo Social: a ciência sem sujeito e sem mundo. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós‐Graduação Lógica e Metafísica do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Disponível em: https://ppglm.files.wordpress.
com/2008/12/dissertacao-ppglm-gustavo-arja-castanon.pdf
Corradi-Webster, Clarissa. (2014) Ferramentas teórico-conceituais do discurso
construcionista In C. Guanaes-Lorenzi, M. S. Moscheta, C. Corradi-Webster,
& L. Vilela e Souza (Orgs.). Construcionismo Social: discurso, prática e produção de conhecimento. Rio de Janeiro: Instituto Noos.
Camargo-Borges, C. (2010). Terapia social: desenvolvimento humano e mudança
social. Arquivos Brasileiros de Psicologia. vol.62 no.3. Rio de Janeiro.p.1-11.
Cruz, H. M., Vicente, A., & Pereira, M. (2014). Formação: um processo colaborativo entre formandos e formadores In C. Guanaes-Lorenzi, M. S. Moscheta,
C. Corradi-Webster, & L. Vilela e Souza (Orgs.). Construcionismo Social: discurso, prática e produção de conhecimento. Rio de Janeiro: Instituto Noos.
Elkain, M. (1990). Se você me ama não me ame: abordagem sistêmica em psicoterapia familiar e conjugal. Campinas, São Paulo: Papiros.
Gergen. K. (2009). Construção social e comunicação terapêutica. Nova Perspectiva Sistêmica, Rio de Janeiro, n. 33. p. 27-43.
Gergen. K.& Gergen. M. (2010). Construcionismo Social. Um convite ao diálogo.
Rio de Janeiro: Instituto Noos.
Grandesso, M. (2000). Sobre a construção do significado: uma análise epistemológica e hermenêutica da prática clínica. São Paulo: Casa do Psicólogo.

50

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 7(1), agosto, 2018 (38-51)

A Constituição da Equipe Terapêutica – A. S. Gomes

Ibanez Gracia, T. (2004). Introduccion a la psicologia social. Barcelona: Editorial UOC.
Japur, M. (2007). Alteridade e grupo: uma perspectiva Construcionista Social.
In L. M. Simão. (Org.). O outro no desenvolvimento humano: diálogos para a
pesquisa e a prática em Psicologia. São Paulo: Casa do Psicólogo.
Ladvocat, C. & Ricci, M. B.z R. (2009). A formação do terapeuta de famílias. In
L. C. Osório & M. E. Pascoal do Valle(org.). Manual de terapia familiar. Porto
Alegre: Artmed.
Mattos de Brito, R. M, & Germano, I. M. P. (2013). Terapia narrativa e abordagem
colaborativa: Contribuições do construcionismo social para a clínica pós-moderna. Nova Perspectiva Sistêmica. Rio de Janeiro, n.47, p.57-73.
McNamee, S. (2014). Construindo conhecimento/construindo investigação: coordenando mundo de pesquisa In C. Guanaes-Lorenzi, M. S. Moscheta, C.
Corradi-Webster, & L. Vilela e Souza (Orgs.). Construcionismo social: discurso,
prática e produção de conhecimento. Rio de Janeiro: Instituto Noos. p.105-132
McNamee, S., & Gergen, K. J. (1999). Relational Responsibility. Resources for
sustainable dialogue. London: Sage Publication.
Morin, E. (1996). Epistemologia da complexidade In F. Schnitman Novos paradigmas, cultura e subjetividade. Porto Alegre: Artes Médicas.
Pakman, M. (1999). Desenhando terapias em saúde mental comunitária: poética
e micropolítica dentro e além do consultório. Nova perspectiva sistêmica, ano
VIII, n`13, p. 6-25.
Palazzoli, M. S; Cecchin.G; Boscolo, L; Prata, G. (1982). Paradoxo e contraparadoxo. Buenos Aires: Ed. A. C. E – Argentina.
Pereira, M. Freitas, & Riguetti, R. (2009). Formador: ética e responsabilidade. In
L. Levy. Os impasses dos formadores em ação: questões difíceis, delicadas
e éticas da terapia familiar. São Paulo: Roca.
Vasconcellos, M. J. E. (2002). Pensamento sistêmico: o novo paradigma da ciência. Campinas, São Paulo: Papirus.
Vygostky, L. (1984). A Formação Social da Mente. Rio de Janeiro: Martins Fontes.
Endereço para correspondência e email:
antoniasimone.gomes@gmail.com
Enviado em 01/03/2018
1ª revisão em 08/03/2018
2ª revisão em 25/05/2018
3ª revisão em 19/06/2018
Aceito em 19/06/2018

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 7(1), agosto, 2018 (38-51)

51

Do Filho ao Casal: A Redefinição como Matriz da Mudança1

Giórgia Reis Saldanha2
Resumo
Este estudo busca apresentar a problemática dos conflitos conjugais que
são denunciados pelo comportamento sintomático de um bode expiatório, o filho pequeno, tendo como elemento norteador a noção de redefinição do sistema terapêutico por reconhecê-la como estratégia promissora de mudanças. Por
meio de uma revisão bibliográfica, o trabalho discorreu sobre três seções que
contemplam a formação do casal: o complexo “encontro das escovas de dente”;
o bode expiatório: o sintoma que denuncia um problema conjugal; e, ainda, a
redefinição como matriz da mudança: o encontro com o casal. Com efeito, será
apresentado o papel do terapeuta familiar e da família, que juntos redefinem o
sistema terapêutico, com vistas à ressignificação dos problemas que bloqueiam
o desenvolvimento do grupo familiar. Entende-se que tal compreensão favorece
a ampliação do olhar dos membros do sistema terapêutico, promovendo uma
prática mais abrangente, sensível e efetiva.
Palavras-chave: terapia sistêmica; paciente identificado; redefinição.
From the Child to the Couple: The Redefinition as the Matrix of Change
Abstract
This study aims to present the problematic of the conjugal conflicts that are
denounced by the symptomatic behavior of a scapegoat – the small child, having
as a guideline element the notion of redefinition of the therapeutic system for recognizing it as a promising strategy for changes. Through a bibliographical review,
this paper discussed three sections that contemplate the couple’s constitution: the
complex “toothbrushes encounter”; the scapegoat: the symptom that denounces a
marital problem; and the redefinition as the matrix of change: the encounter with
the couple. In fact, the role of the family therapist and the family will be presented,
and together redefine the therapeutic system with a view to the resignification of
1 Artigo produzido a partir da Monografia de Conclusão do Curso de Especialização orientado por
Mara Lúcia Rossato
2 Psicóloga. Especialista em Atendimento Clínico, ênfase em Terapia Sistêmica de Casal e Família
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
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the problems that block the family group development. It is understood that this
comprehension is favorable to broaden the view of the members of the therapeutic
system, promoting a more widespread, sensitive and effective practice.
Keywords: systemic therapy; identified patient; redefinition.
Introdução
A redefinição do problema para o qual a terapia foi solicitada é a pedra de toque em que assenta todo o progresso
terapêutico. É o aspecto mais criativo da terapia e o que
permite à família tornar-se o protagonista da sua própria
mudança.
(Maurizio Andolfi)

Este trabalho surge do desejo de problematizar os inúmeros casos de conflitos conjugais atendidos na clínica que são denunciados pelo comportamento
sintomático de um bode expiatório – aqui o filho –, tendo como elemento norteador a noção de redefinição do sistema terapêutico por reconhecê-la como
estratégia promissora de mudanças, assim como a minha vivência teórica e prática enquanto aluna e terapeuta sistêmica do curso de Especialização em Atendimento Clínico, ênfase em Terapia Sistêmica de Casal e Família, na Clínica de
Atendimento Psicológico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
No decorrer da minha trajetória no curso foram recorrentes os casos de pais
que apresentavam uma fala marcada por ideias como: meu filho não está bem,
ou, meu filho tem problema e nós não sabemos mais o que fazer. Assim, a busca
por tratamento psicológico para crianças se tornou muito comum atualmente.
Entretanto, na maioria das vezes, o sintoma manifestado pelos pequenos relaciona-se – diretamente – com o modo de interação disfuncional de sua família.
Por exemplo, o conflito conjugal, tema destaque deste trabalho, é considerado
um dos principais motivos que levam a criança a apresentar comportamento
agressivo, dificuldade de aprendizado, isolamento, entre outros sinais que acusam um sofrimento de toda unidade familiar.
Andolfi, et al. (1989), destacam que a família, com sua solicitação por terapia, tentará impor seu próprio traje, descrevendo-o minuciosamente e convidando o terapeuta a compartilhar sua própria estrutura de referência. A família
– aqui o casal – tentará impor suas próprias regras na intenção de envolver o
terapeuta no seu jogo. Com isso, a formação de um sistema terapêutico exige
contínua redefinição ou reestruturação por parte do terapeuta. Todavia, isso só
será possível se este conseguir mudar o significado atribuído ao comportamento
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sintomático do paciente identificado – o filho. Portanto, o principal objetivo do
terapeuta é esclarecer que o sintoma apresentado está diretamente ligado ao
plano da relação, fazendo isso de tal forma que se torne claro a todos que ele
funciona para manter a homeostase da família, e muitas vezes, no exercício de
não deixar vir à tona um problema maior existente na unidade conjugal.
O relacionamento marital tem sido apontado como um fator preponderante
para a qualidade de vida das famílias, particularmente no que tange às relações
que pais e mães mantêm com suas crianças. O ajustamento conjugal, as formas
de comunicação e as estratégias de resolução de conflitos empregadas pelo
casal influenciam o desenvolvimento de padrões de cuidado dos filhos e a qualidade das relações entre os subsistemas (Braz et al., 2005).
Neste contexto, ao longo da minha experiência clínica no curso de especialização, pude perceber que a formação de um casal é uma das fases mais
complexas do ciclo vital, uma vez que a construção da conjugalidade confrontase absolutamente com os padrões que cada um traz de sua história com as famílias de origem. A força do legado transgeracional de duas famílias influenciam
direta ou indiretamente na construção de um novo sistema. O casal é o eixo
responsável pelo desempenho funcional de toda unidade familiar, e o equilíbrio
relacional é necessário para que a família tenha um ritmo saudável. Entretanto,
ao invés do equilíbrio, algumas famílias apresentam tensões, rigidez ou vínculos
emaranhados, que impedem a mobilidade do sistema, e são nestas famílias que
normalmente surge o filho sintomático.
Atenta à variabilidade cultural nas definições de casal, e pouco afeita às teorizações que infertilizam a capacidade de compreensão, gostaria de enfatizar a
perspectiva de unidade conjugal que tomo como ponto de partida neste estudo.
Falo sobre a relação entre homem e mulher com filhos pequenos, com uma visão que sobrepõe a estrutura do ciclo de vida e os conflitos transgeracionais nos
pontos de transição de um estágio para o outro no processo desenvolvimental
da família.
Em face no exposto, este trabalho se organizou da seguinte forma: primeira seção: Formação do Casal: O complexo encontro das escovas de dente, é
organizado de modo a apresentar algumas problemáticas do casamento, como
a dificuldade de construir uma unidade conjugal diferenciada das famílias de
origem, e as consequências no surgimento de novas funções. A segunda seção:
Bode Expiatório: O sintoma que denuncia um problema conjugal, refere-se a expressão máxima de uma interação familiar disfuncional através de um paciente
identificado, e tem como objetivo destacar o poder ligado a função de um ‘bode
expiatório’. A terceira seção: Redefinição como matriz da mudança: O encontro
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com o casal, trata-se da estratégia que desconstrói a problemática centrada no
indivíduo, e alcança o tratamento do subsistema conjugal a partir da ressignificação do sintoma. A quarta seção propõe as Considerações finais sobre o trabalho.
Formação do casal: o complexo “encontro das escovas de dente”
O ciclo de vida familiar é circular e repetitivo, com isso, podemos contar a
história de uma família a partir de qualquer momento. Começaremos pela formação de um novo casal, pois como já disse Monica McGoldrick, “tornar-se um
casal é uma das tarefas mais complexas e difíceis do ciclo de vida familiar” (p.
184, 2011).
O lugar do casamento no ciclo vital mudou drasticamente ao longo do tempo.
Sobrepostas a essa cortina de fundo emocional global, estão, a mudança no papel
da mulher, o desenvolvimento pessoal, a intolerância a crises, o alto índice de divórcio, a crescente mobilidade da nossa cultura, entre outros fatores que nos convidam
a redefinir, de tempos em tempos, o significado de uma união. Atualmente, muitas
pessoas entendem que o casamento restringe a liberdade individual. Willi (1995)
menciona que, “o desenvolvimento pessoal é um objetivo cultural e terapêutico muito valorizado [...], mas o casamento, por definição, não é uma união livre, é um compromisso. Não combina com a imagem moderna da realização pessoal” (p. 38). Não
obstante, a proposta desta seção é destacar a ideia de alguns jovens adultos que
encaram a união com outra pessoa como a única saída para se obter autonomia, no
instante em que se distanciam dos olhares dos pais/responsáveis. Na realidade, o
que ocorre com essas pessoas é uma falsa ideia de independência e um distanciamento apenas aparente da relação com a família da origem.
No contexto atual, de mutações sociais, o convívio de dois sistemas individuais complexos requer negociação. O casamento exige que duas pessoas
repensem juntas uma grande quantidade de questões que idealizavam previamente para si em termos individuais, e também, que reavaliem as expectativas
sobre o futuro que foram pré-definidas por suas famílias de origem. Conforme
McGoldrik (2011),
O casal precisa decidir a respeito das férias, e como utilizar o espaço,
o tempo e o dinheiro. Também existem as decisões a respeito das tradições
e rituais familiares que serão mantidos e daqueles que os parceiros desenvolverão sozinhos. Essas decisões não podem mais ser determinadas
unicamente numa base individual. O casal também terá que renegociar os
relacionamentos com os pais, irmãos, amigos, família ampliada e colegas,
em vista do novo casamento (p. 185).
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Quando duas pessoas decidem viver juntas, cada qual deve estar disposta
a reorientar seus propósitos individuais, só então poderão formar um casal sadio, com a unidade e a diversidade ao mesmo tempo. Cada um tem aspectos em
comum com o outro, e cada um é diferente do outro. “A diferença é consequência
inevitável da vida humana e precisamos aprender a acolhê-la como um dom, não
como um chamado à guerra” (Satir, 1995, p. 36).
Costumo fazer uma crítica ao dito popular que idealiza o encontro das duas
metades de uma laranja. Ao contrário, defendo a ideia de que a formação de um
casal deve ocorrer entre duas laranjas inteiras. Ou seja, um indivíduo somente
desfrutará de um bom relacionamento com outra pessoa, quando estiver pronto
para viver sozinho. Sobre o tema, Carter e McGoldrick (1995) acrescentam que,
para que o indivíduo consiga unir-se ao outro e estabelecer uma relação íntima
entre o seu eu, o tu e o nós, torna-se essencial que sua identidade já esteja
formada, para que ele possa conciliá-la com a identidade de outra pessoa. Portanto, o cenário ideal é aquele em que os parceiros se tornam independentes de
suas raízes familiares – antes mesmo da união com outra pessoa – ao mesmo
tempo em que mantêm laços estreitos e afetuosos com as mesmas. Sendo assim, o casamento servirá para que todos compartilhem e celebrem a mudança
de status, não apenas do novo casal, mas de todos os membros da família.
Há diferentes exemplos de relação de casal, mas não são exclusivos e tendem a coincidir. O que está por trás de qualquer casamento é a existência de
dois indivíduos aos quais faltam alguma coisa. O que precisam só poderá ser
encontrado no outro. A experiência clínica permitiu descobrir a recorrente queixa
– não explícita – de que o parceiro, ou a parceira, não preenche as necessidades
que os pais não atenderam. Considero que esse processo pode ser remetido a
uma diferenciação incompleta da família de origem. Por assim dizer, Satir (1995)
destaca que, “um dos objetivos terapêuticos consiste em completar a separação
dos pais e construir uma relação verdadeiramente nova, fundamentada em dois
indivíduos e não nas projeções recíprocas” (p. 36).
relação de casal não é apenas a soma de duas personalidades. É mais do
que isso. É um encontro de duas unidades sociais distintas, de duas famílias que
determinam as crenças e expectativas de cada parceiro, e influenciam direta ou
indiretamente no padrão relacional do novo sistema. Assim, um dos preceitos básicos para a permanência e sustentação de um bom relacionamento é a adequada
diferenciação das famílias de origem e a individuação do novo casal. Entretanto, são comuns casais que não conseguem construir uma identidade conjugal, e
embora fisicamente separados de suas famílias, mantém um superenvolvimento
emocional, vínculos emaranhados e fronteiras difusas típicas de tais sistemas.
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De acordo com Willi (1995), para que uma relação seja funcional é importante que as regras não sejam totalmente rígidas, nem modificáveis por um dos dois
membros sem consultar o outro. Esta não é uma tarefa fácil, já que são poucos
os casais que conseguem distribuir as funções de modo paritário ou negociar
as regras que fazem parte do contrato do casamento. Isto significa que a união
com outra pessoa requer uma série de ajustes entre os cônjuges até que estes
consigam elaborar um mundo comum, complementar, compartilhando situações
e ideias, negociando tarefas, modificando papéis e assumindo novas funções.
Ao considerar o contexto atual de maciças mudanças sociais, no qual, por
exemplo, desloca a mulher do papel de dona de casa e a insere como parte
atuante no mercado de trabalho, sublinho outra arena que se torna problemática para uma unidade conjugal desajustada, que é a chegada do primeiro filho.
Numa época de extremas transformações e desafios aos relacionamentos, onde
a estrutura doméstica é cada vez mais incomum, Bradt (2011) diz ter certeza de
que “não existe nenhum estágio que provoque mudança mais profunda ou que
signifique desafio maior para a família nuclear e ampliada do que a adição de
uma nova criança ao sistema familiar” (p.206)
O espaço para paternidade e maternidade pode ser difícil de criar. A criança
pode nascer em um ambiente em que não exista lugar para ela, ou onde existe
um vácuo entre o casal no qual ela deverá preencher, ou ainda, em outro extremo, estão os adultos superenvolvidos na esfera parental. Qualquer um desses
caminhos são facilitadores para o aparecimento de problemas familiares denunciados pela criança ao longo do seu crescimento, tema do próximo capítulo.
Bode expiatório: o sintoma que denuncia
A expressão bode expiatório teve origem em um ritual anual da tradição
judaica, chamado de Dia da Expiação (Yom Kippur, em hebraico). Na tradição
bíblica os sacerdotes lançavam sobre o bode todos os pecados de Israel. Em
seguida, o povo também depositava os seus erros no animal, que logo era abandonado ao relento no deserto, a fim de livrar o povo dos males cometidos, e
também, para que os castigos e as maldições caíssem longe dos fiéis.
No cenário social que vivemos, podemos facilmente citar a atuação de diversos bodes expiatórios, como por exemplo, os deficientes, os homossexuais,
os pobres, os comunistas, entre outros grupos considerados mais fracos. O ato
de criar bodes expiatórios é muito comum entre os seres humanos, seja no âmbito das relações sociais ou até mesmo nas interações pessoais.
Na Psicologia de abordagem Sistêmica, o termo, também chamado de pa-
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ciente identificado, é empregado para caracterizar um indivíduo que expressa,
através de um comportamento sintomático, um sofrimento que pertence a todos
os membros de um sistema familiar. Em terapia, nos casos em que a criança é
apontada como detentora do problema, Andolfi, Angelo, Menghi e Nicolo-Corigliano (1989), lembram que:
Em geral, os desejos da família baseiam-se na lógica psiquiátrica da
delegação da doença no indivíduo. Embora este conceito de doença mental
assuste a família, também lhe dá segurança: a doença num membro individual explica as dificuldades de toda família que tem de suportar os seus
efeitos, enquanto os outros membros não precisam se sentir diretamente
implicados (p. 94).
A família é um sistema aberto em constante modificação. Cada mudança
abala consideravelmente o seu funcionamento e requer um processo de adaptação. Algumas famílias são mais flexíveis às transformações, outras são mais
rígidas, e qualquer mudança nas relações é percebida como uma ameaça ao
esquema interacional de cada membro. Andolfi et al. (1989) destacam que uma
reação ao espectro da mudança, que é percebida como traumática ao sistema
inteiro, é selecionar um membro da família para transmitir o stress através da expressão de uma sintomatologia. O comportamento sintomático do membro identificado funciona como um regulador homeostático, ou seja, serve para manter o
equilíbrio e focalizar toda a tensão sobre ele em épocas em que a estabilidade
do grupo parece estar em perigo.
Alguns casais carregam consigo a ideia antiga de que as crianças não
percebem as problemáticas familiares que acontecem ao seu redor. Baseados
nessa crença é que muitos deles não preservam os olhos e os ouvidos dos
seus filhos, e protagonizam discussões sérias e até mesmo agressões físicas na
frente dos pequenos. Entretanto, além de ver e ouvir, as crianças sentem e se
afetam com o clima tenso do ambiente no qual estão inseridas. São sensíveis
ao ponto de responderem aos estímulos do amor e da discórdia, das brigas e
da desunião. Como consequência disso, surge a sintomatologia nos filhos, ou
seja, eles adoecem, ficam agressivos, ansiosos, apresentam baixo rendimento
escolar, entre outros sinais que denunciam um problema maior que o casal não
consegue lidar. Mas, infelizmente, a maioria dos pais não se dão conta de que o
sofrimento dos filhos é reflexo de uma relação conjugal disfuncional, e somam a
situação da criança como mais um problema a ser solucionado, no qual não se
percebem diretamente implicados.
A transição para a paternidade e maternidade é um dos principais desafios
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para os jovens casais contemporâneos. Esse estágio modifica o equilíbrio entre
trabalho, amigos, e família ampliada. A chegada de um filho pode ter diferentes
significados na vida de um casal. Para alguns, este momento é minuciosamente planejado – o que não anula o nascimento, também, de dificuldades. Para
outros, representa uma exigência indireta da sociedade e/ou de suas famílias
de origem. E ainda um terceiro, um filho pode ser desejado para dar sentido ao
casal, na tentativa de superar alguns problemas do relacionamento conjugal.
Embora o último seja considerado uma tentativa muito frequente, os resultados,
na maioria das vezes, não são os esperados. Não há filho que possa desempenhar o papel de solucionar os conflitos entre os pais, e, inevitavelmente, ao longo
do seu crescimento sofrerá as consequências por ter falhado na missão que lhe
foi atribuída.
Quando surge o filho sintomático, os pais, na ânsia de solucionar o ‘novo’
problema, procuram profissionais para auxiliar a criança. A minha experiência
clínica no atendimento de casais com filhos pequenos na Clínica de Atendimento
Psicológico da UFRGS, mostrou, em diversos casos, que os pais trazem para terapia a sua própria definição do problema, e também, as suas próprias expectativas sobre o resultado, no qual não se percebem responsáveis. Como, por exemplo, no caso de um menino de 10 anos que foi apresentado pelos pais como uma
criança extremamente agressiva, desafiadora e com baixo rendimento escolar.
A mãe, dona de casa e diagnosticada com depressão, imersa nas questões do
menino, queixava-se que o pai não participava da educação do filho, em suas
palavras o marido não tinha pulso firme [sic]. O pai, mestre de obras, defendia-se
ao dizer que a família estava passando por dificuldade financeira, e ocupava a
maior parte do seu tempo com o trabalho, e ao chegar em casa, quando disposto, gostava de brincar com o filho. O menino, de cabeça baixa, acompanhava em
silêncio as falas dos pais, que por alguns instantes deixaram de lado a queixa
sobre o comportamento sintomático do pequeno e ocuparam o tempo com trocas de ofensas entre o casal. A mãe, autoritária e controladora, lembrava que
estavam ali por causa do filho, e dizia, repetidas vezes, que não adiantava falar
sobre o seu relacionamento pois o marido não iria mudar. Assim, durante algumas semanas o pai não esteve presente nos encontros e somente retornou após
inúmeras tentativas minhas de contato.
O sistema familiar faz seu pedido: ajude-nos a mudar o nosso filho sem interferir em nossas relações. Diante disso, paciente identificado é frequentemente
levado à terapia, e uma vez que ele é o doente, não há espaço para questionamentos sobre o ato de preocupação e cuidado dos pais. No entanto, sabese que a absoluta centralidade na sua patologia preenche o mundo da família,
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bloqueando o aparecimento de qualquer outro problema, na maioria das vezes,
conjugal. Sobre isso, Andolfi et al. (1989) advertem que uma terapia que se “assente nesta base é inevitavelmente ineficaz e encoraja a passividade. Fornece
respostas estereotipadas e que, em geral, são rapidamente transformadas em
rótulos de diagnóstico” (p. 92).
A enorme importância da função do bode expiatório explica a dificuldade de
ampliar o sintoma de modo a envolver todas as relações familiares. Por isso, antes de trazer à tona as tensões da unidade conjugal, o terapeuta deve se comunicar com a família por meio da mesma via usada entre eles para se comunicar
entre si: o paciente identificado. Andolfi et al. (1989) destacam que, “se começarmos a fazer nosso trabalho terapêutico atacando a função do paciente identificado, estaremos agindo sobre os mesmos mecanismos que o levaram a tornar-se
bode expiatório” (p.57). Isto significa enfrentar, precipitadamente, a pobreza das
interações do casal. Assim, para ultrapassar a função do paciente identificado
e alcançar a rede de funções da família, o terapeuta deve ir com calma, pois o
movimento dos pais de negar questões pessoais e conflitos conjugais, também
diz muito sobre a saúde mental do sistema familiar (Andolfi, Angelo, Menghi &
Nicolo-Corigliano, 1989).
Aos olhos da terapia sistêmica o paciente identificado tem enorme poder sobre a sua família. No sistema terapêutico isto não é diferente. Assim, através dele,
desde a primeira sessão o terapeuta deve tentar envolver a família no processo.
“Cada membro deve sentir-se motivado a retornar, a comprometer-se com alguma
coisa que lhe diz respeito profunda e pessoalmente” (Andolfi et al., 1989, p. 62).
Neste caminho, o terapeuta trabalha no sentido de deslocar a centralidade no paciente identificado e assume o lugar de diretor na terapia familiar. Se o terapeuta
é bem-sucedido, a rigidez funcional original da família gradualmente dá lugar a
maior elasticidade da atribuição de funções individuais e dos subsistemas. A estrutura familiar inicial, altamente estabilizada, é pouco a pouco substituída por uma
nova organização, que é instável e provisória (Andolfi & Angelo, 1981).
No instante em que o terapeuta assume o comando do sistema terapêutico
– papel antes exercido pelo bode expiatório – ele deve alterar os desejos estereotipados que a família traz para terapia. Em seu livro Terapia Familiar, Maurizio
Andolfi diz que o terapeuta precisa redefinir a relação terapêutica não mais como
uma intervenção centrada num indivíduo <doente>, mas, de modo que a família
se torne responsável pela solução dos seus problemas de interação, à medida
que estes se clarificam com a ajuda do profissional (Andolfi, 1996). A terapia
pode ser transformadora até que a relação entre terapeuta e paciente identificado seja redefinida.
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Redefinição como matriz da mudança: O encontro com o casal
Uma das considerações da Terapia Sistêmica, que norteia o meu trabalho
como terapeuta, consiste na ideia de que o problema apresentado pelas famílias
é construído nas relações. Da mesma forma considero importante a desconstrução. “Ampliar o problema é redefini-lo, desconstruir a ideia de que ele está no
indivíduo. Se está nas relações, mudando-se estas, desconstrói-se o problema”
(Oliveira, Flôres & Cunha, s.d.).
Na clínica é comum receber famílias que debruçam no colo do terapeuta a responsabilidade pela solução do problema de um membro específico. Se
adotamos a abordagem sistêmica, devemos explorar o contexto interpessoal
do paciente identificado – filho –, como meio de ressignificar o comportamento
sintomático no qual tem a função de denunciar um problema conjugal. Andolfi
(1989,1996), em mais de uma de suas obras, defende a ideia de que o terapeuta
precisa, fundamentalmente, propiciar uma redefinição da relação terapêutica, a
fim de que o sistema familiar assuma o comando de seus problemas de interação, à medida que estes se clarificam com o auxílio do profissional. O terapeuta
necessita adquirir uma nova forma de poder, baseado na sua capacidade de se
envolver ativamente nas contradições, papeis e estereótipos sociais que atuam
tão fortemente sobre a família e o sistema terapêutico.
A principal intenção das pessoas que buscam psicoterapia é de aliviar o
estado de sofrimento que ocasionou o pedido de uma intervenção. Todavia, a
queixa toma sentido diferente conforme a perspectiva com que a consideramos.
Se o olhar do terapeuta para o sofrimento indica uma perturbação mais ampla,
que afeta e que por sua vez é afetado por outros fatores, iremos na direção de
encontrar o significado interativo do comportamento disfuncional e suas implicações no contexto em que ele apareceu. Neste sentido, o sintoma manifestado
pelo paciente identificado já não será percebido como uma problemática individual, redefinido, ele servirá como incentivo ao crescimento de um grupo que
compartilha uma história em comum.
A redefinição proposta neste estudo provoca a problematização de um ditado popular cristalizado há muito tempo em nossa sociedade. Muitos já ouviram
ou disseram que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Entendo
que os ditados populares aparentemente carregam uma sabedoria irrefutável,
mas nem sempre é assim. Normalmente os opostos não se atraem por muito
tempo, e o casamento não é uma estrutura blindada de questionamentos. Se
os pais pudessem facilmente admitir as suas dificuldades maritais os filhos não
precisariam, na maioria dos casos, expressar o conflito através de um comporta-
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mento disfuncional. O exemplo clínico do menino de 10 anos citado no capítulo
anterior, é um caso típico de conflitos conjugais que são denunciados através
de uma sintomatologia em um membro mais fraco. No decorrer dos encontros
com a família, ficou, cada vez mais claro, que as dificuldades conjugais impossibilitavam a eficiência no cuidado com o filho. Assim, encorajados a enfrentar
as problemáticas de uma relação marital insatisfatória para ambos, o menino,
deixou de fazer parte do sistema terapêutico e rapidamente alcançou melhor
rendimento no aprendizado escolar. Logo, é possível resolver situações difíceis
libertando o indivíduo do seu papel de bode expiatório e a família do seu papel
de culpado, permitindo que o casal descubra as suas próprias capacidades de
mudança em prol de um relacionamento familiar saudável.
Andolfi (1996, p. 95) diz que, “se esperarmos conseguir resultados satisfatórios na terapia, é essencial um contexto viável. No entanto, raramente se cria
contexto satisfatório sem um processo de redefinição”. Nas famílias em que a
criança tem a função de estabilizar uma díade marital, essencialmente, em terapia sistêmica familiar, ocorrerá uma mudança de direção da unidade dos pais e
filho para o casal. O terapeuta assume o lugar da criança, então, a questão passa a ser como o terapeuta pode se retirar sem o casal se desestabilizar e sem
trazer a criança de volta (Haley, 1978). Nasce assim a terapia sistêmica de casal
e a busca pela autonomia na administração dos conflitos maritais.
Considerações Finais
O convívio com pessoas tão múltiplas e com tanta expressão cultural, tornou a minha visão de mundo muito mais pluralista. Na clínica tenho como elemento norteador da minha prática, a ideia de que, o que ocorre num indivíduo
que faz parte de uma família, não decorre apenas de condições internas a ele,
mas também, de um intenso intercâmbio com o contexto mais amplo no qual
ele está inserido. Ele não só recebe o impacto desse ambiente como atua sobre
ele, influenciando-o, e sendo por ele influenciado (Minuchin, 1982). A partir deste enfoque multifacetado, que o atendimento sistêmico familiar procura, diante
das motivações da família, propiciar um espaço terapêutico no qual possa ser
utilizado como uma espécie de caixa de ressonância de conflitos, expectativas e
tensões interpessoais que até então não tenham sido reconhecidas, ou tenham
ficado ocultas atrás de uma patologia de um dos membros da família.
Como proposta deste estudo, iniciamos a discussão a partir da formação
de um casal. Com base na ideia de que o ser humano é um ser relacional, de
modo geral, sabemos que o homem e a mulher buscam, no decorrer de suas
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vidas, um(a) companheiro(a) para vivenciar algum tipo de união, legitimando
não apenas o encontro de dois indivíduos, como também, o encontro entre duas
famílias. Juntos e separados assumem o processo dialético – desafiador – de
pertencimento e diferenciação. Cada parceiro deve se separar de suas famílias
de origem – na medida em que mantém os vínculos afetuosos –, para formar a
sua própria identidade conjugal. Quanto mais separados, mais estarão juntos,
aumentando sua individualidade e intimidade, possibilitando novos modos de
funcionamento e expectativas desta relação.
Não obstante, é comum a dificuldade de elaboração de elementos que perpassam a construção da unidade conjugal. Vimos que, em famílias com filhos
pequenos, a relação disfuncional do casal, afeta diretamente o desenvolvimento
emocional da criança. Como refúgio das questões próprias, os pais delegam ao
filho o papel de doente – bode expiatório –, e este é frequentemente levado a
terapia. Assente na ideia de que o sintoma da criança vem acompanhado de disfunções em outras áreas de relações, o trabalho terapêutico naturalmente buscará ampliar o significado interativo do problema, ou seja, o terapeuta deslocará
a sua atenção do comportamento individual para a observação das interações
familiares.
A redefinição do problema é o foco principal do progresso terapêutico. Significa mudar o enquadramento conceitual e emocional em relação ao qual uma
situação é sentida, e colocá-la em outra moldura, a fim de alterar a percepção
que a família tem do sintoma individual, e, desse modo, ter acesso total ao sistema familiar. Deste modo, assim como Menghi (1977), apud Andolfi et al., (1989),
reforço a ideia de que não podemos mais ver o paciente como personificação da
fragilidade, nem podemos acreditar que certas funções exercidas por ele e pelos
membros de sua família, têm qualquer chance de evoluir em uma situação de
proteção. O problema, se existe, repousa no sentido de não confundir as funções
com os indivíduos que as exercem. É nosso dever, portanto, atacar as primeiras
(funções) enquanto apoiamos os últimos (paciente), evitando escrupulosamente
fazer o contrário.
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Estranhos Íntimos: Episódios com Meu Pai1

Vincenzo Di Nicola2
Penso a humanidade como
uma família que mal se conheceu.
Theodore Zeldin (2008)

Resumo
Nessas memórias contadas em quatro episódios, o autor, um psiquiatra infantil e psicoterapeuta familiar italiano que vive no Canadá, revisita seus encontros episódicos com seu pai, de seu primeiro encontro até sua morte. O primeiro
episódio relembra quando, já adulto, ele conheceu seu pai italiano pela primeira
vez, no Brasil. Escreveu suas memórias para a revista Terapia Familiare sobre aquele emocionante encontro intitulado “Estranhos nunca mais” (Di Nicola,
1995). Após quase 20 anos de encontros episódicos entre pai e filho e familiares, o autor revisita seu relacionamento com seu pai e sua família brasileira,
seguindo a morte de seu pai no segundo episódio. Postergado e episódico por
um lado, provocativo e profundo por outro, o terceiro episódio descreve o enigma da vida de seu pai com a metáfora de “A Terceira Margem do Rio”, após
um clássico conto brasileiro (Guimarães Rosa, 1962). Encaminhando-se para o
fim da sua vida, com uma última e surpreendente revelação sobre os mistérios
de sua ausência, seu pai permite ao autor reconhecer, retrospectivamente, que
eles foram familiares, mas desconhecidos um do outro. No quarto episódio, essa
série de encontros episódicos, mas profundos, com o homem que se tornou um
estranho íntimo é entendida como nada menos do que um evento na vida do autor, abrindo possibilidades, transformando tudo. As memórias encerram-se com
uma coda de reflexões para terapeutas sobre o pensamento slow e a terapia do
evento, que não tem outro objeto a não ser a si próprio.
Palavras-chave: relações familiares; relação pai-filho; estranho íntimo.

1 Publicado em um número especial sobre pais da revista Terapia Familiare (Roma, Itália) e em um
livro publicado por Maurizio Andolfi e Antonello D’Elia (Milão: FrancoAngeli). Traduzido do inglês por
Vanessa Di Nicola Bertuzzi com o auxílio de Jackie Massagardi Mendes, Maria Inês Santos Rosa e
Letícia Castagna Lovato.
2 Vincenzo Di Nicola, médico psiquiatra, terapeuta familiar e filósofo, trabalha com crianças e famílias na Universidade de Montreal, onde é Professor Titular de Psiquiatria. E-mail: vincenzodinicola@
gmail.com.
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Intimate Stranger: Episodes with My Father
Abstract
In this memoir told in four episodes, the author, an Italian child psychiatrist
and family psychotherapist who lives in Canada, revisits his episodic encounters
with his father from their first meeting to his father’s death. The first episode recalls
how he met his Italian father for the first time in Brazil as an adult. He wrote a memoir for Terapia Familiare about that emotional encounter entitled, “Strangers No
More” (Di Nicola, 1995). After almost 20 years of episodic father-son and family
encounters, the author revisits his relationship with his father and his Brazilian family following his father’s death in the second episode. Deferred and episodic on
one hand, provocative and profound on the other, the third episode describes the
enigma of his father’s life with the metaphor of “The Third Bank of the River,” after
a classic Brazilian short story (Guimarães Rosa, 1962). Towards the end of his life,
with a final, startling revelation about the mysteries of his absence, his father allows
the author to recognize retrospectively that they have been familiar but unknown to
each other. In the fourth episode, this series of episodic yet profound encounters
with the man who became an intimate stranger is understood as nothing less than
an event in the author’s life, opening possibilities, transforming everything. The
memoir closes with a coda of reflections for therapists on slow thought and evental
therapy that has no other object than itself.
Keywords: familial relationship; father-son relationship; intimate stranger.
Estranhos nunca mais
Minhas primeiras memórias sobre meu pai chamam-se “Estranhos nunca
mais”. Elas recontam a esperançosa história de minha viagem ao Brasil, em
1994, para encontrar meu pai Giuseppe, em Jundiaí, São Paulo, realizada pela
primeira vez com meu filho, Carlo, que tinha 10 anos. Além de meu pai, conhecemos sua esposa brasileira, Mira, e também seus filhos e netos. Meu pai estava
tão tocado pela nossa visita que insistiu em conhecer o resto de minha família e,
em duas semanas, a mãe de Carlo e nossa filha, Nina Mara, que tinha 7 anos,
juntaram-se à reunião familiar no Brasil.
Em nosso retorno, escrevi sobre minha jornada no Brasil. Criado na Itália e no
Canadá por minha mãe, Nena, e sua família, eu tinha me tornado um psiquiatra e
um terapeuta familiar, e a história de minha família foi publicada em italiano na revista Terapia Familiare (Di Nicola, 1995), em inglês na Family Therapy Networker
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(Di Nicola, 1996), e mais tarde, traduzida em muitas línguas, notavelmente em
espanhol e português. Curiosamente, essas são as línguas que meu pai falava e
na ordem em que ele as viveu em sua vida – italiano, espanhol e português.
Naqueles dias, meu pai havia me perguntado sobre meu trabalho. Quando eu
disse a ele que era um psiquiatra infantil, trabalhando com crianças e famílias interculturais como um terapeuta familiar, ele disse em italiano, sorrindo ironicamente, “Então você está trabalhando em seu próprio caso!” De fato, eu estava e aquele
encontro me libertou e desencadeou em mim uma fonte de energia para escrever,
de autobiografia à poesia, e de ficção à filosofia. Na verdade, aquela carta tornouse o capítulo final de meu livro sobre Terapia Familiar Cultural (Di Nicola, 1997),
felizmente traduzida para português, um ano mais tarde, como Um Estranho na
Família (Di Nicola, 1998). Meu livro conclui com essa lição de vida:
Alguns dizem que você não pode voltar para casa; outros dizem que
você pode e deve. Eu digo: nunca deixamos nossa casa, e como um caracol
preso à sua concha carregamo-la conosco onde quer que formos.
O cartão-postal
Uma carta sempre chega ao seu destino.
– Jacques Lacan (1998)
Muito antes, em 1983, quando eu estava para me casar com a mãe dos
meus filhos e ainda desconhecendo meu pai, recebi um cartão-postal em Montreal de um lugar que eu não reconhecia, chamado Jundiaí – São Paulo, e assinado em inglês: “Luis Eduardo, seu meio-irmão do Brasil”! Edgar Allan Poe
escreveu um romance policial sobre uma carta que é roubada em frente à pessoa a quem havia sido destinada, escondida à vista de todos, e eventualmente
entregue ao destinatário. Como o psicanalista Jacques Lacan observou sobre
aquela carta literária, o cartão-postal de Luis Eduardo chegou ao seu destino. E,
embora tenha sido deixada à vista de todos, a pessoa a quem ela se destinava
– eu – não recebeu a mensagem de imediato.
O cartão-postal me convidava para participar de uma família brasileira onde
eu tinha certa presença, mas que só havia criado uma ausência em minha vida.
Tendo acabado de iniciar minha residência em psiquiatria, às vésperas de me
casar, deixei o cartão-postal – que revelava um maremoto de possibilidades – de
lado. Senti que estava em um dilema relacional, uma situação que rompe fronteiras e abre espaço. Mas estava no meio de outra abertura – a vida matrimonial
e uma família – e eu não estava pronto.
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Não respondi a Luis Eduardo.
Mais tarde, soube que ele havia escrito tal cartão-postal em um momento de
crise, tentando encontrar um porto seguro em sua vida. Depois de a mãe de sua
noiva ter proibido seu casamento, Luis Eduardo estava à deriva. Já grávida, sua
noiva corajosamente escolheu ter seu bebê, casou-se com outro homem, e criou
a sua filha, chamada Thais, em sua nova família.
Após conhecer meu pai e Mira além de seus outros filhos brasileiros –
meus irmãos Carmen Silvana e sua filha Vanessa, José Carlos e seu filho
Pier Riccardo, e Julio César – eu tive uma surpresa final e agradável, quando
uma adorável jovem apareceu à porta de meu pai e olhou para mim como se
procurasse algo. E quando eu procurei pelo rosto de meu pai para entender o
significado desse encontro silencioso, ele disse com seu jeito de falar baixinho,
“Essa é Thais, filha de Luis Eduardo.” Seus olhos grandes e brilhantes buscavam em minha face traços de seu pai, apelidado de Dudu pela família. Nunca
tendo conhecido seu pai, Thais sentiu uma vicária ligação comigo como outro
membro estranho na família, assim como seu pai e ela. E como eu, ela era uma
estranha que veio para casa. Depois desse encontro, Thais veio morar com a
família de meu pai em Jundiaí.
Quando meu pai faleceu em junho de 2013, vim de Montreal para Jundiaí
para estar com minha família brasileira para o funeral. Ao mesmo tempo, minha
noiva brasileira, Letícia, estava prestes a vir para Montreal para conhecer minha
família no Canadá pela primeira vez. Entrei em contato com Thais novamente
para convidá-la para o funeral de seu avô. Ela estava feliz por ter notícias minhas
novamente, entristecida pela notícia, e preocupada em não ser bem recebida
pela família por ter se afastado deles novamente. Minha família brasileira não
conhecia seu marido e seus dois filhos. Com uma surpreendente segurança,
disse a ela: “Estou te convidando e você pode me acompanhar.”
Ela compareceu ao funeral comigo, dois estranhos, em diferentes formas,
em nossa própria família brasileira. Assim, reconstruímos a família Di Nicola no
Brasil. Ela soube do destino de seu pai na Itália e solucionamos outra dúvida em
sua mente: sim, ela tinha um meio-irmão morando lá! Ela havia confundido os
nomes e os lugares e nunca o havia encontrado. Pensava que ele se chamava
Luca, mas seu nome é Samuele e ele vive em Lecco, perto de Milão. Naquela
mesma noite, ela conseguiu encontrá-lo através das mídias sociais!
Agora, como o mais velho Di Nicola na família – com o pai de Thais e nossos dois irmãos brasileiros já falecidos – havia me tornado, então, o patriarca da
família Di Nicola em três continentes. Letícia juntou-se a mim no aeroporto de
Guarulhos, em São Paulo, onde eu havia encontrado meu pai, 19 anos antes, e
seguimos para Montreal.
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O cartão-postal de Luis Eduardo chegou ao seu destino, mas a pessoa a
quem ele se endereçava entendeu-o somente três décadas mais tarde. E sua
mensagem silenciosa ecoa dentro de meu peito até se tornar um rugido. Como a
voz mística nas Cavernas de Marabar do romance de E. M. Forster, Uma Passagem para a Índia (2005), o significado dessa máxima move-me até me levar aos
limites do que posso suportar e então, pouco antes de romper, no limiar de uma
loucura purificadora, consola-me:
Conecte-se.
Na terceira margem do rio
No final, não vejo meu pai de forma resolúvel. Seja em minha mente ou em
meu coração, não consigo compreender sua vida por completo. Havia sempre
somente um caminho aberto: simplesmente passar tempo com ele, estar presente com ele, e viver o momento. É o que significa ser um filho.
E agora, não há mais momentos, e meu pai continua um enigma. Aos 60
anos, tornei-me um homem. Era tempo, como São Paulo aconselha em sua Primeira Carta aos Coríntios, de deixar as coisas de menino.
De filho a patriarca. Tudo que era necessário foi uma morte e uma abertura.
Com a morte de meu pai e o retorno da filha de Luis Eduardo, Thais, à sua família paterna de origem, eu estava pronto para ser um homem e me casar com
minha noiva brasileira, Letícia.
Em seu evocativo romance, O Ano da Morte de Ricardo Reis, Saramago
(1984) lança Ricardo Reis, um heterônimo do poeta português Fernando Pessoa, à sua morte sem completar seu manuscrito de poemas a fim de “livrar o
mundo de mais um enigma”. Ao contrário de Saramago a quem chamo de o
mago amargo, o amargo senão brilhante mago das cartas portuguesas, eu posso tolerar enigmas em minha vida.
Um dos enigmas da história da minha família foi a questão existencial do
porquê meu pai abandonou minha mãe, logo após minha concepção, para retornar à América Latina. Ele simplesmente parece ter desaparecido e nem mesmo
as autoridades italianas e canadenses conseguiram descobrir seu paradeiro. Minha mãe e eu passamos décadas vivendo aquela ausência e aquele mistério até
meu pai revelar a fonte de tal enigma poucos meses antes do derrame cerebral
que eventualmente tirou sua vida.
Com grande clareza de propósito e pulsão narrativa, meu pai sentou-se ao
meu lado para me contar essa parte crucial de sua história de vida. Na Itália, ele
havia sido secretário do Internacional Socialista que o enviou a uma missão na
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América Latina, durante uma época de ditaduras militares e militância esquerdista. Ele foi primeiramente enviado à Venezuela.
Um dia, devido a uma doença, ele perdeu uma reunião de seus companheiros socialistas em Caracas, sendo todos eles presos e mais tarde mortos. Foi-lhe
avisado que ele estava sob risco de morte e um plano foi elaborado para sua
fuga secreta do país. Com detalhes vívidos em sua memória 60 anos mais tarde,
ele reviveu comigo sua fuga de carro e ônibus, evitando aeroportos, portos e estações de trem, nomeando estradas, ônibus e horários como se tivesse viajado
por eles alguns dias antes. Meu pai tinha uma mente brilhante, mas estas são
marcas de uma memória traumática.
Em La Paz, Bolívia, o embaixador italiano disse-lhe que estaria a salvo com
amigos em São Paulo, Brasil, mas quando ele chegou, se sentiu intensamente
desconfortável e sob escrutínio, partindo então para Buenos Aires, Argentina.
Anteriormente, ele havia me contado sobre suas curtas experiências naquele
lugar, onde os porteños (nativos de Buenos Aires) desrespeitosamente chamavam os italianos tanos (de napoletanos, nativos de Napoles). Eventualmente, ele
voltou para São Paulo, onde fez uma nova vida com sua família brasileira.
Eu não tive tempo para reconstruir de que maneira sua viagem de volta para
a Itália, a fim de encontrar minha mãe, se encaixa na história. Em algum lugar,
entre sua estadia em La Paz e seu estabelecimento em São Paulo, ele retornou
à Itália e à noiva que o esperava. O plano era que eles se estabelecessem em
São Paulo. Já concebido na Itália, meu destino – o qual meu pai acreditava –
era nascer em São Paulo. Algo interveio. Apavorado, fugindo por sua vida, meu
pai passou a esconder-se, reconstruindo uma vida paralela em São Paulo, uma
cidade e um estado grandes o suficiente onde se perder.
Isto explica porque não pudemos encontrá-lo. Porém, algo aconteceu. O
destino no qual meu pai encontrou refúgio eventualmente rompeu essa máscara
de ocultamento e seu filho, Dudu, me escreveu aquele fatídico cartão-postal.
E através de seu cartão, encontrei nosso pai. Dudu estava perdido então, mas
onze anos mais tarde, sua mensagem chegou. A conexão estava feita.
***
Outro mestre das cartas portuguesas, o diplomata e escritor brasileiro Guimarães Rosa (1962) escreveu um conto que serve como a ultima palavra a respeito do meu pai, “A Terceira Margem do Rio”. Neste conto que ressoa um jogo
de palavras idiossincrático e um realismo mágico, um pai que não consegue ser
entendido por seus filhos decide entrar em um rio com uma canoa. Lá, ele rema
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dia após dia para depois somente estar inerte, evitando voltar a qualquer das
margens do rio, mas criando por seus esforços uma terceira margem.
Na verdade, moro em uma ilha chamada Montreal, no meio de um rio chamado São Lourenço. Aqui, falamos de margem norte e margem sul. A ilha por si
só é, para mim, a terceira margem do rio. Em um país dividido entre os primeiros
povos e as raças fundadoras, entre as maiorias e minorias anglofônicas e francofônicas e em uma vida distribuída entre minhas raízes europeias (nasci na Itália
onde meu filho, Carlo, está trabalhando para as Nações Unidas em Roma) e
meus ramos norte americanos (minha filha, Nina Mara, está estudando medicina
em Montreal), entre a prática da psiquiatria e minhas investigações filosóficas,
há uma terceira opção: uma recusa de códigos binários e escolhas dicotômicas,
e um abraço de dialética para criar uma síntese.
Aqui em Montreal, onde inglês e francês vivem no passado, proclamando
vitórias, fiz minha síntese, vivendo no presente em italiano e português. Aqui no
norte, poesia e ficção me permitem navegar entre psiquiatria e filosofia, enquanto
minha família brasileira representa o que Santos (2009) chama de epistemologia
sulista. Eu chamo de síntese e não foi nada menos do que um evento em minha
vida, como o filósofo Badiou (2008, 2009) define, abrindo novas possibilidades,
chamando por ambas mudanças radicais e fidelidade firme, fazendo de mim um
sujeito de sua verdade. Ao contrário de meu pai e minha esposa, rejeito a ideia
de destino e reconheço a radical contingência de nossas vidas. Não há nenhuma
mão guiadora, sorte sombria ou destino maravilhoso. As coisas acontecem. Das
coisas que vêm a acontecer, fazemos escolhas e atribuímos significado.
Psicólogo junguiano de Quebec, Guy Corneau (1989) escreveu que um homem nasce três vezes em sua vida. Eu nasci de minha mãe na Itália, depois de
meu pai no Brasil e agora, finalmente, de mim mesmo em Montreal.
Aqui, na terceira margem do rio, remando furiosamente para evitar colidir
com as margens norte ou sul, junto-me ao meu pai no fluxo heraclitano, onde o
rio sempre muda – e a mudança é a própria vida.
O evento
O que nos dirá a filosofia?
Devemos pensar o evento, devemos pensar mudança na vida.
– Alain Badiou (2009)
Não por destino ou desígnio, mas por acaso, cresci sem um pai, experimentando o que Jean-Paul Sartre (1964) descreveu na autobiografia de sua infância
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sem pai, Les Mots – “As Palavras”, como é não estar conectado com o poder,
meios de produção, e não ter importância no mundo devido à ausência de um pai.
Uma curiosidade maior do que minha vida e um desejo que não é meu levaram-me a encontrar o estranho que era meu pai. Não por obrigação, mas por
escolha, tornei-me mais íntimo dele por quase 20 anos. O título de minha primeira carta a ele, “Estranhos nunca mais”, foi mais esperançoso do que verdadeiro.
Seria mais verdadeiro dizer que meu pai e eu tornamo-nos estranhos íntimos –
familiares, mas ainda desconhecidos um ao outro.
Conhecer esse “estranho íntimo” me permitiu explorar o limiar entre o estranho e o familiar, América do Norte e do Sul, contrastar a lógica cartesiana
com epistemologias sincréticas sulistas e aprender um novo idioma e uma nova
forma de ser. Não foi em sua vida, mas em sua morte, que compreendi por completo – lastimoso, mas agradecido – por um evento ter ocorrido em minha vida...
Chegou sem alarde ou preparação, mas quando o momento chegou, reconheci-o e tomei posse dele, arriscando tudo – mais do que estou disposto a dizer
– e apesar de ter demorado a nomeá-lo, permaneço fiel a ele, a um alto custo e
para um grande benefício, mas essas não são as coisas que um indivíduo quer
ou traça.
A gente quer passar um rio a nado, e passa; mas vai dar na outra banda
é num ponto muito mais embaixo, bem diverso do em que primeiro se pensou.
Viver nem não é muito perigoso?
- João Guimarães Rosa (1956)
A vida é perigosa e cheia de riscos. E a filosofia, que é a arte de viver, é
nada mais que descuidada, como Badiou (2009) afirmou. E em nosso descuido,
terminamos em outro lugar, não onde esperávamos. Todavia, se é um evento
autêntico em nossas vidas, este ilumina e muda tudo, dividindo nossas vidas
entre o antes e o depois.
E tal evento torna-se (através de uma ação postergada que Sigmund Freud chamou nachträglich e Jacques Lacan renomeou-a après-coup) um suplemento para
tudo que vem depois. Tudo é vivido, tudo faz sentido através do prisma do evento.
Minha fidelidade a esse evento, conforme ele se revela e irradia em minha vida, me permite trabalhar com famílias desta forma também: aguardando,
esperançosamente, por um evento inesperado que poderá mudar tudo. Como
um terapeuta, não foi somente meu pai que se tornou um estranho íntimo, mas
também as famílias que vêm a mim como estranhos para revelar seus dilemas
relacionais íntimos em sua busca por sentido e significado.
Agora vejo não somente meu pai, mas toda a humanidade como uma família que mal conheci.

72

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 7(1), agosto, 2018 (65-77)

Estranhos Íntimos: Episódios com Meu Pai – V. D. Nicola

Coda Pensamento lento: rumo à terapia do evento
Pergunta: “Como um filosófo dirige-se ao outro?”
Resposta: “Não tenha pressa.”
– Ludwig Wittgenstein (1980)
Como na história da minha família, minha carreira como terapeuta é dividida
em duas partes: no limiar – esperando algo acontecer, e o evento – vivendo uma
vida após seu acontecimento.
Após trabalhar em meu aperfeiçoamento profissional em Terapia Familiar
com Maurizio Andolfi em Roma, eu estava em tal limiar, mas ainda esperei sete
anos para conhecer meu pai no Brasil. O momento certo tinha que surgir e aquele momento veio como uma crise em minha vida quando eu não podia mais adiar
o encontro. Em minha primeira carta ao meu pai, refleti sobre o que eu tinha
aprendido como um terapeuta desde aquele primeiro encontro com ele. E este é
o cerne da questão: Não tenha pressa. A vida aconselha paciência.
Agora, depois daquele primeiro encontro e outros em 20 anos, o que aprendi como terapeuta? O antídoto contra a depressão e desespero ou um esforço
ilusório impossível para recuperar o que perdemos – ou nunca tivemos – está
na sabedoria da lentidão. Nos passos do Slow Movement (Movimento Lento)
que começou em Roma (Petrini, 2009), escrevi meu “Manifesto do Pensamento
Slow” (Di Nicola, inédito). Pensamento lento é uma forma de auto-cuidado e uma
preparação para a terapia baseada no evento.
Giorgio Agamben (2008b) escreveu lindamente sobre a filosofia da infância.
Agamben (2008a) conduz “arqueologia filosófica”, delicadamente minando os
recursos de nossa herança latina.
Os latinos tinham uma expressão singular, vivere vitam, que passou
para as línguas românicas modernas como vivre sa vie, vivere la propria
vita (viver sua própria vida). A força transitiva total do verbo “vivere” deve
ser restaurada aqui; uma força, no entanto, não assume um objeto (este é o
paradoxo!), mas, por assim dizer, não tem nenhum objeto que não a própria
vida. A vida aqui é uma possibilidade, uma potencialidade que nunca se
esvai em fatos biográficos e eventos, já que não tem outro objeto além de si
própria (Agamben, 1996).
Nosso trabalho como terapeutas, assim como a vida, é uma possibilidade
que nunca se exaure. Agamben nos lembra de viver nossas próprias vidas. Se
esperar para conhecer meu pai ensinou-me a ter paciência, meus encontros com
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ele me ensinaram que a vida não tem outro objeto além de si. Como a vida, a
terapia do evento legaliza uma força transitiva que não tem objeto: simplesmente
se apresenta.
Um evento emerge de uma ruptura em nosso mundo ou situação que eu
chamo de dilema relacional (Di Nicola, 1997). As consequências de tal ruptura
criam as condições para a mudança: fechamos (e esse fechamento provoca
trauma) ou abrimos (e algo novo poderia acontecer em nossas vidas, o qual se
chama evento). Portanto, da ruptura e dilema relacional, dois extremos podem
ocorrer: trauma e evento. Terapia do limiar, que descreve meu trabalho em terapia familiar cultural pelos últimos 30 anos, lida com famílias em transição, no
limiar, passando por uma rápida mudança cultural (Di Nicola, 2004).
Terapia do evento guia as pessoas para além das situações de ruptura,
curando o trauma quando possível, lidando com ele da melhor forma possível, e
preparando para a possibilidade de um evento em suas vidas. Uma vez ocorrido
o evento, a terapia os ajuda a aprender com as consequências. Um evento é
contingente, o que significa que é imprevisível. Como observado, não há destino ou sina, de forma que devemos abandonar a noção popular de coisas que
eram para ser. Isso torna a vida – e a terapia – arriscada e vertiginosa. Larga a
ilusão de controle e desfechos certos, mas admite a possibilidade de uma real
mudança.
“Induzir à crise” para fins terapêuticos (como na terapia familiar estrutural de
Minuchin; Minuchin & Barcai, 1969) ou manipular os parâmetros da terapia “escolhendo um foco” ou “acelerando o ritmo” (como na psicoterapia breve; Malan,
1999), para não dizer “corrigir distorções cognitivas” (como na terapia cognitiva
de Beck, 1972) são meios tecnocráticos para fins instrumentais. Por serem externamente impostos e artificialmente escolhidos, as mudanças que tais terapias
devem induzir são concretas e transitórias. Estas e muitas outras intervenções
nas psicoterapias tentam criar uma ruptura ou modificar o lugar do evento na
linguagem filosófica de Badiou (2009) ou o dilema relacional na minha (Di Nicola,
1997, 1998).
Deixe-me juntar tudo isso voltando para meu próprio caso, como meu pai
observou.
Apesar de ter resolvido encontrar meu pai com sinceras intenções anos
antes, foi necessário um dilema relacional, uma ruptura em minha vida, para
criar uma abertura para verdadeiramente fazer isso. Tal abertura foi um acontecimento, não uma escolha. Foi arriscado. Meu pai poderia ter recusado ou
feito com que fosse doloroso; poderia ter sido traumático. Mas eu senti que os
mesmos dilemas relacionais e risco ofereciam outra possibilidade. Somente ao
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fazer a viagem para conhecê-lo, identificando e testemunhando nosso encontro
publicamente em meu relato escrito sobre ele, e finalmente, sendo fiel ao evento,
tornei-me o que Badiou chama de sujeito. A melhor maneira de entender isso é
dizer que eu fui sujeito à verdade do evento. Isso significa que o evento precede
o sujeito. Desta forma, encontrar meu pai e minha família brasileira foi um evento
que me sujeitou a tal verdade. Isso é terapia sistêmica com psicologia relacional
que sustentam que o indivíduo emerge das interações familiares, não o contrário. Essas, portanto, são as três condições do evento e para se tornar um sujeito
genuíno: viver o evento, identificá-lo e testemunhá-lo, e ser fiel à sua verdade.
Na sociedade inoperante (Agamben, 1993; Nancy, 2001) marcada pela velocidade e pelo positivismo – fast food e soluções rápidas, recompensas tangíveis e resultados mensuráveis – eventos verdadeiros são tão raros quanto
sujeitos genuínos. A terapia não pode induzir ou ocasionar o evento, somente
nos preparar para reconhecer a verdade do evento e integrar aquela verdade às
nossas vidas como sujeitos fiéis. Para usar uma metáfora que leitores brasileiros
entenderão, a terapia do evento não trará o Messias, mas poderá anunciar sua
vinda, como São João Batista ou testemunhar sua presença, como São Paulo de
Tarso, cuja vida e o mundo foram para sempre transformados.
Como a máxima latina vivere vitam que não tem outro objeto que não
a si própria, a terapia do evento aconselha paciência e pensamento lento.
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Terapia Familiar: Integrando Ensinamentos Ao Modelo Sistêmico
.
Angela Hiluey1
Resumo
Heráclito, filósofo pré-socrático mostrou que na natureza a mudança é constante, pois tudo flui. A mesma coisa expressa Lulu Santos em sua música “como uma
onda”. No entanto mesmo com a contribuição do filósofo ou da música, que mostram que nada será como já foi um dia, seguimos nos defrontando com a rigidez dos
sistemas humanos. A autora, tendo como pano de fundo esse paradoxo: fluidez X
rigidez tece neste artigo um trajeto através dos caminhos abertos pelos pioneiros da
Terapia Familiar Sistêmica até chegar a Linares (2014) que evidencia a relevância
da perspectiva integrativa no modelo sistêmico. Por outro lado, Berenstein (2008)
segue auxiliando a autora a delinear a complexidade do cenário da Terapia Familiar.
Esse autor tanto sinaliza a implicação das crenças no direcionando do viver humano
como sendo um obstáculo para a inclusão do novo nesse viver, permitindo também
que vislumbremos as diferentes faces do ser humano relativas a seu mundo interno
(o íntimo); o mundo vincular (o privado) e o mundo sócio-cultural (o público). Em tal
cenário a autora apresenta a narrativa de um caso clínico envolvendo uma família
com filhos adotivos, e neste caso apresenta a integração dos ensinamentos ao modelo sistêmico. Pode-se reconhecer ao longo dessa narração o aparecimento de
novas narrativas permeadas pelo uso dos recursos terapêuticos lúdicos auxiliando
no desvelar e no cuidar do sofrimento familiar.
Palavras-chave: terapia familiar; modelo sistêmico; perspectiva integrativa.
Family Therapy: Integrating Teachings into the Systemic Model
Abstract
Heraclitus, a pre-Socratic philosopher has shown that in nature change is constant because everything flows. The same thing expresses Lulu Santos in his song
“like a wave”. However even with the contribution of the philosopher or music, which
show that nothing will be as it once was, we continue to face the rigidity of human
1 Diretora do CEF-Centro de Estudos da Família Itupeva. No CEF: Coordenadora, docente, supervisora dos cursos de Pós Graduação Lato Sensu de Aperfeiçoamento e Especialização em Terapia
Familiar. Presidente da ABRAP- Associação Brasileira de Psicoterapia. Gestão 2017-2019.
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systems. The author, in the context of this paradox: fluidity X rigidity, in this article,
traces through the paths opened by the pioneers of Systemic Family Therapy until arriving at Linares (2014), which highlights the relevance of the integrative perspective
in the systemic model. On the other hand, Berenstein (2008) continues helping the
author to delineate the complexity of the scenario of Family Therapy. This author both
signalizes the implication of beliefs in directing human living as an obstacle to the
inclusion of the new in that living, also allowing us to glimpse the different faces of the
human being relative to his inner world (intimate); the binding world (the private) and
the socio-cultural world (the public). In this scenario the author presents the narrative
of a clinical case involving a family with adopted children, and in this case presents
the integration of the teachings to systemic model. Throughout this narrative, one can
recognize the emergence of new narratives permeated by the use of playful therapeutic resources, helping to unveil and care for family suffering.
Keywords: family therapy; systemic model; integrative perspective.
“Ninguém pode tomar banho duas vezes nas águas do mesmo rio, porque o rio está em constante mudança, mas mais ainda, porque também o
está quem nele mergulha” (Heráclito).
O pensador Heráclito, filósofo pré-socrático originário de Éfeso (Grécia Antiga) viveu aproximadamente entre 540 e 480 anos A.C. Considerou como característica da natureza a mudança constante, pois tudo flui.
A epígrafe acima ainda nos permite considerar, graças a perspectiva sistêmica que postula que a ação de um dos integrantes do sistema influencia e
simultaneamente é influenciada pelos demais (Calil, 1987), que haja ainda uma
mudança decorrente da interação entre quem mergulha e o rio.
Por outro lado, na prática psicoterapêutica observa-se uma busca constante
dos psicoterapeutas no sentido de encontrarem novos referenciais teóricos bem
como técnicas, que os auxiliem a estimular a mudança nos diferentes sistemas
dos quais se ocupam em sua atividade profissional.
Também não se deve desconsiderar as dificuldades que os próprios psicoterapeutas encontram para mudarem suas próprias perspectivas.
Berenstein (2008) nos auxilia a entender tal dificuldade ao escrever que o
pensamento científico também está sujeito a ser infiltrado por crenças que são
um obstáculo para permitir entender o sucesso de novas maneiras, as quais
por sua vez, com o tempo e o uso, também formarão crenças. As mesmas são
compartilhadas, escreve Berenstein (2008), através de um sistema de imposição
por meio do qual o sujeito tem a segurança de viver com a aceitação do conjunto
social da época. O pertencimento a uma dada comunidade social, econômica,
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religiosa ou científica, permite que certa imposição se receba e assim que não se
possa dizer “não” mesmo que uma certa singularidade possa ser incluída.
Evidencia ainda o mesmo autor, que as crenças se relacionam com a fé e
por isso não precisam ser entendidas nem comprovadas, e assim são um refúgio
à incerteza e ao desconhecimento. Sendo assim as crenças são um significativo
obstáculo, pois encontram um campo emocional próprio para se estabelecer, já
que tanto facilitam como impedem outras percepções no registro presencial e
remetem facilmente ao já inscrito, ao reconhecer, repensar, representar, repetir,
reformular. Pode-se concluir que embora acreditando estar diante do novo, temos um tanto do mesmo, dada a dificuldade em experimentar o não-saber. Tais
afirmações de Berenstein (2008) permitem que a autora vá circulando o contexto
no qual se postam as dificuldades dos psicoterapeutas tanto para si mesmos
como em relação àqueles que lhes solicitam.
Bion (1992) vem se juntar a Berenstein quando nos alerta que:
(...) Mas todos nós odiamos a tempestade que implica o ato de rever
nossas visões; é muito perturbador pensar que poderíamos chegar a mudar
a tal ponto e sentirmo-nos compelidos a mudar de parceiro, ou profissão, ou
país, ou sociedade; assim, a pressão para dizer “daqui não passo” estabelece uma resistência ao aprendizado (...) (Bion, 1992, p. 9-10).
Pode-se então descortinar, a partir do exposto até o momento, a existência de três mundos psíquicos a serem considerados em nossa prática
psicoterapêutica conforme escreve Berenstein (2008): o mundo vincular (o
privado); mundo sociocultural (o público) e o mundo interno (o íntimo), os
quais são distintos, diferenciados e se reúnem no sujeito, que por sua vez é
resultado deles.
Sendo assim vemos o risco de não escaparmos de experimentar o seguinte
paradoxo: “nada será como já foi um dia”, (como escreve Lulu Santos em sua
música) e a rigidez dos sistemas humanos.
Podemos concluir que esse é um risco passível de existir e, sobretudo, de
não ser resolvido.
Aprende-se que os paradoxos não precisam ser resolvidos, mas precisam
ser visualizados.
Sendo assim ao visualizá-lo podemos nos arriscar a não termos medo de
“perceber diferente” para vir a integrar o que temos de conhecimento originário
tanto de diferentes abordagens teóricas como de diferentes campos do conhecimento, com novas percepções que possam contribuir na construção de novas
maneiras de intervir. As dificuldades evidenciadas na prática psicoterapêutica
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propõem esse desafio. Necessitamos focar os sujeitos em sua totalidade que se
reflete em seu sentir, pensar e agir.
Linares (2014) nos instiga nessa direção quando escreve sobre a necessidade de acabarmos com o dogmatismo pós-moderno, pois a complexidade torna
impossível o dogmatismo e recomenda que se abram as janelas do território sistêmico para que ares novos entrem e que sejam alimentados pelo tanto de bom
que se produziu pela tradição psicoterapêutica. E ainda completa Linares (2014)
escrevendo que as atitudes mencionadas anteriormente são necessárias para a
terapia familiar recuperar sua relevância no campo da saúde mental, com novas
e estimulantes ideias sendo trazidas, e que a terapia familiar, escreve ainda Linares (2008), deixe de se apresentar como a eterna revolução do pensamento
terapêutico.
Mara Selvini Palazolli, em dado momento de sua história, insatisfeita com os
resultados de sua prática clínica, defrontou-se inclusive com trabalhos oriundos
de outras áreas do conhecimento. E a partir daí sabemos de sua importância no
desenvolvimento da terapia familiar sistêmica. Ou seja, aventurar-se mostra ser
uma oportunidade relevante para o desenvolvimento.
Canevaro (2012) cita Mara Selvini Palazzoli ao se referir à decepção de muitos psicanalistas sobre os resultados da psicoterapia individual no atendimento
a psicóticos e crianças, dentre eles Selvini Palazzoli, Bowen, Whitaker, Lidz,
Framo, Ackerman, Boszormeny-Nagy o que lançou a raiz para o nascimento da
Terapia Familiar desde os primórdios dos anos 50.
E assim as incursões de diferentes autores na busca de atingir resultados
mais significativos em suas práticas clínicas levou-os a inclusão de outra ótica: a
centrada na família, a qual favoreceu o desenvolvimento do enfoque relacionalsistêmico que veio a enriquecer a compreensão e o tratamento dos transtornos
psiquiátricos, bem como o próprio enfoque psicoterapêutico, completa Canevaro
(2012).
Por outro lado, segundo Bigliani (2011), no início desses mesmos anos 50
refere que se deu o abandono do paradigma intrapsíquico dentre os precursores
da abordagem sistêmica que se dedicavam a estudar as relações a partir da
perspectiva da interação, propondo modelos como o duplo vínculo e as formas
de comunicação paradoxal como maneiras eficazes para o adoecer.
Linares (2014) por sua vez assinala que com o passar do tempo a terapia
familiar se firmou como um novo modelo psicoterapêutico que aplicava o modelo
sistêmico, mas evidencia que surgiram ao mesmo tempo técnicas e atividades
tributárias ao modelo sistêmico. Acrescenta, ainda que a cultura europeia findou
por conectar o modelo sistêmico a uma visão integradora de outros modelos e
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aprofundou sua aplicação à clínica psiquiátrica. Dessa maneira Linares (2014)
versa sobre uma visão integradora na Terapia Familiar ao longo do tempo.
Nesse mesmo sentido se alinham Moguillansky e Nussbaun (2011) quando
lamentam que diferentes teorizações tiveram a impossibilidade de se enriquecer
mutuamente e geraram dois paradigmas contraditórios: o psicanalítico e o sistêmico. E então Moguillansky e Nussbaum (2011) também propõe que se possa
integrar os conceitos dessas duas perspectivas. Evidenciam que a psicanálise não
pode perder a compreensão dos desenvolvimentos sistêmicos, mas por outro lado
não creem que uma perspectiva que permite compreender o humano deva ignorar
aquilo que a psicanálise mostrou sobre a realidade psíquica de cada sujeito.
Sendo assim essa autora, imersa num contexto onde o paradoxo é: “nada
será como já foi um dia” (Lulu Santos) e a rigidez dos sistemas humanos, percebe-se estimulada a buscar utilizar recursos terapêuticos lúdicos mediante
processos de integração ao modelo sistêmico para atender de modo mais significativo as demandas no mundo contemporâneo. Nesse artigo tem a autora
como objetivo discorrer sobre um caso clínico através do qual mostra quanto do
produzido pela tradição psicoterapêutica pode ser utilizado num processo de integração, para atender a totalidade do ser e do sistema familiar em seu caminho
para construírem o seu amanhã. Lembrando, enquanto discorre, que vive na
vigência do paradoxo Fluidez X Rigidez.
O caso clínico será relatado em formato de narrativa, pois segundo Marques
(2000):
“Narrar é expor minuciosamente, contar, relatar, referir-se a algo que no
momento parece de capital importância para o narrador e seu interlocutor”
(Marques, 2000, p. 108).
Espera-se assim fazer chegar ao interlocutor algo de que fez parte essa autora e que virá acompanhado de suas considerações. Os integrantes do sistema
familiar firmaram um termo de consentimento livre esclarecido para a utilização
de suas palavras e imagem em artigos e eventos de cunho científico. Os dados
aqui apresentados visam impedir o reconhecimento dessa família e por outro
lado alguns pormenores relevantes precisaram ser omitidos para auxiliar na manutenção do anonimato.
E assim inicia-se: Era uma vez uma família chamada Bernardes Moura. A
esposa de Felipe, a Aurora, entrou em contato telefônico com a psicoterapeuta
para pedir atendimento para a filha adotiva deles, a Rapunzel. Contou-lhe que
Rapunzel já havia feito psicoterapia, mas que estando no momento com 11 anos,
e assim em outro momento de vida, consideravam que deveriam buscar nova-
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mente a psicoterapia. Sua outra filha procurou uma indicação e assim chegaram
à psicoterapeuta.
Frente a essas informações telefônicas opta a psicoterapeuta por atender
inicialmente os pais, para ter acesso ao que lhes mobilizou a essa busca e informa que diante do que viesse a conhecer haveria a possibilidade de poder vir a
atendê-los enquanto família.
E assim através de Felipe e Aurora a psicoterapeuta vai conhecendo Rapunzel, filha adotiva e seus irmãos: João, de 32 anos, e Maria de 28 anos, filhos
biológicos: Pedro e Artur, com 24 anos, são gêmeos e também filhos adotivos.
João está casado, Maria mantém uma relação estável.
Rapunzel foi adotada com cinco anos por Felipe e Aurora, após duas tentativas
frustradas de outras famílias adotarem Rapunzel. Uma das famílias não quis ficar
com Rapunzel quando ela teve atitudes de desobediência. Chegou a ir posteriormente visitar uma outra família, mas ao chegar na porta quis retornar para o abrigo.
Aurora fazia trabalho voluntário nesse abrigo e numa de suas visitas Rapunzel pediu que a levasse com ela. Felipe e Aurora já pensavam em adotar uma
menina.
Rapunzel não contava com cuidados nem de sua mãe e nem de seu pai biológicos. No entanto sua mãe biológica a deixava com uma parente durante o dia.
Essa pessoa lhe cuidou até sua morte, presenciada por Rapunzel. Essa morte
provocou seu encaminhamento ao abrigo desde os 02 anos de idade.
O motivo do pedido de terapia vinha em função do impacto sobre Rapunzel
de seu passado. No entanto informaram que Rapunzel pegava coisas que sabia
que não devia pegar e depois negava ter agido assim. Repreendida, apresentava fisionomia carrancuda, e podia chegar a ir para o quarto e se por a berrar.
Essa atitude era bem mais frequente assim que foi para a casa deles. No entanto
afirmam a Rapunzel que essa atitude não os fará devolvê-la.
Por outro lado, dizem a ela que tais atitudes abalam a confiança deles nela.
Mostraram-se firmes em relação ao anseio de terem Rapunzel como filha, mas
querem que essas atitudes deixem de acontecer, pois abalam a confiança entre
as pessoas.
Diante desse relato a psicoterapeuta propõe que o atendimento foque o sistema familiar e em função do desenvolvimento dos atendimentos se poderá citar
alguns membros do sistema familiar juntos ou sozinhos.
E assim seguimos os atendimentos fazendo as citações conforme indicava
o desenrolar das sessões psicoterapêuticas.
Pôde-se constatar que Rapunzel estava presa na torre, assim como no conto de fadas. Seus pais e irmãos tentavam de tudo para terem acesso a ela, quer
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conseguindo suas respostas, quer conhecendo suas emoções (além da ira) e
nada conseguiam. Suas tranças não os levavam até ela, mas pegando coisas
sem autorização parecia que poderia levá-los a ela. Rapunzel estava fechada.
Seus pais em especial, falantes e participantes, mostravam tanto boa disposição
nas atividades lúdicas que nos acompanhavam nas sessões como a impossibilidade para integrar as emoções em suas explicações intelectuais. Rapunzel
não as mostrava e seus pais não conseguiam dar um sentido às emoções para
construção e organização da realidade conforme escrevem Greenberg e Johnson (1990, In Canevaro, 2012) que seguem discorrendo que por meio da relação
terapêutica objetiva-se fomentar o aumento de conhecimento de si mesmo e
dos outros. Por outro lado, ao longo das sessões seus pais conseguiam falar
de emoções, mas seguiam esperando de Rapunzel algo que ela não conseguia
atender.
Conforme escreveu Saint-Exupéry (1966): “O essencial é invisível para os
olhos, repetiu o principezinho, a fim de se lembrar” (Saint-Exupéry, 1966, p. 74).
As evidências mostravam que Rapunzel conseguir se considerar pertencente a Família Bernardes Moura era importante para ela, para seus pais e para
seus irmãos. E assim quando surgiu a possibilidade de mais membros da família
estarem presentes a uma sessão, uma técnica foi escolhida para favorecer que
Rapunzel pudesse se perceber implicada nessa família. Todos a queriam. Estiveram presentes Rapunzel, Maria, Felipe, Aurora e Pedro. A psicoterapeuta viu
como indicado utilizar a técnica da Mochila, proposta por Canevaro (2012). Tal
proposta implica num ritual terapêutico para se perceber os sentimentos relativos a fase de diferenciação de um adulto jovem de seus pais. O ritual implica
em que se inicie com um dos progenitores sentando-se diante de seu filho e que
o olhe nos olhos e pegue suas mãos. A seguir partindo do princípio que o filho
iniciará uma longa viagem na vida pede-se que dê a ele três coisas que cultivou
pela vida e que considera importantes para lhe dar para levar em sua mochila.
Para que no caminho se tiver necessidade as pegará e as fará suas. A psicoterapeuta fez uma variação nessa proposta, pois propôs que seus irmãos dessem
a Rapunzel coisas que receberam nessa família e que lhes são importantes para
que Rapunzel as levasse consigo na mochila. Os pais por sua vez lhe deram o
que cultivaram na vida e consideram importante dar a um filho ou filha. Segundo
seus pais foi a primeira vez que Rapunzel efetivamente chorou. Até então as
lágrimas corriam, mas vê-la chorar realmente não haviam visto.
Seus irmãos falavam sobretudo da exigência no estudo, mas também o
quanto os pais eram um apoio constante. Os pais ficaram surpresos, pois também eles não sabiam como eram percebidos, reconhecidos e valorizados por
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seus outros filhos. A partir dessa sessão seguimos nosso trabalho com uma disponibilidade efetiva para se envolverem. Os pais referem que todos estavam
mudando. Abriu-se um espaço de intimidade entre eles.
Nas sessões que se sucederam gradativamente percebia-se que os recursos terapêuticos lúdicos, incluindo a música, favoreciam que cada vez mais
começassem a verbalizar o que percebiam em si mesmos inclusive alinhando
com experiências dos seus passados enquanto crianças. Felipe em especial
teve uma experiência de maus tratos físicos e psicológicos enquanto criança.
Aurora mesmo sem o mesmo tipo de experiência que Felipe teve, agia como ele
frente aos pais: atendia as ordens ou até mesmo adivinhava o que fazer para
evitar eventuais reprimendas. Isso lhes dificultava entender como Rapunzel não
evitava o que ela já sabia que não deveria fazer. As crenças religiosas ficavam
mais evidentes como recurso importante para enfrentarem as dificuldades com
Rapunzel. O diálogo entre todos ia deixando de ser para dizer o que fazer, sendo
substituído pela tentativa de entender que se pode não querer fazer algo, pois
em seus passados somente não se podia fazer. A psicoterapeuta de rotina se
percebia procurando encontrar uma forma de facilitar o diálogo, pois constatava
que devia evitar o atendimento somente pautado no discurso verbal, não apenas
por ter uma menina de 11 anos presente, mas porque tais atividades lúdicas favoreciam alinhamentos e não apenas explicações para normatização baseadas
no dever. Os irmãos, também auxiliavam nesse princípio de normatização. A
psicoterapeuta seguia procurando propor atividades que lhes auxiliassem a não
necessariamente abandonar suas metas, mas que pudessem reconhecer suas
próprias possibilidades bem como as de Rapunzel. Começaram a considerar os
anseios, as consequências dos atos e não apenas a interdição. Os filhos gêmeos que possuíam dificuldades cognitivas contavam com o reconhecimento de
todos, que também procuravam ajudá-los a encontrar alternativas para que eles
usassem suas possibilidades. Rapunzel, que não apresentava dificuldades cognitivas como seus irmãos, não contava com o mesmo reconhecimento constantemente. Ora o reconhecimento aparecia, mas não era frequente, em especial
na relação com seus pais.
Winnicott (1989) também estava presente para auxiliar a psicoterapeuta a
pensar sobre os atendimentos e sua intervenção, com seus escritos sobre a
tendência antissocial onde entra o roubo. Rapunzel chegou a começar a pegar
coisas de pessoas queridas fora da família nuclear, também.
Winnicott (1989) relaciona a tendência antissocial à privação. Para a criança
que antes as coisas iam bem, mas depois acontece tal privação e sofre inicialmente uma ansiedade impensável, se reorganiza até atingir um estado onde fica
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concordando com tudo. Quando de repente começa a sentir um impulso de voltar para antes da privação e assim desfazer o medo da ansiedade impensável. É
o momento da esperança quando então alcança um objeto e o rouba.
Rapunzel teve alguns traumas dentre eles: a separação de seus pais biológicos para ir para o abrigo, a morte da parente que lhe cuidava durante o dia
a pedido de sua mãe biológica, o castigo infringido a ela na casa da primeira
família de adoção.
E assim seus pais, que tiveram várias das sessões apenas para eles, puderam
se aperceber que se dessem prêmios a sua filha por suas conquistas, não estariam deixando de utilizar recursos educativos. Rapunzel poderia apreciar que os
efeitos eram consequência de seus feitos. Fizeram uma planilha segundo a qual
Rapunzel de modo algum se esforçaria e sempre « morreria na praia» e nessas
ocasiões ganhava dinheiro com o propósito de juntar para comprar aquilo que
ambicionava. Rapunzel floresceu. Animou-se a agir para atingir sua meta. Por
outro lado, Rapunzel passou a visualizar suas possibilidades tanto para ganho
como para perdas.
E o tempo ia passando. Rapunzel tinha algumas sessões somente para
ela. Era nessas sessões que surgiram explicitamente os traumas. Já que os
eventos negativos têm dificuldade para se integrarem em nossa memória, são
congelados e não são metabolizados, escreve Canevaro (2012) Rapunzel, como
do nada, contava em detalhes sobre a experiência traumática vivida, e depois
conseguia até mesmo compartilhar com sua mãe. Que também sofria ao vir a
saber aquilo que Rapunzel viveu.
Rapunzel chegou, graças a sua perseverança, a conseguir por fim comprar
aquilo que ambicionava.
Deixou de pegar coisas sem autorização. Nem mesmo se apercebia, por
exemplo, das guloseimas que via de regra representavam uma grande tentação
para infringir as normas. Mostrava-se sorridente, percebia o que havia feito e
comentava sobre as consequências disso, em especial quando sua relação com
a mãe ficava abalada pelo ocorrido. Passou a perceber que ficava triste, pois no
passado somente a ira era reconhecida por ela. Entrava e saia da torre assim
como recebia sua família na torre.
Liamos livros infantis que permitiam que conversássemos sobre suas percepções a partir das leituras, dentre elas: Rita não Grita de Flavia Muniz; O menino que espiava pra dentro de Ana Maria Machado; Nascer Sabendo de Ronaldo
Simões Coelho.
Tais leituras comentadas e ilustradas com associações de Rapunzel sobre
sua própria vida a auxiliaram no reconhecimento de seus sentimentos e reações
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percebendo a coexistência entre os mesmos. Constatou-se também que Rapunzel ao ler tinha falhas de atenção que lhe dificultavam a apreensão do sentido da
frase. A psicoterapeuta recorreu a uma psicopedagoga e recomendou algumas
estratégias para ajudá-la. A família: pais e irmãos auxiliaram Rapunzel, e próximo ao encerramento da psicoterapia ela já apresentava significativa evolução
nessa leitura.
Linares (2014) escreve que narrativa é a atribuição de significado à experiência relacional, que ocorrerá desde a vida intrauterina até a morte, que nos
mostra quão rica pode ser nossa vida com tal diversidade de narrativas. Ou seja,
a possibilidade de escrever novas histórias é inesgotável, mas trilha na vigência
do paradoxo Fluidez X Rigidez.
Nesse processo psicoterapêutico aqui relatado, dada a dificuldade constante visualizada por tal paradoxo, a psicoterapeuta recorreu ao recurso terapêutico lúdico.
Andrade (1995) escreveu que nas diversas expressões artísticas o homem
se coloca diante da realidade, ao expressar por meio de uma simbolização (a
obra de arte) como estrutura seu mundo interior. A arte pode também, segundo
ele, ser terapêutica, pois permite acessar a emoção tanto do criador como do
público participante. O criador e o produto da criação são o porta-voz de como
o homem aliou as sensações e percepções frutos de sua experiência pessoal e
relacional. Através da arte, forças oponentes podem ser integradas graças a sua
qualidade integrativa.
Através das palavras de Andrade (1995) pode-se visualizar o processo que
acontecia nas sessões terapêuticas a partir da confecção das obras de arte onde
os integrantes da família alinhavam suas sensações e percepções juntos. Algumas vezes produzindo sozinhos outras vezes com o auxílio da psicoterapeuta
que lhes assinalava tais alinhamentos.
Hiluey (2004; 2007; 2008) no contexto da investigação tanto com alunosmédicos como com famílias, pode constatar a relevância da atividade lúdica tanto para o despontar da angustia sem se aperceber devido ao rebaixamento das
defesas que tais recursos favorecem, como para integrar percepções e informações. Novos caminhos eram, então, vislumbrados.
Essa foi a linha condutora da psicoterapeuta, apoiada na integração de diferentes conhecimentos onde estão implicados os recursos lúdicos ao longo desse
processo psicoterapêutico que favoreceu que espaços fossem abertos para a
criação de novas narrativas.
As atividades artísticas lúdicas favoreceram:
1) que temas penosos sejam tratados com seriedade, firmeza e humor, sem
necessariamente deixar de chorar e/ou mesmo ficar bravo;
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2) a necessidade do terapeuta propor atividades que no seu entender propiciarão que surjam os temas que segundo sua percepção estão circulando no sistema familiar.
3) que se leve em conta as características das pessoas da família para
escolher a atividade lúdica que possa lhes ser possível. Nem todas as
pessoas se dispõem a criar obras usando recursos não-verbais, jogar,
ouvir música ou ler, mas dependendo do tipo de proposta aderem.
4) que terapeutas que tenham experiência no trabalho com crianças e adolescentes, em especial em ludoterapia, utilizem tal conhecimento para
proporem as atividades na terapia familiar.
5) que o terapeuta seja significativamente participativo e que utilize seus conhecimentos teórico-técnicos em terapia familiar para fazer alinhamentos ao
longo da sessão a partir das novas informações e percepções circulantes.
Nesse processo psicoterapêutico sob a perspectiva sistêmico integrativa se
desvelou o sofrimento o qual pode ser vivido na experiência com a família Bernades Moura.
Nem todas as nossas experiências enquanto psicoterapeutas apontam para
o aparecimento de uma dinâmica funcional na família, mas o caso clínico aqui
descrito mostra que não será sem sofrimento.
(...) quando parecem mais capazes de transcender a dor que previamente consideravam insuportável. O fato de que a vida permanece dolorosa
não mais os impede de viver. Uma vez que você realmente enfrente o terror
que é real, você está livre para viver com ele, e não fugir perpetuamente
dele (...) (Whitaker & Bumberry, 1990, p. 68).
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Inter-contextos de la “Depresión” Infantil
El Contexto como Epistemología Práctica y Recurso Psicoterapéutico

Raúl Medina Centeno Ph.D.
Universidad de Guadalajara-Instituto Tzapopan. México
Resumen
Este trabajo de investigación clínica se enfoca en niños y niñas de diez a
dieciséis años en condiciones de pobreza con síntomas de depresión mayor. Se
estudia la infancia, la depresión, la psiquiatría tradicional y el modelo sistémico
como “contextos”. Se presenta un caso clínico donde, en la primera entrevista,
se explora los diversos contextos cotidianos que vive la familia con la finalidad
de establecer un diagnóstico e intervención. Se encontró que el trabajo precario,
la doble jornada de la madre, una vivienda deficiente ubicada en un barrio inseguro, el imaginario cultural de la familia tradicional y la falta de una red de apoyo
son los contextos que dan sentido a los patrones relacionales que generan el
síntoma. Como conclusiones, se puede decir que, 1. La depresión infantil es redefinida como un malestar inter-contextual. 2. El “contexto” se considera, para la
terapia familiar, como una epistemología práctica y un recurso psicoterapéutico.
Palabras claves: contexto; depresión; infancia; diagnóstico sistémico.
Inter-Context of Childhood and Adolescence Depression. Contex as a
Practical Epistemology and Psychotherapeutic Resource
Abstract
This clinical research focuses on children from ten to sixteen years old in
condition of poverty with symptoms of major depression. Childhood, depression,
traditional psychiatry and the systemic model are analyzed as “contexts”. A clinical case is presented where, in order to establish a diagnosis and intervention, the
daily context in which the family lives is explored on the first interview. Precarious
work, the double-shift at work of the mother, a deficient housing in an insecure
neighborhood, the cultural imaginary inherent to the traditional family and the
lack of an extra-family support network are the contexts that give meaning to the
relational patterns that generate the symptom. The following conclusions could
be drawn: 1. Childhood depression is redefined as an inter-contextual malaise. 2.
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In family therapy, “context” is considered as both, a practical epistemology and a
psychotherapeutic resource.
Keywords: context; depression; childhood; systemic diagnosis.
Pedro es un niño de 14 años, ingresa a un hospital psiquiátrico por intento de
suicidio -intentó ahorcarse en el baño de su casa, su hermana de 12 años lo rescató, jalándolo hacia abajo para que se rompiera el tubo donde estaba amarrado el
lazo-. La niña pidió ayuda a un vecino para que hablara a una ambulancia.
Fue llevado de inmediato a un hospital de emergencias donde lo revisaron,
sin encontrar daño grave físico. Los padres acuden de inmediato a emergencias.
Pedro fue transferido e internado al hospital psiquiátrico de menores de la ciudad. Era la primera vez que intentaba quitarse la vida. Le diagnosticaron “depresión mayor” y tuvo una intervención con medicamentos antidepresivos.
Introducción
La Organización Mundial de la Salud (2017) define a la depresión como “trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de
interés o placer, sentimiento de culpa o falta de autoestima, trastorno del sueño o
del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración (…) puede conducir al
suicidio” (p. 1). Alertan que en el mundo está creciendo en porcentaje el número de
niños, niñas y adolescente con síntomas de “depresión”. En México la depresión
infantil también va en aumento, se ha convertido en un problema de salud creciente que es necesario investigar y sobre todo intervenir. La encuesta nacional de los
hogares del INEGI (2014) señala que el 14.6% de niños y niñas entre siete y 14
años de edad han tenido síntomas de depresión, este porcentaje se incrementa
con adolescentes hasta el 28.9%. Según el INEGI (2017) actualmente “existen dos
millones de niños, niñas y adolescentes que padecen depresión en nuestro país.
Añade que el suicidio infantil de 10 a 17 años es de 4.3 por cada 100 mil” (p. 1).
Estas estadísticas muestran una preocupante problemática sobre la salud
de la infancia. A pesar de que la psiquiatría tiene una descripción diagnóstica
pormenorizada e intervención clínica sobre este malestar, las cifras van en aumento y alcanza a los niños y niñas. Esto indica una crisis en el sistema de salud
para prevenir e intervenir ante este problema
La depresión como diagnóstico e intervención y por otra parte la infancia como
etapa del desarrollo requieren un análisis crítico, actualizado y cuidadoso. Este trabajo de investigación clínica exploratorio propone re-conceptualizar el diagnóstico
de la “depresión” infantil mediante el análisis de los diversos “contextos” en que
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viven los niños y las niñas. Los resultados son los siguientes: 1. Se amplía el foco
encontrándose inter-contextos que le dan sentido al malestar sistémico familiar
que produce la depresión infantil. 2. Esto tiene efectos terapéuticos hacia la familia, aumenta la conciencia de los integrantes de la familia sobre su forma de vida
y la relación con el malestar. 3. La creencia y epistemología familiar sobre la depresión es re-definida como un malestar principalmente social, que se encuentra
en el campo de poder de los propios actores. 4. La familia lo enfrenta con mayor
eficacia desapareciendo síntomas y malestar. Las conclusiones de este estudio
exploratorio clínico son: La re-definición de la depresión – no como problema biológico o individual - como un problema de la cotidianidad contextual de la persona
y los grupos de pertenencia. Ante este hallazgo, se propone al contexto como
epistemología práctica y recurso psicoterapéutico para una terapia familiar crítica.
El contexto
Nos detendremos aquí para revisar el término de “contexto”, que guiará el
estudio y la intervención del malestar denominado depresión en población infantil en niños y niñas de diez a dieciséis años. El origen de la palabra contexto,
proviene del latín contextus que significa unirse. El término es una de los que
más se usa en el lenguaje científico y argot cotidiano. Actualmente se da por
sentado el concepto y nos remite al imaginario de circunstancias y ocasiones
donde se da el fenómeno que queremos explicar, por ejemplo: “el embarazo de
adolescentes se da en contextos y circunstancias específicas”, o “hubo un mal
entendido, porque se sacó de contexto lo que dije”.
Por otra parte, el “contexto” como categoría conceptual para el análisis e investigación social tiene su origen en la filosofía pragmatista que trata de estudiar
un evento específico y relevante. Tradicionalmente han sido los antropólogos y
sociólogos que han tomado el contexto como categoría de investigación empírica
para estudiar el parentesco y las organizaciones políticas respectivamente. En
la actualidad la psicología social la retoma para definir el contexto en términos
generales como actos sociales simbólicos, traducido como un campo dialógico o
narrativo que se desarrolla en colaboración (Goodwin & Duranti, 1994). La idea
general del contexto como categoría empírica ha sido utilizada por varios académicos que enfocan la investigación de lo psicológico en los aspectos microsociales.
Por ejemplo Goffman (1986) re-conceptualiza la categoría de contexto por la de
“escenario”, para explicar la identidad. Wittgenstein (1987) como “juegos del lenguaje y forma de vida”. Y por otra parte, Shotter (1989) insiste que el estudio de
la narrativa personal debe de situarse siempre en un “marco social organizado”.
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Goodwin y Duranti (1994) proponen organizar en cuatro categorías el contexto para tener firmeza empírica: Lugar (setting): el marco socioespacial en el
cual se encuentra situada las relaciones. Conducta ambiental: La forma en que
los actores usan sus cuerpos y conductas como un recurso para enmarca y
organizar el habla. Lenguaje: La manera en que el lenguaje en sí mismo invoca
contexto y provee contexto a otros hablantes. Contexto extrasituacional: El marco cultural desde donde la conversación toma lugar dando por sentado una gran
cantidad de conocimientos y prácticas que permite que los hablantes puedan entenderse mutuamente. Este modelo sobre el contexto nos ha proporcionado una
guía que orienta el diálogo y la exploración en el contexto clínico con problemas
de depresión infantil.
El contexto como categoría de investigación para lo psicológico ha venido
a redefinir una gran cantidad de conceptos que fueron investigados desde la
psicología individual o las neurociencias. Al respecto Goodwin y Duranti (1994)
presentan como ejemplo la investigación del aprendizaje en niños y niñas. Los
resultados arrojan que el aprendizaje académico en las escuelas no se explica
por las capacidades de los individuos o ejercicios cognitivos, sino por el contexto
donde se encuentran. Señalan que la observación se amplía, y con ello aparecen una serie de factores que impactan en el aprendizaje, re-conceptualizando
el aprendizaje como un contexto donde los adultos colaboran junto con los niños
y niñas con ciertas estrategias culturalizadas para la resolución de problemas,
el uso cotidiano de lo aprendido, el reconocimiento mutuo, la colaboración y el
escenario lleno de retos para explorar. Todo esto se acerca a un tipo de “zona de
desarrollo próximo” propuesto por Vigotsky en 1987 y 1989 (Medina & Pereira
2017).
La infancia como contexto histórico-social
La infancia como la conocemos actualmente, es decir como etapa del desarrollo o categoría autónoma, aparece en el estado moderno. Paralelamente, Alzate (2004) menciona que son varios los autores que conciben la infancia como
una construcción sociocultural (Ariès, 1986,1987; Cunninghan, 1999, DeMause,
1991).
En términos generales coinciden en señalar que la infancia es una organización históricamente determinada y no un hecho natural biológico e inexorable.
Ariès (1986,1987) señala que existían niños pero no infancia, es decir los niños y
niñas, no conformaban una categoría autónoma, específica, diferente; su periodo era breve con una estricta dependencia a los adultos. A través de estas con-
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clusiones fundamentadas en su estudio enmarcado en la vida social-cotidiana
mediante el análisis la representación de la pintura por siglos; evidencia que a
partir del siglo XIII comienza a aparecer formas de representaciones de niños y
niñas desde una visión secular como ángeles y el niño Jesús. En el siglo XIV se
observa la iconografía donde incluyen a aparte del niño Jesús, la infancia de la
Virgen y otros Santos. Es hasta los siglos XV y XVI que se puede advertir en el
arte niños y niñas en compañía de adultos, pero no es hasta el siglo XVII que se
ven pinturas de niños y niñas solos, en un mundo aparte de los adultos. Según
Ariès (1986) esto marcó una nueva sensibilidad hacia los niños y niñas, y es el
inicio de la categoría de infancia. Impactando en la vida cotidiana de los niños y
las niñas en los diversos contextos.
Con esta evidencia, Ariès (1986) admite que es el inicio de una nueva etapa
en el desarrollo humano, llamada infancia; con repercusiones en su vida cotidiana: la segregación en un mundo aparte de los adultos, un mundo privado. Apareciendo un nuevo fenómeno social, el control hacia la infancia. Ariès (1986) añade
que curiosamente los niños y niñas antes tenían más libertad hasta que apreció
el concepto de infancia. Pues con ello la sociedad se manifestó por un tipo de
moral para los niños y niñas, generando instituciones para prepararlos a la edad
adulta. Por ejemplo, se diseñaron espacios solo para infantes en las escuelas,
en hospitales, internados, etc. Curiosamente en aquella época no existía la adolescencia. De niños pasaban a ser adultos. Por otro lado DeMause (1991) también desde la historia pero apegado a al modelo psicogénico, parte de la creencia
de que la familia es la fuerza central del cambio de una sociedad y en especial
la función socializante de los padres hacia sus hijos e hijas. Este autor estudió
en específico la evolución a través de la historia de las relaciones emocionales
y de cuidado de los padres hacia sus hijos e hijas, y clasificó seis tipos que dan
cuenta del progreso de las prácticas de crianza y con ello la constitución de la
infancia: infanticidio, abandono, ambivalencia, intrusión, socialización y ayuda.
Señala que las dos últimas iniciaron a mediados del siglo XX.
Otro investigador relevante en este tema fue Cunninghan (1999) con su publicación “La invención de la infancia”, menciona al igual que Ariès que en el siglo
XVIII inicia una visión secular de la infancia y por lo tanto cambios significativos en
la conceptualización de esta. Resalta que también tuvo una gran influencia en los
cambios de la infancia los filósofos del siglo XIX, por una parte Locke quien le daba
importancia a la educación de los hijos e hijas, y por otra parte Rousseau quien
abogaba por la felicidad de los niños, quien pronunció la clásica frase que “los
niños sean niños”. Esta idea todavía está presente, aunque se observa el cuidado
y educación con fuertes dispositivos de control, tal como lo auguraba Ariès (1986).
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Cunninghan (1999) apunta que es en el siglo XX cuando se proclama a la
infancia como categoría independiente y autónoma. Ya a mediados de siglo con
este pronunciamiento, la infancia como campo empírico inicia a tener un enorme
poder, antes que la categoría de género. Este cambio importante genera que a
nivel legislativo se hable sobre la protección y los derechos de los niños, como
una nueva era de respeto a la infancia; por ejemplo la declaración de los derechos de los niños y las niñas de la ONU. También con esta transición social, aparecen profesionales especialistas en la infancia, como pedagogos, psicólogos,
abogados, médicos, etc. Que configuran el escenario sobre el que se construye
la infancia como la conocemos hoy, con la consigna de asegurar a los niños y
niñas una infancia apropiada.
En la actualidad otros aspectos que han contribuido a que se empodere la
infancia, como concepto y realidad empírica, son los medios de comunicación
que aliados con el consumismo, se han convertido en presa del mercado, generando nuevas necesidades que han conducido a un tipo de “infancia materialista”. En algunos grupos procrear y criar hijos se concibe como una gran empresa
a la que se le dedica mucho tiempo, dinero y energía. Sumado a las dinámicas
económicas y sociales actuales, las transformaciones de la familia tradicional,
generados principalmente por los cambios de roles de las mujeres, han propiciado un nuevo juego parental que no termina de acomodarse (Medina, Linares,
Fernández, Vargas & Castro, 2018). Otro factor que ha contribuido a la construcción de la infancia ha sido el divorcio –como un derecho conyugal-, este condujo
a ampliar el abanico de tipos de familia, en especial las familias reconstruidas,
conformadas por hijos de matrimonios anteriores e hijos del nuevo matrimonio.
También las familias uniparentales, las familias de homosexuales, entre otros
arreglos familiares, contribuyen a ampliar el concepto parental que incide directamente en la infancia.
En el último lustro ha destacado un avance en el reconocimiento y la legislación sobre la diversidad de familias, con el fin de proteger la integridad y
desarrollo de los niños y niñas. Con ello, han surgido otros debates y tensiones
en diversos contextos: académico, profesional, religioso, etc., apareciendo lo
que algunos denominan “ideología de la infancia”, vinculado con la ideología de
género. En conclusión, estos estudios muestran que la infancia es una construcción sociocultural. Es un contexto que encuentra sentido en las diversas circunstancias socio-históricas, el cual que la infancia es un contexto dinámico, relativo
y social. Esta mirada sobre la infancia, tal como lo veremos más adelante, se
convierte en un recurso para intervenir sobre su malestar.
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La depresión como contexto
El concepto de la depresión como diagnóstico y etiqueta psiquiátrica es
relativamente nuevo. Aunque su constitución ha venido evolucionando por siglos. Aguirre (2008) presenta un análisis histórico del término; en él señala que
sus orígenes se remontan en la cultura griega, con el concepto de “melancolía”:
heredera de la “bilis negra” que describía los síntomas de descontento, abatimiento, soledad, desesperanza y malhumor. Este fue retomado más tarde en el
Renacimiento. Sin embargo, antes en la Edad Media la redefinen como “Acedia”
para referirse al “tedio del corazón” y describía síntomas de tristeza, dejadez,
inhibición, apatía, angustia y pereza.
El término “depresión” se constituye por primera vez en la Ilustración.
Los primeros que la refieren como diagnóstico etiológico fueron Blackmore
en 1725, y Whytt que en 1764 se refirió al término como “depresión mental”,
Pinel por su parte, en 1801 alude a la “depresión de espíritu”, mientras que
Tuke en 1813 se refiere a la “depresión de la mente” y Beard en 1869 habla
de “agotamiento del sistema nervioso” (Aguirre, 2008, p. 10).
Más tarde a principios del siglo XX de la mano de Bleuler, quien hace una
clasificación de la depresión como enfermedad maníaco-depresiva y alteración
de la afectividad; distingue entre la distimia melancólica, la distimia irritable y
la ciclotimia. A partir de ahí todos los DSM organizan los diversos tipos de depresiones en trastornos afectivos y clasifican las depresiones en dos grandes
grupos: depresión mayor y distímica. La primera en su descripción clásica, se
conoce como un trastorno del estado de ánimo, caracterizado por la presencia
de sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración, que a su vez inciden en
la vida diaria durante un largo período de tiempo y se teme por la aparición de
ideación suicida o el suicidio. La segunda clasificación es de carácter depresivo
crónico, algunas características son la baja autoestima y aparición de un estado
de ánimo melancólico, triste y apesadumbrado. En esta época de auge industrial, el término “depresión” nace de la hidráulica como una metáfora al proceso
de presión y depresión. También Aguirre (2008) señala que actualmente el término “depresión” es tomado como metáfora por otras disciplinas tales como la
economía, sociología y la geografía para referirse al “hundimiento vital”.
Otra tradición que retoma la depresión, como diagnóstico, es el psicoanálisis. Desde Freud a Bowlby la depresión ha sido uno de sus campos emblemáticos, a través de la vinculación de la pérdida y el duelo con la melancolía.
Aunque Bowlby (1993) le incluye el apego que caracteriza a la pérdida signifi-
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cativa. Vale la pena detenernos en las observaciones de Bowlby (1993) para él,
los síntomas de una persona depresiva surgen en torno a la pérdida emocionalmente significativa, y se presenta de diversas formas: por ejemplo la imposibilidad mantener una relación estable con los padres a pesar de los esfuerzos
por satisfacer sus exigencias y sus expectativas. Es decir, la persona no logra
acceder al reconocimiento de los seres amados, incluida la pareja, quienes a su
vez lo rechazan y castigan independientemente de los esfuerzos de la persona
en buscar de su amor. Dentro de esta lógica, otra dimensión que conduce a la
depresión, son las pérdidas reales por muertes o separaciones.
En resumen Aguirre (2008) señala que “la depresión ha tenido pues, a lo
largo del tiempo, tres principales nombres, melancolía, acedia y depresión, que
significaban una misma realidad: el abatimiento, la postración, el hundimiento,
la distonía, el descenso a la oscuridad vital y a la muerte” (p. 11). Hasta aquí las
concepciones antes revisadas, constituidas en diversos momentos históricos,
sitúan la explicación e intervención del malestar de la depresión en el individuo
y su cuerpo.
La etiqueta diagnóstica como contexto
Los diagnósticos o modelos clasificadores son instrumentos referidos a una
realidad y son una guía para la intervención. Sin embargo, en últimos tiempos se
ha abierto un debate y con ello una crisis en la psiquiatría como resultado de lo
inscrito en el DSM-5. Dentro de la propia psiquiatría surgieron críticas al abuso
del modelo clasificatorio; por una parte cuestionan la creación desmedida de categorías diagnósticas de trastornos mentales, no solo para adultos, también en
niños y adolescentes, argumentando que dichas “patologías” son invenciones en
contubernio con las empresas farmacéuticas (González & Pérez, 2007; Carlat,
2010; Frances, 2014). Por otra parte, los resultados de la investigación longitudinal de 20 años sobre los uso de los antipsicóticos y antidepresivos muestran que
no han tenido efectos terapéuticos sino de control, produciendo otros problemas
secundarios como la adicción al medicamento y afección biológica en varios órganos del cuerpo (Harrow, Jobea & Faulla, 2014; Kirsch, 2010; Hammer, Batty,
Seldenrik, & Kivimaki, 2010).
En este afán, Medina (2014) señala que esta tradición arropada por el
discurso objetivista, muestra un reduccionismo perverso con consecuencias
desbastadoras para muchas personas y sus familias. Un tipo de ciencia con
mucho poder, porque dentro de su discurso de verdad y racionalidad inactiva
cualquier crítica y se instaura también dentro del campo del poder positivo (Fou-
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cault, 1983,1992). En este mismo orden de ideas, Tomkiewicz (2004) señala
que la clasificación psiquiátrica contiene errores metodológicos que “no constituye sólo una falta grave en el plano académico y teórico; es también y sobre
todo una falta extremadamente peligrosa en el plano práctico” (p. 44). Véase
el caso del diagnóstico de la homosexualidad considerada como patología o
actualmente el de Déficit de Atención TDH en niños, niñas y adolescentes. Estos
diagnósticos universales o mejor dicho totalitarios, pueden ser analizados con la
categoría de contexto también. Al respecto Bateson (1992) explica que cuando
las palabras se convierten en etiqueta, inactivan a la persona para enfrentar su
“enfermedad”, y con ello a todo su contexto de referencia, nombrándolo como
“efecto dormitivo”. Esta observación del poder de la etiqueta en el individuo ha
sido estudiado también por el sociólogo Goffman (1995) quien hace referencia
al estigma como escenario que conduce a la exclusión y con ello a un tipo de
profecía autocumplidora.
Al respecto Wiener y Marcus (1994) apuntan que la depresión, al igual que
las demás psicopatologías nombradas en los DSM’s son construcciones socioculturales. Argumentan que la psiquiatría como matriz sociocultural no escapa
de practicar un tipo de lenguaje que comparte creencias, rituales, conocimientos
tácitos y una historia en común. Todos estos elementos se encuentran omnipresentes en sus explicaciones y prácticas, generando un único camino hermético
y lineal hacia la intervención de la depresión. En suma, las etiquetas diagnósticas no son referencias o representaciones pasivas, son contextos organizados,
coordinadores de narrativas y prácticas sociales, que constituyen un tipo de
realidad. Por tanto, es posible argumentar que los diagnósticos, cualquiera que
sea este, son contextos activos.
El modelo sistémico como contexto
El paradigma sistémico es otro modelo que enfoca el estudio de la sintomatología psicológica en el contexto, en particular refieren a interacciones
triangulares repetitivas. Fue el antropólogo Bateson (1992, 1993, 1993b) quien
fusiona magistralmente la teoría de los sistemas y la cibernética para investigar
la conducta humana. Bateson (1992) parte de la creencia de que la “mente”
está íntimamente vinculada a su entorno, es decir, sin el referente contextual del
psiquismo, sería imposible explicarlo y mucho menos comprenderlo.
Desde este enfoque son diversos los autores que proponen un modelo e
intervención para la depresión, en este trabajo retomamos el diagnóstico sistémico de Linares (1998, 2012, 2103) y Linares y Campo (2016), quienes apega-
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do a la filosofía sistémica, sitúa el malestar psicológico en las relaciones de las
personas, y en especial en el grupo de pertenencia más importante: la familia.
En concreto parten de la idea de que a través del juego triangular recurrente
matizado por la ausencia nutrición emocional, el malestar se hace presente.
Linares (1998, 2012, 2103,) propone enfocarnos en la parentalidad y la
conyugalidad, para dar cuenta del maltrato mediante la triangulación manipulativa o desconfirmarmadora, dicho maltrato es considerado por este autor como
la antesala de la psicopatología. Para Linares (1998, 2012, 2013) la descripción
de las personas sobre sentirse o no aceptado mediante el reconocimiento y la
valoración, es la narrativa que conducirá al terapeuta a descubrir y dilucidar la
relación triangular patológica o nutricia, y con ello distinguir los diversos síntomas. Para estos casos propone un diagnóstico relacional como “metáfora guía”,
que tiene como principal objetivo desenredar la trama triangular y reconstruir
las relaciones amorosas entre las personas. Linares y Campo (2016) basan
su diagnóstico sistémico explicativo en la tipología diagnóstica psiquiátrica, por
esta razón es común encontrase con los conceptos de depresión mayor y distímica.
La depresión distímica como contexto sistémico
Para Linares y Campo (2016) los depresivos distímicos y neuróticos: aparecen cuando existen triangulaciones manipulativas, como parte de los problemas
conyugales, que se caracterizan por tener una pelea simétrica –utilización de
uno de los hijos o hijas en contra del otro cónyuge, provocando ansiedad a través de la triangulación de uno de los hijos. Este cuadro necesita, según Linares
y Campo (2016) de otro ingrediente para que aparezca el síntoma depresivo:
la pérdida. En este caso puede cristalizarse en el padre o la madre, quien fue
anteriormente una figura de apego importante, y que ahora lucha con el otro
progenitor.
Es un triángulo emocional de doble banda, dirían los experto en el juego
del villar, por una parte toma partido con el progenitor que lo atrajo hacia el problema conyugal con altos componentes de lealtad, y por otra la pérdida de una
figura de apego desde que nació. Este juego triangulado por largos periodos, no
es asimilado por el hijo o la hija y su cuerpo; logrando efectos negativos en su
desarrollo, por ejemplo un adolescente que ha crecido dentro de una relación
triangulada, verá afectada su autonomía, y con ello es posible la llegada de la
ansiedad, pesadez, desmotivación, tristeza y depresión.
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La depresión mayor como contexto sistémico
En cambio la depresión mayor, según Linares y Campo (2016) no está vinculada a un juego triangular, existe una calma y satisfacción conyugal y no es
necesario atraer a un hijo en contra del otro. Aunque la pareja se caracteriza por
tener una complementariedad rígida, el problema se enfoca en carencias parentales, en especial las funciones socializadoras. Los hijos son hipersocializados
y sobre exigidos. Esto genera que se sientan sometidos a un alto grado de exigencia normativa, una responsabilidad exagerada que pueden revestir diversas
formas de parentalización. Si fracasan en exigencia y expectativas parentales,
son descalificados mediante el maltrato a su persona.
Para este tipo de familias es más importante la socialización que el amor
y cuidado. Si el progenitor con menos poder le da apoyo emocional a su hijo
o hija y no es secundado por el progenitor que tiene más poder, esto no tiene
verdadero efecto nutricios en el niño o niña, porque quien define la naturaleza
de la relación es el conyugue con más poder. Otro elemento relevante es que
está prohibido expresar carencias emocionales, la familia se muestra como perfecta hacia su comunidad, -la honorable fachada- por lo que el niño o la niña,
será descalificada cuando intenta expresar su inconformidad (Linares & Campo,
2016). Generalmente cuando los niños y las niñas llegan a la adolescencia se
convierte en un problema sustantivo, ya que este no encuentra la mirada nutricia de sus padres para consolidar su identidad. Las únicas salidas posibles es
huir –una forma es el embarazo para niñas-, para encontrar esta falta de nutrición con sus iguales, una pareja o el suicidio (Linares & Campo, 2016).
Caso Pedro
Este trabajo tiene la finalidad de conocer los contextos que constituyen la
tristeza infantil y de los adolescentes, para ello presentamos aquí uno de los
casos de nuestro estudio, que propone un modelo de primera entrevista para
hacer visible dichos contextos que conducen a una niño, niña o adolescente a
vivir tristeza, autolesionarse, pensar en la muerte o quitarse la vida.
Continuamos con el caso Pedro, que presentamos al inicio de este trabajo.
Los psiquiatras recomendaron una psicoterapia familiar. Acudieron al Instituto Tzapopan. La madre llamó al Instituto para pedir la cita. Se le pidió que
vinieran a esta primera sesión todos los miembros de la familia. La familia fue
atendida por un grupo de estudiantes de la maestría de terapia familia supervisado por un profesor-clínico.
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Contexto de presentación
Se presenta el equipo terapéutico y se hace el encuadre donde el padre
firma de conformidad: costo, permiso para grabar las sesiones y el uso de la
información confidencial de las sesiones exclusivas para el tratamiento y formación. Siempre y cuando se resguarde la identidad de la familia y sus miembros.
Genograma familiar
Madre 45 años, tiene escolaridad máxima de secundaria y trabaja para una
empresa maquiladora. El Padre tiene 46 años, estudió también solo la secundaria y trabaja como vigilante en un estacionamiento de una plaza comercial. Pedro
de 14 –el paciente identificado- está actualmente estudiando la secundaria, la
hermana de 12 años está terminando la primaria y su hermano de 10 años también estudia la primaria.
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PFigura 1. Genograma de la familia de Pedro.
Fuente. Elaboración propia, con base en el caso.

Contexto cotidiano
Después de la presentación para establecer el genograma familiar, edad,
escolaridad, y actividad: En seguida –sin tocar el tema del motivo de consultacontinuamos preguntando sobre su vida cotidiana, se les pide que describan un
día normal entre semana.
La Madre toma la palabra y describe lo que hacen todos los días comunes.
La madre prepara la comida en la noche de 8 a 9 pm para el día siguiente. Se
levanta a las 5 am y despierta a todos, hace el desayuno y desayunan, el padre
sale a las 6 am a trabajar, a las 6:30 am la madre lleva a sus hijos a la escuela,
ellos inician clases de 7am a 2pm. La madre llega a las 8:00 am a su trabajo, una
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empresa maquiladora y sale a las 6pm, se dirige a su casa y llega a las 7:00 pm.
Por otra parte, el padre comenta que el sale de su casa a las 6:00 am hacia el
trabajo, tiene que estar a las 7:00 am. Trabaja como vigilante de estacionamiento
de una plaza comercial. Sale a las 7pm y regresa a su casa a las 8:00 pm.
Sobre sus ingresos, perciben ambos menos de 400 dólares al mes. También
hablan sobre los derechos y servicios que les otorgan en el trabajo, la madre
afirma que ninguno de los dos tienen seguridad social y salud. Añade que cada
tres meses renuevan contrato para no generar antigüedad y tener derechos a
pensión u otros beneficios.
De las condiciones de vivienda, la señora señala que no es casa propia y alquilan por un cobro de 150 dólares cada mes. Tiene dos cuartos, en uno duerme
los padres y en otros Pedro, su hermana y hermano. Viven en una zona marginada de la ciudad sin calles pavimentadas, aunque sí tienen luz y agua potable.
Seguimos preguntando ¿quién va por lo niños a la escuela, les da de comer
y los cuida mientras que ellos regresan del trabajo? La madre afirma que Pedro
se encarga de todo, somos insistentes para que nos relate Pedro cuáles son sus
responsabilidades.
Pedro en voz baja señala que como están en la misma escuela todos, espera a su hermano y hermana hasta que salgan. Que la casa está solo a diez
cuadras de la escuela, aproximadamente un kilómetro, lleva a sus hermanos
caminando hacia su casa, llegan, abre la puerta entran todos y cierra con llave,
añade que el barrio es peligroso, que hay muchos pandilleros y marigüanos, que
está prohibido salir. Pedro calienta la comida que su madre preparó en la noche
previa, le sirve a su hermano y hermana. Después pueden ver la tele dos horas,
a partir de las 5pm tienen que hacer la tarea.
Le preguntamos a Pedro que desde cuando hace esto, y señala que desde
hace dos años. Añade que para él no es problema hacerlo, pero que desde hace
seis meses sus hermanos ya no le hacen caso, y cuando llega la mamá, que ve que
no han comido todo, está el tiradero y no hacen la tarea, la mamá le reclama a él.
En ese momento la madre agrega, que si es así que desde hace varios meses, que Pedro no ha hecho bien tu parte. Y que sí se enoja pero que es normal.
Hasta aquí el padre no dice nada solo escucha.
Sobre la responsabilidades asignadas a Pedro le preguntamos ¿cómo te
sientes por no cumplir con lo que le toca?, y ahí llora y no dice nada. La Madre
insiste en tono agresivo que no es fácil para nadie, que todos en la familia tienen
que cooperar.
Continuamos preguntando a Pedro cosas muy puntuales. Cuando llega tu
Mamá a la casa en la tarde, ¿qué te dice? Me reclama que ¿por qué no hago
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bien las cosas?, que si lo hacía bien antes, y ahora no, que ¿por qué me distraigo?, que ¿Qué desleal soy?, yo solo le digo que ya no me hacen caso y le
pido disculpas. La madre insiste en que es importante que “agarre la onda” –que
entienda- que todos tienen una responsabilidad para que funcione bien la familia.
Preguntamos a Pedro que cómo le reclama y que tipo de palabras usa su
madre.
Se tensa la sesión. Hay una pausa de silencio de un minuto. La hermana y
el hermano menor se le acercan a Pedro, les tocan la mano jugueteando, mostrando un tipo de solidaridad hacia él.
Pedro con ese apoyo emocional, contesta: me regaña. Le preguntamos
¿cómo y qué te dice? ¡Me avienta hacia la pared y me dice ¡que me pasa “hijo de
la chingada”, “pinche maricón” no sabes hace bien tu trabajo!, ¡eres un inútil! ¿En
qué tono? – Insistimos-, gritando, dice Pedro y llora. La madre se nota molesta
y el padre callado. La hermana y el hermano siguen cerca de Pedro tocándolo.
Continuamos conversando sobre sus diversos contextos para tener un panorama más amplio. Le preguntamos a Pedro, su hermana y hermano si salen a
jugar a la calle y si tienen amigos en el barrio, o son invitados por algún vecino a
su casa, los tres contestan que no, que los papás señalan que el barrio es malo,
que no hay buenos vecinos, que es mejor que se queden en su casa. La niña
señala que solo tiene amigos en la escuela donde juega en el recreo, pero que
no los ve fuera de ahí.También les preguntamos si tienen algún familiar que viva
en el barrio o cerca, los papás señalan que no, ellos vienen de Michoacán –un
estado vecino- y que sus familiares viven en el pueblo de este estado o también
han emigrado. Que casi no los visitan, solo en navidades, por el trabajo y la falta
de recursos no les es fácil visitarlos. También les preguntamos a los padres si
ellos tienen amigos o amigas en la ciudad con quien conviven, señalan que no.
Continuamos contextualizando su vida cotidiana y preguntamos sobre los
fines de semana. Pedro, su hermana y hermano comentan, que todos salen
al supermercado, en un tono de alegría como si fuera una gran aventura. Para
comprar los productos y comida que ser requiere para la semana. Que no tienen dinero para ir al cine o a un restaurant. Que por lo regular ven la tele en la
casa, señalan los padre para descansar de las largas jornadas de trabajo de la
semana.
Receso para preparar la devolución
Acordamos dividir la devolución en dos partes, una solo con los padres y la
otra con toda la familia.
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Después de conversar el equipo terapéutico, regresamos con la familia. Les
pedimos a los niños que salieran por un momento y nos quedamos solo con los
padres. Les hicimos saber que todo el equipo concuerda con que la mamá se
encuentra sobre saturada, y que en su desesperación por mantener a la familia
en sus funciones, le grita a Pedro, que lo entendemos que no es fácil ya que ella
es la encargada de esa labor. Pero también le hicimos saber que percibimos que
las cosas son más complejas, y los invitamos a ambos a analizar y reflexionar en
casa juntos como papás, con base en lo que se ha conversado en esta sesión.
Que conversaran abiertamente solo entre ellos dos sobre si esta situación que
viven actualmente, con los múltiples contextos como el trabajo, la falta de una
red de apoyo familiar o de amigos en el barrio, un barrio peligroso, la falta de
tiempo de ocio entre la familia, etc., si todo esto creen que ¿estaba conectado
con el malestar que sufre Pedro? Y si era así, en esta etapa de la familia en que
los hijos se convirtieron en adolescentes que requieren de distintos cuidados y
necesidades, ¿qué tendrían que hacer ahora juntos como papás para enfrentar
esta situación?
En ese momento el Padre interrumpe, y perplejo de la situación que aparentemente desconocía, señala que van hacer todo lo posible por resolver esta
situación, añade: mi hijo no tiene que cuidar a sus hermanos, lo vamos a resolver. Llora un poco y confiesa que está asustando con lo que hizo su hijo Pedro,
creía que todo estaba bien. La madre dirige la mirada retadora a su marido, no
se siente cómoda.
Invitamos a los hijos a entrar la sesión, les decimos que agradecemos a
todos por haber venido a la sesión a apoyar a Pedro. En especial a la hermana
y hermano. Reconocemos a Pedro la gran labor que ha realizado en estos dos
años cuidando a sus hermanos, dejando cosas y tiempo personales. En ese
momento Pedro sonriendo señala: ¡Ahí están enteritas! Añadimos que reconocemos en él la gran lealtad que tiene hacia su familia y en especial a su madre
para apoyarla en esta gran labor.
Agradecemos a toda la familia y acordamos una próxima sesión en 15 días.
Contexto sistémico: diagnóstico relacional-nutricio
Tal como se ha observado en la entrevista de la primera sesión, la pareja es
armónica, tienen una complementariedad rígida, cada quien cumple con sus roles, él solo trabaja fuera de la casa y ella está encargada de trabajar y cuidar de
los niños, es decir cumple con una doble jornada. Él se muestra periférico ante la
familia. Observamos que ella tiene más poder en la relación conyugal y parental,
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sin embargo está sobrecargada. A esto se le suma expectativas altas de parte
de la madre hacia sus hijos, en especial a Pedro; a quien se le asigna una tarea
difícil, cuidar a su hermana y hermano mientras su madre y su padre trabajan. A
esto se le denomina parentalización.
El cuadro sistémico se complica porque Pedro en los últimos meses ha fracasado con la tarea asignada, su hermana y hermano ya no hacen caso de sus
obligaciones, por lo que no solo no es reconocido, sino también es maltratado
por su madre, descalificándolo recurrentemente. El cariño se condiciona a que
cuide bien a su hermana y hermano, generando en Pedro un sentimiento de rechazo a su persona. Aunque la función de cuidador que se le asignó lo cumplió
muy bien por más de un año, tuvo poca nutrición relacional –reconocimiento y
valoración-. Otro ingrediente se presenta en esta familia, y cumple con el diagnóstico de Linares y Campo (2016), Pedro no puede quejarse, por la lealtad a su
madre, a quien ve sobresaturada y quiere apoyarla pero no puede.
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Figura 2. Cuadro sistémico de la familia de Pedro.
Fuente. Elaboración propia, con base en el caso.

La Inter-contextualidad y su vínculo con la dinámica relacional familiar
Este patrón sistémico familiar que va de la mano con lo propuesto por Linares y Campo (2016) no podría ser comprendido sin observar los contextos donde
la familia vive cotidianamente. La falta de nutrición que siente Pedro de parte de
la madre, y el patrón relacional de parentalización, etc. está matizado por una
madre sobre-saturada, que tiene dos trabajos, uno fuera remunerado y el otro en
casa. El primero, igual que el trabajo del padre, son trabajos precarios. Se observa negligencia parental, menos tiempo y nutrición emocional familiar. A esto se le
suma un contexto de condiciones territorial inseguro, las familia viven con miedo
a salir y establecer vínculos con los vecinos para generar comunidad. Estas
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condiciones de inseguridad y el miedo limitan aún más la libertad de la familia.
Es por ello que Pedro carece de una red de apoyo personal fuera de la
familia, como amigos y compañeros significativos, por esta razón no encuentra
salidas de reconocimiento más allá de la familia. Al respecto Cyrulnik (2005)
señala que por lo regular cuando un niño o niña no encuentra nutrición emocional e incluso es maltratado, este de manera “natural” buscará en otros contextos
tutores o amigos que ofrecerán “apaciguar las emociones y de implicarlo en un
proyecto de existencia” (p. 47). Que no es el caso de Pedro y toda la familia. Están atrapados sin salida. Una condición de la depresión familiar en condiciones
de pobreza material y emocional de nuestro tiempo.
Cabe mencionar que este panorama inter-contextual tiene su fuente y perpetuación en la pobreza gubernamental de México, carente de políticas efectivas
de cuidado y bienestar a la niñez y la familia, con instituciones que en algunas
ocasiones se convierten también en maltratantes (Medina, Nuñez, Vargas &
Castro, 2013).
Resultados
Coincidimos con Linares y Campo (2016) quienes señalan que el objetivo de
la psicoterapia con casos de depresión infantil es restaurar el amor. En otras palabras es el contenido nutricio que debemos desenredar y restaurar, es decir la
narrativa emocional tiene el poder para que los diversos contextos –aunque estos sean adversos- y en especial la organización familiar pase a otra etapa relacional y la persona se apropie de otra forma de ser, y de paso dejar la patología.
Respecto a las alianzas del terapeuta, tienen como finalidad integrar al terapeuta al sistema familiar, para constituir un contexto terapéutico con el objetivo
de re-orientar las narrativas del problema: del paciente a la relación, del cuerpo
al contexto. Para ello es necesario conectar emocionalmente con los integrantes
de la familia, en especial el paciente identificado y la persona que tiene más
poder en la pauta relacional detectada: Pedro y la madre. Con ello la conversación terapéutica se enfoca en hacer visible para todos los diversos contextos sin
hacer ver culpable a nadie, sino la co-responsabilidad en las posibles soluciones.
El imaginario de la familia tradicional como contexto
Esta familia ha compartido por generación la creencia de que una familia
unida es aquella que cumple con sus roles pre-establecidos. El padre se ocupa
solo de su labor fuera de casa. La madre, es la máxima autoridad ante los hijos.
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Un buen hijo es quien obedece sin cuestionar. El amor se expresa y negocia
mediante un buen desempeño en las tareas asignadas para cumplir con las expectativas parentales. La lealtad del hijo hacia su madre se mide por el buen desempeño sin disentir. Según DeMause (1991) tal como lo vimos arriba, el tipo de
crianza de este tipo de familias, que se encuentran atrapadas entre la pobreza
estructural y el imaginario de la familia tradicional, sería una mescla entre abandono, ambivalencia e intrusión. Se puede observar en esta familia que los hijos
respondan bien hacia sus obligaciones escolares y del hogar sin supervisión o
ayuda parental, se encuentran abandonados, y por otra parte existe una terrible
ambivalencia emocional, Pedro no se siente querido y reconocido, aunque la
Madre lo exprese verbalmente. Y además se le asigna una tarea Pedro que no le
corresponde: parentalización. Otro rasgo de estas familias es que por lo regular
se venden hacia fuera como perfectas sin problemas, lo que Linares y Campo
(2016) denominaron “la honorable fachada”.
Conclusiones
Coincidimos con Aguirre (2008) quien desde la etnopsiquiatría concluye y en
contra de la psiquiatría biologicista, que “la depresión no es inteligible al margen
de la cultura… el ser humano se organiza socialmente (y se desorganiza y enferma) en el marco de una cultura” (p. 18-19). Por ello se propone explorar los diversos contextos cotidianos que le dan sentido al malestar personal, desde donde
se movilizan los recursos personales, familiares y comunitarios. La exploración
del contexto como pre-requisito para el diagnóstico: La exploración desde los
diversos contextos cotidianos de la familia permitió “ver” puntos ciegos que una
entrevista clínica tradicional no detectaría. Esta información contextual es relevante para cualquier diagnóstico y su consecuente intervención. Por ejemplo:
hemos observado en este caso, como diversos contextos –precariedad laboral,
doble jornada de la madre, el mito de la familia tradicional perfecta, resaltando
un padre que no se involucran en la crianza de los hijo- le dan sentido a la sobresaturación y desesperación de la madre y su consecuente maltrato a Pedro.
El contexto como recurso psicoterapéutico. Pudimos observar en la familia
que el diálogo contextual conduce a sus miembros a ampliar la conciencia y consecuente narrativa de una forma de vida que se encuentra íntimamente ligado al
malestar de Pedro. Aparecen en la narrativa circunstancias que la familia tendrá
que enfrentar. Por ejemplo: el Padre asume su responsabilidad y actúa cambiando
de posición, de ser periférico, a acercarse a su esposa por una parte y por otra
haciendo empatía con sus hijos. Cambiando su rol periférico por una más activo.
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La nueva infancia y adolescencia en el contexto de la parentalidad, roles
de género y modos de trabajo
Los niños, niñas y adolescentes de hoy son distintos a los de hace una
generación atrás. En especial cabe destacar la transformación de la mujer, la
cual ha ingresado a la universidad, al trabajo remunerado, etc. y que muchas de
ellas realizan doble jornada laboral: hacia fuera y dentro del hogar. Otro contexto
que ha impactado directamente en la infancia y su malestar, es el trabajo precario. Padre y madre trabajan todo el día fuera de casa para sobrevivir, sin tener
servicios y beneficios básicos como seguridad social, vacaciones, prestaciones,
etc. Esto ha provocado cambios estructurales en la parentalidad y con ello en la
infancia. La carencia de tiempo de los padres ha conducido a un patrón en que
los hijos e hijas no son cuidados y socializados por sus padres.
En este caso, no queda más remedio que la familia extensa participe activamente en las funciones parentales, o por otra parte, tal como lo vimos en el
caso de Pedro, los niños y adolescentes enfrenta a temprana edad responsabilidades de cuidarse a sí mismo, gestionar sus deberes o cuidar a otro miembro
de la familia sin supervisión –un tipo de maltrato que se denomina negligencia-.
Con ello, se puede observar también una reducción significativa de espacios de
recreo, ocio y esparcimiento familiar.
Depresión infantil en el marco de la inter-contextualidad
Este panorama inter-contextual debe de contemplarse siempre como parte
de los protocolos clínicos de salud para diagnosticar e intervenir con mayor eficacia ante el malestar psicológico, si no es así, nos convertiremos en un contexto terapéutico ciegos, que explicaran el problema con un sesgo individualista y
descontextualizante, que alimentará el malestar personal, familiar y comunitario.
Trabajo, escuela, hogar-barrio, amigos, familia, pareja y terapeutas son siete contextos de obligados a revisar dentro de los protocolos clínicos con el fin
de conocer la relación sistémica del malestar. Por ello se propone la psicología
social clínica (Medina, 2011) como un modelo psicoterapéutico desde donde se
puede abordar estas dimensiones de la realidad desde una epistemología y metodología integrativa de contextos.
El contexto como epistemología práctica y recurso para la psicoterapia
Ante lo dicho, consideramos al contexto como un tipo de epistemología
practica que permite visualizar el sentido social de las relaciones circulares, del
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comportamiento individual e incluso de la biología de las personas. Un tipo de
epistemología que sitúa a la persona y la familia en una posición activa ante sus
circunstancias. Es decir, el contexto como epistemología permite ir más allá de
las descripciones u explicaciones puramente semánticas, individuales, cognitivas o biológicas. Para convertirse en una meta-conocimiento que estimula la
conciencia socio-política para empodera a las personas para la acción.
Ante esto estamos en contra de concebir la depresión como una enfermedad biológica o individual y etiquetar a un niño o niña como depresivos, y mucho
menos doparlos como estrategia terapéutica. Este trabajo de investigación clínica muestra que la depresión infantil es una construcción inter-contextual. Por ello
proponemos organiza la entrevista inicial explorando los diversos contextos de la
vida cotidiana del paciente y su familia. La cual pone en descubierto la naturaleza sociocultural del malestar, redefiniendo la depresión como un acto “político”,
como un tipo de resistencia contra una forma de vida que los tiene atrapados,
sin libertad, sin proyectos a futuro, aniquilando la voluntad y la esperanza, encontrándose con la muerte como la única salida digna. El contexto como recurso
terapéutico re-ubica el malestar en la zona de influencia de la gente y por ende
les devuelve el poder para enfrentarlo juntos.
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Metafóras na Terapia de Casal: Acrescentando Efeitos Especiais à
Comunicação

Thelma Zugman Mazer1
Resumo
Neste artigo a autora enfatiza a comunicação metafórica e seu impacto na
terapia de casal, como recurso técnico e criativo que pode ser aprendido e desenvolvido por cada profissional, utilizando seu referencial idiossincrático teórico- técnico e experiencial. A autora compartilha sua longa experiência clínica e
seu interesse nos “efeitos especiais” da comunicação metafórica nos processos
de mudança terapêutica. Considera importante o aumento de atenção e consciência do psicoterapeuta para sua comunicação além do conteúdo, lembrando
que o uso terapêutico de metáforas, tem como condição a adequação ao contexto e ao timing terapêutico, quando conecta emoções e significados que possibilitam reestruturações cognitivas, emocionais e comportamentais.
Palavras chave: comunicação; intervenções metafóricas; mudança terapêutica; terapia de casal.
Metaphorical Interventions at Couple Therapy: Adding Special Effects to
Therapeutic Communication
Abstract
In this article, the author emphasizes the metaphorical communication and
its impact in couple therapy, as a technical and creative resource that can be
learned and developed by each professional, using his idiosyncratic, theoretical framework. The author shares her broad clinical experience and her interest
in the “special effects” of metaphorical communication at the processes of therapeutic change. She considers important the attention and awareness of the
psychotherapist for his communication beyond the content, remembering that
the therapeutic use of metaphors has as a condition the adequacy to the context
and therapeutic timing, when it connects emotions and meanings that enables
cognitive, emotional and behavioral restructurations.
1 Psicóloga clínica, terapeuta de família e de casal, membro-fundador Associação Paranaense de Terapia Familiar, co-fundadora do Intercef- Instituto de Terapia e Centro de Estudos da Família- Curitiba- Pr.
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Introdução
Qualquer que seja a orientação da terapia, trata-se de um processo comunicacional, cuja magia é muito pessoal. Muitas vezes me pergunto o que acontece
entre terapeuta e cliente que possibilita o processo terapêutico. O que possibilita
o nascimento de novas perspectivas de vida, de outra maneira de pensar, de
sentir e de agir frente às dificuldades que parecem se apresentar sem saída?
Com cada casal ouço atentamente o dito, o não dito, o digital, o analógico e faço
muitas perguntas. Estudo, levanto hipóteses, acolho, valido. Quando a terapia é
bem sucedida, me emociono. Parece uma mágica! Eu me pergunto: o que será
que entre tantas trocas foi realmente eficaz? Como o cliente decodifica a experiência terapêutica e reconstrói sua história?
Nos meus longos anos como terapeuta sempre tive muita curiosidade neste
sentido. Há muito tempo costumo perguntar aos clientes na fase final do processo terapêutico o que lhes foi especialmente útil, o que os marcou. No meio da
diversidade de respostas, algumas se repetem: “Estou mais leve. Não valorizo
mais tanto o que é negativo. Percebi os meus limites. Parei de culpar o outro.
Não sinto mais a necessidade de agradar sempre. Lido melhor com críticas, com
frustrações. Não tento mudar aquilo que está além da minha possibilidade. Vejo
e respeito o outro. Sinto mais segurança nos meus vínculos. Percebo melhor
como me comunico. Mudei a minha forma de comunicação. Nossa relação melhorou” Entre essas respostas, muitas vezes vinha um sorriso maroto que complementava, por exemplo, assim: “Eu nunca vou esquecer quando você me falou
que eu queria comer sem fazer cocô.” Ou então “Ficou na minha cabeça que
eu precisava ficar alerta ao meu tribunal interno, só com advogados de acusação, sem defesa.” Muitos clientes me incentivavam: “Que milagre aconteceu na
sessão passada que nosso clima relacional melhorou tanto?”. Ou ainda “Nossa,
como esta sua história do lixo e do mendigo alterou a nossa relação!”
Fui ficando cada vez mais atenta para a minha comunicação no dia a dia e
seu impacto no processo terapêutico, onde o uso de metáforas se tornou, gradativamente, instrumento fundamental em minha prática clínica com indivíduos,
casais e famílias. Parecem de fato acrescentar efeitos especiais à terapia, pois
captam a atenção do cliente, criam surpresa, mobilizam emoções e favorecem a
ação. Saber usar uma comunicação que cause impacto é uma habilidade terapêutica bastante valorizada, mas a meu ver, pouco ensinada.
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O objetivo desse artigo é enfatizar a comunicação metafórica como intervenção terapêutica, como um recurso criativo que pode ser aprendido e desenvolvido. Faço o convite para que cada terapeuta aumente a atenção e consciência para a sua comunicação, para que gradativamente experimente acrescentar
esses efeitos mais do que especiais à sua prática.
Sobre a terapia de casal
Quando um casal busca terapia, é preciso levar em consideração que ele se
encontra em um impasse para o qual não encontra solução, sendo necessárias
novas aprendizagens, que muitas vezes são difíceis. As soluções já tentadas não
resolveram e muitas vezes as buscas anteriores agravaram o problema. Geralmente, vem em crise, com sentimento de fracasso, com mágoa e ressentimento
acumulados e acusações mútuas, sendo frequente que a demanda de terapia
parta de um dos membros, com o outro vindo de alguma forma mais resistente.
O momento inicial da terapia é muito importante, pois dele depende a adesão do
casal ao processo. O terapeuta tem a sua frente duas pessoas, com visões distintas de sua problemática, com diferentes expectativas do processo terapêutico, e
com diferentes níveis de confiança no terapeuta, na terapia e no vínculo conjugal.
Quase sempre um dos membros responsabiliza o outro pelo sofrimento do
casal, demandando mudanças em seu parceiro e com dificuldade para perceber
sua própria participação no processo que o faz sofrer. O casal pode vir em busca
de terapia em diversas etapas do seu ciclo vital, onde o próprio desenvolvimento
da relação ou dos membros da família implica em necessidade de desenvolver
novas aprendizagens para as quais não se encontra preparado, ou busca soluções por caminhos conflitantes. Pode vir quando enfrenta uma crise frente a
algo inesperado, como a quebra de confiança a partir da traição de um de seus
membros, ou frente a uma crise de cuidados quando ocorre uma doença grave
ou preocupação na família. Pode também trazer uma problemática recorrente,
para a qual não vê solução, ou com tentativas de solução que agravam o problema. As problemáticas recorrentes são as mais difíceis de serem abordadas,
pois quanto mais antigas, maior a rigidez nos padrões de comportamento, maior
a descrença no processo terapêutico. Facilmente o casal entra em um processo
comunicacional de escaladas simétricas de acusações onde o padrão de defesa de um, repercute como ataque ao outro, processo descrito por Michelle
Scheinkman ( 2004) como círculo de vulnerabilidades do casal.
Os temas recorrentes geralmente giram em torno de questões de proximidade e distância, quando um dos cônjuges sacrifica sua individualidade priorizando
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a relação, e o outro para poder se relacionar, prioriza seu espaço individual. Este
tema é abordado das mais diversas formas, fantasiado de diversas roupagens
em diferentes conflitos. A questão da autonomia e pertencimento é um dos paradoxos do ser humano e de seus relacionamentos vitais, não só na família, mas
também nos vínculos de amizade e profissionais.
Curiosamente, o casal procura solucionar seus problemas com a mesma
ótica com que os criou. Nesses casos, faz-se necessária uma mudança de premissas, uma mudança de segunda ordem (Watzlawick, Weakland & Fisch, 1972).
Geralmente os parceiros se apegam à ideia de uma verdade única, onde reconhecer a ótica do outro, significa renunciar à sua. Facilmente se instala uma
disputa de poder que os distancia da qualidade de vida que procuram, e que
geralmente agrava o problema pelo qual buscam a terapia. Nesses momentos
de impasse, o uso de metáforas tem se mostrado extremamente útil. O terapeuta pode usar um tema metafórico permeando o processo terapêutico como um
todo, ou se utilizar de distintos recursos metafóricos que se conjugam entre si e
com outros do repertório do terapeuta.
Quando o casal busca um terapeuta de casal e não um advogado, seu desejo, ou pelo menos de um dos cônjuges é de salvar o relacionamento. Estes relacionamentos são complexos, englobam muitas facetas e níveis diferentes, podemos
vê-los sob muitas lentes. De acordo com Johson &Whiffen ( 2012) uma das necessidades humanas básicas é ter uma conexão emocional segura com aqueles
que estão próximos de nós. É esta necessidade e os medos, de perda da relação
ou da individualidade, da traição e isolamento que a acompanham que fornecem
o roteiro para os dramas humanos mais antigos e universais que os terapeutas de
família e de casal veem representados em seus consultórios todos os dias.
Sobre metáforas
A palavra metáfora tem origem grega, “meta” – além e “phorein” – transportar de um lugar para o outro, de um domínio de experiência para outro. Implica
em uma relação entre realidades. Está presente nas parábolas da bíblia, nas
campanhas publicitárias e políticas, nas piadas, nas fábulas e histórias infantis.
Costuma evocar surpresa, riso e emoção. Não deseja exibir verdades, mas estimular pensamentos, emoções e comportamentos.
A metáfora tem uma qualidade muito importante que é a polissemia, faculdade que tem uma palavra ou ideia de apresentar muitos sentidos. Partindo da
premissa que a realidade é múltipla, a inclusão da metáfora em um diálogo pode
trazer novos significados, que podem desaprisionar o cliente de sua “história
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dominante” (White & Epston, 1993), vista como única possível, possibilitando a
construção conjunta de uma nova visão de realidade.
Comumente no âmbito terapêutico usa-se metáforas partindo de uma imagem ou texto estrategicamente selecionado pelo terapeuta para o cliente, ou
colocando ênfase e processando as metáforas trazidas pelo mesmo. O terapeuta, a partir de suas hipóteses, busca a metáfora como recurso para provocar a
reflexão. Elege metáforas apropriadas para a hipótese construída em torno do
tema do cliente.
O interesse crescente da autora pela comunicação metafórica foi somado
ao do processo de mudança. Ao longo dos anos, esteve atenta aos mestres,
ao conteúdo do que comunicavam aos clientes, à forma como o faziam, e ao
momento adequado para determinadas intervenções. Prestou atenção aos vários tipos de comunicação, digital e analógica, incluindo a comunicação do não
dito,( ouvindo a voz do silêncio), à comunicação do cliente e à sua própria. E
percebendo como fazia uso da comunicação metafórica, que partia do cliente
e principalmente de co-construções, em que a ótica do cliente e do terapeuta
se sobrepunham criando uma nova forma de ver a realidade apresentada. As
co-construções metafóricas ora desorganizavam premissas rígidas, ora as reconstruíam introduzindo uma nova ótica cognitiva. Uma nova emoção, um novo
olhar, um novo comportamento, que surpreendiam todos os envolvidos tornando
claro o papel da comunicação metafórica na quebra de padrões rígidos, na resolução de impasses terapêuticos, na mudança de clima emocional da sessão
e de paradigmas.
Inicialmente isto acontecia espontaneamente. Depois tecnicamente, e aos
poucos foi se tornando um instrumento interessante que mobilizou a atenção e
interesse da autora. Esta experiência se renova e se desenvolve a cada atendimento clinico, quando surgem novas percepções sobre o impacto da metáfora
no desenvolvimento e internalização do processo terapêutico, assim como na
memória do cliente. As metáforas que ocorrem ao terapeuta ou são trazidas
pelos clientes em nossas experiências profissionais devem ser registradas, para
que possam ser resgatadas no momento adequado. Assim, o terapeuta fica alerta para colocar o indivíduo em contato com o próprio saber não aproveitado.
Autores que marcaram meu olhar sobre a comunicação metafórica
Tantos foram os livros lidos e cursos realizados nesta jornada de aprendizagem, que muitas vezes é difícil discriminar qual a fonte, ou com qual colega ou
cliente aprendi determinado conceito, desenvolvi determinada metáfora, revisei
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minhas crenças, renovei minha motivação e fé em meu trabalho, e desenvolvi
ou adaptei estratégias e recursos. Cito nesse artigo algumas ideias dos autores
mais significativos para mim, com a consciência de que não poderei inserir toda
a riqueza de suas obras.
Para Maurízio Andolfi, (1984) um terapeuta deve se habituar a falar e escutar de forma metafórica, o que permite enviar e receber mensagens múltiplas a
diferentes níveis de abstração. Falar metaforicamente pode ser um meio eficaz
de obter informação, que seria dificilmente obtida de outras formas, de grupos
familiares que são particularmente rígidos e defensivos. É possível discutir um
tema metaforicamente sem explicitar a correlação com a situação problema, ou
fazendo a correlação e avaliando as implicações para a situação, observando
os momentos e movimentos da metáfora em relação ao tema terapêutico. Em
certos casos, a comunicação metafórica promove a mudança através da tomada
de consciência, e ou da criação de uma nova atmosfera nas sessões, o que possibilita a modificação de formas habituais de relacionamento.
Para Joel Bergman (1988) as metáforas são muito ricas, impactantes e tridimensionais. Contém uma descrição visual, a qual se associam mensagens e
certas emoções. Quando quem as usa é um terapeuta experiente seu impacto
é forte. As metáforas estão vinculadas às emoções e podem ser consideradas
um fenômeno do hemisfério cerebral direito. Sua metáfora da orquestra: “Bob,
Betty quer ser o maestro da orquestra da relação de vocês, porém você deve
lembrá-la que você toca seu próprio instrumento”, mostra a importância da individualidade e da relação. Ao referir-se ao seu problema metaforicamente o casal
pode tomar certa distância em relação ao seu conflito, podendo abordá-lo de
forma mais leve. A metáfora da orquestra, foi tomando formas distintas com diferentes clientes, acrescentando a importância de afinar a orquestra como exercício contínuo de calibração no relacionamento interpessoal. Mesmo um maestro
experiente necessita que seus músicos afinem seus instrumentos antes de cada
apresentação, salientando a necessidade do exercício continuo de equilíbrio entre individualidade e relacionamento interpessoal.
Dora Schnitman (1996) descreve as metáforas como recursos que expandem
os espaços do possível, vinculando descrições em termos não relacionados previamente. Assim a metáfora torna visíveis relações novas, cria significados, alternativas
discursivas e práticas, modos de ser e mundos possíveis. Concebe-se como um
modo de compreensão através do qual projetamos de um domínio de experiência
para outro com o propósito de construir algo diferente. Para Schnitman, a metáfora
não é só uma modalidade linguística de expressão, mas sim uma das estruturas
cognitivas e construtivas centrais na organização de significados e atitudes.
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Milton Erickson ( in Rosen ,1986), famoso por suas técnicas não convencionais de terapia, destacava seu respeito e fé na capacidade de cada ser humano
de encontrar dentro de si as respostas para seus dilemas. Enfatizou o papel das
metáforas na comunicação e na experiência humana. Personalizou metáforas a
partir da história pessoal de cada cliente, visando colocar o indivíduo em contato
com o próprio saber, colocando ênfase no positivo. Desta forma, entendia que
era mais provável que o individuo incorporasse à sua conduta esses conhecimentos esquecidos, trazendo como resultado a incorporação de comportamentos mais construtivos e auto fortalecedores. Os métodos terapêuticos de Erickson revelam resultados com aparências mágicas, despertando incredibilidade
em alguns profissionais e autores. Meu foco de interesse em seu trabalho reside
no uso da comunicação metafórica e seus efeitos, acreditando que não se trata
de mágica, mas de efeitos especiais. Os efeitos especiais podem ser desenvolvidos e aprendidos, dentro do marco teórico e experiência de cada terapeuta. O
trabalho de Erickson enfatiza a importância do tom de voz do terapeuta, do olhar
e das pausas, na formação do clima da relação terapêutica.
Em seu livro Es real la realidad? (1989), Watzlawick analisa o fato de que
o que chamamos de realidade é resultado da comunicação. Seu objetivo é demonstrar que a maneira mais perigosa de enganar a si mesmo é crer que existe
somente uma realidade, quando de fato existem inúmeras versões que podem ser
opostas entre si, e que são o resultado da comunicação, e não reflexo de verdades
eternas e objetivas. Temos a tendência de perceber a realidade que confirma as
nossas crenças. Do livro Mudança, princípios de formação e resolução de problemas (Watzlawick, Weakland & Fisch, 1972) - advém recursos preciosos que utilizo
como o “jogo dos nove pontos”, para reformular crenças que limitam ou impedem
a solução do problema e o conceito de mudanças de segunda ordem. A comunicação é uma condição sine qua non da vida humana e da ordem social. Desde o
inicio da sua existência, um ser humano está envolvido no complexo processo de
aquisição das regras de comunicação, apenas com uma noção mínima daquilo
em que consiste esse corpo de regras, as quais foram estudadas por Watzlawick
e apresentadas em seu livro Pragmática da comunicação humana (1967) onde os
efeitos comportamentais da comunicação são expressos em 5 axiomas, conhecimento básico, fundamental para todo profissional que trabalha nesta área. Em seu
livro A arte de ser (in)feliz - sempre pode piorar (1984) Watzlawick nos presenteia
com histórias metafóricas que enfatizam a repetição de um mesmo padrão, que
colabora na arte de ser infeliz. Utilizo muitas vezes algumas de suas histórias, no
sentido de que “se não temos uma receita para a felicidade, podemos prestar atenção nos ingredientes que utilizamos em nossa receita de infelicidade”.
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O conhecimento adquirido com Minuchin em seus cursos, ampliados pelo
estudo de seus livros (1981,1982), com certeza foi a influência mais marcante
em meu trabalho. Minuchin usava com frequência a imagem do terapeuta como
um hóspede e a família como anfitriã, ou vice-versa. “.Você não pode fazer mudanças sem antes pertencer ao sistema”, dizia. Disto decorre que o terapeuta
busca identificar a estrutura ou o padrão de realidade familiar e procura questionar essa estrutura através de imagens metafóricas, entre outros recursos. Para
isso ele precisa embasar solidamente a sua intervenção nos comportamentos
interativos e problemáticos observados entre os membros da família.
Cecchin (1987) nos ensinou a usar perguntas circulares e alertou para o risco
de nos “casarmos“ com nossas próprias hipóteses e ficarmos congelados numa
visão única do problema, ficando enrijecidos e impotentes tanto quanto a família. Se temos curiosidade, questionamos nossas próprias premissas e também as
premissas das famílias que tratamos. Não somente nós interferimos em seus sistemas de crenças, mas também as famílias interferem nas nossas, nos ajudando
a nos tornar melhores pensadores sistêmicos e melhores terapeutas. O mesmo
acontece com as intervenções metafóricas. O terapeuta as utiliza mediante uma
hipótese e observa seu efeito para redirecionar seu trabalho. A impossibilidade de
prever os efeitos enfatizam a importância do terapeuta estar monitorando constantemente as reações dos clientes às suas intervenções e revisando as hipóteses no
decorrer de cada sessão, e no intervalo entre as mesmas.
A Terapia Narrativa é uma forma de terapia pós-moderna e colaborativa,
desenvolvida por Michael White e por David Epstein (1993). Trata-se de enfoque
respeitoso e não culpabilizador, que entende que as pessoas são as maiores especialistas em suas vidas, e por isso, o olhar sobre as histórias que elas contam
sobre si mesmas deve ser priorizado. Os problemas são entendidos como decorrências dos significados atribuídos pelas pessoas aos fatos da vida e do modo
como organizam suas histórias de vida em torno desses fatos ( White & Epston,
1993). Com perguntas metafóricas como “Que nome você daria para este problema?”, “Como você alimenta o bicho que te come? Como você o engorda?
Como você o emagrece?”, White provocava novos olhares sobre o problema.
Utilizo no meu trabalho dois conceitos principais da terapia narrativa. O primeiro deles é o da externalização do problema, que desmistura a pessoa do problema, e o coloca uma distância que permite um novo olhar sobre ele. Quando
utilizamos uma metáfora que faz sentido, ela desperta a curiosidade e envolve
o cliente, proporcionando uma distância do problema e uma nova percepção do
mesmo, além de novas alternativas de solução. O segundo conceito importante
dessa abordagem é a de reautoria da própria história do cliente, no qual este pas-
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sa do papel de vitima para o de autor de sua história. A proposta da externalização
do problema situa a pessoa e o problema como entidades distintas. A ideia de que
se o cliente consegue alterar essa história consegue também mudar a forma como
aborda seu problema, podendo se abrir para novas emoções e atitudes.
Como vemos, muitos autores e terapeutas reconhecem a comunicação metafórica como potencializadora do processo terapêutico. A proposta deste artigo
inclui demonstrar como este recurso pode ser desenvolvido e aprendido.
Como introduzir e usar metáforas na terapia de casal
Em geral as metáforas podem ser compreendidas e decodificadas de formas diversas de acordo com sua sobreposição à experiência de vida de cada indivíduo. Podem se embasar no tema do cliente, em seu “nó”, seu conhecimento,
habilidade, profissão, ou hobby . Podem ser apresentadas, como já descrito através de livros, músicas, filmes, poesias, expressões artísticas, cultura popular,
provérbios e piadas. Pessoalmente, gosto muito de usar metáforas relacionadas
a processos do corpo humano, do comportamento animal e de fenômenos da
natureza, pois esses fazem parte do referencial cognitivo- vivencial da maioria
das pessoas.
Clientes e terapeutas dimensionam a sua decodificação e coautoria neste
infindável universo comunicacional. As metáforas trazidas ao contexto clínico
são muitas vezes relatadas de forma anônima, pois geralmente não tem um autor único a ser citado. São construções que se transformam, como se tivessem
vida própria, em vários níveis, em diferentes tempos e em diferentes contextos.
Outras tem fonte identificável. Uma vez incluídas na terapia, são interpretadas
de forma única e pessoal, podendo ser transformadas no registro do cliente e do
terapeuta.
Uma de minhas metáforas favoritas provém de uma historia verídica, que foi
divulgada na mídia alguns há alguns anos atrás: “Foi encontrado um japonês vivendo na mata em condições precárias. Descobriu-se que ele havia se escondido
em busca de sobrevivência durante a guerra. Tinha tanto medo, que décadas se
passaram e ele não soube que a guerra havia terminado. Recusou-se a se entregar, mesmo quando soube que havia terminado a guerra. Tinha medo de ser morto pelos inimigos ou punido por seus superiores por deserção. Assim, aquilo que o
salvou, também o impediu de viver.” Ela ilustra como algo pode ser extremamente
útil em um momento da vida, porém em outro, pode nos impedir de viver.
Outro exemplo da vida real que demonstra a força da comunicação metafórica foi relatado no romance autobiográfico de Sidney Sheldon, O Outro Lado de
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Mim (2006). Sidney sempre foi muito ansioso e sonhava com o dia em que seria
conhecido em todo o mundo. Desesperado ao se imaginar fracassando como
escritor, decidiu se suicidar e relatou que foi surpreendido e interrompido por seu
pai na execução de seu plano. Seu pai fez inúmeras tentativas infrutíferas para
demovê-lo de sua determinação suicida, sem sucesso, até que, resignado disse
para o filho algo assim: “Se realmente quer se suicidar Sidney eu compreendo,
mas odeio vê-lo fechar o livro tão cedo e perder toda a emoção da página seguinte, a pagina que você vai escrever.” Sidney Sheldon relata que, não sabe
como, as palavras acima o tocaram e ele mudou de ideia. Sidney Schechtel, um
jovem que teve uma infância conturbada, conseguiu driblar as dificuldades tornando-se Sidney Sheldon, um dos maiores Best Sellers da história.
Certa época eu trabalhava com um casal, cuja esposa se queixava que o
marido a criticava em tudo que ela fazia. Dizia-se sem vontade de tomar iniciativas
para melhorar o clima relacional do casal, pois não via mais solução. Ele dizia que
a criticava mesmo porque ela era muito chata, só reclamava, e nunca fazia nada
legal para melhorar a situação, ao que ela rebatia com seu discurso de que nada
que ela fizesse seria suficiente, já que ele só reclamava. E ele acionava novamente o seu discurso. Em algum momento anterior da difícil terapia desse casal,
o marido havia comentado como adora viajar e como todas as suas viagens são
ótimas e maravilhosas. Eu perguntei: “Como?”. Ele disse “Eu planejo muito bem
as minhas viagens, estudo os pontos turísticos, seleciono o que cada lugar tem de
melhor para oferecer, e só vou lá. Não vou aos lugares feios.” Eu fiquei atenta a
esta informação, e quando ressurgiu o ciclo de acusações e críticas, eu pedi licença para interromper e disse ao marido: “Em uma de nossas sessões você disse
algo muito interessante que eu gostaria de retomar. Talvez isto possa nos ajudar
neste impasse, talvez não...” Geralmente este comentário desperta o interesse do
cliente: “O que será que eu disse que interessou à terapeuta?”. “Você disse que
nunca faz uma viagem que não seja prazerosa e que o segredo é que você seleciona os melhores pontos de cada lugar para visitar. Fiquei com uma curiosidade!
Se sua esposa fosse uma cidade que você estivesse visitando, que tipo de viagem
seria esta? Que pontos você estaria escolhendo para visitar? Esta viagem entraria
na categoria de suas boas viagens?”. Ele me olhou perplexo, e ela surpresa. Algo
estava nitidamente acontecendo dentro dele. Permaneci em silêncio até que ele
disse: “Nossa, eu nunca havia olhado por esse ângulo!”
Como vimos, a metáfora implica em uma correlação ou superposição de
realidades. Neste caso temos 2 realidades:
Realidade 1: O contexto de turismo: onde ele relata só fazer viagens maravilhosas e bem sucedidas. Neste, a premissa é conhecida pelo cliente: “...eu só
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faço viagens boas, porque sei selecionar o que vou usufruir e seleciono o melhor
de cada viagem, logicamente não sou bobo e não vou incluir na minha visita o
que de pior o local tem , e sim o melhor que tem a oferecer”.
Realidade 2: O contexto conjugal e o contexto terapêutico: Nas sessões de
terapia de casal, observa-se um padrão que foca nos defeitos e falhas da esposa. Tem uma visão que amplia seus pontos negativos e não reconhece seus
aspectos positivos. Este processo em sua vida conjugal não é percebido pelo
cliente, o qual se encontra defensivo, não vê muitas perspectivas de recuperar a
qualidade da vida conjugal, julga sua esposa salientando seus pontos negativos,
coloca muito rótulos sobre a mesma e coloca toda a expectativa da terapia em
uma mudança de comportamento dela, o que julga pouco provável. Não se dá
conta de sua participação na pouca gratificação na sua vida conjugal. No contexto conjugal, diferentemente do contexto de turismo, este processo de percepção
seletiva do negativo da esposa não é intencional nem consciente. Ele parte da
premissa que se encontra impotente e que só “reage” a chatice dela. A esposa
por sua vez, procura se defender, dando longas explicações, trazendo a tona
mágoas antigas, o que reforça a visão dele da “chatice dela”, e assim a defesa
de cada um faz com que o outro se sinta atacado, aumentando a escalada simétrica, e a tentativa de solução que agrava o problema.
O terapeuta pode tentar mostrar essa leitura via hemisfério cerebral esquerdo, na seguinte linha de intervenção: “Você percebe como você foca no negativo
da sua esposa e não percebe os pontos positivos dela? E você percebe que
para se defender apresenta justamente as atitudes das quais seu marido tanto
se queixa?”. O terapeuta já detectou o ciclo de vulnerabilidades (Scheinkman
& Dekovenfishbane, 2004) e pode expor o mesmo para o casal, e isto é muito
util. Por outro lado, com o objetivo de quebrar o padrão acusatório e defensivo,
neste caso do marido, para que as intervenções acima possam ultrapassar a
linha de impermeabilidade estabelecida e possam ser ouvidas pelo mesmo, é
que podemos fazer uso da intervenção metafórica, neste caso sob a forma de
uma pergunta. “Você me falava de como você é bem sucedido em suas viagens
de turismo e qual era o segredo destas viagens tão gratificantes e prazerosas.
Você lembra qual era o segredo?”. Ele respondeu: “Será que você estaria se referindo ao fato de eu estudar antes o roteiro e saber exatamente o que de melhor
usufruir em cada local a ser visitado?”. Ao que respondi: “Sim, isto mesmo que
eu gostaria de retomar, estou ficando um pouco confusa, me perguntando... será
que você é mesmo capaz de ser bem sucedido em todas as suas viagens? Se
sua esposa fosse uma cidade, quão agradável seria sua visita turística à mesma?”. Eu estava nesse momento sobrepondo ao contexto 1 ( turismo), o contex-
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to 2 (conjugal), tornando questionável desta forma uma premissa aparentemente
tida como verdadeira e inquestionável até então. Ou seja, a partir da intersecção
entre a comunicação digital e analógica do cliente, do tema, do “nó”, das tentativas de solução, das expectativas da terapia, das experiência de vida e interesses do cliente, com a leitura que o terapeuta faz do problema, ele seleciona uma
intervenção metafórica e aguarda o melhor momento para introduzi-la. Observa
a reação do cliente e a partir da mesma, opta como dar prosseguimento a sessão. Geralmente é interessante perguntar ao cliente se a observação feita faz
sentido e qual o sentido que ele atribui a colocação do terapeuta. Neste exemplo
o impacto foi visível, trouxe um novo clima à sessão, permitindo acesso ao processo do casal de forma mais produtiva. Esta metáfora passou a fazer parte da
terapia, sendo reutilizada de forma lúdica entrelaçada a outros recursos ao longo
do processo terapêutico. Este é um exemplo de metáfora construída dentro do
processo relacional de um caso específico, mas que pode ser adaptada, relatada
e útil para outros clientes. É aqui que desejo chamar a atenção dos leitores para
algo importante. Em que teria sido diferente se eu dissesse a ele: “Você percebe
que você tem se esquecido de olhar para os pontos positivos de sua esposa?
Você lembra o que gostou nela quando se conheceram, quando se casaram?”
O que ele responderia? Eu poderia ter provocado nele a mesma emoção, ou
então, a mesma reflexão? Possivelmente não, pois a metáfora inserida alterou a
ansiedade presente (por resultados imediatos, por desesperança, pelo clima de
tensão e busca de um culpado) para outras, mais agradáveis, possibilitando a
ele olhar para os inúmeros pontos positivos de sua esposa. É preciso habilidade
para que o processo terapêutico não seja precocemente encerrado, permitindo
revisão de crenças e que emoções como esperança, alegria e tranquilidade possam aparecer.
Arnold Lazarus,(1989), já falava da importância das emoções, comportamento e cognições no processo terapêutico. “Das palavras dos consultantes e
de sua linguagem analógica o terapeuta extrai informações de como suas intervenções são interpretadas. Um rosto que se ilumina, um olhar de surpresa,
uma gargalhada, uma sacudida de cabeça, pode indicar que novas perspectivas
podem estar surgindo.”
As metáforas bem sucedidas introduzem novos significados, novas óticas,
têm grande poder de redefinição. Em meu trabalho, muitas vezes o uso de metáforas é determinante para desbloquear uma situação que parece estancada.
Existe o risco do terapeuta que está aprendendo a usar intervenções metafóricas, ficar tão entusiasmado e passar a usar este recurso de forma repetitiva,
cansativa. Pode ser percebida como trivial e tornar-se irritante para a família ou
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para o cliente. Neste sentido a introdução de metáforas no processo terapêutico
requer a habilidade de captar da comunicação do cliente informações que favoreçam a formulação de metáforas que contém uma dimensão que comunica uma
percepção alternativa do problema, mas ao mesmo tempo contém elementos da
realidade do cliente. O terapeuta guarda estas informações, e a partir da teoria
e da técnica que embasa seu trabalho desenvolve intervenções metafóricas que
poderiam ser úteis. Então aguarda o momento adequado, e a forma adequada
para colocar a metáfora de forma a potencializar seu efeito.
O terapeuta experiente em comunicação metafórica desenvolve uma escuta
no sentido de perceber propriedades que se justapõe entre duas realidades ou
experiências: a experiência e o relato do cliente e a experiência e as hipóteses
do terapeuta condensadas em uma imagem metafórica. Em linguagem muito
simples, podemos dizer que se trata de um processo de redefinição, tão enfatizado no desenvolvimento teórico da terapia familiar, com ênfase em um componente metafórico.
Dessa forma, somando-se às metáforas desenvolvidas em co-criação com
um cliente específico, às historias conhecidas, podemos elaborar metáforas a
partir de aprendizagens adquiridas com outros clientes. Gosto especialmente
de usar metáforas advindas do funcionamento do corpo humano, da natureza
e da vida animal, pois estas fazem parte do referencial de vida de todas as
pessoas.
O fenômeno de transferência de uma linha de pensamento para outra, que
resulta em uma nova compreensão do problema, que passa a ser diferente e
até engraçada, ocorre com frequência nas piadas. Por isso piadas metafóricas
do problema do cliente ou de suas tentativas de solução se constituem em instrumento útil e interessante no contexto terapêutico. Além de trazerem leveza
e humor em momentos tensos e difíceis do processo terapêutico, abrem para
novas percepções de realidade, novos sentimentos, novas ações. Minhas colegas de consultório muitas vezes me perguntaram o que estávamos fazendo
na sessão, pois ouviam fortes gargalhadas. É impressionante a mudança que
uma piada bem colocada pode proporcionar. A seguir relato duas das minhas
preferidas.
“Padre, quem tem razão?”: Estava o padre na igreja, com o coroinha ao
seu lado, quando chega um homem ansioso e diz ao padre que precisa muito
conversar com ele. Conta ao padre suas dificuldades com sua esposa, as coisas
absurdas que ela esta fazendo, como ela é responsável pelo sofrimento dele, e
pergunta “padre, eu tenho ou não tenho razão?”. O padre responde, “sim meu
filho, você tem razão”. Satisfeito, ele se vai. Em seguida, chega a esposa e con-
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ta a sua versão, tão diferente da do marido e pergunta “padre, eu tenho ou não
tenho razão?”. O padre reflete um pouco e responde “sim, minha filha, você tem
razão.” O coroinha, que estava por ali e ouviu as duas conversas, fica perplexo.
Tentando compreender, pergunta “mas padre, com todo o respeito, primeiro o
senhor falou que o marido tinha razão, agora disse que a esposa tem razão,
como isso seria possível?” O padre então respondeu “meu filho, você também
tem razão”.
A disputa dos órgãos do corpo: Estavam o coração e o pulmão envolvidos
em uma discussão sobre qual deles seria o órgão mais importante para a vida
humana. Cada um totalmente envaidecido e convencido de sua própria onipotência. “Claro que sou eu...”, dizia o coração, “...se eu parar de bater, acaba
a vida”! “É...”, rebatia o pulmão, “...mas de que adiantaria você bater e levar
o sangue para todo o corpo se eu não o tivesse oxigenado, através de meu
trabalho? Eu é que sou mais importante”! Neste momento, o cérebro entra
na discussão “Parem vocês dois com esta discussão sem sentido! É óbvio
que o mais importante sou eu! Sou eu que determino a atividade de vocês,
vocês dependem de mim, se eu parar acaba a vida.” Neste momento uma voz
tímida veio lá de baixo. “Sou eu! Eu que sou o mais importante.” Houve um
burburinho. “Quem? Quem está ousando entrar nesta discussão com os três
órgãos mais nobres do corpo humano?”. Quando eles viram, era o ânus. Os
três começaram a rir. “Você?!?!”. O ânus ficou muito magoado, muito chateado
mesmo. Fechou a cara, trancou. Trancou um dia, dois dias, três dias.... só abriu
quando a comitiva dos grandes reconheceu que estavam intoxicados e que ele
era importante.
Estas piadas são bastante úteis no inicio do processo terapêutico. Costumam alterar o quebrar o discurso de julgamento ou de competição dos clientes, possibilitando um diálogo mais efetivo que abre para novas alternativas de
relação. É de fundamental importância a detecção das premissas dos clientes
que os impedem de ter novas óticas sobre seus problemas. Muito importante
também é o terapeuta ter consciência das suas premissas a respeito do caso
em que se encontra envolvido e das conexões e justaposições entre a ótica da
realidade do cliente e do terapeuta, e a metáfora a ser utilizada e co-construída
na relação.
Podemos utilizar várias metáforas em um mesmo caso, integrando ou superpondo vários destes elementos e intercalando com outras formas de comunicação e recursos do repertório do terapeuta, independentemente de sua abordagem teórica.
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Considerações finais
Para o trabalho com metáforas no contexto terapêutico com indivíduos, casal, ou família é importante salientar que uma imagem metafórica em si não
produzirá, provavelmente, nenhuma transformação. Esta somente poderá ocorrer quando tanto o transmissor como o receptor se encontrarem em estado favorável, proporcionado pelo contexto terapêutico e pelo estado motivacional do
cliente. O terapeuta deve observar que:
• As metáforas podem ser introduzidas pelo cliente e colocadas em foco e
desenvolvidas pelo terapeuta.
• Podem ser introduzidas pelo terapeuta, a partir de suas hipóteses acerca
do problema e possíveis intervenções.
• Podem ser específicas para um caso único, ou relacionadas a temas que
se repetem e que podem ser adaptadas a casos diversos.
• Podem ser pinçadas das histórias dos clientes e compostas em novos
jogos linguísticos, acompanhados de novas emoções, novas cognições,
novas ações.
• O uso terapêutico de metáforas tem como condição a adequação ao contexto e ao timing da terapia, quando conectam emoções e significados,
que possibilitam reestruturações cognitivas, emocionais e comportamentais.
As metáforas adicionam efeitos especiais quando:
• Fazem sentido para os clientes, permanecem em suas mentes por semanas, meses, e até anos, continuando a exercer efeito .Favorecem a
memorização e empurram para a ação.
• Criam impacto na intervenção terapêutica ( Omer, 1994).
• Criam emoção, elemento poderoso para o processo de mudança.
• Podem resultar em mudança cognitiva, emocional e, ou de comportamento .
• Favorecem o processo de externalização do problema ( White, 1993),permitindo abordar temas difíceis.
• Criam atmosfera leve e lúdica.
• Trazem novas óticas, conectando razão e emoção, favorecendo alteração de premissas rígidas e mudanças de segunda ordem ( Watzlawick
et al. 1972).
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A observação com atenção da resposta do cliente à intervenção metafórica
é importante no prosseguimento do processo terapêutico. A atenção para a comunicação analógica do terapeuta, na forma como a metáfora é introduzida, é
tão importante quanto o processo de elaboração da mesma, procurando despertar interesse, curiosidade, surpresa e principalmente emoções que se conectam
a significados, com grande poder de redefinição, ou metaforicamente falando,
ativando “curtos circuitos” entre pensamento, emoção e ação, como verdadeiros
“efeitos especiais”.
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A Participação do Pai no Parto Humanizado

Flávia Koeche1
Luciane Carniel Wagner2
Resumo
A humanização do parto consiste na visão biopsicossocial desse evento,
com protagonismo da gestante na cena. Vem sendo uma estratégia do Ministério
da Saúde, de acordo com orientações da Organização Mundial da Saúde, para
evitar intervenções iatrogênicas, violência obstétrica e abuso de cesarianas. Escutamos pais homens com experiência no parto humanizado, objetivando conhecer suas percepções, com respaldo na Teoria Sistêmica de Casal e Família
e Psicanálise dos Vínculos. O estudo é qualitativo, de caráter exploratório, com
12 (doze) homens que participaram do parto humanizado. Os dados foram explorados por análise de conteúdo, tendo sido identificadas 6 (seis) categorias:
autonomia ligada ao parto humanizado; conhecimento como condição à experiência; apoio físico e emocional proporcionado às mulheres e filhos; entrega
compartilhada com as mulheres no parto; violência obstétrica sofrida nos hospitais; e construção da vida nova. Concluímos que pais que participam do parto
humanizado descobrem prazer na experiência e benefícios à saúde.
Palavras-chave: parto; humanização; paternidade; conjugalidade; parentalidade.
The Father’s Participation in the Humanized Childbirth
Abstract
The humanization of childbirth constitutes the biopsychosocial vision of this
event, having the pregnant woman play the main role in this vital act. It is a strategy of the Ministry of Health, in accordance with guidelines of the World Health
Organization, to prevent iatrogenic interventions, obstetric violence and abuse of
caesarean sections. We have heard fathers with experience on the humanized

1 Psicóloga, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Biociências e Reabilitação do Centro
Universitário Metodista IPA
2 Médica e Doutora em Psiquiatria, Professora e Pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em
Biociências e Reabilitação do Centro Universitário Metodista IPA
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childbirth, aiming to understand their perceptions, with the Systemic Theory of
Couple and Family and the Bonds Psychoanalysis. It is a qualitative study, of
exploratory character, with 12 (twelve) fathers who have participated in the humanized childbirth. Data was exploited by content analysis, having been identified 6
(six) categories: autonomy connected with the humanized childbirth; knowledge
as a condition to have the experience; physical and emotional support provided
to women and children; shared delivery with women in childbirth; obstetric violence suffered in hospitals; and the development of new life. We have concluded
that parents who participate in the humanized childbirth discover pleasure and
the health benefits in the experience.
Keywords: childbirth; humanization; fatherhood; conjugality; parenting.
Introdução
A humanização do parto e do nascimento consiste nos bons tratos dedicados à gestante, ao feto e ao recém-nascido, humanos na condição de vulnerabilidade. Cada parto é um desfio à capacidade de clemência para com as
necessidades do outro, no caso, pela descendência. Tal clemência infere uma
importância existencial ao parto, ao tratar humanos como sujeitos. À mulher é
dado o papel principal (protagonismo), uma vez que detém o feto no próprio
corpo. A segurança inicia pela escuta acurada da gestante. O apoio físico e emocional é alcançado sob o critério das suas demandas e evidências científicas no
uso da tecnologia. Esse tipo de atenção é desejável por qualquer pessoa em
condições de vulnerabilidade. Mas, por ocasião dos partos, a sociedade tem
sido frustrada na potencial renovação contida nesse evento inaugural, que vem
sendo marcado pela inclemente sujeição ao tecnicismo. As taxas de partos cirúrgicos são de 43% na rede pública e privada, e de 80% se considerada somente
a rede privada (IBGE, 2009). São dados contrastantes com orientações da OMS,
que reconhece aceitável a taxa de até 15% de cesarianas. Em resposta a esse
contexto, o Ministério da Saúde, mediante o Humanizasus e a legislação (DOU,
2005, 2011), vem adotando políticas e manuais com práticas que visam humanizar o parto e o nascimento, com crescente inserção nos hospitais. São medidas
resultantes do clamor de mulheres usuárias dos serviços de saúde, que descobriram prejuízos na experiência dos partos que já viveram, ou pleiteiam viver
seus partos futuros sob condições de mais respeito e dignidade. Segundo Diniz
e Chacham (2006), permanecem ainda em uso procedimentos para os quais há
evidências científicas de que são iatrogênicos (enema; tricotomia; indução via
oxitocina sintética; deixar a gestante em nada por via oral; abusivo controle ex-
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terno dos batimentos cardíacos fetais; litotomia; amniotomia; episiotomia; clampeamento precoce do cordão; tracionamento apressado da placenta; precário
incentivo à amamentação), além do desrespeito à Lei do Acompanhante, dentre
outras violências obstétricas.
O parto humanizado estimula a participação ativa do pai, desafiando a maternidade somente ligada à mulher. Convencionalmente afastados dos partos,
os pais homens têm no parto humanizado a oportunidade dessa experiência
integral. Vai ao encontro de necessidades da sociedade, ressentida da ausência
do pai, do que derivam campanhas pela paternidade consciente e leis pela responsabilização sobre os filhos (Brasil, 1990). Ressalvamos que a Lei do Acompanhante não designa necessariamente o pai para ser o acompanhante, dada a
diversidade das famílias, podendo ser outra pessoa.
A grande maioria das pesquisas até hoje realizadas na área da psicologia
resultaram em artigos que apenas tangenciam a importância do pai no parto,
dando destaque maior a sua presença e não o colocando como coadjuvante.
À frente da psicologia, há produção científica corroborando a humanização do
parto nas diversas áreas da ciência (medicina obstétrica, enfermagem obstétrica, nutrição, gastroenterologia, fisioterapia, fonoaudiologia, homeopatia, entre
outras). Visto que a humanização do parto tem inerente a transdisciplinaridade,
tomamos respaldo na Teoria Sistêmica de Casal e Família e Psicanálise dos
Vínculos como teorias que ajudam a organizar o pensamento sobre o que nasce
e o que morre no subjacente ao parto, a transição e a transformação psicológica.
Respectivamente, Bowen (1991) remete à individuação como meta desafiadora,
e Berenstein (2007) mapeia a coparticipação dos sujeitos nos vínculos.
Essa pesquisa responde a esse panorama, ouvindo pais experientes no
parto humanizado dos filhos, investigando suas adesões, sentimentos frente à
experiência e repercussões nos vínculos conjugal e parental.
Metodologia
A pesquisa é qualitativa e de caráter exploratório. Foram realizadas 12 (doze)
entrevistas semidirigidas individuais, presenciais, de uma hora, com pais (homens),
que participaram dos partos humanizados (pré-parto, parto e pós-parto) dos filhos,
há no máximo cinco (5) anos. O recrutamento foi realizado pelo Facebook e as
entrevistas foram conduzidas nas residências ou no consultório da autora.
Os participantes leram, aceitaram e assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido do projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética do
Centro Universitário Metodista, do IPA, sob o nº 38071414.7.00005308.
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Os entrevistados tinham níveis socioeconômicos variados e eram residentes em Porto Alegre. Todos com grau de instrução superior, alguns com mestrado e doutorado, nas áreas do Direito, Engenharia, Administração, Jornalismo,
Sociologia, História, com concentração em Biologia.
As experiências de 10 (dez) pais foram com filhos primogênitos e únicos.
Dois (2) pais incluíram experiências com segundos filhos, nascidos também em
partos humanizados. Ao todo, foram 14 (quatorze) depoimentos, sendo 7 (sete)
partos hospitalares, 5 (cinco) domiciliares e 2 (dois) cirúrgicos. Todos foram de
feto único, com bebês pesando entre 2,480 kg e 3,910 kg, com comprimento
entre 57 cm e 53 cm e Apgar (Manual de Instruções para Declaração de Nascido
Vivo) maior que 7 (1º e 5º minuto).
As entrevistas foram gravadas em áudio, transcritas e analisadas por análise de conteúdo (Bardin, 2012). As unidades textuais foram reunidas em seis (6)
categorias: autonomia, conhecimento, apoio físico e emocional, entrega e vida
nova.
Resultados e Discussão
A importância dada ao estudo e mesmo à pesquisa científica foi uma característica comum, assim como a preocupação com saúde, meio-ambiente e qualidade de vida, tendendo a pautar no anticonsumo seus hábitos de vida. A postura
contracultural se revelou nas suas ideias, seus modos de viver e suas escolhas,
entre elas o parto humanizado para o nascimento dos filhos. As entrevistas foram
intensas, os pais embargando a voz, ou chorando. Contudo, também, manifestaram satisfação em recordar seu envolvimento no parto dos filhos, e pela perspectiva de levar suas experiências ao conhecimento de outros homens. Abaixo,
reunimos em seis categorias os significados contidos nas ideias verbalizadas,
a saber: autonomia, conhecimento, apoio físico e emocional, entrega, violência
obstétrica e vida nova.
Autonomia
Autonomia é a liberdade de decidir a partir da vontade própria (Clotet,
2006). É o princípio da Bioética que procura proporcionar o bem para o indivíduo, respeitando sua vontade manifesta. Respalda a definição mais sucinta de
parto humanizado: “protagonismo da gestante” (Odent, 2002). Os participantes
foram sensíveis à vontade das mulheres e se interessaram, também, pelo parto humanizado. “Na verdade, o parto que a gente teve só aconteceu por causa
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da iniciativa da J. ... Tudo começou com ela” (Participante 6, 09 de janeiro de
2015).
No parto humanizado a mulher é vista como sujeito (Diniz, 2005). Deve ser
escutada e sua vontade respeitada, porque é quem detém o poder de ligação e
desligamento do feto, numa visão transdisciplinar. Os entrevistados acederam
ao chamado das suas mulheres.
Instigados a desempenhar um papel importante no parto, os pais foram demovendo a ideia que tinham anteriormente, que é a prevalente na sociedade, de
que parto é um evento ligado a médicos, tecnologia, hospitais e medicações. “A
gente foi descobrindo que existem outras formas de nascer a não ser a que a
sociedade nos coloca como certa” (Participante 3, 08 de janeiro de 2015).
Os entrevistados mencionaram uma rede de apoio (amigos, familiares e
profissionais) para mútuo acolhimento, troca de informações e experiências.
Pareceram ter efetivado a paternidade ativa conjuntamente com a maternidade
ativa, intercambiando autonomias, conforme o Humanizasus.
A internet possibilitou-lhes acesso a artigos científicos, dentro da atual horizontalização do conhecimento, e eles puderam sanar dúvidas consultando
obstetras e participando de encontros de casais com doulas. Assim, revelaram
prática do diálogo conjugal, com cumplicidade nas decisões. “Acompanhei os
encontros para poder me preparar ... afinal eu sabia que eu ia ser de alguma
forma coadjuvante naquela história, mesmo tendo doula, tendo pediatra, enfermeira, eu era um participante ativo” (Participante 2, 06 de janeiro de 2015).
A autonomia só é possível quando é embasada no conhecimento (Clotet,
2006). Os entrevistados revelaram interesse movido pela corresponsabilidade
no parto. Assessorados, formaram consensos com as mulheres, praticando o
Consentimento Informado, dispositivo ético que garante autonomia.
Esses homens revelaram ter renunciado ao modelo convencional, que prescinde da presença do pai no parto. “No dia que ... era iminente a função do parto,
eu já pedi folga no meu trabalho, um dia antes” (Participante 02, 06 de janeiro
de 2015).
A Lei do Acompanhante obriga hospitais aceitarem um (1) acompanhante
no pré-parto, parto e pós-parto imediato. A Licença Paternidade (Brasil, 1988) dá
direito ao pai de afastar-se por cinco (5) dias úteis, contados a partir da data do
nascimento do filho. Entretanto, os entrevistados revelaram acordos conjugais,
mantidos para além dos preceitos e do tempo previstos nas leis, tanto antes
como depois do parto. Alguns permaneceram desempregados, por até um ano,
para cuidar dos filhos, tendo sido esse o acordo conjugal voluntariamente mantido. Essa situação coaduna com a visão biopsicossocial do Humanizasus, na

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 7(1), agosto, 2018 (129-147)

133

A Participação do Pai no Parto Humanizado – F. Koeche; L. C. Wagner

qual a gestante deve ser estimulada a estar na companhia de pessoas da sua
escolha e confiança, incluindo profissionais, isso fazendo parte do planejamento
do pré-natal até os vinte e quatro meses de vida do bebê.
Conhecimento
Os relatos destacaram o conhecimento como fator fundamental para tornar possível a experiência do parto humanizado. A abrangência do desconhecimento prévio chegava a como eles próprios haviam nascido. Suas mães lhes
passaram informações restritas à via de parto, vaginal (9 pais) ou cesariana
(3 pais), e vagas, como “foi tranquilo”, ou “teve fórceps”. Todos mencionaram
ter nascido em hospital e um fez referência à presença do pai. “Foi combinado
com o obstetra que o pai iria assistir o parto, ele chegou a entrar com o obstetra, mas ficou nervoso e saiu da sala de parto” (Participante 11, 22 de janeiro
de 2015).
Antes da Lei Federal do Acompanhante (Brasil, 2005), raros obstetras, normalmente particulares, davam oportunidade ao pai assistir o parto do filho, numa
conduta de exceção, infringindo proibição em alguns hospitais. O acesso era
dado por cordialidade entre cavalheiros, obstetra e pai, condicionado à passividade e restrição à sala de parto, sendo cobrado à parte. A Lei do Acompanhante,
conquista do movimento feminista Rede pela Humanização do Parto e do Nascimento (REHUNA), dá à mulher o direito de escolher um acompanhante para o
pré-parto, parto e pós-parto imediato, sem cobrança de taxa.
Segundo os entrevistados, as informações que receberam inicialmente de
suas mães sobre seus próprios partos haviam sido simplistas e sem grande
detalhamento. Com os estudos, eles se sentiram encorajados a conversas mais
abrangentes com suas mães, levantando questionamentos e fazendo críticas.
Isso resultou na percepção de que elas haviam estado completamente sós e
foram tratadas com frieza nos partos. Suas mães citaram várias intervenções,
inclusive cesariana para ligadura de trompas, proibida desde 1996 pela Lei Federal nº 9.263 (Brasil, 1996). “A minha mãe teve um parto normal hospitalar ... e
teve complicações por decorrência de episiotomia. Ela teve uma infecção, o que
fez uma fístula. Foi bem grave, ela quase morreu. Foi bem traumático” (Participante 6, 09 de janeiro de 2015).
Diversas situações de parto e intervenções reveladas pelas mães dos participantes caracterizam o que hoje é reconhecido como violência obstétrica. Os
sites das Defensorias Públicas apresentam relações de procedimentos assim
considerados, acolhendo denúncias, coibindo partos com tratamento impróprio.
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Para ampliar e confirmar conhecimento, os pais relataram consultas a obstetras, filmes de partos, depoimentos de usuárias(os), artigos científicos e participação em grupos virtuais e presenciais. Foram unânimes revelando que seu
conhecimento adveio de suas próprias pesquisas.
A J é pesquisadora, mestre, doutora, gosta de pesquisar, eu também ...
fui pegando outros materiais, mais referências, eu adoro pegar referências
que são antagônicas, ler as duas, ver o que cada um tem a dizer. Eu conversei com outros médicos. Eu escutei todo tipo de coisa (Participante 6, 09
de janeiro de 2015).
Os entrevistados referiram barreiras para chegar ao conhecimento do parto humanizado. Desinformação desrespeita o preceito ético do Consentimento
Informado na prática médica. A questão remete à ideia de biopoder e suas tentativas de intervir sobre características vitais da existência humana (Rabinow,
2006). Biopoder é um modo de subjetivação, uma racionalidade adequada a
finalidades visadas por quem detém poder. Enquanto a humanização do parto
objetiva dar dignidade e segurança à mulher e ao bebê, calçada em evidências
científicas, o exagero de cesarianas vem sendo discutido pelo viés da sua comercialização e alienação do conhecimento científico.
Os entrevistados revelaram incursões por um vasto espectro do conhecimento, além das fontes oficiais (obstetras, enfermeiras, pediatras, artigos científicos), abrangendo livros de antropologia, estudos sobre práticas de parteiras
mexicanas e yoga. “O que eu aprendi é que o parto é muito artesanal mesmo e
tem muitas variáveis” (Participante 6, 09 de janeiro de 2015).
O conhecimento diversificado dos participantes está ligado ao enfoque
transdisciplinar, que a humanização do parto atribui a esse evento humano
(Odent, 2002). A complexidade do pensamento contemporâneo harmoniza com
a transdisciplinaridade na ciência (Morosini, 2007). É o enfoque dado pelo Humanizasus.
No viés psicológico, destacamos a abertura dos participantes ao autoconhecimento. Deram ênfase às questões subjetivas e às pressões emergentes
do mundo interno como forças integrantes nos partos, salientando que o parto é
uma experiência “dos pais”, também, não só das mães.
Eu faço análise, desde setembro de 2005. É uma coisa que mudou
muito a minha vida. A gente sabe que tem muita coisa que a gente não tem
controle. Mas, se você planeja uma gravidez ... de uma maneira pacífica e
calma, você reduz os riscos (Participante 6, 09 de janeiro de 2015).
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No parto, as mães regridem ao primitivo para o encontro com o bebê (Caron
& Lopes, 2014). Consta do parto humanizado o respeito e a sensibilidade para
essa dimensão (Gutman, 2014). O autoconhecimento pode implicar numa maior
funcionalidade das ações e improvisações da gestante, acompanhante e pessoas da equipe profissional.
Vários relatos revelaram o não conhecimento do sexo do bebê antes do
nascimento. Diferente da prática comum, essas pessoas parecem ter superado
a curiosidade e a ânsia de controle, pretendendo uma atitude aberta e irrestrita
na recepção dos filhos.
Fiquei com ela, bem pertinho, eu estava do ladinho dela, (choro) foi
bastante emocionante. Daí, me chamaram pra cortar o cordão ... eu só vi o
bebê e o cordão em si. Eu não vi o sexo na hora, eu só vi o sexo quando ...
a gente ficou com ele, ali (Participante 9, 16 de janeiro de 2015).
O Humanizasus orienta pela redução da quantidade de ecografias fetais,
assim como outros exames e intervenções, às consideradas necessárias sob o
critério de evidências científicas. A humanização do parto procura desestimular
as “ecografias festivas”, aquelas para “espiar” o bebê, ver o seu sexo e com
quem se parece (Jones, 2012). As ecografias fetais são estudadas na psicologia
como um evento antecipado de trocas cruciais na constituição do sujeito (Piontelli, 1995).
Apoio Físico e Emocional
O apoio físico e emocional no parto humano é condição para que transcorra a contento. Os participantes descreveram suas atuações junto às mulheres
e, na sequência, junto aos filhos recém-nascidos. Foram cenas já imaginadas,
amadurecidas e ensaiadas há meses, com auxílio da equipe profissional. “Eu te
confesso que eu estava muito tranquilo, porque nós fizemos um plano de parto
... já tínhamos projetado isso. Eu estava bem confiante, tinha muita segurança”
(Participante 5, 09 de janeiro de 2015).
Humanização do parto responde à demanda por cuidados, pela vulnerabilidade da mãe e do bebê (Davis-Floyd, 2009). Portanto, estar em companhia
confiável e sensível às suas necessidades oferece alívio, um escoamento da dor
e enfrentamento conjunto do trabalho de parto.
Os depoimentos revelaram desejo por privacidade. Contatos com os profissionais foram mantidos à distância, via telefone e internet, durante parte dos
trabalhos de parto, até que os casais decidissem pelas suas presenças. O espa-
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ço dado às famílias de origem foi limitado às salas de espera ou, somente após
o nascimento do bebê, no aconchego do lar. “Outra coisa que a gente fez foi se
isolar. A gente preferiu não contar nada pra ninguém. A gente se fechou em casa”
(Participante 8, 12 de janeiro de 2015).
A humanização do parto dá relevo ao resguardo da intimidade da gestante
para facilitar a evolução do trabalho de parto (Odent, 2002). A gestante percebendo-se fora do olhar observador do(s) outro(s) estaria mais propensa a liberar
a atividade de regiões primitivas do cérebro, importantes na evolução do parto.
O resguardo, como a redução da luminosidade no ambiente, corrobora para a
isenção da crítica e o relaxamento.
Os trabalhos de parto foram descritos como um caminho percorrido juntos
(casal). Os pais contaram que fizeram carinhos, massagens, vocalizavam juntos, pegavam no sono juntos nos intervalos entre as contrações, conversavam,
comiam juntos, serviram de apoio quando elas sentiam vontade de pendurar-se
em algo, acompanhando-se na busca das posições mais confortáveis, na cama,
num banquinho, no chão, no chuveiro, ou na banheira.
Eu acompanhei tudo o tempo todo, dentro e fora da banheira, fazia
massagens, escutava música, vocalizava junto com ela, fazia chá, ela ficou
bastante tempo na bola de Pilates, ficamos no chuveiro, tiramos bastante
fotos, nos divertimos bastante, a gente só não transou, a gente cogitou essa
possibilidade, porque a gente já sabia que isso ajuda, mas não rolou, porque
ela sentia muita dor. Foram quatro dias de trabalho de parto, que a gente
quase nem dormiu. A gente dormia nos intervalos entre as contrações. A
gente fez de tudo ... foi muito bom, muito divertido, fora a dor ... a gente
comprou bastante frutas pra ter ali à vontade (Participante 8, 12 de janeiro
de 2015).
A paternidade ativa estimulada pela humanização do parto integra o pai à
cena, leva a força da sua presença, a importância do seu papel, a sua corresponsabilidade, encurtando a distância entre o homem e a maternidade, reunindo
o masculino e o feminino – ou dobrando a misoginia (Jones, 2012). Respeitada
a vontade da mãe, a protagonista, o pai pode ser o coadjuvante ideal, com quem
ela mais se sinta em segurança e relaxe.
Os pais elevaram o trabalho da doula, pessoa com quem durante a gestação já haviam desenvolvido vínculo de confiança.
A doula chegou aqui, aí é outra coisa. Eu ajudei bastante, fiz as minhas
massagens, dei o meu apoio, mas a doula tem uma mão ... fazia umas massagens mais específicas, que a J ficava bem, ela dava dicas de respiração.
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Eu achei muito bonito, porque ela dava apoio psicológico, também. Eu junto,
fazia o que me pediam (Participante 6, 09 de janeiro de 2015).
A doula é uma profissional típica do parto humanizado, uma mulher mais
experiente que dá apoio físico e emocional à gestante (Jones, 2012). Ela orienta
o acompanhante, também, para uma participação efetiva.
Os planos de parto continham a solicitação de uma rede de apoio, além dos
profissionais, formada por amigos, os padrinhos do bebê, antes dos parentes.
Apenas um dos participantes referiu a participação da sogra na cena do parto.
Quando as contrações começaram a ficar mais ritmadas, pelas onze da
noite, num domingo chuvoso, ligamos para os nossos amigos com quem já
estava combinado, e fomos para o hospital ... o meu compadre foi fazer a
burocracia, porque eu não queria ficar parado no guichê, eu queria ficar o
tempo todo com ela (Participante 4, 08 de janeiro de 2015).
É paradigmática a diferença entre o parto convencional hospitalar e o parto
humanizado (Santos, 2012). Os dados colhidos mostram que os casais coordenaram uma rede de apoio (amigos e parentes), além dos profissionais, escolhendo-os e indicando tarefas e a hora de executá-las, evitando interferências
dissonantes do planejamento.
Entrega
Os cuidados centrados no bem-estar da mulher servem ao relaxamento necessário para a entrega no parto. Os pais deram testemunho sobre esse processo de abertura da mente e do corpo das mulheres, enquanto estas descerravam
passagem para os filhos nascerem. Mostraram sua conexão com essa entrega.
“dores durante o trabalho de parto ela só sentiu quando perdia a concentração. Se
alguma coisa tirasse a concentração dela, aí ela se atrapalhava e doía. Eu acho
que ela entrava dentro dela mesma” (Participante 12, 22 de janeiro de 2015).
O apagamento do colo do útero tem correspondência no apagamento das
resistências psicológicas, deixando o filho nascer. Nova identidade e responsabilidades dificultam a entrega (Caron & Lopes, 2014). Ocorre a ideia de “sacrifício”,
palavra que pode ser desmembrada em “sacro ofício” (Jones, 2012).
Os relatos foram superlativos sobre o mergulho num estado de consciência
desembaraçado do tempo e da crítica. Os pais declararam ter compartilhado a
imersão nesse descontrole. A energia dos depoimentos pareceu carregada da
imantação daqueles ambientes.
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É um momento fantástico. Olha, a melhor experiência que eu podia ter
foi essa, de participar ... de ver como a coisa acontece. Foi a melhor coisa
que eu podia ter feito ... eu fiquei muito envolvido, absorvido dentro daquilo
tudo. É muito legal, é muito bacana (Participante 10, 20 de janeiro de 2015).
O parto é similar à relação sexual. Quando esta é desejada e voluntária, há entrega e abertura pela inundação de volúpia e apagamento dos medos (Jones, 2012).
Os pais deram testemunho da intensidade do primeiro encontro com os filhos, tocando-os com o olhar e com as mãos.
Ele saiu grandão, inteirinho, prontinho, todo bonito, ele saiu olhando pra
mim ... foi um negócio muito, muito gigantesco, intenso, não existe absolutamente nada, nada ... eu não tinha como achar que existia sensação desse
jeito, é um negócio que arrebata de uma maneira brutal ... a gente busca
tanto prazer artificial, a gente usa drogas, montanha russa e quando tem
uma coisa genuína do ser humano como é o nascimento, todo mundo corre,
o homem não quer assistir, a mulher não quer sentir dor, o médico não quer
não sei o que, eu não vou fazer nada na minha vida que chegue perto disso
(Participante 4, 08 de janeiro de 2015).
As primeiras impressões deixam marcas, imprinting, estudadas e confirmadas (Lorenz, 1995). O Humanizasus protege a intimidade entre mãe, bebê e
acompanhante, na primeira hora de vida, a hora dourada, sem pressa para realização de procedimentos, que ou podem ser adiados ou excluídos.
Os pais revelaram entrega na paternidade e comprometimento com suas
mulheres, para o que fosse melhor para os filhos, consensualmente. Pontuamos esse achado, pela época de vínculos efêmeros e, mesmo, irresponsáveis,
merecendo campanhas pela paternidade consciente e leis obrigando o reconhecimento da paternidade. Aliás, o exame de DNA serviu até hoje principalmente
para provar a não paternidade (Turkenicz, 2012).
Eu acho que ela virou mulher, de fato, quando ela botou aquele bebê
pra fora ... era uma leoa que estava ali, não era mais a minha namorada,
aquela menina que eu conheci com vinte anos, ela tinha corrido para um
grau superior. O mais mágico é tu sentir a energia que tem naquele ambiente, nessa trinca que é, entre mãe e filho e pai, e está tudo ali, está tudo no
mesmo ambiente (Participante 2, 06 de janeiro de 2015).
O reconhecimento precoce dos filhos, assim que deixaram o útero materno,
atesta individuação dos pais recém-nascidos. Em cumplicidade com as mulhe-
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res “recém-paridas”, foram casais capazes de olhar, pegar, sustentar, confirmar
e nominar o filho, já naqueles primeiros instantes. O espaço psíquico ocupado
pelo filho é liberado pela individuação dos pais (Bowen, 1991). A saúde presente
nos vínculos conjugais parece ter sido suficiente para torná-los disponíveis e
aptos para uma pronta vinculação com os filhos.
Os depoimentos revelaram uma abnegação dos pais análoga à das mães,
com base num saber “colocar-se na pele do outro”.
O pai é o cara que pode estar mais junto com a mãe. É aí que ele é vital
... no dia a dia do pós-parto, também, é bem pesado pra mulher. Ela está
com o nenê, tem que amamentar, e está sentindo toda essa readequação
do corpo, os órgãos da mulher saem do lugar e vão voltando para o lugar,
o útero está contraindo. Então, é o momento que eu acho muito importante
o pai estar junto, porque a mãe vai precisar da ajuda do pai (Participante 6,
09 de janeiro de 2015).
Os pais mostraram empatia com suas mulheres puérperas, percepção sobre
a complexidade desse período, paciência e resignação frente às necessidades,
prevenindo sentimentos de solidão, desamparo, inadequação e humilhação, facilmente despertados na puérpera (Gutman, 2014).
Violência Obstétrica
As (os) usuárias (os) do parto humanizado vêm aumentando o movimento,
que conta com algumas leis conquistadas, reformas na ambiência dos hospitais
e capacitações. Mas, a implantação das mudanças é demorada. Auferir à mulher
a condição de sujeito, dando a ela o primeiro plano na cena do parto, implica
em mudança paradigmática, um salto que incorre na renúncia do modelo médico. Os relatos dos partos domiciliares não contem qualquer restrição à maneira
como foram conduzidos. Entretanto, os relatos dos partos hospitalares, embora
humanizados, sem exceção, incluem queixas. Estas foram dirigidas a posturas
e procedimentos realizados por funcionários dos hospitais, das recepções aos
médicos plantonistas, mesmo nos hospitais que se proclamam humanizados.
Os depoimentos declararam atendimento com estranhamento, tendo sido necessário improvisar acordos arbitrados junto às equipes de plantão, ou contar
com a responsabilização individual dos funcionários, comprometendo riscos de
reprimenda institucional. Houve equalização entre as equipes levadas pelos casais e alguns profissionais dos hospitais. Outros funcionários os discriminaram,
forçando um sentimento de clandestinidade, amadorismo e a confrontos.

140

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 7(1), agosto, 2018 (129-147)

A Participação do Pai no Parto Humanizado – F. Koeche; L. C. Wagner

A gente insistiu para que a doula permanecesse conosco. Como ela,
também, é funcionária daquele hospital, botou o jaleco dela, o crachá dela,
pra poder circular pelo hospital ... houve boa vontade e, de uma forma meio
camuflada, a gente conseguiu (Participante 8, 12 de janeiro de 2015).
Ter que escolher entre o pai e a doula concorreu para a interrupção da
intimidade nos trabalhos de parto que vinham evoluindo em casa. A oposição
às vontades da gestante e dos pais acarretou efeitos deletérios à evolução dos
trabalhos de parto, pelo desgosto, desconcentração, insegurança, medo, quebra
do ritmo, principalmente nos casos em que por algum motivo nas condições da
gestante o parto domiciliar foi frustrado.
Alguns procedimentos foram retirados das rotinas dos hospitais pelo Humanizasus, com base em evidências científicas, validadas pela OMS, mas apareceram nos relatos.
A pediatra não era da equipe, era do hospital ... passou por todos os
procedimentos médicos, ele teve colírio, teve aspiração, teve vitamina K,
tudo que tinha ali na hora pra fazer foi feito ... o colírio de nitrato de prata
acabou causando uma infecção no olho dele por dois, três meses (Participante 2, 06 de janeiro de 2015).
Segundo o Humanizasus, a aplicação do colírio de nitrato de prata tem indicação apenas nos casos em que a flora vaginal apresente gonococo facilmente
identificável durante o pré-natal. Nos casos dessa pesquisa, os pré-natais parecem ter sido realizados com esmero, portanto a conjuntivite química referida
poderia ter sido evitada.
As equipes dos hospitais não apresentaram atitude respeitosa que o parto
exige, mesmo tendo passado por capacitação. A função dos pais acompanhantes parece ter sido a principal proteção para o parto humanizado que os casais
haviam planejado.
Uma enfermeira entrou, parou na porta, cruzou os braços e ficou olhando a K. Eu perguntei ‘me diz uma coisa, tu estás aqui fazendo o quê? pode
sair, isso não é teatro, não é show’ ... eu não sei quem é a pessoa, nunca vi
na vida (Participante 4, 08 de janeiro de 2015).
A humanização do parto reconhece que as gestantes sentem-se inibidas
sob observação ostensiva (Odent, 2002).
Num hospital público (SUS), um participante relatou que, apesar de encontrar duas salas com instalações específicas para parto humanizado, recente-
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mente inauguradas, esse foi o cenário de tensões, enquanto sua mulher finalizava um trabalho de parto que prosseguiu além de diversas passagens de plantão.
Trocou a equipe, e a gente já sabia que a equipe da manhã não era
favorável ao parto humanizado. Quando o médico novo entrou, a primeira
coisa que ele fez foi pedir pra ela deitar na maca. Logo que ela deitou, ela
falou que ‘não, eu não vou ter o filho assim’, e eu a ajudei a levantar da
maca. A L pediu a banqueta, que não estava mais ali, estava em outra sala,
e uma enfermeira foi buscar. Quando eu engrossei com o médico, apareceu
uma enfermeira, que disse pro médico ‘pode deixar, que eu assumo’. Eu
acho que eles nunca tinham usado aquela banqueta, porque a enfermeira
trouxe a banqueta e botou em cima da maca. A gente que botou a banqueta
no chão, a P sentou na banqueta e a enfermeira falou ‘teu filho vai nascer
aqui, olha pra mim, não te preocupa, respira’ ... isso fez ela conseguir ir até
o fim (Participante 8, 12 de janeiro de 2015).
A cena descrita infringe várias condutas preconizadas pela humanização.
Entre elas, exigir que a gestante fique em litotomia, reconhecidamente posição
menos escolhida pelas mulheres (Davis-Floyd, 1997).
Os planos de saúde não pagam parto humanizado. Esse problema apareceu em todos os casos. As gestantes se valeram dos planos de saúde ou do
SUS para não onerar-se com exames do pré-natal, secretamente desprezando
orientações contrárias à humanização. “Quem nos acompanhou nos primeiros
meses de gravidez ... disse ‘ah, depois a gente marca a data da tua cesariana’.
Digamos que entrou por um ouvido e saiu pelo outro” (Participante 10, 20 de
janeiro de 2015).
Informações desencontradas subtraíram tranquilidade. A saúde do espaço
psíquico intersubjetivo desses casais parece ter sido capaz de superar essas
desorientações, preservando o campo psíquico para o inusitado, concentrado
no filho (Berenstein, 2007).
Os pais se queixaram da falta de preparo dos hospitais para recebê-los,
tendo sido tratados com invisibilidade.
Desde que eu entrei no hospital, até a hora que eu saí, eu não recebi
nada pra comer, nem beber. Eu posso garantir que o pai está ali, porque a lei
permite um acompanhante. Mas, a equipe médica não tem nenhum preparo
pra dar alguma atenção ao pai. Tudo que a P passou nos quatro dias de pré
-parto, e a madrugada inteira no hospital, eu também passei (Participante 8,
12 de janeiro de 2015).
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A Lei do Acompanhante não prevê um acolhimento integral ao acompanhante, sequer alimento.
Um dos entrevistados participou com sua mulher chilena do pré-natal no
Chile, porque residiam nesse país durante parte da gestação. Referiu campanhas pela humanização do parto naquele país, análogas às brasileiras. Mas,
constatou dissociação entre os sistemas de saúde entre os países. “Por duas
vezes, ela teve todos os exames repetidos e confirmados, não precisava fazer a vacina pra hepatite, nem usar o nitrato de prata” (Participante 8, 12 de
janeiro de 2015).
Não encontramos referências para intercâmbio internacional dos sistemas
de saúde. A humanização das políticas de saúde deveria abranger a realidade
das migrações, pelo clamor planetário por integração.
Vida Nova
Pensar sobre parto acaba levando ao paradoxo entre continuidade e ruptura. Os entrevistados relataram outros rompimentos que os remeteram a uma
vida nova. Houve mais separações, ou partos, no caminho do nascimento dos
filhos. Inevitável pensarmos no encadeamento entre partir e nascer. Três pais
relataram separação das suas mulheres. Um chegou a concluir o divórcio judicial. Meses, ou mais de um ano depois, retomaram os relacionamentos com as
mesmas mulheres. Então, vieram os filhos.
Com sete anos de casamento ... a gente se separou, não tinha mais
nada com ela, fui morar com outra pessoa, ela teve outro namorado. Oito
meses depois a gente reatou o namoro, ela teria que me aceitar do jeito que
eu sou, eu teria que aceitá-la do jeito que ela é. Hoje nós somos uma família
completa, muito mais feliz agora (Participante 9, 16 de janeiro de 2015).
Os depoimentos revelaram atritos e rupturas conjugais, ou o trabalho psíquico que lhes abriu espaço para o novo, paradoxalmente para si mesmos, mais
reais. Praticaram na conjugalidade a “conjugação” das diferenças (Markintach,
2001). Um filho é vida nova, que entra nesse espaço de respeito às diferenças,
aberto pelo atrito que desmancha rigidezes e idealizações.
Segurança é uma questão comum ao falar-se no parto humanizado, porque
este evita tecnicismo e medicalização. Os pais mostraram que, embora tendo
partido dos mesmos questionamentos, chegaram à certeza e tranquilidade sobre
a escolha, depositando a confiança em si.
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Eu virei uma outra pessoa ... eu tinha medo. Eu, agora, vou mais firme,
com mais segurança onde eu precisar ir. Me dei conta que eu não tenho
insegurança mais, eu sou pai, eu não sou mais criança (Participante 4, 08
de janeiro de 2015).
Os pais deram exemplos do que consta na literatura como “sair da família
de origem” e “criar a família original” (Bowen, 1991). Essa passagem é condição
para a uma vida nova, a vida adulta.
A experiência desses pais parece que os misturou à propriocepção dos
partos, trabalhando física e mentalmente com as mulheres pela vida nova.
“Eu me sentia parte daquele sistema vivo do nascimento de uma família,
influenciando naquele sistema e aquele sistema influenciando em mim, com
a minha energia, com o meu pensamento, com as minhas emoções...” (Participante 3, 08 de janeiro de 2015).
Os pais perceberam-se parte integrante dos partos, levando em si o todo
da cena (Capra, 2011). Esse envolvimento os diferencia num mundo de pessoas
que evitam compromisso incondicional, do domínio dos vínculos fugazes, no
modelo consumista, ou “amores líquidos” (Bauman, 2009).
Os entrevistados revelaram percepção positiva do quotidiano com o filho e
esperanças de futuro, aceitando renúncias pela construção da vida nova. Todos
os pais referiram menor frequência na atividade sexual no puerpério, sem queixas.
A gente voltou a transar três meses depois do parto. Mas, não ficou
ruim. Eu entendo perfeitamente a recuperação da mulher, o que ela passa,
o resguardo depois do parto, faz parte da vida, o que o cara vai querer? Se
o cara está com vontade, vai no banheiro e resolve! (Participante 6, 09 de
janeiro de 2015).
Parece que a libido desses homens foi drenada para as demandas dos filhos recém-nascidos, como e com suas mulheres, recuperando a atividade sexual num ritmo equalizado. Reconhecerem-se menos instintuais passou a ser a
experiência emocionante (Becker, 2010).
Considerações Finais
Todas as pessoas nascem de um parto, mas poucas ainda sabem o que é
um parto, experiência subtraída de suas vidas pela prevalência de cesarianas.
O movimento pela humanização do parto fala para um público que, a maioria,
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ou nasceu via cesariana, ou teve os filhos por essa via, ou por via vaginal com
muitas intervenções, tornando o ato artificial. O arsenal tecnológico vem à mente
quando se fala em humanizar o parto. Porém, há três gerações, a quantidade
de cesarianas cresceu tanto, que nos convoca a reconsiderar. A humanização do
parto é um movimento crescente, prevalentemente das mulheres. Mas, há cada
vez mais homens desfrutando do parto e da criação dos filhos, e sua participação
tem servido para satisfação geral. Esta pesquisa registra o testemunho de doze
homens, que integraram a paternidade à maternidade confirmando que um mais
um são três. Os filhos ganharam com isso melhor ambiente para nascer e vingar.
Essas afirmações são embebidas de apelo pela inclusão da consciência humana
na ciência, como falou Fritjof Capra, desde a primeira edição, em 1975, de “Tao
da Física”. O pensamento sistêmico é inclusivo, apreendendo todo conhecimento.
É impossível cingir o parto e a participação do pai no parto a teorias. O parto é
um dos eventos humanos, nascimento e morte, mais misteriosos. Incursões científicas com metodologias esmeradas confirmam os benefícios do ritual natural do
parto. Descobrem que o parto humanizado, aquele com interferências moduladas
pelo bom-senso, mais as evidências científicas, é um acréscimo à civilização, porque trabalha a atitude solidária. Essa é a compensação, frente à temida exposição
do primitivo - nudez, sensório, e instintos. Inclusão do outro começa pela proteção
do conforto da mulher. É essa a novidade, diante da histórica opressão. Livre para
um parto ativo, escolhendo onde e com quem parir, enfim a mulher pode manifestar seu desejo. Pontuamos que pode escolher quem quiser, diante da diversidade
das configurações familiares. Nossa pesquisa recaiu sobre a participação do pai,
em casos que a escolha foi essa. Um potencial de saúde acabou sendo identificado, que nos partos convencionais é encoberto por equívocos científicos e morais.
Depositamos o olhar na dimensão psicológica, como transição psíquica individual
e as trocas vinculares. Carregamos certeza de que o trabalho nesse sentido pode
atingir lacunas. O parto humanizado naturaliza os sentimentos nele presentes e
ganha efetividade ante os seus desbloqueios. Acolhimento e ajuda para o que se
passa “Entre as Orelhas” (Jones, 2012), enfim, é nivelado à abordagem biológica.
É um campo aberto para técnicas psicológicas. Afinal, os tratamentos psicológicos
corroboram com a saída do sujeito, via recursos próprios, da conflitiva edípica, ou
do aprisionamento na triangulação, ou dos apegos ansiosos, não importa a linha
teórica. A ajuda psicológica no periparto e no próprio setting do parto, na fundação
de uma família, pode aliviar, dar ânimo ou solução para impedimentos além do
corpo. As entrevistas mostraram a tarefa das doulas nesse espaço, ajudando-os,
também, com tranquilidade e organização. Os pais reconheceram na paternidade ativa um fator cooperativo na consecução dos nascimentos, no fortalecimento
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vincular conjugal e no desenvolvimento vincular parental. Os casos demonstraram
pais e mães unidos ao parir e receber os filhos, numa história coautoral, ultrapassando forças do sistema preponderante. Essa liga proporcionou-lhes sentimentos
de admiração e gratidão, entre si, cumplicidade e íntima completude. Os pais recomendaram que mais homens investissem sua virilidade participando ativamente
do parto dos filhos.
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Relato de Experiência no Trabalho Psicoterapêutico com Casais:
A Coterapia como Escolha

Danielle Doss Damo Martins da Silva1
Resumo
Face às transformações que vem ocorrendo no cenário familiar e conjugal brasileiro, o atendimento psicoterapêutico de casais vem ganhando espaço.
Recursos para a atuação neste campo tem sido uma importante temática entre
os profissionais da área de terapia familiar. Este relato de experiência aborda
aspectos do trabalho de coterapia no atendimento de casais através da prática
clínica de duas psicoterapeutas de famílias que atuam juntas, no Oeste de Santa
Catarina há 6 anos, a partir do olhar e da percepção de uma delas. Trata-se de
um relato de experiência com ênfase na experiência pessoal que visa abordar os
benefícios do trabalho de coterapia como uma escolha terapêutica.
Palavras-chave: Terapia de casal; recurso terapêutico; coterapia.
Experience Report about Couples Psychotherapeutic Work:
Co-therapy as a Choice
Abstract
Given the transformations that have been occurring in the Brazilian family
and conjugal setting, the psychotherapeutic cares of couples has been gaining
ground. Resources for working in this field have been an important theme among
professionals in the area of family therapy. This experience report discusses aspects of the work of co-therapy in the appointment of couples through the clinical
practice of two psychotherapists from families who work together in the West of
Santa Catarina for 6 years ago, from the look and perception of one of them. This
is an experience report with an emphasis on personal experience that aims to
show the benefits of the work of co-therapy as a therapeutic choice.
Keywords: couple therapy; therapeutic resource; co-therapy.

1 Psicóloga clínica, Terapeuta de Casais e Famílias, Diretora do Ciclos Instituto de Formação em
Terapia de Casal e Família. Membro Titular da Associação Catarinense de Terapia Familiar.
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Introdução
Carl Whitaker, talentoso terapeuta familiar, em meados de 1950, já dizia que
duvidava que apenas um terapeuta, sozinho, seria o suficiente para induzir a mudança em uma família sem que fosse engolfado por ela. Neste sentido a autora
deste artigo vêm trabalhando em conjunto com sua coterapeuta em 100% dos
seus casos de terapia de casal e familiar, como uma escolha e não apenas em
casos de dificuldade, em que seria necessário um consultor ou um coterapeuta.
Esse artigo não trata de normatizar o uso da coterapia e sim de incentivar o seu
uso regular nas práticas com famílias e em especial com casais, visto a qualidade
do atendimento que essa parceria tem proporcionado na prática clínica da autora.
Como bem coloca Osório e Valle (2009), a tarefa inicial de um terapeuta de
casal ou família é de auscultar corações. O termo tem origem na conduta médica
e refere-se a escutar os sons internos, com o uso do estetoscópio, neste caso
chamado de recurso ou instrumento. Atrevo-me a metaforicamente dizer que a
coterapia é como um estetoscópio e o profissional. Uma dupla complementar,
que em harmonia, potencializa a tarefa de auscultar os sons internos do casal e
da família. É sobre esse recurso que se trata esse relato de experiência.
Sabe-se que o início dos anos 90 foi o ponto de largada desta técnica. Na
década de 20, Adler, utilizou dois terapeutas para tratar e vencer as resistências
no tratamento de crianças na presença de seus pais no Child Guidance Clinic em
Viena (Fernàndez, 1996). Nos anos 40, um terapeuta chamado Rudolph Dreikurs
iniciou um trabalho que chamou de terapia múltipla, que nada mais era do que a
utilização de mais de um terapeuta nos atendimentos de pacientes individuais ou
de casais (Neill & Kniskern, 1990). Durante a guerra, Carl Whitaker e seus colegas, em função da falta de tempo para discutir os casos, foram levados a utilizar
a terapia múltipla em todos os casos que fosse possível. (Neill & Kniskern, 1990).
Essa técnica, mais tarde, como poderemos ver, passou a fazer parte da formação
de novos terapeutas e ganhou a graça de Whitaker e outros profissionais da área.
Rudolph Dreikurs (in Neill & Kniskern, 1990) acreditava que esta nova forma
de trabalho proporcionava uma maior liberdade de comunicação profissional,
criando uma melhor compreensão das experiências bilaterais o que na visão
dele facilitou muitas conquistas nos relacionamentos e no tratamento dos pacientes. Pontuava também como uma importante conquista da terapia múltipla o
desenvolvimento de um poder maior do terapeuta e de mais confiança em seu
trabalho. “Com a presença de um segundo terapeuta, cada terapeuta ficava mais
livre para ser uma pessoa e não apenas um símbolo” (Neill & Kniskern, 1990, p.
145).
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No contexto da formação de terapeutas, a prática da coterapia, desde os
primórdios da terapia familiar, tem seu espaço garantido na prática de ensino/
aprendizagem. O treinamento em coterapia favorece, segundo Henao, Montoya;
Castellanos (2011) a possibilidade da co-construção do conhecimento que se
origina do interjogo das subjetividades.
Whitaker, segundo Neill e Kniskern (1990), em seu trabalho de formação de
terapeutas, no qual o terapeuta professor trabalha em coterapia com o terapeuta
aprendiz, indica a coterapia como uma forma mais vívida e útil ao aprendizado
em relação à da supervisão. Acredita que a coterapia com profissionais mais experientes cria uma atmosfera protetora e permissiva para que o novo terapeuta
possa encontrar seu próprio estilo. Argumenta que desta forma o terapeuta mais
experiente pode ensinar ao mais jovem um conjunto de atitudes e não apenas
de técnicas. Além disso, levanta algumas vantagens desta prática na formação
como a possibilidade do estagiário se sentir em uma posição segura, de onde
pode observar e fazer anotações caso sinta pressão; o supervisor é destronado
e mostra para o estagiário que é um ser humano com falhas; para funcionar,
ambas as partes devem se respeitar; o estagiário pode ser criativo, fazer manobras e explosões com a certeza de ser assistido; o estagiário tem acesso aos
sentimentos vitais do supervisor e não apenas aos seus pensamentos sobre as
coisas. O ponto alto é que a terapia é ensinada como uma experiência pessoal
e não como uma função ou técnica.
Na psicoterapia de grupo a prática da coterapia como método é usual na
maioria das abordagens. Vista como uma maneira mais abrangente e observação e intervenção quando se trata de um número maior de participantes no
contexto terapêutico (Zimerman & Osório, 1997). Essa metodologia de trabalho também pode ser encontrada em outras abordagens como no Psicodrama
o coterapeuta recebe o nome de ego-auxiliar e tem como principal função ser
um instrumento a serviço do diretor/terapeuta (Moreno, 1993). Na abordagem
Cognitivo-Comportamental, a prática da coterapia se estabelece de uma forma
diferente. Ela é usada em casos mais grave e o coterapeuta é um profissional
ou estagiário de psicologia escolhido pelo terapeuta principal do paciente para
auxiliar em seu processo de mudança. Acredita-se que ao recorrer à coterapia,
garante-se a correta aplicação das técnicas e reduz a possibilidade de desistência do tratamento. O coterapeuta oferece apoio às dificuldades e limites do
paciente e, ao mesmo tempo, o encoraja a enfrentar os seus medos e a progredir
em suas metas externamente à terapia. À medida em que o paciente vai progredindo, passa a ficar mais independente e a não necessitar mais do auxílio do
coterapeuta (Zamignami; Kovac & Vermes, 2007).
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É possível identificar aspectos que enfatizam a coterapia como uma metodologia bastante vantajosa. A coterapia, transforma qualitativamente o relacionamento característico da terapia bilateral em um grupo triangular ou multipessoal,
que segundo Whitaker (In Neill & Kniskern, 1990) possuem características muito
diferentes da reservada e altamente simbólica qualidade do relacionamento um
-para-um. O triângulo é também a possibilidade da mediação, em que o mediador pode ser tanto um dos terapeutas, quanto o paciente. “Ter um paciente resolvendo as discrepâncias entre os dois terapeutas ou ter um terapeuta mediando
na dolorosa batalha entre você e o paciente é uma experiência muito rica que
estimula o crescimento” (p.148).
Segundo Stom e Sponti (2006), a coterapia oferece ferramentas cruciais
para os usuários, terapeutas e sistema terapêutico como um todo. Acreditam que
através dela a família poderá ter uma modelagem com que confrontar, fazendo
com que a dupla possa ser um espelho para a família. Para os coterapeutas, tal
trabalho permite um confronto emocional com um maior sentimento de pertença
a um subsistema. A confiança na relação entre eles permite um cocrescimento e
um jogo emocional que de outra forma não seria possível. Além disso, permite a
ampliação das potencialidades, valoriza as diferenças, a participação e a corresponsabilidade (Fernández, 1996, p.14).
A coterapia favorece também a saída nos casos de impasse terapêutico. “
O impasse terapêutico é uma paralização do processo de consecução de um
objetivo terapêutico” (Neill & Kniskern, 1990, p.54). Em geral, quando há uma
situação de impasse, existe uma deterioração do relacionamento terapeuta e
paciente, caracterizado pelo retraimento emocional em suas variadas formas:
discussão intelectual, ênfase em sintomatologia, interesse pela vida real e seus
problemas ou períodos de silêncio fútil; demandando mais orientação direta do
terapeuta (Neill & Kniskern, 1990, p.53). A terceira parte do triângulo contribui
para diluir a pressão e dividir as responsabilidades.
Os pontos cegos do terapeuta e seus aspectos patológicos podem ser equilibrados na presença de outro terapeuta. Ele pode inclusive, segundo Fernándes
(1996), se permitir a usar de si mesmo e de sua subjetividade em maior medida,
já que conta com o respaldo de um modo diferente de “realidade”. A implicação
existencial do terapeuta pode ser maior quando se trabalha em coterapia. (p.98).
Os terapeutas podem ainda: trocar entre si hipóteses sobre o caso, expressar desacordos, unificar suas diferentes visões da situação de tal forma a provocar no sistema familiar ou no casal a reflexão sobre discussões que podem ser
funcionais (Fernández, 1996, p. 95).
A escolha da dupla terapêutica aparece também como um ponto importante
neste trabalho. Segundo Whitaker (In Neill & Kniskern, 1990) é crucial. O ideal
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seria escolher um psicoterapeuta que seja pessoalmente compatível e que sua
formação e personalidade sejam complementares com a sua própria. Complementa dizendo:
No início o relacionamento dos coterapeutas pode ser semelhante ao de
uma família pseudomutual. Após a primeira briga realizada na frente do paciente ou do casal, os coterapeutas poderão estabelecer uma interação respeitosa,
mas pessoal, que não carece de grande intimidade ou mesmo profunda compatibilidade fora da sessão. A coterapia pode ser um caso de tempo limitado.
Entretanto, aos poucos, o caso se torna mais duradouro. É preciso reconhecer
que quase qualquer par de terapeutas pode trabalhar junto, mas, também, que
existe a possibilidade de que sejam falsos um com o outro, portanto, de pouca
ajuda para o paciente (Whitaker, In Neill e Kniskern, 1990, p.151).
Em terapia familiar, é notória a importância que se dá ao momento do ciclo
vital que a família, o casal e o indivíduo se encontra. Fica claro também a importância da reflexão acerca do ciclo de vida do terapeuta. Via de regra, são pelo
menos dois sistemas familiares que se combinam durante o espaço de tempo da
terapia e em coterapia três.
Simon (2011), confirma que a forma como os dois ciclos de vida (terapeuta
e família) se combinam é uma parte relevante do ajuste terapêutico. Admite também que esse ajuste não é linear. “Diferentemente da técnica, que deve melhorar com o passar do tempo, o ajuste muda de acordo com a experiência de vida
do terapeuta e também é diferente com cada família atendida” (p. 97). O ajuste
pode desempenhar um papel significativo na credibilidade do terapeuta com a
família assim como no alcance e poder das estratégias de intervenção.
Neste sentido, pode-se encontrar ajustes em que o terapeuta ainda não
chegou no estágio de ciclo de vida da família, ou em que o terapeuta está no
mesmo estágio do ciclo de vida da família, ou ainda que o terapeuta já passou
do estágio do ciclo de vida da família. Observa-se que um mesmo terapeuta
poderá estar implicado em todas as situações ao mesmo tempo com as diversas
famílias que atende.
Além dessas, pode-se identificar também outras questões que influenciam
o ajuste entre terapeuta e famílias. É o caso das “questões cruciais na história
natural das famílias” (Simon, 2011, p. 102). Questões como doença, morte e
divórcio devem ser consideradas para esta análise, assim como questões de
gênero que se modificam com o passar dos anos.
São diversos os possíveis ajustes e as consequências destes. A coterapia,
neste quesito, aparece como uma boa forma de equilibrar esse ajuste, já que
mais um ciclo vital aparece para ser ajustado. Esse terceiro ciclo, pode oferecer
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a complementariedade na experiência que falta ou sobra a um dos terapeutas.
Tal possibilidade, também pode contribuir como uma pequena rede de trabalho,
em que proporciona ao clínico “ver o mundo através dos olhos de outras pessoas” na ideia de viver partes do ciclo de vida “que o destino resolveu não nos
conceder pessoalmente” (Simon, 2011, p.104).
Da mesma forma, o gênero dos terapeutas, pode interferir no contexto terapêutico. A coterapia com terapeutas de diferente sexo pode ser bastante vantajosa
na medida em que proporciona à família um modelo de cada um dos gêneros
(Carvalhal & Silva, 2011). Homens e mulheres, via de regra, vivem a terapia de
casal de diferentes formas e expectativas. As discussões sobre gênero são identificadas em vários contextos: biológicos, sociais, psicológicos, comportamentais,
entre outros. Whitaker (1988, In Fernández, 1996) lembra que os terapeutas não
são seres assexuados mesmo que queiram parecer como, o que chama de “anjos profissionais”, interferindo no manejo das intervenções. Fernández (1996) cita
Cormier e Cormier (1991) que destacam a relevância das vivências sexuais do terapeuta em relação à sua identidade sexual como um fator de relação terapêutica
efetiva. A superidentificação ou rejeição dos pacientes muito masculinos ou muito
femininos, assim como a sedução e a inadequada interpretação das reações dos
membros da família, são elementos continuamente presentes na clínica.
Tais fatores justificam a preferência por duplas de coterapeutas de diferentes sexos, pois também serviriam como modelo de aprendizagem de convivência
funcional com a presença das diferenças. No entanto, Fernández (1996) levanta
como ponto de vista, que considera mais importante do que o sexo biológico dos
terapeutas, a flexibilidade e o autoconhecimento. Acredita que, com uma longa
análise que aborda a construção da personalidade desde as suas origens, os
terapeutas poderão falar abertamente sobre seus medos, idealizações e dificuldades relativas ao seu sexo e seus papéis. Se isso não for possível, os clientes
vão encontrar terapeutas que tentam dar uma imagem de homem e mulher adequada ao invés de seres humanos com as suas próprias ambivalências.
Assim como Whitaker (1990), Fernández (1996) traz ainda que a ilusão de
que os terapeutas são seres “assexuados-técnicos” não só não ajuda o processo terapêutico, como também pode paralisar. Coloca a coterapia como uma
excelente maneira de dividir as funções e compensar os pontos cegos de cada
terapeuta. O autor lembra do pensamento freudiano de “bissexualidade” congênita, para autorizar coterapeutas de mesmo sexo a aprofundar os papéis sexuais
atribuídos pela sua própria cultura e na medida ajudar seus clientes.
São estas e outras questões que permitem que à coterapia um enriquecimento e uma aceitação singular a todas as diferenças. Se os terapeutas, in-
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dependentemente de seus gêneros, gostam de seu sexo e sentem que podem
discutir os prós e contras de papéis sexuais que foram atribuídos, permitem que
o casal discuta a sua luta de gênero sem sentir que os terapeutas estão os julgando ou impondo uma visão “cultural” específica sobre eles (Fernández, 1996).
A relação de coterapia pode ser construída em um modelo mais igualitário
de poderes ou um modelo de subordinação. No caso do modelo de subordinação, a escolha pode ser feita por fatores de experiência, idade, sexo, diferenças
intelectuais entre outros. Neste caso um dos terapeutas se mantém à frente
das intervenções com o casal ou a família e o outro permanece no papel de
observador com alguns momentos interventivos, quando necessário. No modelo
igualitário, como o nome já diz, ambos os terapeutas se mantém ativos e com
liberdade de intervenção durante todo o processo terapêutico. O que realmente
importa é que uma vez estabelecida a dinâmica de distribuição de poderes, deve
ser mantida até o final do processo. (Fernández, 1996).
As vantagens da coterapia são notórias, mas como toda escolha traz consigo renúncias. É adequado reconhecer as desvantagens deste recurso. Dividir
o espaço terapêutico pode gerar sentimentos de deslocamento e lutas pela liderança do processo. Essas lutas podem se apresentar de diferentes formas, como
cita Fernández (1996): os terapeutas podem competir pelo título de “melhor terapeuta familiar” ou de “o mais bondoso”. Eventualmente a competição pode
aparecer nos comentários sutis ou claros de desqualificação das intervenções
do colega. Além disso questões como falta de comunicação, de resolução de situações desconfortáveis e de congruência em diagnósticos e gravidade dos casos, podem incluir os pacientes na disfunção da dupla de terapeutas. Bergman
(1996), menciona que como em qualquer casal, a coterapia pode apresentar dificuldades semelhantes às apresentadas pelas famílias e casais: equilíbrio, reciprocidade, complementaridade, simetria, reconhecimento, qui pro quós e pontos
cegos e que devem ser identificadas e solucionadas para que não interfiram negativamente no processo da família ou casal. Acrescido ao custo da terapia que
costuma ser mais alto e da dificuldade de ajustar agendas. (Fernández, 1996).
Apesar disso, quando a dupla de terapeutas consegue estabelecer um
trabalho funcional, com uma dinâmica estabelecida, respeito pelas diferenças,
comunicação eficaz e complementariedade, os terapeutas podem disfrutar em
maior medida dos aspectos positivos de todos os casais (Fernández, 1996).
Como muito bem colocado por Neill e Kniskern (1990), parafraseando Carl Whitaker: “o uso da coterapia não apenas amplia dramaticamente o âmbito da técnica terapêutica, como também provoca um crescimento de ambos os terapeutas”
(p.144).
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Percurso metodológico
O presente relato de experiência se refere à minha experiência em coterapia
iniciada há 6 anos, quando optei por atender uma família em coterapia após um
fracasso terapêutico com uma família que considerei difícil. Após uma análise do
fracasso percebi eles haviam sido mais fortes que eu e que a coterapia poderia
ser um recurso para tornar mais igualitária as forças do terapeuta com a família.
A partir deste momento, e confirmando a minha tese de que esse equilíbrio era
possível, passei a atender famílias e casais indiscriminadamente em coterapia,
como uma escolha e não apenas quando sentia necessidade.
Atualmente, todas as famílias e casais são atendidos em coterapia em um
espaço que comporta acolhê-los assim como à dupla de terapeutas. Os interessados no trabalho terapêutico já são comunicados da prática de coterapia no telefona inicial. Na primeira sessão, no contrato terapêutico, a prática de coterapia
é explicada e acordada com a família.
Discussão
A decisão por um trabalho permanente em coterapia para todas as situações
de terapia de casal ou família demandou alguns ajustes básicos: conciliação de
agendas, divisão de honorários e compartilhamento de poder. Trouxe consigo
também as possibilidades de compartilhamento teórico, discussões, avaliações
de práticas e intervenções, acolhimento e crescimento.
A nossa dupla é formada por duas terapeutas mulheres, ambas casadas,
heteroafetivas, com diferença de idade de 3 anos. Uma de nós tem um casal
de filhos, um adolescente e uma criança, é casada há 17 anos, filha de pais
separados, irmã mais velha de uma prole de três filhos. A outra, tem um filho
jovem adulto, em período de vestibular, é casada há 20 anos, filha do meio de
uma família de 4 filhos e com um casal de pais já adentrando na terceira idade.
A união desses diferentes momentos de ciclo de vida familiar aumenta a chance
de ajustes favoráveis com o sistema familiar das famílias em atendimento.
Ambas são terapeutas sistêmicas de casal e famílias que integram seu entendimento teórico com diferentes abordagens, enquanto uma é mais próxima
do entendimento cognitivo-comportamental, a outra estuda a psicanálise. Essas
diferenças de referenciais, o que em um primeiro momento pareceu um empecilho para a prática, visto o contraste das teorias, foi uma grande oportunidade
de ampliar a visão e o entendimento de homem. Provou ser possível em uma
relação a divergência de visões de mundo ser funcional.
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Nossa prática tem uma dinâmica de igualdade de poderes, ou seja, uma não
é subordinada à outra e trabalhamos com total liberdade de ação, visto que os
anos de prática conjunta nos tornou bastante complementares e sensíveis uma à
outra. Acredito que um requisito para que a dupla funcionasse de forma funcional
foi desenvolver a capacidade de complementação com alto grau de flexibilidade e
criatividade. Além de ter um sistema de lealdade equilibrado para oferecer um modelo adequado para o sistema que atendem. Trata-se de uma combinação de amizade e casamento com necessidades de atenção, cuidado e reparos na relação.
No decorrer do tempo juntas, foi preciso alinhar estratégias; discutir de forma
produtiva divergências tanto de ideais quanto de intervenções; agregar diferenças
culturais e de experiências pessoais; aprender a dividir “o trono” na perspectiva de
se abrir para crescimento, como diria Whitaker (In Neill & Kniskern, 1990, p. 133).
A prática nos mostrou vantagens satisfatórias e que nos fazem permanecer com esta metodologia de trabalho: a tentativa de equiparar a força da
equipe de terapeutas à da família; facilidade para assumir papéis complementares que apontem as diferenças da família de forma a provocar ou jogar com
a complementaridade; a ajuda para não ser engolido pelo sistema, porque o
outro está livre para equilibrar o sistema e puxá-lo para fora; a contribuição
para que não seja necessário a eleição de um membro da família como coterapeuta permanente; a diminuição do sentimento de solidão, compartilhado pela
maioria dos terapeutas clínicos e a diminuição da chance de coalisões entre o
terapeuta e um membro da família ou do casal. Além disso, acredito ser mais
difícil para uma só pessoa perceber e processar toda a informação da sessão
principalmente com uma sala com várias pessoas, como é o caso das famílias.
Carl Whitaker e William Bumberry (1990) referem que a família é muito poderosa para um só terapeuta. Acreditam ser necessário haver um par de terapeutas, como seria importante ter um par de pais. Apontam a preferência em ter
um companheiro e deixar a equipe fazer o trabalho à fazê-lo solitariamente.
A coterapia ao meu ver é como uma dança que iniciamos com passos inseguros e alguns tropeços e pisões, mas que o treino e as afinações podem
torna-la leve e prazerosa.
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Resumo
Esse artigo é um relato de experiência do trabalho em rede, enquanto profissionais que atuam junto ao estágio profissionalizante no Serviço Escola do
Curso de Psicologia, de uma Universidade do Rio Grande do Sul. A rede inicia a
partir do “encontro” entre as pessoas, no atendimento junto à população. Nesse
sentido, o Serviço Escola do curso de psicologia é um sistema de atendimento
social, uma parte da rede, pois ocorre o encontro das pessoas, as que buscam o
atendimento e as que fazem este. Dessa forma, apresentamos uma solicitação,
que veio através da família, para atendimento de uma idosa, no referido Serviço.
Observamos que a rede é movimento e, nós seres humanos, somos seus representantes, então o trabalho ali acontece efetivamente, quando ocorrem ações
acolhedoras e comprometidas na melhora da saúde mental da população que
busca por este serviço.
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Service School of Psychology: A Possible Making as a Service Network
Abstract
This article is a network experience report, as an educator and professional
internship supervisor at the Clínical School of Psychology Course, of a university in
the state of Rio Grande do Sul. The network starts from the “encounter” between
people. Seen in these terms, the Clínical School of Psychology Course is a network
attending the population, since it is where the meeting of people occurs, of those
that seek care and of those who give it. I emphasize that the meeting here quoted
is to do, to keep up with the demand that gets in that space. In this case I present a
request that came through the family, to care for an elderly. The network is moving
and we are their representatives, then work there happens if we develop, in this significant space for the improvement of everyone’s quality of life, committed actions.
Keywords: Social networks; school clinic; commitment.
Introdução: onde tudo começou...
“Não conseguimos nada sozinhos neste mundo, e o que quer
que aconteça é o resultado da tapeçaria completa da vida e de
todos os nós individuais tecidos uns nos outros que criam algo”.
Sandra Day OConnor

Este artigo, em formato de relato de experiência, enfatiza o desejo que impulsionou a escolha desta temática: Atendimento em Redes Sociais, a partir da
busca do Serviço da Escola do Curso de Psicologia de uma Universidade do Rio
Grande Sul. Salientamos que vivemos em grupos, somos seres gregários, precisamos uns dos outros. Nesse sentindo, é fundamental buscarmos um conhecimento maior sobre o trabalho em rede, a interdisciplinaridade, pois frequentemente ouvimos falas como: “a rede não funciona”. Essa situação trouxe alguns
questionamentos: Como definimos rede? O que corresponde à rede?
Os objetivos desejados e as contribuições esperadas com esse estudo visam provocar nos sujeitos, em especial aos que representam a rede, reflexões
para um fazer devidamente comprometido com o seu papel. Essa temática é importante de ser discutida para pensarmos o bom funcionamento do trabalho em
rede, desde a acolhida do sujeito que busca esses locais até a melhor resolução
da demanda apresentada.
Questionamentos... Problematizações.... É necessário trazer presente essas
questões, pensando no compromisso social das práticas dos/as psicólogos/as, que
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nas palavras de Guazina (2014, p. 6), quando traz que “falar de uma prática comprometida socialmente significa falar de uma atuação implicada com o contexto em
que vivemos e que busca a transformação da vida”. Nesse sentido, para o desenvolvimento de um trabalho compromissado, responsável e ético, o autor supracitado
(p. 8) descreve que: “o fazer profissional está relacionado à construção de práticas comprometidas com a transformação social, em direção a uma ética voltada à
emancipação humana, à defesa da democracia e das politicas públicas como elementos centrais para a melhoria da qualidade de vida da população, à participação
politica e aos movimentos de rompimento da profissão com sua tradição elitista”.
O presente artigo tem como percurso metodológico, um relato de experiência. Na sequência, a revisão da literatura, fundamentação do trabalho, em que
estão sistematizadas questões relacionadas ao Sistema, à Interdisciplinaridade,
à Teoria sistêmica familiar, às Redes Sociais de Atendimento, à Clínica Escola
(teoria e prática) e à Escola (educação formal).
Em seguida apresentamos o Diálogo: teoria e prática, que é o relato de
experiência com fundamentação teórica, em que discutimos sobre a experiência vivida, fundamentada por autores importantes em relação ao estudo dessa
temática. Concluindo, com as considerações finais e as referências que orientaram essa escrita.
Percurso metodológico: caminho...
Esse estudo consiste em um relato de experiência acerca do trabalho vivenciado nos anos de 2013 – 2014 como equipe do Serviço Escola de uma Universidade. Para Santos (2011), o relato de experiência precisa apresentar história
informativa e como ela se reflete em situações mais gerais. E para Barbosa
(2015), “a relevância de um relato de experiência está na pertinência dos problemas que nele se expõem, assim como o nível de generalização na aplicação de
procedimentos ou de resultados da intervenção em outras situações similares,
ou seja, serve como uma colaboração à práxis metodológica da área a qual
pertence”. (p.1). A sistematização desse processo ocorre a partir da chegada
do paciente no Serviço de Psicologia, neste caso, o encaminhamento de uma
senhora idosa por seus familiares.
Escritos teóricos
1. Sistema... interdisciplinaridade... teoria sistêmica familiar
Sistema é um conceito que está em todos os campos da ciência e na vida
da população, nos meios de circulação em massa. Dessa forma, o homem, jun-
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to com a tecnologia, foi levado a pensar em termos de “sistemas”. Exemplo:
máquinas a vapor, automóvel, receptor de rádio eram de competência de um
engenheiro treinado na respectiva especialidade, mas quando chegavam os
mísseis construídos pela reunião de componentes originados em tecnologias
heterogêneas como mecânicas, eletrônicas, químicas, etc. tem que acontecer
um trabalho abrangente. (Bertalanffy, 2010).
As relações entre o homem e a máquina passam a ter importância e entram
também em jogo inúmeros problemas financeiros, econômicos, sociais e políticos. (Bertalanffy, 2010). Cada vez mais isto tem que ser “olhado”, pois surgem
muitos problemas na produção, comércio e armazenamento, com isto exige a
necessidade de “pensar” no sistema, pois repercutem na população.
Salientamos que a teoria Geral dos sistemas é uma ciência da totalidade.
Ela foi lançada por Bertalanffy (1901-1972)3 trazendo, que os sistemas provocam comportamentos ou situações críticas, e uma vez que isso acontece não
voltará à condição original. É fundamental estudar o sistema como uma entidade e não como um aglomerado de partes, conforme a intenção da ciência
contemporânea, que não isola mais os fenômenos em contextos estreitamente
limitados, mas abre-se ao exame das interações e pesquisa setores da natureza
cada vez maiores (Cruz, 2000). Isso implica uma fundamental reorientação do
pensamento científico.
Segundo Osório (2013), para dar sequência à evolução do pensamento
científico não é mais possível, em qualquer área do conhecimento humano não
levar em conta “os subsídios desse novo enfoque, que corresponde ao que denominamos padrão de retroalimentação (ou feedback), que questiona o determinismo cartesiano calcado no lógica da causa e efeito” (p.9).
Praticamente, ao mesmo tempo do desenvolvimento do trabalho do Bertalanffy, o estadunidense Wiener (1894-1964) lançou o livro: Cibernética (1948).
Fruto de estudos da interdisciplinaridade entre a matemática, antropologia, psicologia, neurologia, física, biologia, etc. Ele nos diz que cibernética é uma ciência que trata dos processos de comunicação (transferência de informação) e
controle dos sistemas vivos e não vivos (máquinas), a partir dos quais se elaboram os princípios da informática e da inteligência artificial.
Antes de discorrer mais sobre a cibernética, salientamos para a interdisciplinaridade de um modo geral, que segundo Ferreira (2001) é necessário voltar
olhares para a civilização a que se pertence, pois ela tem apresentado a natureza como algo isolado do homem. Inventou nas mentes um mundo em que os
3 Biólogo Austríaco, autor da Teoria Geral dos Sistemas e unanimamente reconhecido como um dos
teóricos pioneiros dos sistemas.(CRUZ, 2000).
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fatos, os fenômenos e a existência são fragmentados, separados, e a consequência disso é representada pela angústia, pela falta de compreensão da totalidade, pelo receio e pelo sofrimento.
No entanto, nem sempre foi assim. Essa mesma civilização que se desenvolveu entre os gregos do século VI a.C. percebia o mundo e o que fazia parte
dele como uma totalidade. Nessa cultura, existia o conhecimento, a investigação
do fenômeno na totalidade e, também, chamava-se de physis todo e qualquer
ser.
E é nessa volta às raízes, que ressurgem da visão holística de mundo, a
constituição e a essência da interdisciplinaridade. Ser interdisciplinar, então, é
ter ciência de que o universo é um todo e que se faz parte dele, como fazem parte do mar as suas ondas. A interdisciplinaridade pode ser entendida como a ação
de troca, de reciprocidade entre as áreas do conhecimento (Ferreira, 2001).
A interdisciplinaridade, como inquietação de unidade, surgiu no século XIX,
tendo como objetivo encontrar alternativa para superar a visão dicotômica e
fragmentada originada por uma compreensão de cunho positivista. As ciências
tinham se dividido em várias disciplinas e não existia um diálogo entre elas, fragmentando com isso “[...] também o conhecimento, que é uma produção cultural
da sociedade” (Souza, 2002, p. 51)
Ainda, conforme a autora, em meados do século XX, principalmente pelas
grandes mudanças que ocorreram na tecnologia e nos meios de comunicação,
surge um novo “modelo” em relação às formas de produção, de modo que as
informações não ficavam mais acumuladas.
Fazenda (2002) afirma que a interdisciplinaridade caracteriza-se
[...] por uma relação de reciprocidade, de mutualidade, ou, melhor dizendo, um regime de co-propriedade, de interação, que irá possibilitar o diálogo entre os interessados, dependendo basicamente de uma atitude cuja
tônica primeira será o estabelecimento de uma intersubjetividade. A interdisciplinaridade depende então, basicamente, de uma mudança de atitude
perante o problema do conhecimento, da substituição de uma concepção
fragmentária pela unitária do ser humano (p. 31).
As ciências humanas, por trabalhar com seres humanos, têm propensão
para apresentar efeitos mais complexos e satisfatórios, quando trabalham interdisciplinarmente, de maneira a abarcar os vários aspectos simultâneos e sucessivos dos fenômenos estudados (Machado et al., 1976).
Retornando à Cibernética, essa diz do modo como a informação circula e se
organiza, bem como a forma para controlar esses processos e governá-los. O
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conceito de retroalimentação ou Feedback é fundamental nessa teoria; ele se refere à maneira como um sistema consegue a informação necessária para efetuar
suas ações. Sendo, portanto, feedback negativo: o que reduz as perturbações,
permitindo ao organismo diminuir o desvio e voltar ao estado de equilíbrio, ou
seja, mantém a homeostase e feedback positivo: o que aumenta os desvios,
favorecendo o desenvolvimento, a aprendizagem e a evolução do sistema, ou
seja, promove a morfogênese.4 (Bruscagnin, 2010).
Para a mesma autora, o desenvolvimento das ideias sistêmico-cibernéticas,
que se estendeu para outras áreas do saber científico, faz parte de uma mudança paradigmática que ressalta o papel do contexto para a compreensão das
questões humanas, entendendo que o individuo está sempre se relacionando.
Nesse sentido, os sistemas de cada pessoa deixaram de ser compreendidos
como só dela, e passaram a ser vistos como parte e produto das inter-relações
dentro do contexto em que está inserida. Trazendo para a família entendemos
como um Sistema aberto em constante interação com o meio.
É importante ressaltar que a cibernética de Primeira Ordem está ligada à
engenharia da comunicação e às ciências da automação e da computação e que
se divide em: Primeira e Segunda Cibernética. Sendo que a primeira traz sobre
aprender objetivamente uma verdade sobre os outros e o mundo. Isso refletiu na
psicoterapia com a postura do terapeuta sendo visto como o experts e condutor
da família. Na segunda Cibernética, o foco da terapia passou a serem as relações, e não mais o sintoma, dado que ele seria tão somente um sinalizador de
que algo familiar não ia bem. Já a Cibernética de Segunda Ordem surgiu quando
a cibernética passou a si mesma como objeto de estudo. O observador passou a
ser incluído no fenômeno, sendo o terapeuta um facilitador. Nesse sentido, ocorreram mudanças epistemológicas nas ciências que, como um todo refletiu na
forma de atendimento terapêutico como já salientado acima. (Bruscagnin, 2010).
O mesmo autor descreve acerca dos estudos do Antropólogo inglês Gregory
Bateson (1904 – 1980), que trabalhava com um grupo multidisciplinar em pesquisa sobre comunicação com pacientes esquizofrênicos e que, a partir disso,
trouxe as ideias de cibernética para a terapia familiar. Esse estudo culminou
na concepção que os “sintomas esquizofrênicos seriam expressões de angústia
relacionada ao duplo vínculo”, que é a “comunicação paradoxal da família com o
membro esquizofrênico” (p. 51).
4 Morfogênese: característica dos sistemas abertos que absorvem inputs do meio e mudam sua
organização; autotransformam-se. A família tem um grande potencial de mudança seja em sua estrutura, seja em sua funcionalidade, podendo adquirir uma configuração nova e qualitativamente
diferente da anterior.
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Bateson conheceu Wiener e seu trabalho em conferências entre os anos
de 1946 e 1953, em Nova York. Cientistas de diversas áreas do conhecimento
procuram “definir bases para uma ciência geral do funcionamento da mente humana” (Bertalenffy, 2010, p. 50). Então, Bateson trouxe para o sistema familiar a
definição de circularidade, pela qual a mudança em uma pessoa sempre modifica o sistema. (Bruscagnin, 2010).
Para Bruscagnin (2010) quando se trabalha clinicamente, a definição de um
sistema pelos terapeutas depende do foco de atenção dado por ele ao atendimento, bem como do que acredita ser o problema e do modo como ele e a família
pretendem agir. O importante é saber que todas as escolas de terapia sistêmica,
independente de seu foco principal e de suas definições clínicas, possuem em
comum a compreensão e a leitura sistêmica de acordo com os preceitos básico
da teoria geral dos sistemas. Ela defende que:
Compreender o mundo e a vida, encontrar novas alternativas, trazer
a tona os recursos dos sujeitos envolvidos no sistema. Como o todo e as
partes se relacionam, interagem e se mantêm. É buscar semelhanças e
diferenças, não certas e erradas. Ver a realidade de uma forma holística,
ecológica e circular. Formas diferentes de compreender a realidade na psicoterapia e trabalhar com ela (Bruscagin, 2010, p. 53).
É fundamental conceituar a terapia sistêmica familiar. Esta é uma abordagem integradora, na medida em que não parte de uma linha única, e percebe o
individuo como parte de um sistema que é a família, em que todas essas partes
interagem entre si, se complementam e se influenciam. Nesta o todo é maior que
a soma das partes. Desta forma, o terapeuta nesta abordagem precisa compreender a circularidade, ou seja, que uma observação, um acontecimento não tem
uma única causa, assim como uma causa tem vários efeitos (Cerveni & Berthoud
2002, apud, Baptista & Teodoro, 2012).
Então, não basta só entender a família como um sistema, é preciso aprender a pensar sistemicamente, na medida em que os questionamentos de intervenção precisam fazer o sujeito refletir. Segundo Minuchin (1990), a teoria
da terapia familiar esta “fundamentada no fato de que o homem não é um ser
isolado. Ele é um membro ativo e reativo de grupos sociais. O que experiência
como realidade depende de componentes tanto internos como externos” (p.12).
Ele entende a família como um organismo, sendo esse um “sistema complexo
formado por subsistemas os quais são formados por indivíduos ou mais pessoas
e se agrupam por geração, sexo, interesse ou função. Cada individuo, portanto
pertence a diferentes sistemas, conforme os papéis que desempenha”. (p. 40).
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Ainda o mesmo autor ressalta que: “vejo a família como um mosaico – um quebra-cabeça no qual cada individuo define os outros e o todo define o self, como
um desenho de Escher em que o final também é o início. As partes enriquecem
o todo e o todo enriquece as partes”. (p. 49).
2. Redes sociais
Para Sluzki (1997), o conceito de redes sociais foi desenvolvido de forma
acumulativa, porém não sequencial por um grupo de autores. Nesse sentido,
ele traz alguns desses autores, tais como: Lewin (1952) quando trouxe sobre
“as variáveis centradas nas relações sociais informais” (p.40); Jacob L. 1) que
criou o psicodrama, apresentando e ampliando a psicologia geográfica e o
sociograma para traçar um mapa de redes de relações, ressaltando quem as
pessoas conhecem em grupos e em comunidades; Barnes (1954, 1972) trouxe
contribuições acerca das redes formais e informais, familiares e extrafamiliares
ressaltando sobre os vínculos sociais extrafamiliares na vida cotidiana; Bott
(1957) desenvolveu sobre a interação informal da rede familiar extensa fazendo a diferenciação em relação a composição da rede, a estrutura da rede e
os conteúdos das interações; Autores como Speck, (1987) e Rueveni (1979)
trabalharam de maneira inovadora combinando “reuniões terapêuticas a família extensa com a rede informal de relações, para o manejo de pacientes em
crise.(p.40)
A rede social pessoal pode ser definida como:
A soma de todas as relações que um indivíduo percebe como significativas ou que define como diferenciadas na massa anatômica da sociedade.
Essa rede corresponde ao nicho interpessoal da pessoa e contribui substancialmente para o seu próprio reconhecimento como individuo e para sua
autoimagem. Constitui uma das chaves centrais da experiência individual
de identidade, bem-estar competência e agenciamento ou autoria, incluindo
os hábitos de cuidado da saúde e a capacidade de adaptação em uma crise
(Sluzki, 1997, p. 41e 42).
Conforme Sluzki (1997), as funções da rede social de maneira geral incluem: Companhia social, apoio emocional, guia cognitiva e conselho, regulação
social, ajuda material e de serviços e acesso a novos contatos. Nesse sentido,
percebemos a necessidade de uma boa rede para auxiliar as pessoas em seus
cotidianos. Enfim a rede social é fundamental para dar suporte e mais condições
de vida saudável para as pessoas.
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3. Clínica escola: prática e teoria...
O Serviço Escola faz parte do Curso de Psicologia da Universidade, sendo
uma unidade pedagógica e assistencial. A qualidade do atendimento e a responsabilidade integram a forma de pensar e agir de profissionais, estudantes
e funcionários que ali desenvolvem seu trabalho. O que ressaltamos a seguir é
fundamentado no Projeto Político Pedagógico (2012) e no manual do Serviço
Escola do referido curso e universidade.
O trabalho oferecido no Serviço Escola visa contribuir com o compromisso
social promovendo saúde e valorização de seus pacientes, motivando os estudantes, futuros profissionais, à prática e à busca contínua de novos conhecimentos.
O Serviço Escola tem os seguintes objetivos: Proporcionar aos acadêmicos de
Psicologia o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para
formação de Psicólogos. Através de Práticas de estágios nos oportunizar diversos
cenários da estrutura curricular do Curso de graduação em psicologia; Promover
qualificação dos acadêmicos do curso através, de seminários, supervisão acadêmica e local; Oferecer atendimento Psicológico à comunidade externa e interna e
permitir o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão.
O acesso ao Serviço Escola se dá pela inscrição do paciente que deve,
inicialmente, comparecer trazendo consigo o comprovante de renda familiar e
documentos de Identificação. Será realizada uma ficha de cadastro e posteriormente agendada entrevista inicial com a Psicóloga responsável pelo local.
O encaminhamento geralmente é oriundo de diversos locais da rede de
atendimento da população como, escolas, hospitais, unidades básicas de saúde,
conselho tutelar, CAPS (Centro de Atendimento psicossocial), ministério público
e famílias da comunidade, entre outros. Salientamos que a Serviço Escola também é uma das redes de atendimento da população e região.
O trabalho oferecido no Serviço Escola é: entrevista inicial, acolhimento,
triagem, psicodiagnóstico e psicoterapia. De acordo com Cordiolli (1998), as psicoterapias são métodos de tratamento para problemas de natureza emocional,
mediante a utilização de meios psicológicos, estabelece uma relação profissional
com a pessoa que busca ajuda, visando assim, remover ou modificar sintomas
existentes e promover o crescimento, saúde e desenvolvimento da personalidade. As psicoterapias variam em relação às técnicas que utilizam as teorias nas
quais se baseiam e aos objetivos e demandas dos pacientes.
4. Escola: educação formal
A Escola Tradicional e a educação formal são vistas como um tanto ultrapassadas, dando lugar a uma nova pedagogia, um novo modelo de ensino em
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todos os níveis. A nova fala sugere que não é suficiente só educar, é necessário
aprender a utilizar, de maneira conveniente, os conhecimentos adquiridos.
Ainda, conforme a autora, frente à velocidade das mudanças, os processos
de formação continuada tornam-se fundamentais. Assim, para desenvolver melhor esse processo, é preciso estudo fundamentado e envolvido, que promova
avanços e ações efetivas na escola, pois somente a experiência não é a garantia
de um bom trabalho.
Dessa forma, a educação evidencia-se como dinâmica, para a vida toda
e entendeu que a aprendizagem ocorre em todo lugar. Ao mesmo tempo,
salienta-se a importância do sistema educacional ter maior flexibilidade, diminuindo o insucesso, tendo menor desperdício de recursos humanos e materiais. Ao que aparenta, é necessário buscar maneiras de resolver no e pelo
sistema educacional, o que ele sozinho não consegue solucionar (Shiroma
et al., 2000).
Assim, na modernidade, é fundamental deixar as certezas de lado e viver na
dimensão da incerteza e do que é provisório. Nesse enfoque, a manifestação da
busca exigente pode ser o principal ensinamento a deixar para os educandos.
E o grande desafio dos educadores, bem como dos educandos é aprender a
conviver nesse contexto (Cunha, 2006).
Segundo aponta Lima (1984), “é preciso repensar o processo educacional.
É preciso preparar a pessoa para a vida e não para o mero acúmulo de informações” (p. 5). Ele salienta que são necessárias ações direcionadas ao educando
numa compreensão de “pessoa inteira, com sua afetividade, suas percepções,
sua expressão, seus sentidos, sua crítica, sua criatividade [...]” (Lima,1984, p. 5).
Cumpre salientar que ao educador, segundo Rios (2001),
[...] não basta ser criativo – é preciso exercer sua criatividade na construção do bem-estar coletivo. Não basta se comprometer politicamente – é
preciso verificar o alcance desse compromisso, verificar se ele efetivamente
dirige a ação no sentido de uma vida digna e solidária. (p. 108)
Diálogos: teoria e prática
A rede inicia a partir do “encontro” entre as pessoas. Nesse sentido, o Serviço Escola do curso de psicologia é uma rede de atendimento da população, pois
ocorre o encontro das pessoas, as que buscam o atendimento e as que fazem
este. Ressaltamos que o encontro aqui citado é o do fazer para dar conta da demanda que chega nesse espaço. Esse serviço é o ponto de referência para atendimentos psicológicos do município que, pela grande procura por atendimentos,
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a unidade básica, entre outros segmentos não supre e, assim os direciona para
o Serviço Escola da Universidade.
Para esse estudo, como já salientado, escolhemos uma parte de um caso,
dos tantos que chegam para o atendimento. Dessa forma, ressaltamos o quanto
a rede são as pessoas que trabalham nesses locais fazendo o que é necessário
para atender a demanda que se apresenta.
Ana, nome fictício utilizado neste artigo, buscou atendimento no Serviço Escola para sua mãe, uma senhora idosa. Ela percebeu a necessidade da mãe em
obter uma atenção especializada, tendo em vista que a mesma fica grande parte
do tempo sozinha queixando-se de dores e demonstrando requerer intensamente a presença dessa filha, dificultando o relacionamento profissional e familiar
dessa. Ana não tem disponibilidade de tempo em função do trabalho manifestando dificuldade para atender a mãe idosa, que necessita de um cuidado especial.
Ressalto que os demais filhos desta senhora, que chamamos nesse estudo de
D. Lala, residem em outras cidades distantes da mãe.
A realidade de filhos adultos que precisam trabalhar e têm que cuidar os
pais idosos vem crescendo muito. As pessoas vivem num ritmo de vida cada
vez mais acelerado, impulsionadas pelo imediatismo, “corre-corre diário”, produção, entre outros, que acabam dificultando as relações. E, inúmeros estudos
demonstram que a população de idosos vem aumentando, demandando mudanças na família e também na sociedade (Lafin, apud Dornelles & Costa, 2003;
Felix, 2008; Freitas et. al 2014).
O envelhecimento humano é difícil de ser definido, principalmente na medida em que se busca uma velhice saudável. Todavia, necessita ser compreendida em sua totalidade e múltiplas dimensões. Não se pode deixar de destacar
os aspectos biológicos, mas também, deve-se levar em consideração aspectos
sociais e culturais. Ou seja, é uma etapa do ciclo de vida que, em decorrência
da idade cronológica ter avançado, ocorrem alterações de ordem biopsicossocial
as quais interferem nas relações do sujeito com todo o contexto em que vive
(Freitas et.al 2010). A família também precisa ser responsável pelo idoso, foi isso
que fez a filha de D. Lala, que, pensando em uma forma de cuidado com a mãe,
buscou ajuda no Serviço Escola de psicologia.
A rede social pessoal pode ser entendida como um “mapa mínimo” que
abarca todos os sujeitos com quem interatua uma determinada pessoa. O mapa
pode ser organizado em quadrantes que são: família, amigos, relações de trabalho e escolares, relações comunitárias, de serviço de saúde e, ou religiosas
(Sluzki, 1997). Nesse sentido, chamamos a atenção para rede pessoal familiar de D. Lala que se preocupou e buscou ajuda acessando esse espaço de
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atendimento: Serviço Escola. Ele integra práticas fundamentadas em teorias que
auxiliam a população ali tendida, bem como na construção profissional de seus
acadêmicos.
No primeiro momento vimos que seria difícil fazer os atendimentos, pois
a estagiária não tinha carro para se deslocar até a residência de D. Lala para
realizar os encontros. No entanto, nos reunimos para pensar uma possibilidade,
a estagiária disse ser acostumada a andar várias quadras todos os dias e se
prontificou para os atendimentos, mesmo com a dificuldade de acesso. Sempre
cuidamos dos estagiários para que não corram riscos, isso é vivenciado com
responsabilidade e ética.
Percebemos o quão intenso é o comprometimento de toda equipe de trabalho, do Serviço Escola do Curso de psicologia com as pessoas, que buscam
ajuda messe local. Promovem que a pessoa seja acolhida em sua dor, assim
percebemos o funcionamento da rede de atendimento como sendo um dos “nós”
dessa rede, sendo assim somos vivos e estar vivo é estar em constante movimento, é ser em processo.
Nesse contexto, partilhamos com Freire (1998), a opinião de que estar no
mundo significa responsabilizar-se. Isso leva ao compromisso de conhecer-se
por completo.
Minha presença no mundo, com o mundo e com os outros implica o
meu conhecimento inteiro de mim mesmo. E quanto melhor me conheça
nesta inteireza tanto mais possibilidade terei de, fazendo História, me saber
sendo por ela refeito. E, por que fazendo História e por ela sendo feito, como
ser no mundo e com o mundo, a “leitura” de meu corpo como a de qualquer
outro humano implica a leitura do espaço (Freire, 1998, p. 72-73).
Forster et al. (2006) demonstram que a universidade brasileira, atualmente,
vem se deparando com vários tipos de desafios, e move-se num debate entre
a busca pelo bem da sociedade e o sinal que o mercado envia. Esse panorama
provoca a necessidade de inovações5 criativas e o desenvolvimento de estratégias em que o assunto predominante tenha como foco a criação e vivências de
relacionamentos com responsabilidade mútua entre as pessoas, numa convivência de respeito a si e ao outro.
A terapia de apoio realizada objetivou fortalecer D. Lala e proporcionar que
ela possa, sempre que possível, se inserir em atividades que lhe são prazerosas.
5 “Condição de rompimento com acepções ingênuas e caminham no sentido de uma reflexão mais
fundamentada, num claro movimento de procura de mudança pedagógica e epistemológica” (FORSTER et al., 2006, p. 53).
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O trabalho com esta senhora exigiu estar disponível, que em pequenos gestos
e pontuações, demonstrou uma empatia construída, uma relação de confiança
e crescimento mútuo.
Segundo Neri (2014), não é possível negar, que na velhice ocorre uma diminuição na rede de relações, o que não significa que os idosos não necessitam dessa rede. A mesma favorece para que se fortaleçam, e saibam que são
amados, cuidados e valorizados. E também para que se sintam mais seguros,
e, em caso de doença ou algum tipo de incapacidade tenham a quem recorrer,
ou seja, recebam apoio afetivo, ou material. Nesta fase, ainda segundo este
mesmo autor, ocorre uma “redução adaptativa na intensidade e na variedade
das expressões emocionais”, o que favorece a lidar com as perdas e a utilizar
da melhor forma suas capacidades. “A regulação emocional, ou equilíbrio entre
afetos positivos e negativos, é muito melhor na velhice do que na juventude. Nos
velhos existem mais afetos positivos, embora a expressão deles seja menos
variada e intensa” (p.103).
Enfim, a velhice por muito tempo foi percebida apenas por limitações de
ordem física, devido ao avanço da idade. Não se podem negar as modificações
que vêm ocorrendo com o amadurecimento biológico do organismo físico. Com
o passar dos anos ocorre a diminuição da capacidade dos órgãos dos sentidos,
e de todo o funcionamento do corpo, porém devemos levar em consideração
que sua intensidade é vivenciada de forma peculiar por cada sujeito, tendo em
vista, as particularidades de cada um (Papalia & Feldman, 2013). E buscamos
cada vez mais olhar o envelhecimento humano de outra perspectiva, que assim
como todas as etapas do desenvolvimento humano, nesta existem perdas, mas
também ganhos, como a sabedoria e a história de vida que eles têm para compartilhar.
E quanto ao olhar da psicologia em qualquer etapa do desenvolvimento
humano, e em especial aqui falando da velhice, acreditamos nos ditos do senso
comum: “só o que está morto não muda”, enquanto “há vida, há a esperança”.
Precisamos crer no sujeito que está ali, e quando dizemos acreditar, estamos
nos referindo em vê-los como um ser potencial, com suas idiossincrasias e respeitá-las, que dentro da sua realidade e das suas condições pode encontrar
novas formas de vida com mais qualidade, dignidade e autonomia.
Ainda, Minuchin em um de seus livros relata sua própria história de vida familiar e diz que “os profissionais tendem a traçar a linha que separa o terapeuta
e o cliente com traços fortes “[...], mas esta é uma distinção altamente artificial”
(1990, p.9). O que demonstramos com isso é que precisamos manter a postura
profissional, indiferente do contexto em que estamos atuando seja na clínica,
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na empresa, escola, ou no domicílio. Precisamos questionar a neutralidade, e
entender que crescemos como seres humanos e profissionais nesta relação com
o outro, sem perder o olhar de acolhimento e cuidado, e primando pela postura
profissional.
Considerações finais: que não são tão finais assim...
Os(as) estagiários(as), acadêmicos(as) do Curso de Graduação em Psicologia têm a oportunidade de realizar atividades que promovem o raciocínio
clínico, fundamental para a atuação do profissional em psicologia. Ao mesmo
tempo em que essa situação de ensino-aprendizagem é desenvolvida, é oferecido atendimento à população que precisa do mesmo e que se encontra na lista
de espera nos serviços de saúde mental do município.
O trabalho no Serviço Escola está em permanente construção, buscando
melhorias tanto físicas como, principalmente profissionalizantes. Portanto, sua
estrutura e funcionamento devem estar sempre sendo avaliados e discutidos,
partindo de sugestões de toda a equipe, com o objetivo de mantê-los como um
local de aprendizado, crescimento profissional e pessoal do/a estagiário/a e auxílio à comunidade.
Cabe explicitar nesse momento, que trabalhar com o público idoso, requer
em primeiro lugar, disponíbilidade para tal, gostar de estar com eles, entendendo que precisam principalmente de atenção, de alguém que os compreenda e
permita que os mesmos possam retomar sua autonomia dentro de suas possibilidades. A teoria sistêmica busca isso, olhar para as relações, para a história
passada, permitindo refletir no aqui e agora, dentro das possibilidades que se
apresentam construir novas histórias e novos caminhos.
Partindo dessa reflexão, é importante dizer que o “olhar” do educador, enquanto supervisor acadêmico, é fundamental para promover a confiança no educando, mesmo num mundo cheio de incertezas e exigências, e, assim ajudá-lo a
desenvolver a autonomia conforme suas possibilidades.
O ensinar é algo que necessita ser realizado com estudos, aperfeiçoamento
profissional e esperança, pois, diante de tantas dificuldades e erros que insistem
em aparecer, é fundamental ter esperança e incluir, em tudo isso, o empenho. De
nada adianta pensar na solução para os problemas que se apresentam, se não
for feita a ação para que o pensar se torne real. Portanto, ensinar não significa
transferir conhecimentos, mas ver e criar possibilidades para a própria produção
ou construção desse saber. Que, nesse caso, é traduzido no fazer em rede, sendo a rede viva, pois somos seus representantes, então ela funciona e funcionará
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se nós seres humanos, “funcionarmos” nesse espaço, tão significativo para a
melhoria da qualidade de vida de todos.
No entanto, entendemos o quanto é difícil, em alguns casos fazer encaminhamentos efetivos, acompanhando o desenrolar da situação. Mas acreditamos
que a implicação de estar envolvido com trabalhos, que atendem a população
é de responsabilidade, por isso temos o compromisso de rever sempre nossa
função de representar, a rede de atendimento, que no caso, é o Serviço Escola
do Curso de psicologia, que dialoga com outros espaços do município e região.
Salientamos que sempre podemos fazer algo, mesmo que este não seja o ideal,
mas é o que pode ser feito no momento da demanda. E como seres em processo, para finalizar esse estudo, compartilhamos com a seguinte fala: “O senhor...
mire e veja que o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não
estão sempre iguais, não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando”
(Rosa, 2001, p.39).
Assim, o trabalho em rede se torna efetivo, na medida em que o mudar seja
compreendido com o avanço em um fazer, o fazer das pessoas que representam
a rede, ou seja, as que trabalham nas redes de atendimento a população. No entanto esse fazer precisa ser comprometido, ético e responsável pela promoção
da vida saudável.
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Terapia Familiar e Espiritualidade: Um Casamento Possível?

Lúcia de Fátima Albuquerque Freire1
Resumo
Durante as várias fases da humanidade, o paradigma religioso fez parte da história até que o surgimento da ciência o excluiu com sua visão materialista, havendo
quase que uma cisão entre esta e a religião. Compreendendo-se a espiritualidade
como um conceito muito mais amplo na busca do sentido da vida, e sendo a terapia
familiar um convite também para esta reflexão dentro do primeiro meio social do indivíduo onde ele é convidado a interagir e a crescer buscando um sentido individual e
coletivo para a vida, este artigo propõe descrever como é possível fazer a junção da
terapia familiar com a espiritualidade, apontando esta última como uma fonte de resiliência diante das dificuldades trazidas pelos casais e famílias no setting terapêutico.
Palavras-chave: família; terapia familiar; espiritualidade.
Family Therapy and Spirituality: A Possible Marriage?
Abstract
During several human development stages, the religious paradigm was part
of history until its exclusion by science, through its materialist view almost causing a division between science and religion. Understanding spirituality as a broader concept such as a search for life’s meaning and understanding family therapy
as an invitation for the human being to interact and grow individually and collectively, this article aims to describe how it is possible to put the two of them together
explaining how spirituality can be a source of resilience for the families in therapy.
Keywords: family; family therapy; spirituality.
Introdução
A humanidade já passou por diversos paradigmas para entender o sofrimento e os transtornos mentais. Religiosos, filósofos, cientistas, médicos e profissio1 Psicóloga, Terapeuta de Casais e Famílias, atual presidente da APETEF – Associação Pernambucana de Terapia Familiar (Gestão 2016-2018), Professora convidada e Supervisora de cursos de
formação em Terapia Familiar, Diretora do CECAF (Centro de Estudos, Consultoria e Atendimento
Familiar) em Recife, Pernambuco.
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nais de saúde mental se deparam com o fenômeno do sofrimento psíquico, e
todos buscam respostas para o alivio destes há muito tempo...
Os anos se vão, as dificuldades continuam, teorias são criadas para explicar-se a psique, e muito se tem escrito e testado no campo da Psicologia, da
Psiquiatria e da Saúde Mental, sempre no intuito de entender o que de fato se
passa com a mente humana e com o cérebro.
Mas a questão de onde viemos, quem somos e para onde vamos, independentemente de qualquer crença religiosa, está na mente e no inconsciente
coletivo de todas as pessoas, independente de sexo, idade, cultura, religiosidade
ou não. O ser humano é um ser questionador, e se ele não faz isso em um determinado momento de sua vida, inevitavelmente o faz em outro.
Somos seres bio-socio-psico-espirituais. Nossa natureza é física, material,
mas também espiritual. Aliás, há os que acreditam que somos seres iminentemente espirituais, vivendo uma experiência física, material, conforme nos fala de
Chardin (1999, In Walsh, 1999, p. 3).
O fato é que somos constituídos de energia, e energia é matéria. Portanto,
somos seres constituídos de dois tipos de “matéria”: a palpável, física, a que
vemos, e uma outra, não vista a olhos nus, não palpável que é o nosso espírito,
chamado por alguns de alma.
Negar essa existência é negar a nossa própria existência.
A família, sendo o primeiro grupo que experimentamos na vida, é também
o nosso primeiro laboratório existencial, local onde as almas se encontram para
terem suas vivências físicas e espirituais. Ela passa por diversos estágios no seu
desenvolvimento: jovens solteiros, o casal, a chegada dos filhos, a adolescência
destes, a sua saída de casa, e a família em seu estado tardio (McGoldrick &
Carter, 1995). Cada uma destas etapas apresenta desafios a serem superados,
levando todos os membros a outros patamares evolutivos e estágios diferentes
de fé (Freire, 2013).
Quando se consegue ter flexibilidade para lidar com os desafios da vida
nos diversos estágios com mais tranquilidade, a família transcorre na paz e sem
maiores problemas. No entanto, quando as dificuldades se instalam no seio da
família, muitas vezes ela pode precisar de uma ajuda maior para lidar com os
seus problemas. Neste caso, um apoio profissional pode se tornar muito importante, e aliado a este a busca de outras fontes de apoio (como a espiritualidade)
pode ser uma grande fonte de resiliência e superação (Walsh, 1999).
Este artigo tem como objetivo demonstrar como a vivência da espiritualidade aliada à terapia familiar pode ser um excelente recurso para fortalecer as
famílias diante de seus desafios, contribuindo para diluir a cisão entre ciência e
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religião, conceituando a diferença entre espiritualidade e religiosidade, encorajando os terapeutas de família a introduzirem este olhar dentro de suas práticas
clinicas e ampliando assim a sua atuação junto dos casais e famílias.
Religião, religiosidade e espiritualidade
Para entendermos como a terapia familiar e a espiritualidade podem caminhar juntas, faz-se mister que se esclareça o significado de cada termo, especificando as suas características e diferenças.
Segundo Walsh (1999), como terapeutas e profissionais de saúde, precisamos prestar atenção às crenças e às práticas espirituais de nossos clientes,
se quisermos assisti-los em seu processo de crescimento e cura. A autora vê a
psicoterapia como uma experiência espiritual profunda, tanto para o terapeuta
como para o cliente.
Religião (Walsh,1999) seria um conjunto organizado de crenças, que inclui valores morais compartilhados e geralmente institucionalizados, crenças
em Deus ou numa força superior, e um envolvimento numa comunidade de fé,
oferecendo normas para se viver valores individuais e familiares baseados em
ideologias comuns. A espiritualidade, por sua vez, pode ser vivenciada dentro ou
fora de uma comunidade religiosa e seria algo mais amplo e interno, ou seja, diz
respeito a um investimento interior ativo num conjunto de valores. É um convite
à expansão da consciência, ao lado da responsabilidade sobre si e os outros,
sobre questões pessoais, locais ou até globais. Em resumo, Walsh diria que a religião é algo extrínseco, um conjunto organizado de sistema de fé, enquanto que
a espiritualidade diz respeito a formas mais intrínsecas de crenças e práticas.
A religiosidade, por sua vez, seria a forma como a pessoa manifesta a sua
crença em algo superior. Ela pode ser intrínseca (algo de dentro para fora) ou
extrínseca (de fora para dentro); pode vir acompanhada de uma prática convencional (fazer parte de uma igreja, templo religioso ou comunidade) ou não (fazer
leituras edificantes, praticar meditação ou práticas contemplativas, por exemplo).
A espiritualidade, definida como sendo a crença e busca de um sentido ampliado para a vida, engloba algo muito maior, onde pode ou não existir uma religião vinculada, e onde está implícita uma religiosidade na busca deste sentido.
Trata-se de uma vivência interior, pessoal e intransferível para cada um.
Estes termos estão também vinculados a um outro, a fé, que seria algo mais
subjetivo, tendo em vista que é uma crença pessoal, intransferível, uma certeza
implícita de que devemos fazer a nossa parte na construção de nossos destinos,
mas que há leis maiores que regem o universo e a vida dos seres que o habitam.
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Pesquisadores e autores renomados na área da saúde e espiritualidade
como Pert (1997), Levin (2001), Koenig (2005; 2012), Lucchetti (2010) e Moreira-Almeida (2009; 2013) (sendo estes dois últimos da Universidade de Juiz de
Fora, MG, Brasil) e outros como Panzini e Bandeira (2007) apontam como a espiritualidade tem uma enorme interferência na saúde física, mental e emocional
dos pacientes, sendo de extrema importância avaliar suas crenças e práticas.
Instrumentos diagnósticos (Monod et al., 2010; Moreira-Almeida e Stroppa,
2012) também têm sido desenvolvidos e utilizados, no sentido de auxiliar os profissionais de saúde na avaliação espiritual de seus pacientes. Um deles, o FICA,
do inglês faith, importance, community and action (Borneman, Ferrell e Puchalski
(2010), avalia quatro áreas relacionadas à espiritualidade do paciente: fé/crença, importância/influência, comunidade e ação no tratamento. Essa anamnese
espiritual pode ser feita com todos os pacientes e suas famílias, independente
da crença, identificando possíveis pontos de conflitos espirituais como também
fontes maravilhosas de resiliência através da religiosidade.
Na área de saúde mental, especificamente falando dos transtornos psiquiátricos e sua epistemologia, o Compêndio de Psiquiatria, grande livro de referência de Sadock, Sadock e Ruiz (2007), já inclui o tema da espiritualidade e diz
que o papel desta e da religião na doença e na saúde adquiriu supremacia nos
últimos anos. A obra descreve que existem evidências de que crenças religiosas
fortes, tendências espirituais, orações e atos de devoção têm influências positivas sobre a saúde mental e física da pessoa.
Sendo assim, torna-se inquestionável para qualquer profissional de saúde,
a importância e a inclusão do conhecimento sobre o tema da Espiritualidade, visto que o mesmo tem uma implicação direta na saúde física, mental e emocional
de seus pacientes.
Terapia familiar: uma abordagem para entender e trabalhar a família...
A família é o primeiro laboratório social que todos experimentamos na vida,
e é através dela que crescemos e nos desenvolvemos como pessoas e como
seres iminentemente relacionais. Nela aprendemos o respeito, a tolerância, a
resolução de conflitos, e é ela ainda o melhor local para praticarmos nossas
maiores virtudes e trabalharmos os nossos piores defeitos.
Na família eu aprendo quem eu sou através da relação com o outro. Eu
aprendo a ser pai, mãe, filho, irmão, neto, avô, sobrinho, tio e inúmeros outros
papéis. É lá também que tenho a maior das oportunidades de praticar a minha
melhoria pessoal, avaliando minhas atitudes na relação constante com o outro.
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O surgimento da terapia familiar deu-se pela necessidade que se viu de
trabalhar o indivíduo dentro de seus contextos relacionais, visto que todos advêm de uma família, onde estão inseridos os seus conflitos e também as suas
soluções. Assim como várias outras práticas clínicas, ela vem evoluindo e a sua
contribuição é de extrema importância.
Surgida nos anos 1950, a terapia familiar vem alargando as suas teorias
e práticas, enquadrando diversos saberes na busca de auxiliar as famílias e
os casais na resolução de seus conflitos e na melhoria de suas relações interpessoais. As várias escolas de terapia familiar, tais como estrutural, estratégica,
psicodinâmica, construtivista, construcionista social, colaborativa, processos reflexivos (Nichols & Schwartz, 2007), diferem em alguns conceitos, mas todas
compartilham um todo maior chamado pensamento sistêmico (Rapizo, 1996;
Vasconcellos, 2002), que considera o indivíduo dentro do seu contexto e de suas
relações, influenciando e sendo influenciado por este.
Trabalhar a família, dentro de um ambiente estruturado, permite com que
falas não ditas sejam expressas, conflitos existentes sejam denunciados, e que
haja uma abertura maior para o diálogo e o entendimento de todos. Ter um facilitador desta conversa, um terapeuta que escuta e traduz para os membros familiares o que ouve, faz com que os ruídos sejam minimizados e que todos possam
entender e ser entendidos num ambiente de respeito e harmonia.
Espiritualidade: uma abordagem para entender e trabalhar a alma...
Atualmente, inúmeros estudos apontam para a importância da espiritualidade na saúde física, mental e emocional dos indivíduos. Basta dizer que no site
da PubMed, uma fonte científica e de referência em artigos médicos, a busca
com os indexadores spirituality or religion (espiritualidade ou religião) resulta em
68.760 artigos, e este número cresce numa média de oito publicações por dia
nestas áreas. Estes artigos apontam para a importância do tema, além de alertar
para o fato de que pacientes de qualquer doença ou transtorno físico/mental reduzem significativamente suas queixas quando têm algum tipo de religiosidade
em comparação com aqueles que não o têm (Panzine & Bandeira, 2007).
A busca do sentido da vida, razão maior da busca pela espiritualidade, é
uma jornada única para cada pessoa e precisa ser trilhada individualmente. No
entanto, é na relação com o outro que este crescimento acontece, que as respostas surgem e que o sentido da vida como um todo é desenvolvida.
Sendo assim, e sendo a família o melhor e maior laboratório social que
temos, podemos dizer que é nela onde primeiro buscamos o sentido da vida
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(a vivência da espiritualidade), e é nas relações estabelecidas que praticamos
este sentido. As primeiras experiências que temos no seio familiar, sejam elas
positivas ou não, estabelecem para cada indivíduo o sentido de identidade, de
mundo e de vida.
No decorrer do seu ciclo vital (McGoldrick, 1995), as pessoas crescem, mudam, se relacionam com outras pessoas e vão formando conceitos maiores e
mais complexos sobre o sentido de sua vida. No entanto, as bases familiares e
o sentido aprendido e apreendido nesta experiência são únicos e irão influenciar
as trajetórias de cada membro familiar para o resto de suas existências.
Cada fase de desenvolvimento individual também tem uma fase correspondente quanto ao estágio de fé vivenciado por cada membro da família (Freire,
2013). Estes estágios nem sempre acompanham o desenvolvimento individual
de cada um, visto que alguns membros (ou toda a família) podem estacionar em
algum deles e nem passar por todos.
A espiritualidade, entendida como uma busca pela transcendência, pode vir
acompanhada ou não de uma religião (pertencimento a um sistema de crenças
e rituais dentro de uma comunidade consensual) ou de uma religiosidade (a prática de algum tipo de atividade que leve o indivíduo a se conectar com o divino,
seja através de uma religião ou de qualquer outro tipo de atividade). Conceituando-se assim a espiritualidade, podemos dizer que todos, de uma forma ou de
outra, temos uma espiritualidade, mesmo que não pertençamos ou não creiamos
em nada superior, visto que num sentido mais amplo todos buscamos o sentido
da vida como algo além de nós mesmos.
Entendemos que nem todos estão no mesmo patamar de busca, e que nem
sempre as pessoas despertam para o sentido da vida até sofrerem algum tipo
de desafio maior nesta. No entanto, acreditamos que cedo ou tarde, há sempre aquele momento na vida de alguém que suas crenças são questionadas,
postas à prova, e sua forma de viver é revisitada ou no mínimo abalada. Esses
momentos de crise, onde somos convidados a rever nossas atitudes e a vida,
chegam inevitavelmente para cada um de nós, e é nesse momento que a busca
de respostas mais complexas se fazem mister e a necessidade de entender o
porquê de nossa vida faz com que cada um esbarre com os limites da ciência e
procure além desta.
Terapia familiar e espiritualidade: um casamento possível?
Ao trabalhar com casais e famílias ao longo de quase 30 anos, é sempre
surpreendente e encantador perceber a singularidade de suas histórias e as for-
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mas com as quais cada qual busca resolver suas dificuldades e responder aos
seus questionamentos íntimos.
Pais que se queixam de seus filhos, casais que brigam por inúmeras razões,
irmãos que se desentendem e disputam seus lugares na família, parentes que
não se afinam... E sempre me pergunto: se somos um núcleo que teoricamente foi
formado em nome de um sentimento maior chamado amor, como é que tudo isso
hoje acontece com estes casais e famílias e quais os motivos de tudo isso? Como
as histórias de amor se transformaram em disputas de poder e como se explicam
as não afinidades entre os familiares? Como pode um projeto de vida coletivo ser
transformado num ambiente de tanto sofrimento para os seus participantes?
Essas e outras questões surgem na mente, e junto a elas a que nos compete enquanto profissionais: o que se pode fazer para ajudar essas pessoas que
procuram auxílio e que estão em sofrimento? Como trabalhar suas questões e
ao mesmo tempo como olhar para elas de forma que os ajudemos a encontrar
um sentido para tudo isso?
As ciências psicológicas e todos os cursos e aperfeiçoamentos que temos
com certeza são respaldos técnicos para que se possa compreender a mente
humana, seus relacionamentos e suas questões mentais e emocionais. Mas...
será que isso é tudo?
E quando nos esbarramos com situações que não encontramos respostas,
ou que os casais e famílias não encontram respostas ou se sentem limitados
pela mente consciente? Será que a ciência materialista responde a todas as nossas questões mesmo? Ou será que existe algo além que possa nos proporcionar
conhecimento e ajudar ainda mais os nossos pacientes em sofrimento?
Para responder a estas e a outras questões, propõe-se a busca de respaldo
no estudo da espiritualidade pela crença de que é fundamental para irmos além
do que os olhos veem, e para enxergar aquilo que não é visível a eles.
Entender o sentido da vida numa ótica não materialista, é proporcionar aos
profissionais terapeutas, e aos clientes, um sentido maior para suas experiências de dor e de desafios na vida. Ir além do material é entender que existe um
todo muito maior, que somos regidos por uma força superior, e que esta força
nos impulsiona para nossa evolução e para o crescimento de todos dentro de
uma mesma família.
Não se trata de ter uma visão cega e acomodada da vida, onde tudo é ocasionado por algo externo e que Deus (ou seja lá o nome que dermos a esta força
maior) é o principal causador e responsável pelas nossas vidas. É preciso ter
uma fé raciocinada, que nos faça questionar e nos leve a patamares evolutivos
mais altos
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Ter uma espiritualidade genuína e verdadeira, implica na conscientização
de nossos papéis enquanto cocriadores, protagonistas de nossa história, e, portanto, responsáveis pelos nossos atos. Entender que tudo o que fazemos tem
uma consequência, e que esta consequência nada mais é do que a reação às
nossas ações, faz com que ampliemos a nossa consciência e nos coloca num
lugar privilegiado de resolver os nossos problemas.
Considerações finais
Na prática do atendimento com casais e famílias, é muito comum que todos
iniciem o tratamento apontando os erros uns dos outros, numa perspectiva de
vítimas das situações criadas sem nenhuma (ou pouca) consciência de sua coparticipação nos problemas.
Se olharmos estes casais e famílias dentro de uma ótica materialista (não
espiritual), veremos como as discussões giram em torno de uma perspectiva
egoísta e orgulhosa da vida, onde cada um está focado na sua dor, incapaz
de olhar para a dor do outro e de admitir os seus próprios erros. Ninguém está
preocupado com o sofrimento do outro, e sim com o seu próprio bem-estar e em
como livrar-se de sua dor.
Quando focamos na própria dor, deixamos de focar no sentido da vida, pois
inevitavelmente ao nos questionarmos sobre este, somos deparados com algum
tipo de sofrimento. Focar na dor sob o ponto de vista materialista implica em
olharmos para ela nas causas atuais, sem nos questionarmos sobre o que fizemos para estarmos nela ou qual o sentido ou lição que ela está querendo nos
ensinar na escola da vida.
A espiritualidade, sendo esta busca de um sentido maior para a vida, vem
nos convidar a fazer este questionamento e a olhar para dentro de nós mesmos
para entendermos onde erramos e como fazer para melhorar e evoluir.
A terapia familiar, sendo este espaço de fala e de escuta, num ambiente de
respeito e acolhimento, vai nos proporcionar este espaço onde o sentido da vida
é buscado em conjunto, onde cada participante está interessado em se autoconhecer para descobrir suas falhas e com isso evoluir, mudar e crescer.
A espiritualidade, sendo esta busca do sentido da vida, vai justamente dar
esta visão mais ampla, fazendo com que todos entendam as causas de suas
aflições e a necessidade de melhorar os seus defeitos proporcionando assim
uma harmonia maior para a família.
O terapeuta de casais e de famílias espiritualizado, vai procurar ir além, vai
buscar estas causas juntamente com a família, dando a ela a oportunidade de
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olhar para a sua coparticipação nos problemas e seguir adiante com vistas no
futuro.
Encorajar a religiosidade nos pacientes, para aqueles que permitem este
espaço, é oferecer a eles um respaldo científico amplo, onde ciência e religião
não mais são antagônicos, mas podem conviver num ambiente de harmonia e
respeito, assim como a proposta que temos de vivência em família.
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Parente, M. A. M. P., Capuano, A. & Nespoulous (1999). Ativação de
modelos mentais no recontar de histórias de idosos. Psicologia: Reflexão
e Crítica, 12, 157-172. Retirado em 22/07/2000, do Index-Psi Periódicos:
http://www.psicologia-online.org.br/psiindex.html

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 7(1), agosto, 2018 (185-192)

191

Normas para Publicação na Revista

13. Texto publicado em revista de divulgação comercial
Buchalla, A. P. (2003, 9 de novembro). Você tem medo de quê? Veja,
44, ed. 1827, 100-107.
(Colocar em itálico o nome e o nº da revista.)
14. Comunicação pessoal
Pode ser carta, mensagem eletrônica, conversa telefônica ou pessoal. Cite
apenas no texto, dando as iniciais e o sobrenome do emissor e a data completa.
Não inclua nas referências.
Anexos
Devem ser apresentados em uma nova página, após as referências bibliográficas. Anexos só devem ser utilizados caso forem imprescindíveis ao texto.
Devem ser indicados no texto e apresentados no final do manuscrito e identificados pelas letras do alfabeto em maiúsculas (A, B, C, e assim por diante).
Figuras e tabelas
Devem ser apresentadas com as respectivas legendas e títulos, uma em
cada página. Não devem exceder 11,5 x 17,5 cm e devem ser apresentadas em
preto e branco. Os títulos das tabelas devem ser colocados no alto das mesmas,
em letras minúsculas, indicando o conteúdo das destas. Os títulos das figuras
devem ser apresentados abaixo das tabelas, com as demais especificações.
Sobre os autores
Incluir uma breve descrição de sua formação e das atividades atuais dos
autores e sobre sua formação, colocadas logo após o nome do autor, como nota
de rodapé, na 1ª página.
Endereço para correspondência e e-mail
Devem ser colocados no final do artigo na forma de e-mail.
Comissão Editorial da Revista da ABRATEF
ABRATEF – Associação Brasileira de Terapia Familiar

192

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 7(1), agosto, 2018 (185-192)

