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Editorial
A Revista é uma publicação da ABRATEF – Associação Brasileira de Terapia Familiar - Estudos e Práticas Multiprofissionais com Famílias - que tem como
propósito congregar e divulgar a produção científica dos profissionais desta área.
Esta edição traz a marca do nosso tempo que se traduz em mudança e integração. A começar pelo nosso nome que aumentou com o intuito de tentar dar
conta da multiplicidade de intervenções e práticas com famílias. Portanto, nossa
família cresceu e se fez necessário ampliar os olhares para refletir a diversidade
de intervenções com famílias, casais e indivíduos.
Mudamos a editora e com a expectativa de corresponder minimamente na
estréia deste trabalho, registro aqui um carinhoso agradecimento à Helena Centeno Hintz que, por várias edições dedicou minuciosa e incansável atenção à
Revista, refletindo sua incontestável competência.
Agradecimento especial também à Comissão Editorial. Vera Risi: um delicioso encontro refletindo sintonia e afeto. Daniela Reis e Silva: sempre disponível. Investiram um tempo precioso e um cuidado atento para que esta edição se
materializasse.
Passo a passo concluímos uma caminhada. Virão outras, pois podemos
ir além. E queremos! Queremos qualificar cada vez mais para alcançarmos a
indexação. Para isso, propomos também uma capa que possa se constituir na
identidade visual de nossa Revista e que se mantenha. Estabilidade e mudança
é o delicioso jogo de viver e se relacionar.
Por diferentes caminhos teóricos e práticos, encontramo-nos em um mesmo
lugar. Lugar de reflexão e produção que encanta e instiga a curiosidade. Contamos com 11 artigos que discorrem por vários temas, e várias abordagens, transitando pelas conquistas das mulheres e como a atribuição de papéis de gênero
vem sendo transmitida transgeracionalmente, passando pelos desafios da maternidade e fazendo reflexões acerca da relação parental na anorexia nervosa.
O leitor pode se entusiasmar também com os artigos que abordam as questões
do preconceito e discriminação ligadas à diversidade sexual, além de entender
como as redes de apoio social podem exercer uma função de suporte. Aspectos
do cuidado em relação aos dependentes químicos e pessoas com transtornos
mentais e suas famílias, também estão contemplados, discorrendo sob a ótica
da terapia de casal ou familiar, assim como o cuidado na Rede de Atenção Primária. Somos influenciados pelas histórias que construímos em nossas famílias
de origem e isto provoca reflexos na conjugalidade e na formação de uma nova
família. É necessária certa dose de resiliência para enfrentar os desafios pelos
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quais passamos como está demonstrado no documentário aqui publicado. Na
direção de mudanças, buscamos novas práticas. Práticas que transformam psicoterapia em poesia.
Pedindo licença aos autores, ousei aproveitar algumas frases dos seus artigos na busca de demonstrar a riqueza que pode ser saboreada ao se folhear
esta revista. Com isto, convido todos a tentarem saciar um pouquinho sua fome
de saber.
Bom apetite!
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Transtornos Mentais Comuns na Atenção Primária à Saúde: Reflexões a
Partir do Paradigma Sistêmico

Bruno Pinto Freire1
Maria Lidiany Tributino de Sousa2
Melina de Andrade Aragão Freire3
Resumo
O cuidado às pessoas com Transtornos Mentais Comuns (TMC) vem se
configurando como campo significativo de trabalho na Atenção Primária à Saúde (APS), fomentando práticas condizentes com esse contexto. Em Sobral/CE,
esse processo vem sendo atravessado pela atuação dos Psicólogos da Residência Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF). Essa pesquisa objetivou
analisar, em diálogo com o Paradigma Sistêmico, as Relações de Cuidado às
Pessoas com TMC na APS, a partir das perspectivas dos atuais psicólogos da
RMSF e dos usuários que buscam este serviço apresentando sintomas ansiosos
e depressivos. Para a coleta das informações foram realizadas entrevistas e
grupo focal, com os discursos organizados em quatro núcleos de sentido. Evidenciou-se um campo de cuidado, concomitantemente, desgastado pelo modelo
hegemônico de se trabalhar saúde e fértil para novas percepções e estratégias
de atuações em Saúde Mental, com o Paradigma Sistêmico mostrando-se como
concepção potente de superação do modelo biomédico.
Palavras-chave: transtornos mentais comuns; atenção primária à saúde;
paradigma sistêmico; cuidado em saúde.
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Psicólogo, Psicoterapeuta individual, de casal e família. Especialista em caráter de Residência
Multiprofissional em Saúde da Família pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) / Escola de
Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia (EFSFVS) em Sobral-CE; Especializando em
Educação Inclusiva pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) em Fortaleza-CE. Psicólogo da
Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará (SEJUS).
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Psicóloga, Doutoranda em Saúde Coletiva pela UECE em Fortaleza-CE, Mestra em Saúde da Família pela Universidade Federal do Ceará (UFC) em Sobral-CE; especialista em Saúde Mental pela
UECE em Fortaleza-CE; Especialista em caráter de Residência em Saúde da Família pela UVA /
EFSFVS em Sobral-CE, Especialista do Curso de Preceptores do SUS-Sírio Libanês em Sobral-CE.
3
Psicóloga, Psicoterapeuta individual, de casais e famílias. Especialista em Educação para Preceptores do SUS pelo Hospital Sírio-Libanês, em Sobral-CE; Doula formada pelo Gama (Grupo de Apoio
à Maternidade Ativa), em Fortaleza-CE.
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Common Mental Disorders in Primary Health Care:
Reflections from the Systemic Paradigm
Abstract
To take care of people with Common Mental Disorders (CMD) has been an
important work field in Primary Health Care (PHC), encouraging practices according to this context. In Sobral, Ceará, this process has been crossed by the actions
of Psychologists of the Multidisciplinary Residence in Family Health (MRFH). This
research aimed to analyze the Care Relationships for people with CMD at the PHC
according to the Systemic Paradigm using the perspectives of current psychologists from the MRFH and users who seek this service of PHC presenting symptoms of anxiety and depression. For the collection of information interviews and
focus groups were done with the organized speeches into four units of meaning. It
showed up a care field concomitantly worn by the hegemonic model of working with
health and fertile for new perceptions and actions strategies in Mental Health, with
the Systemic Paradigm as a powerful concept to overcome the biomedical model.
Keywords: common mental disorder; primary health care; systemic paradigm; health care.
Introdução
O SUS organiza-se em níveis de atenção à saúde, denominados Atenção
Primária à Saúde (APS), Atenção Secundária à Saúde e Atenção Terciária à
Saúde. Esse desenho organizativo ocorre conforme o Decreto 7.508/11, o qual
determina à APS o formato de porta de entrada como “serviço de atendimento
inicial à saúde do usuário no SUS” (Art. 2, Inc. 3). Portanto, almeja-se que mais
de 80% das problemáticas encontrem solução ou melhora na atenção básica,
com acolhimento e organização do cuidado, assumindo “a estratégia de promoção de políticas públicas integradas nos âmbitos das ações intersetoriais de
saúde e da promoção da saúde para a família e a comunidade que reside em
um território definido” (Sousa, 2014, p. 49). Nesse sentido, tem-se a Estratégia
Saúde da Família (ESF) como proposta principal com alcance nacional de trabalho na APS. A ESF fomenta um acolhimento respeitoso e resolutivo, a partir do
encontro com trocas de realidades, saberes e afetos.
No contato com a APS, seja por vivência ou informações, percebe-se a relevante quantidade de pessoas que procura o serviço por adoecimentos ligados
ao sofrimento psíquico. Comumente, seu acompanhamento é correlacionado à

10

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 6(1), junho, 2016 (9-26)

Transtornos Mentais Comuns na Atenção Primária à Saúde – B. P. Freire et al

figura do médico do Centro de Saúde da Família (CSF), possivelmente com
tratamento medicamentoso, e do psicólogo, provavelmente através de atendimento clínico individual. Tais formatos de trabalho apresentam fragilidades na
correlação com outras categorias profissionais e equipamentos que compõem a
comunidade e a rede de saúde (Nepomuceno & Brandão, 2011).
A formação biomédica é o principal modelo a embasar as práticas em saúde
no SUS. Geralmente, esse acompanhamento deixa de lado muitos aspectos da
vida do sujeito, além de centralizar os cuidados em poucos profissionais (Ayres,
2009). A partir da abordagem psicológica e do paradigma sistêmicos (Nichols &
Schwartz, 2007), observa-se que o atendimento especializado e não compartilhado torna-se insuficiente, pois não colabora para melhoras significativas e de
longo prazo para o indivíduo, mostrando-se como ação paliativa e superficial.
Em contrapartida, propostas interdisciplinares, escolhidas com a participação do
paciente, apresentam-se como fortes instrumentos de cuidado.
A ESF objetiva o fortalecimento do indivíduo dentro da família e da comunidade, visando atuações que ultrapassem o sintoma ou a queixa principal da
pessoa. Busca-se superar um paradigma cartesiano, biomédico e curativo, para
o desenvolvimento de um campo complexo e de práticas interdisciplinares e integrativas (Osório, 2013). Em corroboração, o paradigma sistêmico visa compreender como as interações nas relações interpessoais estabelecidas dentro de
um grupo fomentam as constituições subjetivas e comportamentais de cada sujeito implicado (Watzlawick, Beavin & Jackson, 2007), observa as comunicações
e contextos disfuncionais que geram os adoecimentos, para então propor ideias
junto ao grupo que possam potencializar seus componentes, trazendo-lhes um
melhor nível de mobilização, diferenciação, resiliência e autosuporte.
De acordo com esse paradigma, não há um portador para a doença ou para
o sintoma, mas relações comunicacionais patológicas, informações truncadas e
disfuncionais que guiam e enrijecem as dinâmicas vivências. A perspectiva aqui
adotada não compreende o paciente, sua família e a comunidade em separado,
mas a comunidade e a família como os próprios pacientes, trazidos na experiência de cada indivíduo. O foco deixa de ser o sintoma para se diluir nas relações,
movimentos que atravessam, legitimam e retroalimentam determinada configuração familiar e afetiva (Nichols & Schwartz, 2007).
Nesse sentido, o SUS pode ser considerado, para além de um sistema organizado de atenção à saúde, um projeto de sociedade. Movimentos nacionais
e internacionais de garantias de direitos às populações mais vulneráveis vêm,
através de décadas, lutando para transformar profundamente a maneira como as
pessoas vivem, percebem umas às outras e à vida em comunidade. Entre esses
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indivíduos, encontram-se aqueles que apresentam transtornos mentais comuns
(TMC), adoecimentos de base ansiogênica e/ou depressiva que, em geral, são
acompanhados na atenção primária (Cheniaux, 2013). A atuação da ESF frente
a esses padecimentos sugere uma compreensão implicada e complexa desses
fenômenos, colocando-os não como um fator isolado, mas como “efeito colateral”
das estruturas relacionais que balizam a sociedade brasileira contemporânea.
Com isso, emergem questões centrais que mobilizam o pensamento e a
escrita acerca do assunto, como: Quais as práticas de cuidado desenvolvidas
junto à pessoa com TMC? Como esta percebe seu papel na relação de cuidado
e em seu processo saúde/doença? Como ocorre a participação do psicólogo da
Residência Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF) no cuidado a essas
pessoas? E, por fim, como o paradigma sistêmico pode contribuir para percepções e estratégias de trabalho mais coerentes com o SUS?
Essa pesquisa objetiva analisar, em diálogo como paradigma sistêmico,
as relações de cuidado às pessoas que possuem TMC, como, por exemplo,
Fobia Social, Depressão, Transtorno de Ansiedade Generalizada e Transtorno
Obsessivo Compulsivo (OMS, 1993), e que são acompanhadas na APS. Para
tanto, almeja-se identificar as práticas de cuidado às pessoas com TMC e suas
repercussões para estas; compreender o papel do profissional de psicologia da
RMSF nesse contexto; e discutir como o paradigma sistêmico pode potencializar
as relações de cuidado estabelecidas.
Método
O cenário da pesquisa foi o município de Sobral, situado ao noroeste do
Estado do Ceará, com territorial de 2.122,89795 Km² e população em torno de
200.000 habitantes, sendo que 90% destes vivem na zona urbana e 10% na
zona rural. A APS do município possui mais de 50 equipes de ESF, distribuídos
em mais de 30 CSF (Sobral, 2013).
Os participantes caracterizam-se em dois blocos. No primeiro, concentramse seis psicólogos residentes em saúde da família no município, sendo que quatro estão concluindo o primeiro ano da residência e dois terminando o programa
em seu segundo ano. Ressalta-se que o sétimo psicólogo residente em exercício na APS é o próprio autor desta investigação, o qual também está encerrando o segundo ano do programa. Em outro conjunto, encontram-se os usuários
do SUS colaboradores da pesquisa, todos indicados pelos psicólogos RMSF
de seus próprios territórios de trabalho, respeitando os critérios de estarem em
acompanhamento com estes há mais de quatro meses, por sinais relacionados
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a TMC, e possuírem pelo menos 18 anos completos. Embora não houvesse nenhum outro critério estabelecido para a escolha dos usuários do SUS, todos os
indicados pertenciam ao gênero feminino e eram genitoras, residiam em áreas
de maior vulnerabilidade social e demonstravam vínculo com o CSF.
Essa pesquisa caracteriza-se como descritivo-exploratória, na qual se aspira investigar, à luz do paradigma sistêmico, o fenômeno do cuidado no processo
saúde/doença envolvendo pessoas com TMC, caracterizando-se como qualitativa de cunho social em saúde (Minayo, 2010). Assim, objetiva levantar questões
e reflexões sem pretender ser acabada e universal como definidora da realidade,
pois se origina a partir da experimentação singular humana, alcançando respostas que fazem referência a um momento, estando fadadas a transformações no
decorrer da história.
Fomenta-se lidar com o sujeito pesquisado na perspectiva de Barrio, Corin,
Poirel e Drolet (2007, p. 403), na qual se observa “a passagem da figura dos
usuários dos serviços como ‘pacientes passivos’ do sistema de tratamento, ao
usuário ativo, cidadão integral, denunciador de condições de exclusão social e
reivindicador de serviços de qualidade”. Busca-se compreender, dentro do viés
do paradigma sistêmico, como esses indivíduos estão sendo cuidados na APS
de Sobral-CE, principalmente pelos psicólogos da Residência Multiprofissional
em Saúde da Família (RMSF). Nota-se que o pensamento Sistêmico é mais do
que uma teoria, apresentando “formas alternativas de tratar os objetos de investigação, a vida, o mundo, as práticas sociais e, sobretudo, as implicações do
investigador com seu objeto de pesquisa” (Minayo, 2010, p. 132).
Como técnicas de coleta de informações, foram realizadas três entrevistas
com usuários do SUS que apresentam sintomas relacionados a TMC. Também foi
concretizado grupo focal com seis psicólogos que componham a RMSF em Sobral. As entrevistas e o grupo focal foram gravadas em áudio, com o entendimento
e autorização por escrito dos participantes, mediante Termo de Consentimento
Livre Esclarecido (TCLE) e Pós Informado. Ambos ocorreram com direcionamento
de roteiro semiestruturado, com eixos básicos referentes à: práticas de cuidados
às pessoas com TMC; Percepções de profissionais e usuários; possíveis relações
do paradigma sistêmico na atuação dos profissionais de psicologia da RMSF.
Para indicar as falas dos psicólogos residentes estes foram renomeados
para o termo Psi, seguidos por numeração de um (1) a seis (6). Já para apontar
os discursos dos usuários do SUS com TMC foi utilizado a nomenclatura Sujeito,
seguido de numeração de um (1) a três (3). A distribuição da numeração para
psicólogos da RMSF e para os usuários entrevistados ocorreu de forma aleatória, não havendo correspondência entre ambos.
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Após a produção de dados, iniciou-se a análise dos dados, a qual foi guiada
pela Análise Temática. Nesta, observa-se “os núcleos de sentidos que compõe
uma comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para
o objetivo analítico visado” (Minayo, 2010, p.316), ou seja, temas significativos
que despontem nas falas dos profissionais e usuários do SUS serão agrupados
em categorias de análise, para melhor compreensão e busca por responder aos
objetivos.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Vale do Acaraú (UVA), cumprindo as normas colocadas pela Resolução Nº
466/12 do Conselho Nacional de Saúde (Diretrizes e normas reguladoras de
pesquisa envolvendo seres humanos), com o Certificado de Apresentação para
Apreciação Ética - CAAE (39227114.8.0000.5053).
Resultados e discussões
A partir dos discursos coletados, as informações foram distribuídas em
núcleos de sentido, buscando analisar, em diálogo com o paradigma sistêmico,
como ocorrem as práticas de cuidados às pessoas com TMC na APS. Para
tanto, surgem, em sincronia aos depoimentos e aos objetivos dessa pesquisa,
quatro núcleos de sentido: 1. Relações de cuidado e a demanda de pessoas
com TMC na APS; 2. As práticas de cuidado às pessoas com TMC na APS; 3.
As relações de cuidado e a Psicologia; 4. As Relações de cuidado e o paradigma sistêmico.
Embora separada em núcleos, essa análise temática é consolidada à luz
do paradigma sistêmico, no qual se almeja o fenômeno em sua integralidade. O
pensamento sistêmico é uma forma de raciocinar que considera múltiplos fatores
em uma constante interrelação, no qual não se isola o individuo, pois entende
a estrutura social como influenciador de suas vivências e experimentações (Nichols & Schwartz, 2007).
Trabalhar com pessoas que estão passando por adoecimentos ligados a sinais ansiosos e depressivos implica compreendê-las em suas experiências, não
as tratando como a manifestação da doença, portanto, evitando o uso aleatório
de diagnósticos. Almeja-se lidar com a semiologia dos processos saúde-doença
e com a descrição das vivências pelos indivíduos e suas famílias (Cheniaux,
2013). Entende-se que, dessa forma, contextualiza-se e presentifica-se os sintomas nas experiências de cada usuário do SUS que entra em contato com o
profissional, considerando seu ambiente comunitário e familiar.
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Relações de cuidado e a demanda de pessoas com TMC na APS
Durante a pesquisa, pôde-se perceber o quão significativa é a demanda de
pessoas com TMC para os CSF e mais diretamente para os profissionais de psicologia da RMSF. Três entre os seis psicólogos que fizeram parte desse trabalho
destacaram esse público como a principal demanda de serviço na APS, correlacionando ainda os sintomas ansiosos e depressivos dos usuários com histórias
de vidas marcadas por conflitos familiares.
Identificou-se, através do perfil de usuários entrevistados e dos depoimentos dos psicólogos da RMSF, que a maioria das pessoas que procuram os serviços junto a ESF com sinais de TMC são mulheres entre 40 e 60 anos de idade,
as quais residem com familiares e são separadas conjugalmente, que trabalham
em casa e também geram renda familiar, possuindo religião de base cristã. A
escolaridade mostrou-se como fator pouco influenciador desta caracterização.
Luto por morte e conflitos familiares foram apontados como fortes indicadores para o adoecimento ligado a TMC, como referiu o usuário entrevistado: “Tive
assim uma infância... uma infância não feliz, assim, de vendo papai todo dia batendo na minha mãe, na cara da minha mãe eu vendo. Os meus irmãos... papai
batia nos meus irmãos e sangrava os meus irmãos, aí a minha infância toda foi
assim.... Minha criação que não foi legal, eu lembro do papai toda hora matando
a minha mãe, depois dos 40 vem” [sic] (Sujeito 3, fevereiro de 2015).
Assim, decorrendo de muito sofrimento e da dificuldade de superação dessas vivências, os usuários começam a apresentar sintomas característicos dos
TMC, com forte dificuldade de aceitação do padecimento, gerando consequências graves em suas vidas: “Tinha dias que eu chorava muito, assim uma tristeza
muito grande, e aí todo mundo dizia: olha enquanto você não admitir que tem
depressão, você nunca vai encontrar solução. Tem que admitir pra você ir em
busca de, de resolver seu problema. Então, foi aonde eu vi que só comigo eu não
ia resolver” [sic] (Sujeito 1, fevereiro de 2015).
A dificuldade de aceitação do adoecimento é uma das principais barreiras
e desafios que se mostram no estabelecimento das relações de cuidado. Nesse
sentido, abrir-se para a possibilidade sistêmica de se trabalhar interdisciplinarmente e em rede pode ajudar bastante para que o usuário consiga perceber
sua atual condição de vida, procurando auxílio e iniciando o acompanhamento
(Osório, 2013), como demonstrado na fala do Psi 4: “Tem uma estratégia também, que tem tido um grande potencial na minha experiência, é identificar dentro
do centro de saúde quem ela tem vínculo ... eu tenho tido boas experiências de
eles terem vínculo com algum profissional, e ter contribuído também, no auxílio
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do acompanhamento e até da aceitação desse acompanhamento” [sic] (janeiro
de 2015).
Dessa forma, os sintomas que envolvem os TMC comprometem tanto o corpo do indivíduo como seu papel social, pois a pessoa passa a apresentar muitas
dificuldades de relacionamento e de construção de perspectivas, gerando interrupções no fluxo de sua vida. Tais questões demandam dos profissionais cuidado e
sensibilidade na escuta, pois, muitas vezes, os discursos repetitivos e camuflados
de sentido obstruem o vínculo entre profissional e usuário, refletindo na dificuldade
de adesão deste último às propostas lançadas pelo trabalhador de saúde (Merhy,
Feuerwerker & Cerqueira, 2010). Compreende-se que ao estar disponível para realmente ouvir e lidar com a pessoa em sua conjuntura familiar e social, ao mesmo
tempo que atento aos recursos disponíveis na rede de saúde e na comunidade,
o profissional poderá pactuar caminhos ainda não imaginados e discutidos, que
podem ser determinantes para mudanças positivas em um contexto antes travado
e pouco potente. Ressalta-se, com isso, a necessidade do serviço da APS sair dos
muros do CSF e poder ir até o cerne do território, adentrando com afeto e respeito
à vida dos usuários do SUS, possibilitando a construção de vínculos e parcerias
em saúde, como destacado pelo seguinte usuário: “Tava totalmente dolorido, o
corpo todo, não podia nem andar. Não tinha força, não tinha... de muita dor. Aí eu
pensei que era coluna, quando eu fui para doutora ‘Médica do CSF’. Ela já sabia,
desde o começo que... ela acompanhou a ‘Filha’ também né, ela sabia de tudo,
ela também sabia que sempre o ‘ACS’ tava aqui. Me orientando, sempre né... eu
chorava junto com ele” [sic] (Sujeito 2, fevereiro de 2015).
Em consequência de um serviço bem feito, com atenção compartilhada e
olhar ampliado para o sujeito, levando em consideração seu meio social e familiar,
os próprios usuários conseguem ter a percepção de suas melhoras. Portanto, o
sistema composto por profissionais, pacientes e familiares entra em uma nova
ordenação, gerando apoio mútuo como ferramenta de promoção a saúde (Asen,
Tomson, Young & Tomson, 2012), destacando-se os vínculos transversais como
vetores de qualidade de vida, estimulando autonomia, autocuidado e protagonismo social, como sinalizado na seguinte fala: “Rapaz, antes de iniciar essas atividades é o seguinte, eu não tava muito bem não, eu chorava muito, só que eu ainda
choro.... Mas melhorou muito a minha autoestima, demais, e eu me sinto aqui é
como se diz, eu me sinto aqui assim tão segura, eu acho tão bom vim pra cá, olha
eu faço de tudo pra mim não faltar” [sic] (Sujeito 3, fevereiro de 2015).
Assim, todo o percurso que a pessoa passa no CSF precisa ser estimulante
e cuidadoso para que as relações se desdobrem com potência. Posturas acolhedoras e resolutivas fazem toda a diferença no acompanhamento em saúde

16

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 6(1), junho, 2016 (9-26)

Transtornos Mentais Comuns na Atenção Primária à Saúde – B. P. Freire et al

do indivíduo, o qual se baseará principalmente no vínculo estabelecido entre
usuário do SUS e profissionais do CSF (Ayres, 2009). Emerge, dessa forma,
a percepção de que o trabalho com pessoas que apresentam TMC não passa
apenas pelos médicos e psicólogos, mas com possibilidades de outras categorias se aproximarem e trabalharem em conjunto, corroborando com a ideia de
construção intersubjetiva do saber e das práticas em saúde, princípio basal da
abordagem sistêmica e da APS (Asen, et. al. 2012). Nesse contexto, outros atores despontam como figuras significativas na organização e no estabelecimento
das relações de cuidado, tanto no elo direto entre serviço e comunidade, bem
como protagonistas longitudinais desse processo. “O agente de saúde. Um amor
de pessoa, nasceu para ser profissional de saúde. Ele é muito humano. Ai ele
vinha me acompanhando... ele me aconselhava a ir para o grupo de ginástica,
mas eu nunca quis, que eu era muito trancada né.... Aí a doutora ‘Médica do
CSF’ tinha sempre ideia, ela sempre mandava ele vir aqui pra poder me ver, se
tava, se queria o tratamento” [sic] (Sujeito 2, fevereiro de 2015).
Por fim, mostrou-se bastante relevante a percepção dos usuários acerca do
que é ter saúde, ou seja, de seus próprios processos saúde/doença, nos quais
destacaram o aprendizado e o convívio menos desgastante com os sintomas
de TMC como referências de melhoras em sua vida, afastando a ideia de que
somente a cura irá proporcionar bem estar: “É como eu lhe disse, eu acho assim,
Graças a Deus eu ‘tô’ me sentindo bem melhor, graças a Deus. Mas tem dias que
eu ainda sinto, né? A tristeza, a vontade de chorar, mas não é constante como
era antigamente” [sic] (Sujeito 1, fevereiro de 2015).
As práticas de cuidados às pessoas com TMC na APS
Percebeu-se, durante a pesquisa, que ao procurar o CSF com sintomas
de TMC, os usuários tenderam a receber estratégias padrões no tratamento a
esses adoecimentos. O atendimento médico com seguimento farmacológico e o
acompanhamento psicológico apresentaram-se como estratégias consolidadas
junto às pessoas com TMC.
De forma complementar, emergiram nos discursos também estratégias e
ações intersetoriais como ferramentas potentes e diretas no cuidado aos usuários com TMC, com destaque para grupos de práticas corporais e de convivência,
visitas domiciliares, interconsultas e compartilhamentos dos casos realizados de
forma interdisciplinar. Como colocado a seguir: “Acho que encaminhamentos
para grupo, também. Também é uma estratégia de cuidado para as pessoas,
seria um dos recursos, grupo de... grupo de práticas. Dependendo do território,
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grupo de mulheres, dependendo também do transtorno, massoterapia, se o CSF
tem esse recurso” [sic] (Psi 5, janeiro de 2015).
Ao realizar cuidados longitudinais e acolhedores, fomentando a corresponsabilidade e o protagonismo do usuário, colabora-se não apenas para a melhora
no quadro saúde/doença, mas se instiga que a pessoa amplie seu campo de
percepção, vendo-se de outra forma e com outras possibilidades. Nesse sentido,
“trabalhar sistemicamente é como ter uma série de lentes que você pode colocar
na sua câmera e alterar a perspectiva do problema visto” (Asen et. al., 2012, p.
14), desenvolvendo estratégias de cuidado que estimulam autonomia, criatividade e mobilização, como observado: “Assim, é reciprocidade. Eles me ensinam
como é que eu devo agir, assim, eles me dão direcionamento, e eu tenho, como
todo, minha força de voltar a vida, assim, né, de, de retribuir, que é pro meu próprio bem. Por exemplo, na ginástica, eu faço de tudo pra mim tá ali, que eu tenho
que fazer eu faço, eu sinto prazer.... Eu precisava de uma pessoa que cuidasse
de mim. Mas eu to conseguindo, eu mesma ir fazer, tô conseguindo mesmo cuidar de mim” [sic] (Sujeito 2, fevereiro de 2015).
Contudo, ainda vivenciamos muitas fragilidades no serviço oriundas de nossa
base biomédica como modelo de atenção à saúde (Ayres, 2009). Uma delas se
remete à dificuldade no cuidado interdisciplinar e equitativo às pessoas, gerando
práticas massificantes e individualistas que pouco entram em contato com a realidade de cada usuário do sistema, deixando por vezes de compreender os motivos
e os aspectos de suas vivências, os quais interferem diretamente na condução de
seus processos saúde/doença, como coloca o Sujeito 1: “No início era pra ser ‘mêi’
comprimido, aí quando fosse passando o tempo ele disse que ia mudando. E aí
um dia eu tava muito angustiada, aí tomei dois, por minha conta, aí eu apaguei....
Eu perguntei pro agente de saúde que remédio era aquele, porque o médico só
passou o remédio, mandou eu tomar, e eu perguntei quanto tempo eu ia tomar
esse remédio. Ele disse, ‘depende muito, 6 meses, 1 ano’. Aí eu fiquei curiosa, ele
não disse nem pra que era, ai eu perguntei pro agente de saúde, ai ele disse ‘é
antidepressivo.’ Aí eu, quer dizer que eu tenho depressão?” [sic] (Sujeito 1, fevereiro de 2015).
Como propostas que objetivam ultrapassar na assistência as dificuldades
apresentadas acima estão a escuta atenta e afetiva, os compartilhamentos de
casos e o cuidado longitudinal que se aproximem da vida do indivíduo. Observase a importância de se trabalhar com o sujeito na perspectiva do cuidado integral
e equitativo, ofertando escuta e direcionamentos condizentes com sua singularidade e possibilidades de vida, utilizando de práticas integrativas e complementares como tratamentos condizentes com a disposição do usuário.
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Percebe-se, seguindo a lógica da complexidade das pessoas e das realidades, que os profissionais e moradores da comunidade tem cada vez mais saído
de espaços tradicionais em suas práticas, para atuar em formatos de cuidados
coletivos e interdisciplinares, como denotam os Psi 4, Psi 2 e Psi 6, ao colocarem como facilitadores de grupos fonoaudiólogas, fisioterapeutas, educadores
físicos, agentes comunitários de saúde e líderes comunitários., e o Sujeito 2, ao
relatar sua experiência nos acompanhamentos que passou: “Ginástica, a doutora passou a ginástica pra mim. Passou que, fazer massagem, a massoterapia.
Fazer massagem, aí fiquei, tô bem melhor. Mas a ginástica eu continuo fazendo,
eu faço lá no posto e aqui. Ai isso melhorou muito, eu era muito trancada.... Depois que eu comecei a fazer a ginástica, comecei a conversar, que a doutora, né,
os psicólogos conversavam comigo. Não tinha como a gente... me abraçar, eu
‘valha’, essa menina tão bonita me abraçando, essa pessoa tão bonita me abraçando [risos]. Aí eu fiquei né, comecei a voltar, a vivê” [sic] (Sujeito 2, fevereiro
de 2015).
As relações de cuidado e a psicologia
A psicologia somente foi oficializada como profissão no Brasil em 1962, através da Lei Federal n° 4.119, e regulamentada com o Decreto n° 53.464/64, no
ano de 1964 (Dimenstein, 1998). Estruturou-se, assim, dentro de uma perspectiva elitista, que se orientava pela dicotomia corpo-mente, seguindo claramente padrões da medicina tradicional, esquecendo-se de levar em consideração
dimensões contextuais, como lugar, história, cultura e tempo, contribuindo por
longo período para a manutenção do paradigma biomédico (Yamamoto, 2003).
Portanto,a trajetória de consolidação da Psicologia contribui para que ainda hoje,
mesmo com todas as reformas curriculares, saia-se da Academia despreparado
para adentrar no SUS, pois a formação do Psicólogo centra-se, em geral, na
prática clínica, privada e de longa duração (Nepomuceno & Brandão, 2011).
Foi consenso entre os profissionais de psicologia da RMSF que atendimento e visita domiciliar são os principais formatos de trabalhos que exercem, denotando a influência do papel clássico do psicólogo, no qual se espera o serviço da
clínica tradicional. Observa-se, com isso, que um grande desafio se estabelece
para o psicólogo dentro da Saúde Pública, pois precisa ser ator de uma transformação social para qual não foi preparado. Isso exige que ao estar na APS
o profissional de psicologia busque sua qualificação em uma relação dialógica
entre teoria e prática, visando à superação do modelo hegemônico no qual se
formou e que encontra no campo atualmente.
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Contudo, engana-se pensar que o formato define o conteúdo do processo,
pois embora, em geral, a Psicologia trabalhe em uma perspectiva de base clínica,
esta se transforma na prática da APS, ganhando caráter de clínica ampliada (BRASIL, 2010), na qual a inserção do psicólogo nos espaços de cuidado consolida o
serviço compartilhado e os vínculos transversais, através de práticas integrativas,
complementares e intersetoriais, como colocam profissional e usuário do SUS:
“De alguma maneira a gente trabalha onde as pessoas vivem, moram, se relacionam, adoecem, e aí o fato de a gente conhecer um pouco desse dinamismo,
desse ambiente familiar.... Acaba que construindo muito isso com o usuário, nesse
espaço que vai se aproximando, vai tá gerando um processo de cuidado hoje, né?
Não dependente vai ser algo imposto por a gente, vai ser algo construído junto
com o usuário” [sic] (Psi 3, janeiro de 2015). “Mas o ‘Psicólogo’ sempre me aconselha, né? Entrar no grupo de idosos, qualquer coisa, fazer qualquer caminhada,
ele sempre me aconselha, só que eu não me acho com coragem, eu não tenho
coragem.... Fazia com ele, aí ele me encaminhou pro SPA, vou todas às quartasfeiras, é uma vez por semana” [sic] (Sujeito 1, fevereiro de 2015).
Nesse construir da prática psicológica na APS, lidando em específico com
pessoas que apresentam sintomas de TMC, a ideia clássica de psicoterapia,
que valoriza o distanciamento e a hierarquia entre profissional e usuário, com
posturas duras e diretivas, praticamente sem contato humano, já não contempla
mais as necessidades dos profissionais e muito menos dos usuários. O fazer
do psicólogo, com base na comunidade e no trabalho interdisplinar, solicita uma
reformulação drástica na ideia de atenção ao sujeito, passando a valorizar as
múltiplas e possíveis estratégias de cuidado, para então ser coerente com um
indivíduo integral, com raízes sociais, comunitárias e familiares, que influenciam
diretamente em sua vida e em seu processo saúde-doença (Osório, 2013). Nesse contexto, o afeto emerge como significante na criação de saúde (Hellinger,
Weber & Beaumont, 2006), como afirma o Sujeito 2: “Eu acho assim, os quatro
que eu passei, né, os quatro psicólogos, a doutora, o doutor, todos são pessoas
ótimas, sabe assim, faz a pessoa, eu me senti gente. Que eu achava assim, eu
era, tudo assim, tudo eu achava lá em baixo, eu sou egoísta, eu sou gorda, eu
sou feia, sou velha, sou num sei o quê. E eles sempre levantavam minha... um
abraço que eles me davam, ai meu Deus, um abraço, como é que pode, eu, uma
mulher, bicha veia, gorda, feia, então assim, matei filha e uma pessoa me abraçar? E eles me abraçavam” [sic] (Sujeito 2, fevereiro de 2015).
No mesmo compasso que ocorre uma transformação na perspectiva da clínica psicológica, atenta-se para o quanto os profissionais de psicologia da RMSF
estão atuando em outros espaços, ampliando ações, aprendizagens e campos
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de trabalho. Três dos seis profissionais entrevistados afirmaram facilitar, em conjunto com outras categorias, grupos de práticas corporais, e outros dois então
em grupos de convivência. Assim, o psicólogo desenvolve-se enquanto profissional que ajuda a criar tecnologias de cuidado, realizando-o de forma compartilhada, buscando entender o sentido dos adoecimentos para a equipe e para a
comunidade.
Contudo, foi sinalizada, de forma unânime, a dificuldade de atuação clínica
compartilhada com profissionais da ESF, sejam elas ações de acolhimento, interconsulta em programas de saúde ou, principalmente, ações de matriciamento
e de educação permanente em saúde mental, denunciando aspectos oriundos
de um sistema especializado e segmentado (Asen, et. al. 2012), como exposto:
“É, os pré-matriciamento e matriciamentos também nos territórios, tá bem fragilizado, nesse contexto, os esvaziamentos desses espaços, os profissionais da
equipe mínima e a equipe de apoio também.... O pessoal reconhece como algo
potente, mas a dinâmica do serviço, algumas enfermeiras até falam né, é... tem
que trocar o pneu com o carro andando!” [sic] (Psi 3, janeiro de 2015).
Em contrapartida, almejando receber bem as pessoas no SUS, a ESF fomenta um acolhimento respeitoso e resolutivo, a partir do encontro com trocas
de realidades, saberes e afetos. O percurso que a pessoa atravessa no CSF
precisa ser estimulante e cuidadoso por parte de todos os funcionários, do porteiro à gerente. Essas posturas fazem toda a diferença no acompanhamento em
saúde do indivíduo, o qual se baseará principalmente no vínculo estabelecido
entre usuário do SUS e profissionais do CSF (Merhy et. al., 2010).
Os psicólogos da RMSF na APS apontam para a rede de saúde como estratégia de cuidado, corroborando com a ideia da clínica ampliada, na qual um
sujeito integral pede por um serviço equitativo (Nepomuceno & Brandão, 2011),
construindo cuidado comunitário e desenvolvendo novas possibilidades de vida,
como elucida o Psi 4: “O grupo de caminhada, ver o grupo crescer.... Ver ele se
fortalecer, e ver justamente isso, os relatos, as angústias, as dificuldades dentro
de casa, e não precisava a gente parar, caminhando. A gente caminhando e elas
falando, o tempo todo, e todo dia, porque é dois dias na semana, todo dia alguém
ficava do lado e vai conversando” [sic] (Psi 4, janeiro de 2015).
Portanto, o próprio SUS e, mais especificadamente, a RMSF despertam
nas falas dos psicólogos da RMSF como norteadores práticos e teóricos de seus
fazeres na APS, reformulando a ideia clássica acerca da atuação da categoria
profissional. Nesse caminho, práxis interdisciplinares e formatos em rede apresentam-se como características desse novo Psicólogo (Dimenstein, 1998), corroborando com o relato: “estando na atenção básica a gente percebe que tem
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demanda de tudo, tem criança, idoso, então são várias coisas acontecendo ao
mesmo tempo. Essa dimensão que ‘Psicóloga’ traz, de você tá, é... vivenciando
outros olhares de profissionais, isso mexe com a gente também, mexe pra gente
pensar de outra maneira, por mais que já tenha uma abordagem, começa a mexer, então tem um, desencargos de possibilidades. Tem algo que é construído
atualmente” [sic] (Psi 3, janeiro de 2015).
Assim, a figura do Psicólogo, como de outras categorias profissionais, ganha
importância junto a ESF, como colocam Nepomuceno e Brandão (2011), ao discutirem as novas políticas ligadas à saúde que fortalecem o cuidado integral ao
usuário do SUS, ressaltando a própria criação das RMSF (BRASIL, 2006) e dos
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) (BRASIL, 2008). Entende-se que
isso não ocorre por acaso, sendo apenas desdobramentos de nossa Reforma Sanitária e da própria consolidação do SUS, campo de múltiplos contextos, generalista e comunitário, que solicita um profissional implicado, aberto, empático e ético.
As relações de cuidado e o paradigma sistêmico
O pensamento sistêmico pondera múltiplos fatores, não isolando o individuo,
pois sempre se considera a estrutura social na qual este está inserido. O olhar
vai além das relações familiares, abarcando comunidade e sociedade. Contudo,
a família é, em geral, o espaço no qual o individuo passa grande parte do seu
tempo e estabelece suas relações mais estreitas. Portanto, a ESF propõe uma
atuação que lida com as manifestações individuais e, ao mesmo tempo, que trabalhe com a família, clareando as comunicações e mediando os conflitos, potencializan a superação de amarras de uma logística familiar adoecida e limitante.
A visão é dialógica, buscando o olhar ampliado e singular concomitantemente:
Os terapeutas familiares nos dizem que a família é mais que uma coleção
de indivíduos separados: é um sistema, um todo orgânico cujas partes funcionam de uma maneira que transcende suas características separadas. Todavia,
mesmo como membros de sistemas familiares, não deixamos de ser indivíduos,
com corações mentes e desejos próprios. Embora seja possível compreender
uma pessoa sem levar em conta seu contexto social, especialmente à família,
é enganador limitar o foco a superficialidade das interações, ao comportamento
social separado da experiência interna (Nichols & Schwartz, 2007, p. 26).
Entende-se que os TMC influenciam o contexto de vida na qual o sujeito encontra-se, principalmente o familiar. Os sintomas ganham papéis e estruturam as
relações estabelecidas, tornando-se aspecto importante no acompanhamento
dos usuários do SUS (Osório, 2013).
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Nesse processo de cuidado integral e equitativo, o olhar baseado no paradigma sistêmico pode contribuir significativamente para um cuidado em saúde
mais abrangente e completo, com a compreensão do sintoma como denunciador
de um mal-estar familiar (Nichols & Schwartz, 2007), como apontam psicólogo
e usuário do SUS: “A abordagem familiar, né, com esse termo, é, às vezes você
sente a necessidade, de se aproximar para entender. Mesmo porque você não,
não adianta, né, o indivíduo não é só o indivíduo” [sic] (Psi 4, janeiro de 2015);
“Não, ele entende, ele entende muito bem, meu marido entende super bem,
sabe por que? Porque ele me trata muito bem, mas assim o meu filho também
me trata, agora acontece que meu filho, eu acho assim, que eu sem eu querer
acho que eu passei um pouco de ansiedade pra ele” [sic] (Sujeito 3, fevereiro de
2015).
Lidar com a pessoa desconsiderando seu contexto familiar e social é ficar
restrito as aparências dos sintomas, não colaborando para a real resolutividade das dificuldades, pois não busca a origem e a estrutura das problemáticas.
Como coloca Asen, et. al., (2012, p.39), “a família afeta a saúde da pessoa, que,
por sua vez, afeta a saúde da família”.
Assim, para os psicólogos entrevistados, a RMSF é um campo de ampliação
complexo, envolvendo o diálogo entre as abordagens psicológicas e as práticas
e demandas encontradas nos CSF, podendo se desdobrar desses encontros
múltiplas formas de cuidado em saúde.
Corroborando com muito do que baseia a ideologia do SUS e seus princípios, bem como a reformulação do psicólogo na APS, o paradigma sistêmico
aparece como estratégia, compreensão e ferramenta na superação do fazer biomédico (Osório, 2013), promovendo saúde para profissionais e usuários, como
afirmado: “Abordagem nenhuma dá conta, até porque elas não foram feitas para
o que a gente vivencia. Elas foram feitas para outro estilo de acompanhamento.
Então, elas precisam dialogar com o que a gente tem de realidade hoje. A psicologia é pra quem?” [sic] (Psi 4, janeiro de 2015).
Dessa forma, observa-se grande possibilidade de atravessamento entre o
paradigma e a abordagem psicológica sistêmica com o SUS e o serviço na APS,
pois compreendem o ser humano de como integral e em formação sociocultural,
orientando atuações em conformidade com esse entendimento do sujeito. Assim, os resultados da pesquisa apontam práticas interdisciplinares e criativas,
com posturas afetivas e longitudinais, como caminhos potentes para lidar profissionalmente com pessoas que apresentam sintomas de TMC e que são acompanhadas nos CSF de Sobral/CE, desenvolvendo não apenas atendimentos que
buscam trabalhar com as dificuldades já instaladas, mas também na promoção
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de vivências que gerem resiliência, vínculos comunitários, autonomia e bem estar, estimulando o que a saúde e as potencias de cada pessoa.
Conclusão
Trabalhar com pessoas que estão passando por adoecimentos relacionados à TMC mostra-se como desafio emergente, visto a crescente demanda que
vem se apresentando na APS. Em consequência, novos arranjos e estratégias
desenvolvem-se a partir de reflexões e diálogos que colocam como necessário
a superação de práticas prescritivas e individualistas, através de formatos interdisciplinares e grupais, que almejam o vínculo e o afeto como ferramentas de
melhora da saúde.
Para tanto, não basta estar em equipe, é necessário ter disponibilidade,
diálogo e respeito para a construção intersubjetiva de práxis equitativas. Nesse
sentido, o Paradigma Sistêmico possibilita leituras e conexões de conhecimentos científicos e populares que podem efetivar tais mudanças. Olhar para o usuário do SUS como sujeito integral, atravessado por seu ambiente familiar e social,
solicita atuações que visem o cuidado compartilhado e corresponsabilizado, com
estímulo à autonomia e ao protagonismo social, estabelecendo relações de cuidado potentes para o desenvolvimento humano.
Os psicólogos da RMSF apresentaram discernimento e preocupação quanto
às estratégias clássicas de assistência às pessoas com demandas de TMC que
ocorrem na APS. Paralelamente, demonstraram ações de cuidado acolhedoras
e resolutivas, promovendo mudanças efetivas no planejamento, na organização
e nas estratégias de atendimentos a essas pessoas, com serviços interprofissionais e longitudinais sendo tecidos de formas inéditas.
Os usuários que realizam tratamento por TMC na APS puderam contribuir significativamente para a compreensão das relações de cuidado em saúde mental,
apontando o vínculo afetivo estabelecido com os profissionais como potente ferramenta de adesão ao tratamento e de progressos em seus processos saúde/doença.
Atravessando todo esse contexto, o paradigma sistêmico e a abordagem
psicológica sistêmica mostraram-se como campos de conhecimento pouco reconhecidos pelos psicólogos da RMSF, porém sendo entendidos como saberes
emergentes condizentes com as realidades encontradas na APS, principalmente
com pessoas que passam por TMC.
O percurso na saúde pública, dentro do contexto da saúde mental, mostra
fragilidades e descompassos no cuidado às pessoas e aos próprios profissionais, fomentando distanciamento interpessoal e posturas prescritivas em uma
relação construída a base de hierarquia e valorização da doença. Nesse senti24
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do, é necessária a conscientização do caminho e das estruturas históricas que
influenciam diretamente os atuais contextos de trabalho com pessoas que apresentam TMC, para então, a partir de uma apropriação cuidadosa dos papéis e
das práticas de saúde, propor transformações profundas e soluções bem estruturadas, que levem em consideração a complexa rede de vivências que permeia
a comunidade e a APS.
Esse estudo possibilitou encontros de perspectivas e estratégias em saúde,
promovendo reflexões a partir das falas de profissionais e usuários do serviço,
compreende-os como integrantes e protagonistas de um sistema que suscita a
abertura para o afeto e o vínculo como vetores de desenvolvimento humano, fomentando a construção de novas práticas em saúde, como elucidado: “É o amor
meu filho. Olha que o amor cura” [sic] (Sujeito 2, fevereiro de 2015).
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Dependência Química: Um Estudo de Caso de Terapia de Casal
Danielle Doss Damo Martins da Silva1
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Resumo
O presente estudo de caso discorre sobre a situação terapêutica de um casal que apresenta como sintomatologia a dependência química, atualmente controlada, do jovem esposo. O casal tratado em psicoterapia de casal há mais de
um ano, está sendo atendido pelas autoras do artigo em formato de co-terapia.
Foi realizado estudo bibliográfico sobre dependência química, bem como consulta e análise dos prontuários do casal, relacionando pontos relevantes destes
com o processo. Aspectos como codependência, segredos, questões sexuais e
a não diferenciação das famílias de origem são tratados neste artigo. Além disso,
o estudo permite a visualização da importância do entendimento sistêmico para
o tratamento e manutenção em casos de dependência química.
Após, foram relacionados os pontos relevantes do processo psicoterapêutico com a literatura, a partir da elaboração de inferências foram feitas as interpretações dos resultados do estudo de caso e a elaboração do artigo.
Palavras-chave: dependência química; psicoterapia; casal; codependência.
Addiction : A Case Study of a Couple Therapy
Abstract
This case study discusses the therapeutic situation of a couple who presents
symptoms of chemical dependency of the young husband, currently controlled.
The couple treated in couple psychotherapy for more than a year, it is being attended by the article’s authors in co-therapy format. Aspects like codependency,
secrets, sexual issues and non differentiation of their families of origin are covered
in this article. Furthermore, the study aknowlledges the importance of the systemic
understanding for treatment and maintenance in cases of chemical dependency.
Keywords: chemical dependency; psychotherapy; couple; codependency.
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1. Introdução
O presente artigo, intitulado “Dependência química: Um estudo de caso de
terapia de casal”, apresenta o estudo de caso de um atendimento desenvolvido
em co-terapia pelas autoras deste texto, em uma clínica particular de Psicologia,
em Santa Catarina.
A relação dos familiares com um paciente diagnosticado como portador do
Transtorno por uso de Substância Psicoativa é um assunto muito discutido na
área acadêmica, devido às muitas especulações sobre o tratamento familiar ou
de casal nessas situações. Acredita-se que a família pode ser um fator de risco
e/ou de proteção frente ao uso e abuso de drogas.
A ideia do estudo de caso surgiu a partir do interesse das autoras em discorrer sobre a prática clínica, no âmbito privado, do atendimento que envolve a
psicoterapia de usuários de substâncias psicoativas e seu cônjuge/e sua família.
Também para atender à vasta demanda que envolve tal assunto e a crescente
necessidade de se conhecer experiências positivas no campo da dependência
química.
Dentro do sistema familiar, a díade casal abre espaço para uma análise especial, pois as dificuldades conjugais podem ter efeitos importantes na qualidade
de vida familiar e no uso e abuso de substâncias.
Nesse contexto, o estudo de caso partiu das seguintes perguntas disparadoras: como o acompanhamento conjugal pode contribuir no processo psicoterapêutico de um jovem esposo dependente químico? O problema foi desdobrado
nos seguintes objetivos: compreender o processo psicoterapêutico do casal em
acompanhamento; reconhecer aspectos relacionados aos familiares do usuário
de substância psicoativa; conhecer os fatores que caracterizam a codependência do cônjuge.
Este estudo discorre sobre o transtorno por uso de substância psicoativa e
a codependência, a abordagem sistêmica na dependência química, o processo
psicoterapêutico e o envolvimento do cônjuge no tratamento.
Também pretende refletir sobre os significados das relações humanas, possibilitando a compreensão da realidade e investigando os significados particulares dos indivíduos, bem como seus motivos, aspirações, crenças e valores.
2. Procedimentos metodológicos
O estudo de caso estuda o fenômeno da dependência química investigando
um paciente, diagnosticado, por um profissional de psiquiatria da cidade, com
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Transtorno por Uso de Substância Psicoativa e sua esposa em Psicoterapia de
Casal desde junho de 2013 a novembro de 2016, quando foi finalizado o presente artigo.
O levantamento das informações iniciais se deu a partir da análise documental dos prontuários de atendimento dos sujeitos do estudo de caso, mantendo o olhar clínico voltado para os objetivos citados anteriormente. Na fase inicial
do estudo, foram selecionadas as referências bibliográficas a serem consultadas, formulados os objetivos e as questões do estudo de caso, e elaborados
os tópicos a serem observados nos prontuários e nas futuras sessões de psicoterapia. Foi iniciada a leitura detalhada e minuciosa da literatura relacionada
ao Transtorno por Uso de Substância Psicoativas ou Dependência Química nas
obras clássicas e artigos mais recentes. Após, foram relacionados os pontos
relevantes do processo psicoterapêutico com a literatura, a partir da elaboração
de inferências foram feitas as interpretações dos resultados do estudo de caso
e a elaboração do artigo.
Para fundamentar a construção do presente estudo de caso as autoras pesquisaram a respeito de alguns dos fatores relacionados à problemática da dependência química, a partir de livros, capítulos as e artigos científicos publicados
no Brasil nos últimos anos escritos por Baptista Neto (2009); Carter e McGoldrick
(2007); Casanova (2011); Costa (2001); Diehl, Cordeiro e Laranjeira (2011); Fracasso e Landre (2012); Guimarães, Costa, Pessina e Sudbrack (2009); Kalina
(1991); Kreston e Bepko (1994); Kreston e Bepko (2007); Lins (2008); Malbergier
(2006); Osório e Valle (2011); Pratta & Santos (2009); Roudinesco (2003); Santos & Oliveira (2013); Scivoletto e Predeus (2006); Serrat (2001); Vasconcellos e
Prati (2013); Walsh (2005); Washton e Zweben (2009) e Zampieri (2009)
Cabe ressaltar que todos os procedimentos do estudo de caso foram desenvolvidos com ética, resguardando o sigilo das informações dos participantes
do estudo. Os sujeitos envolvidos autorizaram a realização deste por meio do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
2.1 Sujeitos do estudo de caso
O atendimento do casal iniciou em junho de 2013, após o encaminhamento
de uma profissional psicóloga que atendia o jovem esposo, diagnosticado com
Transtorno por uso de substâncias psicoativas, em terapia individual, por acreditar que a psicoterapia de casal poderia contribuir de forma mais eficiente. As
sessões de psicoterapia de casal, ao longo do primeiro ano, foram semanais
e, ao iniciar o segundo ano de acompanhamento, os encontros passaram a ter
uma periodicidade quinzenal e permanecem até os dias atuais nesse formato.
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O paciente em tela e sua esposa foram os sujeitos do estudo de caso e serão
apresentados adiante. Tiveram seus nomes substituídos por pseudônimos para
resguardar suas identidades: Gabriel e Kátia.
Em dois momentos do tratamento, os pais do casal foram chamados à terapia separadamente, ou seja, os pais de Gabriel em um momento e os pais de Kátia em outro momento. Em ambos os casos, o casal esteve presente na sessão.
Foram realizadas, por duas vezes, sessões individuais com cada um do casal.
3. Referencial teórico
3.1 Transtorno por uso de substâncias psicoativas ou dependência
química
O aumento progressivo do uso de substâncias psicoativas nos últimos anos
tem sido um tema de preocupação social. É, atualmente, tratado como uma
questão de saúde pública. A dependência química, segundo estudiosos do tema,
exige prevenção, tratamento e recuperação (Baptista Neto, 2009; Pratta & Santos, 2009; Santos & Oliveira, 2013).
O uso de substâncias psicoativas, ou seja, o uso de substâncias que causam mudanças acentuadas na interação do indivíduo com o meio (Costa, 2001)
passa, na dependência química, a exercer um lugar central na vida do indivíduo.
A substância, através do prazer que gera, substitui outras formas de prazer, além
de preencher lacunas psicológicas importantes. Krestan e Bepko (2007) levantam a questão da dependência psicológica da substância, argumentando que o
fato de a droga proporcionar desinibição, prazer, onipotência, relaxamento, assim como uma forma de enfrentar seus medos, faz com que ela ocupe um papel
importante para o indivíduo. Consideram uma relação que se constrói ao longo
do tempo e que nada tem a ver com a constituição física, de personalidade,
sexo, status social, idade ou raça.
De acordo com o Manual diagnóstico de transtornos mentais (DSM-V), o
Transtorno por uso de substâncias psicoativas consiste “na presença de um
agrupamento de sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos indicando
que o indivíduo continua utilizando uma substância, apesar de problemas significativos relacionados a ela” (APA, 2014, p. 483). A dependência química, dessa
forma, é tida como um transtorno, uma doença de caráter crônico que precisa de
tratamento e acompanhamento.
É consenso entre autores (Casanova, 2011; Lins, 2008; Malbergier, 2006
& Serrat, 2001) que existem fatores familiares e socioculturais que estimulam
e perpetuam o uso de álcool e outras drogas na dinâmica familiar. Tais fato-
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res podem aparecer caracterizados na: “dependência emocional transgeracional, codependência, dificuldades de lidar com limites, mecanismo de negação/
segredo familiar, luto complicado, papéis entre os membros de super-responsáveis controlando os sub-responsáveis” (Lins, 2008, p.29). Ao estudar o tema
dependência química, observa-se que o uso de substâncias psicoativas e a sua
dependência se insere na família e costuma perpetuar-se por várias gerações. É
comum que os membros da família acompanhem o estilo de vida do dependente
químico e reajam complementando o comportamento, reproduzindo o padrão
aprendido. Podem, também, passar a cuidar do dependente químico, deixando
suas vidas particulares de lado, para manter o que se chama de codependência.
Esse termo tem sido alvo de controvertidas definições e vem recebendo mais
atenção por ter-se admitido sua importância nos tratamentos e intervenções sociais em várias situações relacionadas, principalmente, à saúde. Nessas discussões, os assuntos pontuados, como origem, sintomas e prevalência, ainda têm
discordâncias dependendo dos teóricos que os abordam (Zampieri, 2004).
As atitudes disfuncionais em uma família ou casal podem se repetir automaticamente, mantendo o status quo da adicção que se mostra nos comportamentos complementares (Roudinesco, 2003). Uma característica bastante comum
no funcionamento familiar, que se pode inclusive chamar de padrão, é a dificuldade de autonomia do dependente químico (Kalina, 1991). Tal característica
ocupa lugar entre os padrões não adaptativos de comportamento. Esse padrão
costuma ser um dos aspectos relevantes do desenvolvimento do indivíduo e da
família no uso e na dependência de drogas.
3.1.1 Álcool e cocaína
Estima-se que 68,7% da população brasileira tenha feito uso de álcool na
vida. Os dados indicam que dessa fatia populacional, 77,3% são homens e
60,6% são mulheres (Scivoletto & Predeus, 2006, p. 159). Tal informação revela
que o álcool é uma substância que está presente na maioria das famílias brasileiras, o que pode naturalizar o seu uso e como consequência o seu abuso.
A dependência de álcool conta com uma variedade de conceitos e teorias
acerca de suas causas. Segundo Scivoletto e Predeus (2006), um dos conceitos
é que a dependência de álcool é uma forma alterada da relação do indivíduo e
seu modo de consumir a bebida. Isso amplia a questão do álcool para o contexto
no qual o consumo e suas consequências afetam o indivíduo e as pessoas mais
próximas.
O álcool age no sistema nervoso central e seu uso causa/gera sensações
e sintomas como: sonolência, apatia, língua enrolada, confusão, desorientação,
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falta de coordenação, tremores, agressividade, diminuição de reflexos, vertigens, diminuição de atenção, diminuição de memória, náuseas e vômitos (Diehl,
Cordeiro & Laranjeira, 2011, p.135). O uso continuado da substância etílica pode
acarretar prejuízos cognitivos relacionados à memória, organização viso espacial, problemas psicomotores e de tomada de decisão.
Quanto ao uso de cocaína, no Brasil, dados do I Levantamento Domiciliar
sobre uso de Drogas Psicotrópicas, realizado em 2001, indicam que 2,3% da
população fez ou continua fazendo uso da substância (Malbergier, 2006, p. 168).
Esse dado indica que o uso de cocaína tem aumentado rapidamente, principalmente entre os jovens.
A substância age diretamente no sistema nervoso central e o início de sua
ação ocorre entre 10 e 15 minutos se utilizada em pó e entre três e cinco minutos se injetada. As sensações e os sintomas identificados após o uso são: excitabilidade, irritabilidade, aumento da pressão arterial, taquicardia, alucinações
principalmente paranoicas, delírio e aumento da energia e da concentração com
hiperatividade, assim como insônia e perda de apetite (Diehl, Cordeiro & Laranjeira, 2011, p. 174). O uso da droga, dessa forma, favorece ações que provocam
problemas conjugais, de trânsito e com a Justiça (Malbergier, 2006, p.168).
A dependência de qualquer uma das substâncias citadas é considerada crônica e necessita de tratamento continuado. Alguns autores (Carter & McGoldrick,
2007; Diehl, Cordeiro & Laranjeira, 2011 & Fracasso & Landre, 2012) fazem
uma importante correlação entre o álcool e a cocaína, considerando que o uso
intenso e sem controle do primeiro poderá desencadear, quando utilizado, a dependência da segunda, como um gatilho. Tal consideração justifica o tratamento
de abstinência total em usuários multidependentes.
3.2 Fatores do sistema familiar
A tarefa inicial da família é o cuidado e a proteção das crianças. Com o crescimento dos filhos, sua tarefa consiste em deixar para trás o controle e o poder
que exercia sobre o agora jovem adulto, anteriormente dependente. Essa costuma ser uma dificuldade observada nos casos de dependência química, pois a
inabilidade dos pais em permitir que os filhos cresçam e passem a assumir as
consequências de suas escolhas costuma resultar em uma dependência crônica
e maléfica que pode gerar sintomas importantes, como é o caso do transtorno
por uso de substâncias psicoativas.
As famílias, da mesma forma que os indivíduos, possuem um ciclo vital:
nascem, crescem, amadurecem, se reproduzem em novas famílias e encerram
com a morte daqueles que a originaram (Osório, 2013). Tal concepção reforça a
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ideia de que a família e seu ciclo vital sejam dinâmicos e processuais, inseridos
no contexto macro de desenvolvimento humano.
Segundo as autoras referências na questão do ciclo de vida da família, Carter e McGoldrick (2007), o desenvolvimento da carreira do jovem adulto apresenta ao sistema familiar um grande desafio, levando em consideração que todos
estarão envolvidos e que deverão tolerar as tentativas e erros comuns para a
satisfatória resolução dessa fase. É preciso ter claro que o jovem, ao escolher
sua carreira, pode demonstrar ambiguidade, confusão e súbitas mudanças de
opiniões e caminhos a seguir. Tal situação pode gerar um nível de ansiedade
e reatividade nos pais, o que de alguma forma pode limitar a possibilidade de
escolha do jovem.
Segundo Carter e McGoldrick (2007), a solução satisfatória dessa transição
para a família requer a capacidade de a mesma tolerar a separação e a independência, permanecendo ao mesmo tempo conectados. É claro que o grau de
tolerância possível para os pais-filhos é determinado, em parte, pela vivência e
resolução de problemas de separação com seus próprios pais (família ampliada); pela tolerância dos pais em relação à reatividade dos filhos; pela aceitação
de ligações emocionais e de estilos de vida fora da família imediata e pela tolerância das experimentações de escolhas profissionais dos jovens.
Quando se fala em desenvolvimento profissional, a ansiedade pode ser alta
se o jovem adulto não está em nível de ingressar na carreira de escolha, em alto
grau de comprometimento, ficando vulnerável à dúvida em relação a si mesmo.
Essa vulnerabilidade pode acrescer com a ansiedade aumentada na geração
paterna, em relação à capacidade dos filhos de alcançarem seus objetivos. Se
essa luta por uma identidade vocacional não tiver muitos conflitos, mesmo assim,
os jovens adultos podem ficar ambivalentes em relação à busca por conselhos
dos pais ou de outros adultos da família. Isso está ligado ao senso de orgulho, a
uma necessidade de manter independência, o que pode levar o jovem adulto a
privar-se de um sistema de apoio muito necessário durante todo esse processo
de transição (Carter & McGoldrick, 2007).
As autoras entendem que geralmente os jovens do sexo masculino lutam
por uma questão mais equilibrada de energia na família, ao invés de investirem
todos os seus recursos na sua carreira. Algumas vezes, essa posição pode gerar uma desaprovação real ou percebida por parte do pai. Já para as mulheres,
principalmente as que possuem mães que não trabalham fora, existe uma grande expectativa de serem capazes de conseguir alcançar êxito nas áreas profissionais, familiar e de relacionamento. Percebe-se, conforme apontam Carter e
McGoldrick (2007), que é na área emocional (intimidade) e de relacionamentos
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que surge o maior estresse nessa fase, quando já se tem estabelecida a carreira
profissional, com independência financeira e crescente senso de segurança pessoal, as questões de isolamento, de compartilhar e completar-se como pessoa
assume um papel principal.
Um aspecto relevante para as autoras é a intimidade que, na fase do jovem
adulto, consiste de um inevitável estresse e perturbação à medida que o indivíduo passa de uma orientação individual para uma orientação interdependente de
eu. É nessa diferenciação do eu que o inter-relacionamento entre o jovem adulto
em desenvolvimento e o sistema familiar está aparente, circulando através dos
mecanismos do processo de projeção familiar, dos triângulos na família de origem e dos eventos nodais. Osório (2013) ressalta que tão logo a família cumpra
suas funções de promover o desenvolvimento biopsicossocial do indivíduo e a
perpetuação da espécie ela está fadada à dissolução.
A programação familiar descreve como as pessoas aprendem expectativas, atitudes, orientações e conceitos funcionais e disfuncionais (em relação ao eu, outros e
relacionamentos). No processo de projeção familiar, os indivíduos são imbuídos com
características e obrigações emocionais de predecessores, com as quais existem
questões familiares não resolvidas. Os indivíduos saem da família de origem para
o mundo do casamento programados para desempenharem papéis e personagens
pertencentes às pessoas, relacionamentos e eventos que já estavam enterrados,
mas não necessariamente resolvidos (Carter & McGoldrick, 2007).
As autoras discutem o fato de que clinicamente, quanto antes essas questões de fusão na família forem resolvidas, o desenvolvimento de novos relacionamentos será mais fácil, com verdadeira intimidade e mais livre de projeção da
família de origem. O triângulo conectando o indivíduo com os pais também pode
determinar potenciais e limitações para a intimidade. Resumindo, quanto mais
alta a frequência e severidade dos eventos nodais no sistema familiar ampliado
e quanto menor a maturidade emocional, mais alto será o nível de ansiedade e
maior a probabilidade de sintomas individuais ou relacionados.
3.3 Abordagem sistêmica: dependência química e a codependência
Entender a dependência química sob a ótica da perspectiva sistêmica requer
uma mudança de paradigmas, pois se cria uma nova visão sobre a situação da
dependência química. Segundo os autores Guimarães, Costa, Pessina & Sudbrack (2009), o olhar sistêmico permite ir além das hipóteses explicativas restritas às
questões individuais. Acreditam em explicações que “se caracterizam pela inclusão
de pessoas, relacionamentos, contextos de vida, visões de mundo e compreensões
acerca de problemas”. (Guimarães, Costa, Pessina & Sudbrack, 2011, p.350).
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É consenso entre os autores sistêmicos que a droga não pode ser estudada
ou abordada com o usuário, fora do contexto social e familiar. Nesse sentido
Guimarães, Costa, Pessina & Sudbrack, (2009) citam:
A abordagem sistêmica da drogadicção nos conduz a uma análise que
extrapola a leitura do sintoma no contexto familiar, abrangendo aspectos mais
amplos: institucionais e sociais. Trata-se de uma contribuição muito útil para
a compreensão do fenômeno das drogas no cenário brasileiro, onde se configura uma trama complexa, envolvendo sobremaneira questões econômicas
e sociais (p.351).
O uso de substâncias psicoativas por parte de um membro do grupo familiar
é tido como uma reação à disfuncionalidade do sistema como um todo. Tal perspectiva, tira do indivíduo drogadicto o papel de vilão e divide entre os membros
do grupo a responsabilidade pela doença. O lugar do indivíduo dependente
químico passa a ser de membro identificado e da família, de codependentes.
A codependência é uma das áreas que vem sendo explorada atualmente
com muita ênfase em famílias de usuários de drogas lícitas e ilícitas. É possível
identificá-la presente nas relações familiares disfuncionais, nas quais uma pessoa desempenha o papel de “cuidador” do dependente, e este ocupa o papel de
doente. O codependente passa a organizar a sua vida em torno do dependente
químico, resultando em sérios prejuízos nas áreas biopsicossocial (Vasconcellos
& Prati, 2013, p.6). Na abordagem sistêmica, considera-se a codependência
como um problema de relação de dependência do casal, caracterizado por frequentes estados de insatisfação e sofrimento pessoal, nos quais a mulher, por
exemplo, está envolvida em atender as necessidades de seu marido e de outras
pessoas, sem considerar as suas próprias vontades, dessa forma, mantendo um
ciclo de manutenção de doença.
O codependente convive de forma direta com o dependente químico e/ou
por extensão, às pessoas que por motivo crônico viveram relações parentalizadas na família de origem, assumindo precocemente responsabilidades inadequadas para a idade e o contexto cultural. Para as mesmas autoras, essas
relações caracterizam-se por um jogo de comportamento mal adaptativos e compulsivos, sempre aprendidas na convivência familiar, a fim de sobreviver ao se
encontrar sob grande estresse ou intensa e prolongada dor.
Em resumo, o conceito de codependência é uma obsessão familiar sobre
o comportamento e bem-estar do dependente químico, em que a organização
familiar passa a ser unicamente o controle absoluto do consumo da substância
e não dispensar atenção às demais relações. Apesar disso, é muito comum a
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resistência dos integrantes do sistema em aderir ao tratamento. Frase básica
desse processo familiar “curem-no sem mexer conosco”. Existe uma imensa
resistência da família em participar do processo de mudança, pois isso envolveria a mudança de todos os membros e das formas de relação. (Zampieri,
2009).
4. Apresentação do caso clínico
Segue a apresentação dos sujeitos do estudo, assim como a descrição do
funcionamento do casal e do processo psicoterapêutico.
4.1 Gabriel
Jovem de 27 anos, casado há dois anos, atualmente trabalha na loja dos sogros como técnico de equipamentos hidráulicos. Filho mais velho de uma família
de quatro pessoas. Sempre foi envolvido com atividades que proporcionavam
aventura e independência. Iniciou o uso de substâncias psicoativas a partir do
tabaco, aos 14 anos, seguido pelo álcool (uso intenso e frequente). O início do
uso de maconha se deu aos 17 anos e o início do uso de cocaína, aos 20 anos.
Nessa época, Gabriel trabalhava no turno da madrugada em uma cooperativa
da cidade, o que segundo ele, facilitava o uso, já que não tinha tanto controle
por parte dos pais. Os pais ficaram “realmente sabendo” do uso exacerbado de
cocaína, no momento em que Gabriel recorreu a eles pedindo dinheiro para pagar traficantes. A esposa sabia do uso e mantinha segredo dos sogros e de seus
pais. Quando o casal engravidou, Gabriel passou a trabalhar para os sogros que
desconfiaram de que algo estaria acontecendo, visto o comportamento estranho
de Gabriel e o sumiço de dinheiro do caixa. Ao pressionar a filha, o casal de pais
obteve a verdade e relatou aos pais de Gabriel.
Gabriel iniciou tratamento psicológico e psiquiátrico individual e o manteve
por aproximadamente 6 meses, até ser encaminhado para terapia de casal.
Atualmente Gabriel toma medicação de controle: antietanol3 e antidepressi4
vo , além da psicoterapia casal que se estende há dois anos, continua fazendo
uso de tabaco e durante esse período teve três lapsos5.

3

Antietanol: medicamento que age para evitar o uso de bebida alcóolica, causando alguns sintomas
negativos quando da ingestão do álcool.
4
Antidepressivo: medicamento que age no Sistema Nervoso Central, compensando o desequilíbrio
de determinado neurotransmissor.
5
Lapsos: (do latim lapsus, escorregão) remete a um ato isolado de usar a droga que se está tentando abandonar.
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4.2 Kátia
Mulher de 23 anos, casada com Gabriel. Filha mais velha, com dois irmãos:
uma mulher de 20 anos e um garoto de 11 anos. Formada em Fisioterapia, sem
nunca ter exercido a profissão. Trabalha na loja dos pais.
Kátia teve epilepsia quando bebê e tomou medicação antiepilética até os 16
anos. Demonstra apatia, principalmente em relação à mãe, que exerce grande
domínio sobre ela. Kátia apresenta dificuldades em demonstrar e expressar seus
sentimentos e vontades.
4.3 Funcionamento do casal
O casal manteve segredo do uso de substâncias de Gabriel por aproximadamente um ano, o que exacerbava as discussões e afastamento dos mesmos, visto
que as promessas feitas por Gabriel de interromper o uso não eram cumpridas.
Gabriel e Kátia apresentam dificuldades de comunicação, já que Gabriel
é bastante falante e consegue argumentar facilmente suas ideias e Kátia tem
limitações para expressar-se. O casal é complementar no que se refere à impulsividade de Gabriel e à introversão de Kátia.
O casal também apresenta problemas de ordem sexual, com queixa por
parte de Gabriel de apatia sexual da esposa. Kátia relatou nunca ter sentido um
orgasmo e conta o quanto sofreu quando Gabriel usava cocaína e usava a web
para se masturbar ao vivo com outras mulheres.
Gabriel e Kátia constituem uma família com dificuldades de controle. Gabriel
fez uso de álcool e cocaína por sete anos e atualmente continua usando somente tabaco de maneira compulsiva, salvo momentos que durante o tratamento
teve lapsos. Kátia apresenta características de codependência associada ao fato
de ter uma mãe que age de modo a controlar sua vida, mantendo-a em uma
posição infantilizada. Com o exposto acima, podemos inferir que tanto Gabriel e
Kátia, como seus familiares, mantém interações relacionais que consideramos
disfuncionais.
Os segredos familiares, característica de famílias com casos de dependência química, se mostrou presente nessa família. Assim como os segredos mantidos por Gabriel e Kátia, os pais de ambos mantiveram em segredo encontros
para decidirem tratar de problemas relacionados ao jovem casal (seus filhos)
sem a presença ou consentimento dos mesmos, inclusive tratando de questões
relacionadas ao trabalho, salário e investimentos dos jovens.
A mãe de Gabriel tem ocupado uma posição de vítima da dependência,
tentando transmitir ao filho que acredita em sua recuperação, ao mesmo tempo
que negligencia cuidados como não servir em sua casa bebida alcóolica, por
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acreditar que Gabriel é quem deve ter o controle. O pai sempre exigiu que o filho
tivesse um alto desempenho no trabalho e reage negativamente aos desejos de
investimentos da jovem família. Sente-se extremamente desqualificado como
pai a cada lapso de Gabriel e se entristece ao reconhecer que a dependência
química é uma doença crônica que precisa de tratamento prolongado e cuidados
permanentes.
A mãe de Kátia demonstrou ser uma pessoa de caráter rígido e controlador.
Tem o hábito de manter o controle dos filhos, do marido e da empresa da família.
Demonstra insatisfação na escolha da filha pelo parceiro. Costuma desvalorizar
o trabalho de ambos na empresa, assim como mantém acesso a todos os gastos do casal. A mãe parece não admirar ou valorizar Kátia como filha, mulher ou
mãe. O pai tem se envolvido nas questões do casal apenas a pedido da esposa.
Exerce o papel de fiscalizador das atividades de Gabriel, visto que trabalham na
mesma função e quase sempre juntos.
Na empresa dos pais de Kátia, na qual o casal trabalha, ambos têm a expectativa de “herdar” brevemente a empresa, visto que os pais de Kátia pretendem
parar de trabalhar. Essa expectativa, estimulada pelos proprietários, os mantém
na condição de aceitação de todas as regras impostas pelos pais de Kátia, inclusive com salários de valores abaixo do padrão de mercado empregados pela
categoria. As contas do casal são registradas em um caderno, que fica na loja,
e que no dia do pagamento é consultado para verificação por parte da mãe de
Kátia de quanto o casal ainda tem para receber.
Kátia é a responsável pela organização financeira do casal, visto que Gabriel não fica com dinheiro. Essa situação foi uma estratégia encontrada por eles
para evitar recaídas. Gabriel é bastante impulsivo em relação a compras, sendo
que Kátia, ao contrário, é bastante regrada e contida. O casal não discute abertamente acerca de gastos. Kátia eventualmente, em terapia, relatou o desgosto
pela forma que Gabriel lida com as questões financeiras, e não se sente confortável em proporcionar mais liberdade a ele em relação ao dinheiro.
A situação de dependência química gera desconforto no casal e nas famílias
extensas, que a cada lapso se movimenta com cobranças, reprimendas, exigências de promessas e mais controle.
Em relação à filha do jovem casal, atualmente com um ano e quatro meses de idade, parecem desempenhar as funções maternas e paternas de forma
adequada. Kátia exerce maior poder nas decisões relativas a ela, mesmo que
aparentemente seja Gabriel o mais falante e expansivo. É também a mãe que
se responsabiliza por grande parte dos cuidados com a criança, sendo auxiliada
pelo pai, apenas quando solicita.
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O casal enfrenta dificuldades sexuais como baixa libido e anorgasmia de
Kátia e sentimentos de traição gerados pelos comportamentos promíscuos de
Gabriel, quando sob efeito de cocaína. Após um tempo de casados, e anteriormente ao início da psicoterapia, Kátia percebeu que quando Gabriel fazia uso
de cocaína e permanecia acordado durante a madrugada, usava a internet para
masturbar-se com a utilização da webcam. Tal situação é referida por Kátia, em
sessão individual, como de extremo sofrimento e medo de repetição. Cabe salientar que as duas sessões individuais foram escolhidas pelas Psicólogas como
método investigativo pela dificuldade de Kátia em conversar e demonstrar seus
sentimentos na frente do marido.
Os jovens apresentam grandes dificuldades de comunicar sofrimentos e
emoções. Ficam, na maior parte do tempo, presos a questões de ordem prática. Kátia sente muitas dificuldades inclusive de reconhecer seus sentimentos e
emoções, parece barrar qualquer emoção a fim de evitar sofrimento. Gabriel tem
dificuldades de enxergar suas próprias inadequações, projetando nos outros,
suas limitações.
5. Discussão do Caso
A família, ao longo da evolução da humanidade, tem vivido muitas transformações em sua estrutura e dinâmica. Segundo, Osório e Do Valle (2011), a crise
que a família tem passado pode ser entendida como uma ameaça à desintegração, ou mesmo uma possibilidade de evolução para padrões mais satisfatórios
de relações. Essa crise tem ligação direta com a contemporaneidade e com os
processos decorrentes desta.
O sistema familiar se modifica ao longo do tempo, à medida em que seus integrantes crescem e envelhecem (Casanova, 2011). A qualquer momento, qualquer uma das mudanças que ocorram, como nascimentos, casamentos, adoecimentos, mortes, entre outras, pode afetar profundamente o sistema, gerando
sintomas de adoecimentos de diferentes níveis de gravidade.
Frente a essa situação, uma hipótese a ser avaliada é a que o uso do álcool, na vida de Gabriel, pode ter sido uma resposta a transições ou estresses
específicos do ciclo de vida da família ou do indivíduo. Um genograma trigeracional, o exame de obstáculos desenvolvimentais significativos, padrão de
manejos anteriores e interações triangulares dentro da família foram cruciais
para esta identificação. A avaliação da fase desenvolvimental em que o beber
tornou-se problemático na família pode alertar para a dinâmica familiar que
precisa ser tratada.
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A fase do jovem adulto, como era o caso de Gabriel, quando iniciou o uso de
substâncias psicoativas, é uma fase de individuação, em que o indivíduo busca
autonomia de ordem financeira e emocional, ainda que com o desejo de manter o pertencimento à família. Tais buscas, que segundo Casanova (2011), não
são situações antagônicas, pois quanto maior o sentimento de pertencimento,
maiores as possiblidades de individuação, convivem concomitantemente nesse
período de transição.
Essa fase é permeada por muitos desafios, como, por exemplo, o de guiar
a própria vida, de assumir as responsabilidades por todos os seus atos, além
do difícil desafio de “perdoar ou aceitar eventuais erros paternos ocorridos no
passado, mesmo que não os reconheçam” (Casanova, 2011, p. 181). Nesse
momento da vida, questões internas conflitantes, surgem e trazem à tona dificuldades relacionais com as famílias de origem, visto que é nesse momento que a
individuação passaria a ocorrer. Uma individuação negativa pode trazer consigo
um aprisionamento à família de origem, através de sintomas, tais como o de Gabriel, que acaba por se manter como o filho problemático, que requer atenção e
cuidados, mesmo após ter saído de casa para constituir família.
Gabriel e Kátia passaram ao momento do casamento sem que pudessem
realmente se diferenciar de suas famílias de origem. Ambos trouxeram consigo,
para o encontro matrimonial, dificuldades relacionais com seus pais, o que dificulta que criem para a sua relação, novas regras ou mesmo “releituras” das regras entre os pais (Casanova, 2011), em comum acordo. Os conflitos de filhos e
pais acabam por interferir indiretamente na forma que o casal se relaciona entre
si. As mesmas mensagens inconsistentes e obscuras (não claras) repetem-se.
Segundo Walsh (2005), todo relacionamento deveria basear-se em mensagens claras e consistentes que pudessem integrar palavras e ações. A autora
acredita também na importância de esclarecer situações ambíguas que poderiam levar a más interpretações, buscando sempre falar e ouvir a verdade. O
casal Gabriel e Kátia, assim como seus familiares, demonstram dificuldades em
ouvir e falar a verdade. Costumam guardar segredos de suas ações ou mesmo
percepções ou sentimentos, vergonha ou acusações, com o intuito de não despertar uma recaída. Não percebem que esse é um dos funcionamentos patológicos comuns na dependência química.
O segredo gera fantasias inconscientes que podem despertar no dependente químico sentimentos de abandono e de traição. Segundo Krestan e Bepko
(2007), a guarda de um segredo bloqueia o fluxo de informações, privando as
pessoas envolvidas do conhecimento da verdade. As autoras afirmam que o segredo em uma família com abuso de drogas está no núcleo do problema.
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Nesse sentido, o ideal, como sugere Walsh (2005), é que todas as decisões
sejam compartilhadas de forma que todos os envolvidos possam conhecer e
entender a situação e os sentimentos gerados por esta. Tal forma de lidar com
os problemas podem contribuir para a diferenciação e autonomia de Gabriel e
Kátia, assim como prevenir eventuais lapsos ou recaídas6.
A codependência exercida por Kátia aparece na dificuldade de ajustes saudáveis entre os dois. Washton e Zweben (2009) descrevem o codependente
como alguém que perpetua o comportamento adictivo, tomando formas, muitas
vezes, de evitar, proteger, minimizar, ser conveniente, tentar controlar o comportamento do dependente químico, assumir reponsabilidades e proteger o indivíduo de qualquer forma das consequências de seus comportamentos. Há momentos importantes na vida do casal em que a atenção de Kátia é desviada de
suas próprias necessidades para o comportamento de Gabriel. Kátia costumava,
antes da psicoterapia, suportar sozinha a dependência de Gabriel, sem dividir a
situação com seus pais e sogros, ou seja, mantendo um segredo e protegendo
Gabriel de assumir as consequências de seus comportamentos. Zampieri (2009)
considera algumas características comuns aos codependentes, que podem ser
identificadas em Kátia, como a atração por pessoas explosivas; a necessidade
de ajudar ou de assumir compromissos abandonados pelo parceiro, acompanhado de intenso sofrimento; além da expressão de pessimismo acerca do futuro.
Sair do papel de codependente é uma das mudanças que Kátia precisa
alcançar. Ao mesmo tempo que poderá ser um apoio emocional para Gabriel,
não poderá protegê-lo de seus comportamentos. Essa divisão entre ser apoio e
protegê-lo é muito tênue, mas poderá ser atingida, visto os avanços emocionais
conseguidos por Kátia até o momento.
Terá que haver um cuidado importante para que as famílias de origem não
tomem para si o papel de codependência, visto que é muito comum que as
mães o tomem. Ambas as famílias devem agir no sentido de provocar e estimular a independência e autonomia do jovem casal, mesmo que aos olhos dos
pais e mães isso pareça com abandono. É preciso que Gabriel e Kátia possam
diferenciar-se de suas famílias para que possam “formar e viver” a sua, sem a
necessidade do sintoma.
Percebe-se no percurso da psicoterapia que as famílias de origem têm iniciado, ainda com alguma dificuldade, o processo de percebê-los como adultos,
capazes de criar uma família de forma responsável. Kátia tem, lentamente, se
posicionando frente aos pais e Gabriel tem se aproximado de sua família de
6

Recaídas: Retorno sem controle ao uso da substância que estava abstinente. Ao retornar ao uso a
intensidade volta a ser àquela antes da abstinência.
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origem de forma mais adulta. Estão se fortalecendo como filhos adultos e como
casal.
Através deste caso é possível perceber o malefício que segredos e situações não comunicadas de forma eficaz entre o casal e as famílias de origem
podem gerar. Tal constatação indica que a evolução do canal de comunicação
familiar ou conjugal tende a contribuir para a manutenção da saúde e consequentemente o evitamento de lapsos e recaídas, como tem acontecido nesta
situação. O casal tem conseguido lidar com seus medos, angústias e ações de
maneira clara para o parceiro. Kátia tem evoluído a passos largos neste quesito,
o que tem contribuído para que Gabriel também possa avaliar seus comportamentos e sentimentos.
O caso de Gabriel e Kátia ainda não está finalizado. Os lapsos de Gabriel
estão cada vez mais distantes e Kátia tem conseguido mostrar-se em processo
de diferenciação da família de origem.
6. Considerações finais
O presente estudo de caso demonstra a importância de tratar a dependência química de forma sistêmica, com vistas ao contexto social e familiar dos
personagens envolvidos. Como se sabe, o uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas são multifatoriais e fica claro que as interações familiares
tendem a contribuir com a manutenção ou controle da doença. Os ganhos das
intervenções familiares ou de casal podem ser vistos no contexto de vida do paciente e de seus familiares, não de forma imediata, mas construídas e mantidas
conforme a realidade do sistema familiar em questão.
Na abordagem sistêmica, a dependência química é considerada um sintoma do casal/família e não de um indivíduo. Dessa forma, o tratamento para tal
deve incluir todos os membros do sistema, nesse caso a inclusão da esposa, o
que pareceu contribuir para o engajamento do processo de abstinência.
Este estudo atendeu aos objetivos propostos em compreender o processo
psicoterapêutico do casal, conhecendo os fatores que caracterizaram a codependência do cônjuge (esposa) e reconhecendo os aspectos relacionados ao
usuário de substâncias psicoativas, possibilitando o entendimento de que a dependência química é uma doença que pode ter melhora e controle por meio da
psicoterapia de casal, oportunizando também melhora das relações familiares.
O ponto-chave deste processo psicoterápico foi o reconhecimento de que
a terapia de casal trouxe benefícios importantes e contribuiu positivamente para
a mudança no padrão da dependência e para a qualidade de vida familiar. Além
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disso, foi possível visualizar e compreender os fatores que caracterizam a codependência do cônjuge e a abordagem sistêmica em casos como este.
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Codependência e Transgeracionalidade: Estudo de Caso de
Codependência sob a Perspectiva da Teoria Transgeracional Boweniana
Daniely Vitor de Albuquerque1
Eliane Santos Alves2
Resumo
A codependência é definida como uma condição emocional, psicológica e
comportamental, um padrão relacional onde a preocupação e o cuidado com o
outro são maiores que o cuidado consigo mesmo. Sabe-se que a codependência
existe para além dos lares de dependentes químicos. A partir da pratica clinica
com casais com padrão relacional de codependência buscou-se investigar se é
possível identificar aspectos transgeracionais que propiciem o desenvolvimento
deste transtorno. Com base nesta problemática, buscou-se, através de estudo
de caso, investigar os enlaces possíveis entre a codependência e transgeracionalidade sob a perspectiva da teoria transgeracional de Bowen. Identificamos que a forma como o sujeito vivencia a triangulação emocional, processo de
projeção familiar, processo emocional da família nuclear, processo de projeção
multigeracional, posição de nascimento entre irmãos e rompimento emocional e
a diferenciação de self dentro de sua família de origem promove a perpetuação
da codependência como um padrão repetitivo de funcionamento mal adaptativo.
Palavras-chave: codependência; codependente; transgeracionalidade.
Codependency and Transgenerationality: Case Study of Codependency
under Perpective of Bowen’s Transgenerational Theory
Abstract
The codependency is defined as an emotional, psychological and behavioral
condition, a relational pattern where the concern and care for each other is greater than the self-care. it is known that codependency extrapolates homes with
drug addicts homes. From the clinical practice with couples with relational pattern of codependency we sought to investigate whether it is possible to identify
transgenerational aspects that favor the development of this disorder. Based on
1
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EMDR, Coordenadora, Supervisora e Orientadora de artigo do Curso de Especialização em Terapia
Sistêmica de Casal e Família do CEDIPSI.
2

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 6(1), junho, 2016 (45-63)

45

Codependência e Transgeracionalidade – D. V. de Albuquerque; E. S. Alves

this issue, it sought, through case study, to investigate the possible links between
codependency and transgenerationality from the perspective of Bowen’s transgeracional theory. We found that the way the subject experiences the emotional
triangulation, family projection process, emotional process of the nuclear family,
multigenerational design process, birth place among brothers and emotional breakdown and differentiation of self within their family of origin fosters the perpetuation of the codependency as a repeating pattern of maladaptive functioning.
Keywords: codependency; codependent; transgenerationality.
Introdução
A codependência ainda é um tema controverso dentro da Psicologia, demandando uma atenção especial que subsidie o trabalho terapêutico para com aqueles que sofrem com este transtorno. Zampieri (2004b) descreve a codependência
como “uma condição emocional, psicológica e comportamental, como um padrão
relacional e como um transtorno de não-identificação do self” (p.68). Ser codependente diz respeito a estar envolvido diretamente com algum dependente químico
e, por extensão, ter vivido em um ambiente estressante, parentalizado e permeado
por responsabilidades não compatíveis para a idade. A mesma autora salienta
ainda que, a existência de doenças crônicas, deficiências físicas ou mentais ou
qualquer outra condição rígida que instaure um padrão de relacionamento disfuncional, pode levar ao surgimento da codependência nos membros da família.
Pautados no conceito de Zampieri (2004b) de que a própria construção de um
padrão de codependência deva ocorrer transgeracionalmente, buscar-se-á discutir os enlaces possíveis entre a codependência e os aspectos transgeracionais
encontrados na Teoria Sistêmica Transgeracional de Murray Bowen, explorando
os conceitos de diferenciação de self, triangulação emocional, processo emocional
da família nuclear, processo de projeção familiar, processo de transmissão multigeracional, posição de nascimento dos irmãos e rompimento emocional.
Entendemos transgeracionalidade como o que compreende, o que acontece em ou o que diz respeito a várias gerações; é a herança através das gerações
(Souza & Carvalho, 2003). É através dessa transmissão transgeracional que as
famílias passam aos seus membros valores, crenças, legados, mitos e padrões.
Essa transmissão repetitiva de padrões mal adaptados é que perpetua a existência de transtornos dentro das famílias, repetindo a cada geração um sofrimento
já experimentado por outros desta mesma família.
Este trabalho se propõe a investigar através da análise destes conceitos
aplicados a um estudo de caso, a existência da codependência como um padrão
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transgeracional repetitivo mal adaptativo, o que extrapola os lares onde a dependência química existe (Zampieri, 2004b).
Explorar e buscar compreender o fenômeno da codependência mostra-se
importante para que este conceito seja bem compreendido e aplicado; para que
auxilie no diagnóstico e na intervenção terapêutica, a fim de promover a identificação dos padrões transgeracionais repetitivos e disfuncionais do passado,
integrá-los no presente e produzir mudanças que alcancem as gerações futuras.
Codependência
A dependência química é alvo de inúmeros trabalhos científicos, sendo considerada um grave e complexo problema de saúde pública (Prata & Santos, 2009).
Considerando que o dependente é um ser em relacionamento com seu meio, é ele
o porta voz de um sistema disfuncional. Desta forma recaímos sobre a família codependente, aqueles que são complementares ao dependente e que demandam
tratamento e prevenção tanto quanto o dependente (Zampieri, 2004b).
A codependência, porém, não é restrita a familiares de dependentes, manifestando-se em outros contextos e configurações. Zampieri (2012) amplia o
conceito de codependência para além da drogadição, englobando toda e qualquer situação disfuncional e persistente onde alguém é reforçado a manter e
estimular comportamentos inadequados de outros.
Zampieri (2004b) conceitua a pessoa codependente como:
Pessoa que convive de forma direta com alguém que apresenta alguma
dependência química e, em especial, ao álcool. E, por extensão, às pessoas que por qualquer outro motivo crônico viveram uma prolongada relação
parentalizada na família de origem, assumindo precocemente responsabilidades inadequadas para a idade e o contexto cultural (p. 63).
Nossa programação geneticamente nos coloca sobre os cuidados de alguém ao nascer, visto que nossa sobrevivência depende destes cuidados. Essa
mesma programação também imprime em nós sermos cuidadores de outros
seres humanos em outros momentos da vida. Zampieri (2004b) enfatiza que
o saudável é manter uma flexibilidade entre as tendências de cuidar e de ser
cuidado e que a ênfase dada a uma ou outra tendência é que coloca o sujeito
na dependência (ser cuidado na maioria dos papeis que desempenha) ou na
codependência (sendo cuidador em seus papéis).
O conceito de codependência nos fala sobre uma tendência compulsiva em
cuidar e controlar o outro. É dar foco ao outro em detrimentos às suas próprias
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necessidades, é uma constante busca por aprovação para sentir-se seguro e ter
sua identidade. É a doença da perda da autoestima resultando em sofrimento e
prejuízo para o sujeito.
A codependência mostra-se em relacionamentos, diz respeito ao modo de
se relacionar. Manifesta-se, segundo Zampieri (2004, 2012), em duas esferas:
individual – caracterizando o transtorno de personalidade proposto pela mesma
autora, e no grupo sistêmico – onde o grupo todo mostra-se ligado a uma forma
disfuncional e inadequada de funcionar.
Diante deste panorama, daremos foco na codependência existente sem que
a dependência química esteja presente, considerando que um padrão de comportamento dependente, entendido aqui como tendência a demandar cuidados
de outros (ser cuidado), configura-se como suficiente para que dependência e
codependência se retroalimentem dentro de uma relação.
Dentro do contexto familiar, a codependência mostra-se como uma forma de
lidar e sobreviver dentro do ambiente disfuncional e estressante, sem que se crie
possibilidades de sentir-se seguro para fazer suas próprias escolhas (Humberg,
2004) ou a capacidade de separar-se dele, grupo familiar, de maneira saudável.
Segundo Bowen, (1988, In Zampieri, 2012) isso refere-se ao conceito de diferenciação de self que abordaremos ao falar de transgeracionalidade.
Nota-se necessário, ao estudar a codependência, averiguar não somente
a relação presente em que o sujeito se encontra, mas ampliar o olhar para toda
sua historia relacional. É preciso investigar os padrões relacionais aprendidos
em sua família de origem, existência de dependentes químicos, de doenças crônicas, possível parentalização sofrida e o desenvolvimento em ambiente familiar
estressante, reprimido ou não funcional por longos períodos. Não podemos deixar de inserir nesta análise as demais áreas da vida do sujeito, bem como seus
relacionamentos nos diversos grupos sociais em que se insere.
Apesar das diferentes definições de codependência encontradas na literatura, este transtorno ainda não foi reconhecido oficialmente, não constando no
CID-10 e DSM-V. A proposta de inserir a codependência como transtorno de
personalidade é feita por Zampieri (2004a), afirmando ser preciso um aparato
teórico consistente para dar base ao diagnostico e as intervenções necessárias
ao se trabalhar a codependência.
Humberg (2004) ressalta que, apesar desse conceito não ter validade diagnóstica, é preciso defini-lo para que o mesmo seja utilizado da melhor forma
possível, a fim de oferecer ajuda aos que sofrem com a codependência e evitar
que o conceito se torne genérico e seja utilizado de maneira errônea.
Ao explanar os diferentes conceitos de codependência e a história do mesmo, Zampieri (2004a) conclui que, apesar dessa problemática, diversos estu48
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dos convergem ao apontar as características mais frequentes encontradas em
pacientes codependentes. Geralmente definida como uma condição comportamental, emocional e psicológica, a codependência apresenta características
centradas na própria pessoa, centradas no par e no sistema familiar. Para ser
reconhecida e diagnosticada como um transtorno é preciso que estas características sejam recorrentes e permanentes, resultando em prejuízo para o funcionamento do sujeito em uma ou mais esferas de sua vida.
A fim de sistematizar o diagnóstico, Zampieri (2012) apresenta uma lista
detalhada de sintomas (áreas da vida afetadas) que são divididas nas categorias de ajuda compulsiva (sua prioridade é a necessidade do outro, precisa
estar constantemente ajudando para sentir-se útil, assume a maior parte das
responsabilidades, controla e invade a vida do outo em nome da ajuda que
presta), relacionamentos recorrentes (envolve-se em relacionamentos conflituosos com parceiros emocionalmente instáveis), limites claros (não consegue impor ou respeitar limites, sempre dá uma segunda chance), satisfação
ou prazer (dificuldade no relacionamento sexual, prioriza o prazer do outro),
sensibilidade e humor (baixa estima, dificuldade de dar e receber carinho, oscilações de humor, baixa tolerância a críticas), infância (sofreu parentalização
ou tem familiar drogadito), padrão fixo ( mesmo tentando não consegue sair
deste padrão).
De modo geral, para se compreender o fenômeno da codependência, é
preciso levar em conta a história do sujeito, seus costumes, sua cultura, seus
relacionamentos e o sofrimento que advém desta condição. Ao falarmos de codependência nas famílias temos que nos atentar ao fato de que todo o sistema
familiar é impactado por ela: fronteiras não são nítidas, os jogos interfamiliares
seguem padrões fixos com tendência a repetição pelos descendentes, pais imaturos e emaranhados, filhos triangulados (Zampieri, 2004b).
Uma vez diagnosticada a codependência, entendido seu modus operandi
e levantando as áreas afetadas pelo transtorno, é preciso agir. O trabalho terapêutico proposto Zampieri (2004b) é o de intervenção em rede, entendido como
“intervenção que conte com mais de um subsistema complementar, na relação
de codependência” (p.211).
Transgeracionalidade
Entender um sujeito implica em conhecermos sua história de vida, o contexto social no qual se insere e sua família. Não é somente a família nuclear que
deve ser observada, conhecer as gerações ascendentes e descendentes (se
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houver) nos fornece uma gama de informações que podem nos ajudar a construir um panorama mais amplo do sujeito.
A família é um locus complexo de relações onde os membros que a constituem são reconhecidos enquanto sujeitos e onde constroem seus primeiros
vínculos que servirão de modelo para todos os outros vínculos construídos ao
longo da vida (Rodrigues & Chalhub, 2009). A família é o nosso primeiro referencial de mundo.
O conceito de transgeracionalidade vem sendo estudado por diversos teóricos em diversas linhas dentro da Psicologia. Trans, na definição etimológica, é um
prefixo que significa mudança; deslocamento; para além de; através de. Pode-se
entender que transgeracionalidade é o que compreende, que acontece em, ou que
diz respeito a várias gerações; é a herança psíquica que atravessa as gerações e
que se mantém presente ao longo da história familiar (Souza & Carvalho, 2003).
A família transmite aos seus membros valores, crenças, legados, mitos e padrões. Isso acontece através da transmissão psíquica geracional. Essa transmissão psíquica transgeracional compreende tanto aspectos positivos quanto negativos. Os elementos positivos asseguram a sobrevivência transgeracional do grupo
familiar, bem como facilita a sobrevivência humana. Já os elementos negativos
são aqueles que vêm carregados de conteúdos disfuncionais e mal-adaptados.
Esse conteúdo transmitido nem sempre é identificado, elaborado e integrado ao
sujeito de forma consciente. E é esse conteúdo transmitido não metabolizado que
leva o sujeito a reproduzir, em seus relacionamentos, padrões repetitivos disfuncionais que conduzem ao sofrimento psíquico (Souza & Carvalho, 2010).
Nichols e Schwartz (2007) discorrem sobre a escola transgeracional de Murray Bowen, sendo este, junto a Boszormenyi-Nagy, um dos principais representantes desta escola dentro da terapia familiar sistêmica.
Bowen acredita que temos menos autonomia na nossa vida emocional do
que imaginamos, visto que somos fruto de um conjunto de influências recebidas
de nossas famílias de origem ao longo do tempo. Ele postula que levamos uma
reatividade emocional não resolvida com nossos pais, manifesta na forma de
repetição dos padrões em cada novo relacionamento que entramos (1966, In
Nichols & Schwartz, 2007).
A teoria de Bowen (1989, In Souza & Carvalho, 2010) define que a família é
uma unidade emocional que se concentra em torno de duas forças vitais que se
contrabalançam: uma que conduz o sujeito à união com sua família e outra que
o impulsiona a se libertar da família rumo à individuação. O ideal é que exista um
equilíbrio entre essas suas forças. Quando o desequilíbrio acontece em direção
à união, ocorre a fusão, aglutinação e indiferenciação.
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Os conceitos bowenianos sobre transgeracionalidade são: diferenciação de
self, triângulos, processo emocional da família nuclear, processo de projeção
familiar, processo de transmissão multigeracional, posição de nascimento entre
irmãos, rompimento emocional e processo societário.
Diferenciação de self
Este conceito é a base da teoria de Bowen, refere-se a capacidade do individuo
“de pensar e refletir, de não responder automaticamente a pressões emocionais,
internas ou externas” (Kerr & Bowen, 1988, In Nichols & Schwartz, 2007, p.110).
Diferenciação diz respeito a separar os processos emocionais e intelectuais; pessoas indiferenciadas são tomadas pela emotividade, são movidas
pelo clima emocional de sua família. Apresentam dificuldade em manter sua
autonomia e, sob pressão, não conseguem manter em equilíbrio pensamentos
e sentimentos.
Pessoas diferenciadas conseguem ser flexíveis, respondem as pressões
sem que sejam embargados pelos impulsos emocionais, conseguem manter o
equilíbrio entre o sentimento e o pensamento. Elas são capazes de se posicionarem e mantêm sua autonomia; participam do clima emocional de suas famílias
de origem sem se deixarem aprisionar por ele (Zampieri, 2012).
Diferenciar-se também diz respeito ao grau de separação que o sujeito tem
de sua família de origem (Zampieri, 2012). Nascemos fusionados, indiferenciados da nossa família de origem. Mas é esperado que o sujeito seja conduzido
à independência e autonomia, separando-se emocionalmente de sua família e
se afirmando enquanto sujeito ativo nesse sistema. Postura que dá ao sujeito a
possibilidade de pensar e agir de acordo com suas próprias concepções, ainda
que isso contrarie o que é postulado por sua família.
Segundo Zampieri (2012), a teoria Boweniana postula que a ansiedade crônica
é resultante do estado de indiferenciação do sujeito em relação a sua família de origem, desta forma, a diferenciação do self seria a solução para a ansiedade crônica.
Triângulos emocionais
O conceito de triangulação diz respeito ao sistema relacional entre três pessoas, formado por uma díade e por um terceiro convidado a participar desta
relação no intuito de diminuir ansiedade e aliviar a pressão.
O triângulo acontece quando duas pessoas têm um problema e, por não
darem conta de resolverem e por não conseguirem administrar a ansiedade que
surge em função do problema, um deles, ou ambos, recorrem a alguém de fora
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relação diádica para resolver o problema e aliviar a tensão e ansiedade (Nichols
& Schwartz, 2007).
Quando o envolvimento dessa terceira pessoa é temporário ou impulsiona
os dois a resolverem seus conflitos, o triângulo não se torna fixo. Mas, se o
envolvimento deste terceiro é constante, o triângulo se torna parte do relacionamento. O que determina a triangulação é a posição congelada da díade em
relação ao terceiro convidado para a relação. A díade torna-se reativa ao comportamento do terceiro.
A maior influência sobre a manifestação dos triângulos é a ansiedade.
Quanto maior for a ansiedade, maior será a atividade do triângulo. Para Ker e
Bowen (1988, In Martins, Rabinovich & Silva, 2008) os triângulos são para sempre. Eles permanecem latentes ou ativos conforme as tensões e ansiedades que
aparecem na díade.
Processo emocional da família nuclear
Empregado originalmente na teoria de Bowen como massa de ego familiar
indiferenciada, refere-se às forças emocionais na família que agem ao longo dos
anos e através das gerações e que exige do sujeito uma máxima renúncia de sua
autonomia para que possa pertencer a família. Quando falamos deste conceito nos
remetemos à aglutinação e à fusão na família. As pressões psicossociais sofridas
por essa massa de ego indiferenciada propiciam a aglutinação de seus membros.
Nichols e Schwartz (2007) expõe que a falta de diferenciação de self em
relação a família de origem leva o casal a um rompimento emocional em relação
aos pais, o que conduz a uma fusão dentro do casamento. Com essa nova fusão
o casal desenvolve algum recurso para controlar a intensidade dessa fusão. Os
recursos encontrados e desenvolvidos são: distância emocional entre o casal,
disfunção física ou emocional em um dos conjugues, conflito conjugal e transmissão da tensão para um ou mais filhos que apresentará algum sintoma.
Desta forma, a intensidade deste problema está ligada ao grau de diferenciação de self, à extensão do rompimento emocional da família de origem e ao
estresse presente no sistema (Nichols & Schwartz, 2007).
Processo de projeção familiar
É o processo no qual os pais transmitem aos filhos sua imaturidade e indiferenciação. Neste processo, segundo Nichols e Schwartz (2007), o filho em
que essa projeção é depositada atinge baixos níveis de diferenciação de self. O
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pai ou mãe lança sobre este individuo eleito uma preocupação excessiva, emaranhada. Transfere para ele a carga de suas próprias frustações, não deixando
espaço para a diferenciação.
O sujeito depositário desta carga vai ficando cada vez mais infantilizado,
prejudicado emocionalmente, o que reforça a preocupação excessiva e perpetua
o padrão disfuncional. Em geral, o filho que recebe essa projeção será o terceiro
levado a triangular com o casal.
Processo de transmissão multigeracional
O processo de transmissão multigeracional descreve a forma como as famílias transmitem a ansiedade de geração para geração. Martins, Rabinovich
e Silva (2008) referem o modo como a ansiedade, transmitida a cada geração
através do tempo, conduz o sujeito mais fusionado à família a um nível cada
vez menor de diferenciação, enquanto o filho menos envolvido avança para um
nível maior de diferenciação. Logo o indivíduo mais fusionado carrega, como seu
legado transmitido, a ansiedade.
Esse processo interfere de maneira direta na escolha do parceiro amoroso. Ao se casar, a pessoa menos diferenciada buscará um parceiro que seja
correspondente ao seu nível de diferenciação, ou seja, seu parceiro também
será pouco diferenciado. Ao formar um par conjugal estes transmitirão aos seus
descendentes esse clima de ansiedade. Nichols e Swchtarz (2007) expõem que
os filhos podem ter diversos níveis de diferenciação de self, porém este não será
muito distante do nível alcançado por seus pais. Assim, a ansiedade crônica e
a indiferenciação de self, transmitidas como legado transgeracional, tendem a ir
aumentando através das gerações.
Posição de nascimento entre irmãos
Bowen, em sua teoria, considera importante observar o lugar que cada pessoa ocupa em sua família de origem, apontando que é possível prever algumas
características de personalidade de acordo com a posição fraterna que ocupamos. Segundo Sulloway (1996, In Nichols & Swchtarz, 2007) o indivíduo desenvolve em sua personalidade um arsenal de estratégias para, na competição com
seus irmãos, garantir um lugar na família.
Além disso, a posição fraterna pode nos falar sobre as possíveis dificuldades que os casais encontraram em seu casamento. Aqueles que se casam com
pessoas que ocupam o mesmo lugar fraterno que eles estão mais propensos a
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ter mais dificuldade em adaptar-se ao casamento do que aqueles que se casam
com pessoas que ocupam uma posição complementar a sua, por exemplo, marido é o primogênito e a esposa a caçula (Martins, Rabinovich & Silva, 2008).
Rompimento emocional
Este conceito refere-se à maneira como os sujeitos lidam com a indiferenciação e a ansiedade associada a ela, através das gerações. Quanto maior é o
grau de indiferenciação, maior é a chance de haver um rompimento emocional,
pois o sujeito não encontra outra possibilidade para ver-se separado emocionalmente de sua família de origem.
Desta forma, o objetivo do trabalho terapêutico baseado escola sistêmica
transgeracional boweniana seria o de promover a diferenciação de self e a destriangulação de cada pessoa envolvida de sistema triangular mal adaptativo (Zampieri, 2012). É identificar e analisar os padrões repetitivos disfuncionais e possibilitar que o sujeito os integre ao seu self, produzindo mudanças de padrões.
Apresentação do caso e condução clinica
Maria tem 35 anos, é jornalista, José tem 34 anos, é representante comercial. São casados há 7 anos. Maria, procura ajuda psicológica na clinica social
do Centro de Diagnóstico e Intervenção Psicológica (Cedipsi) no ano de 2014. A
família foi atendida como prática clínica do curso de formação em Terapia Sistêmica de Família e Casal.
Maria está em seu terceiro casamento. Do primeiro relacionamento refere
ter sido loucamente apaixonada, que o ex-marido era compulsivo sexual e muito
mulherengo. Desta relação ela tem um filho, Luis de 14 anos, que, depois de
morar com o pai em outro país por 6 anos, agora reside com o casal. Maria relata
ainda que casou-se pela segunda vez na tentativa de esquecer o primeiro marido, tendo como fruto deste relacionamento Pedro de 12 anos. O garoto reside
com a mãe de Maria em outra cidade.
José também já havia sido casado anteriormente, tendo um filho deste primeiro relacionamento, Carlos, 10 anos, que reside com sua ex-esposa. Sobre
este relacionamento, ele relata que viveram bem e que o relacionamento acabou
por não terem nada em comum. Não refere grandes problemas ou o motivo especifico que conduziu a separação.
Quem procura ajuda é Maria, queixando-se de dificuldade de se adaptarem
à convivência com o filho dela, Luis, que há oito meses mora com o casal. Desde
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que se uniram, esta é a primeira vez que um dos filhos do casal reside com eles.
Além desta queixa, Maria diz que o casal também encontra-se com problemas e
solicita ajuda para ambas as queixas.
Com o objetivo de estabelecimento claro de fronteiras entre os subsistemas
familiares optou-se por separar os atendimentos de terapia de família, terapia de
casal, além de, ao longo do processo, Luis ter sido atendido em terapia individual. Neste trabalho daremos foco à terapia realizada com o casal.
O atendimento ao casal inicia-se com a queixa de que eles estavam com
dificuldades em adaptar-se à vida com Luis, a chegada do filho adolescente de
Maria trouxe conflitos para a vida do casal. Gomes e Levy (2010) enfatizam ser
comum que a queixa trazida ao terapeuta pelo casal diga respeito a questões
referentes à parentalidade, onde a indicação mais comum é a realização da terapia familiar. Essa queixa fora trabalhada na terapia de família, alcançando as
mudanças almejadas por eles.
Observa-se, em alguns casos, que conflitos ligados a parentalidade apresentam-se como meio para ocultar dificuldades em relação à conjugalidade, temática que é o centro do trabalho com casais e que deveriam ser trabalhadas
como prioridade. Nesta situação, segundo Gomes e Levy (2010) os cônjuges
não conseguem manter os lugares de homem e mulher, não conseguem perceber-se como marido e esposa, mas perdem-se nos lugares de pai e mãe, neste
caso de mãe e padrasto. A queixa de problemas com a parentalidade ocultava
que o casal sempre teve problemas no relacionamento, que o único período em
que viveram relativa tranquilidade foi durante os primeiros oito meses, tempo
que namoraram antes de coabitarem maritalmente.
Maria relata que era muito ciumenta, que as brigas entre eles levavam a
agressões não só verbais, mas também físicas dela para com ele. José diz que
Maria tinha ciúmes de todos, inclusive de seus familiares, pais e filho, e de sua
ex-esposa. O casal expõe que as coisas melhoraram (brigas, ciúmes e agressões físicas), depois que ambos passaram a ter uma vida de religiosidade, onde
formalizaram sua união no civil e religioso.
José nos fala que Maria, em meio às brigas, ameaçava expor os problemas
do casal para os pais dele, fazer escândalo na empresa em que ele trabalhava na
época e que isso o impedia de ir contra ela. Ele relata que, por medo dela cumprir
as ameaças e no intuito de proteger seus pais, ele cedia a Maria em todas as discussões, atendendo aos pedidos dela. Diversos foram os relatos de tentativas de
separação entre o casal, sendo que José desistia, em grande parte das vezes, por
preocupar-se em como seria a vida de Maria se ele saísse de casa.
Maria se queixa ao longo das sessões da vida sexual do casal, relatando
que o marido não a procurava e que a frequência sexual do casal se restringia
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em uma a duas vezes por mês. Maria se diz insatisfeita sexualmente com o
marido, e que não o procura mais pois já foi rejeitada por ele. José confirma a
narrativa da esposa, e diz que não se sente disposto ao sexo com o ambiente
de conflitos em que vivem. Ele relata que não sente desejo por sua esposa, que
não tem a necessidade de ter relação sexual e que, quando o faz, é para “cumprir seu papel de marido”[sic].
Quando questionados sobre a convivência com os filhos dos relacionamentos anteriores de ambos, surge um grande conflito: Maria não aceita o relacionamento de José com seu filho biológico, Carlos. José relata que vê o filho muito
pouco, que para vê-lo precisa ir ate a casa dos seus pais, onde o garoto passa
os finais de semana. Carlos não frequenta a casa do casal, pois Maria não o
aceita. Quando indagados sobre essa problemática José se diz triste por não
poder conviver com o filho e não poder cuidar dele como ele foi cuidado pelo pai,
como ele cuida do filho de Maria, Luis, mas que o mantem longe para evitar os
conflitos. Já Maria é categórica em dizer que jamais aceitará a relação dele com
o filho Carlos, que para ela a única solução possível seria a morte do garoto,
sendo este o sinal de que eles permaneceriam juntos enquanto casal. Relativo
aos filhos de Maria, José os aceita e tem responsabilidades de pai para com
Luis, porém não se sente com autoridade para com o garoto, uma vez que este
o enfrenta e é protegido pela mãe.
Ao longo do processo Maria sai da sessão decidida a separar-se para que
José possa se dedicar ao seu filho e sua ex-esposa. Maria busca consolo em
seu filho, Luis, confidenciando com ele os conflitos vividos com o marido, caracterizando, assim, a triangulação da relação. A partir deste ponto Luis se alia a
mãe contra o padrasto, declarando, inclusive, que deseja ser o homem da mãe
dele, fato que é apoiado por Maria através de sorrisos e afagos ao filho. Mãe e
filho relatam ainda que Luis, desde seu regresso ao lar, dorme com a mãe em
seu quarto, e, às vezes, esta precisa deitar-se com ele ate que ele durma em
sua própria cama.
Nosso diagnóstico, feito através de entrevistas, coleta de dados e teste, nos
apontou estar diante de um casal cujo padrão relacional é o de dependência e
codependência. Sendo Maria a dependente e José o codependente.
Um olhar sobre a codependência
Percebemos em José as características mais frequentemente apontadas
em um codependente. Utilizando os dados colhidos durante as sessões apontaremos essas características da seguinte forma:
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• Tendência forte em cuidar do outro, em detrimento as suas próprias necessidades – permanece no relacionamento com Maria por preocuparse em como será a vida dela sem ele; abandona seu papel paterno para
atender a necessidade de ser cuidador de Maria, dedicando-se exclusivamente a ela;
• Baixa autoestima – sente-se menosprezado, diminuído o tempo todo por
Maria;
• Senso de vítima e herói – é atacado constantemente por Maria, mas
ainda assim permanece tentando salvar esse casamento;
• Tolerância elástica – sempre desiste dos seus planos de separação,
acreditando que Maria irá mudar;
• Dificuldade com limites – não consegue delimitar seu espaço enquanto
pai, marido e padrasto
• Oscilação entre desvalia e supervalorização – ao mesmo tempo em que
se sente diminuído, sente-se orgulhoso por ser o membro mais requisitado pela família;
• Sentimento de auto piedade, rancor por falta de reconhecimento – como
sua autoestima depende do que Maria valida nele, está constantemente
com pena de si mesmo;
• Dificuldade em expressar, dar e receber carinho – afastamento emocional e físico de Maria, evitando dar e receber contato físico com ela.
• Grande sensibilidade a críticas – as falas de Maria geram grande impacto nele, mexendo com sua autoestima;
• Relacionamento com pessoas instáveis emocionalmente com dificuldade de sair de tais relacionamentos – o relacionamento com Maria que
apresenta comportamento dependente;
• Dificuldades no relacionamento sexual – falta de desejo sexual e o sofrimento implicado em precisar ter relações sexuais com sua esposa.
Conforme a conceituação de Zampieri (2004b, 2012), a codependência é a
necessidade compulsiva de cuidar do outro, considerando-o mais que as suas
próprias necessidades: esta é a postura de frente a Maria. A codependência de
José revela-se também em outras relações familiares, motivo que coloca Maria
em sofrimento pois ela deseja que todos os cuidados de José sejam direcionados apenas para ela.
Como exposto por Rodrigues e Chalhub (2009), a família é um locus onde
os sujeitos constroem os primeiros vínculos que servirão de modelo para todos
os outros vínculos construídos ao longo da vida. Desta forma é preciso conhecer
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a história transgeracional de cada um para compreendermos o modo de relacionar-se do casal. A partir deste ponto começamos a investigar a historia da família
de origem de ambos, dando mais foco a história de José.
Na história da família de origem de Maria podemos ver a presença de um
alcoolista, pai de Maria. É possível inferir, a partir deste dado, a existência do
padrão transgeracional da dependência em sua família. Sabe-se que ter algum
familiar drogadito não é fator determinante para que o sujeito desenvolva a dependência. Porém, consideramos que este dado, aliado a outros aspectos do
relacionamento familiar, contribui para que o sujeito repita o padrão de dependência, perpetuando isso transgeracionalmente. Visto que nosso foco é a codependência, não nos aprofundaremos no estudo transgeracional da dependência
na família de Maria.
José é o filho do meio entre três irmãos, sendo o mais ligado a família. Refere os pais como bastante presentes e participativos na vida dos filhos. Em especial, relata que seu pai é um homem bastante preocupado, que sempre dedicou
muita atenção aos filhos, assim como seu avô se dedicou ao seu pai. Descreve a
si mesmo como uma pessoa tranquila, que gosta muito de ajudar, sendo sempre
a pessoa requisitada por todos em sua família de origem para prestar favores e
solucionar problemas. Os pais recorrem sempre a ele para o que precisam, bem
como ele se reporta ao pai sempre que precisa tomar alguma decisão que julga
ser importante. Diz que por muitas vezes desistiu de projetos pela não aprovação de seu pai, ainda que ele desejasse e considerasse o projeto viável. Diz
que os seus irmãos conseguiram se afastar dos pais e tomarem seus próprios
caminhos com muito mais facilidade que ele, que ainda hoje se vê muito ligado
aos seus progenitores. Não há nenhuma referência à drogadicção em nenhuma
das linhas geracionais estudadas na família de José.
As falas de José sobre sua família nos permite pensar o aspecto transgeracional por onde a codependência se constituiu como padrão familiar repetido
por ele em suas relações. O aspecto que dá origem ao padrão codependente
na família continua obscuro, porém, o que permanece vivo na família é a própria
codependência.
O primeiro aspecto que analisamos é que esse modo de cuidar aprendido
por ele é um padrão familiar masculino: o avô cuidava dos filhos desta forma, o
pai dele cuidou dos filhos repetindo o modelo. Para ele esse modo de cuidar é o
que demonstra seu afeto pelas pessoas, bem como é através do fato de ser útil
aos outros que ele se sente importante, digno de ser amado. Zampieri (2004b)
fala que é a repetição de padrões que autorregula o sistema, gerando o sentimento de pertencimento ao grupo familiar.
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Aqui o padrão aprendido no ambiente familiar mostra-se na forma conjugal. Nessa configuração não há espaço emocional para os filhos, como postula
Zampieri (2012). Diante deste quadro os filhos têm três opções: ficar entre os
pais (triangulação), se assumir como pais de seus pais (parentalização) ou
ficam fora do jogo. Carlos, nessa configuração, fica fora do jogo, sendo negligenciado pelo pai, assim como Pedro, filho de Maria criado pela avó materna.
É possível afirmar que Carlos, ainda que não resida com o casal, triangula a
relação.
Diante das pressões de Maria vemos José respondendo de forma emocional, fato que o coloca sempre atendendo às demandas de Maria e cedendo às
chantagens emocionais dela. Esse modo de funcionar reativo nos remete ao
conceito de diferenciação de self. Bowen refere que a não diferenciação de self
leva o sujeito a responder de maneira emocional diante das pressões, tendo sua
vida movida pela reatividade (Nichols & Schwartz, 2007). José possui um nível
baixo de diferenciação de self em relação a sua família de origem, estando ainda fusionado com sua família de origem. Também é possível ver em Maria um
self pouco diferenciado, exemplificado em suas respostas tomadas de emotividade, não conseguindo manter um equilíbrio em razão e emoção; assim como
José, Maria também está fusionada a sua família de origem. Segundo Zampieri
(2004b, 2012) a codependência é o transtorno da não diferenciação de self.
Quanto mais desenvolvido e diferenciado for o seu self, menor será a probabilidade de repetir nas relações os padrões aprendidos.
Sobre a triangulação emocional destacamos que é José, em sua família
de origem, o membro chamado para solucionar os conflitos e reduzir a tensão
resultante deles. Triângulos, segundo Ker e Bowen (1988, In Martins, Rabinovich
& Silva, 2008), são para sempre, variando entre ativo e latente de acordo com as
demandas das relações. Esta posição triangular é ocupada por ele até hoje em
sua família de origem. Já em sua família atual o terceiro convidado a participar
da díade conjugal é seu enteado Luis, que atende aos apelos emocionais da
mãe unindo-se a ela. Além de Carlos, que mesmo distante, é puxado para dentro
dos conflitos conjugais.
Neste ponto podemos levantar a possibilidade desta família já estar transmitindo às novas gerações o padrão de codependência e dependência, pois Luis,
ao atender ao chamado da mãe, é despertado à necessidade de cuidar dela,
papel que não é seu. Salientamos que essa triangulação gera instabilidade no
sistema, podendo levar a uma parentalização de Luis. A parentalização vivida
por períodos prolongados dentro da família de origem pode se constituir terreno
para a codependência (Zampieri, 2004b).

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 6(1), junho, 2016 (45-63)

59

Codependência e Transgeracionalidade – D. V. de Albuquerque; E. S. Alves

Quanto ao processo emocional da família nuclear, vemos José indiferenciado de sua família (massa de ego familiar indiferenciada). Por não conseguir
essa diferenciação e por pressão de Maria, ele faz um rompimento emocional
em relação a seus pais. O rompimento emocional é a forma como o indivíduo
lida com sua indiferenciação e com a ansiedade proveniente dela. Quanto maior
a fusão maior a chance de rompimento emocional, sem que exista a chance de
amadurecimento do sujeito através do seu caminho rumo à diferenciação.
Esse rompimento emocional forçado o coloca em fusão com Maria, reforçando o padrão de codependência entre eles. Porém, como essa nova fusão
é instável, o casal produz as situações descritas por Nichols e Schwartz (2007)
como respostas ao rompimento: disfunção física ou emocional apresentada por
José através da depressão e o conflito conjugal em si que os coloca em terapia.
Conforme descrito por Nichols e Schwartz (2007), os pais transmitem aos
seus filhos a sua própria indiferenciação e o filho depositário dessa carga atinge
menor nível de diferenciação de self, fica prejudicado emocionalmente e, normalmente, é o terceiro convidado a triangular com o casal. Como já explicitado
anteriormente, no processo de projeção familiar, é José, em sua família de origem, o filho que recebe essa transmissão, sendo ele o que atinge menor nível de
diferenciação entre os irmãos e o mais vulnerável a problemas.
Martins, Rabinovich e Silva (2008) refere que o processo de projeção familiar, conduz o sujeito mais fusionado a família a um nível cada vez menor de
diferenciação, enquanto o filho menos envolvido avança para um nível maior de
diferenciação. Vemos esse processo nas falas de José que salienta o avanço
dos irmãos para a independência em relação aos pais enquanto ele mesmo ainda se vê preso emocionalmente a eles.
Do mesmo modo, a ansiedade também é transmitida de geração em geração.
Esse processo, descrito por Bowen (1988, In Nichols & Schwartz, 2007) como
processo de transmissão multigeracional, relaciona-se diretamente com a escolha
amorosa do sujeito. Desta forma vemos que José une-se a Maria, que também
possui um nível baixo de diferenciação de self. Essa união já é carregada de maior
ansiedade do que as uniões das gerações anteriores. Seguindo o processo, a terceira geração virá carregada de uma ansiedade maior, níveis mais baixos de diferenciação de self, perpetuando nessa família esse padrão ao longo das gerações.
A posição fraterna de cada conjugue também é um aspecto que se destaca
dentro desta análise. Segundo Martins, Rabinovich e Silva (2008), a posição fraterna pode nos falar sobre as possíveis dificuldades que os casais encontraram
em seu casamento. Sob esta ótica José e Maria são complementares. José,
apesar de não ser o filho mais velho, é quem desempenha este papel em sua
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família. É sobre ele que recai maior responsabilidade dentro do sistema fraterno,
despertando uma maior tendência a cuidar dos outros. Já Maria é a única mulher
entre oito irmãos, sendo ela a sexta na ordem de nascimento. Sobre Maria recaíram todos os cuidados familiares por ser a única mulher, estando ela sempre a
ser cuidada pelos outros.
Aqui vemos o que Zampieri (2012) nos fala a respeito das tendências inatas
a ser cuidado e a cuidar. Esses papéis cristalizados em ambos, apesar de complementares, não são saudáveis. Dependente e codependente se retroalimentam de modo a manter o padrão disfuncional ativo na família. Padrão este que,
caso não seja rompido, continuará a ser transmitido às futuras gerações.
A queixa inicial, parentalidade, foi trabalhada de maneira exitosa. Luis teve
a oportunidade de conhecer toda a carga que estava sendo transferida para ele
e se posicionar quanto a isso, saindo do triângulo para o qual ele estava sendo
puxado. Uma vez destriangulados, o padrasto foi reintegrado ao convívio pacífico com Luis, fortalecendo os laços e instituindo-o como figura de autoridade ao
lado de Maria. O objetivo da terapia sistêmica transgeracional junto ao trabalho
com esta família foi alcançado, pois o caminho para a diferenciação de self de
Luis foi aberto e a destriangulação ocorreu. A partir deste ponto, onde apenas o
trabalho de casal permanece, José e Maria são forçados a lidar com suas questões conjugais.
Considerações finais
A codependência é um transtorno muito mais frequente do que podemos
imaginar. Ela acomete homens e mulheres, aparece nos mais diversos contextos
de interação humana e gera sofrimentos ao sujeito codependente.
Nem sempre a dependência química é o único meio no qual a codependência aparece, ainda que esse seja um dos meios mais propícios para que ela
surja, precisamos nos atentar aos outros contextos que levam a existência da
codependência. Percebemos que a codependência pode se configurar como um
padrão de relacionar-se aprendido dentro das famílias e por elas transmitido aos
seus membros.
Entendemos que a codependência é um padrão mal-adaptativo transmitido
nas famílias através das gerações, como uma herança transgeracional. A existência desse padrão coloca o sujeito em sofrimento psíquico, sofrimento este
que, na maioria das vezes, não é diagnosticado de maneira correta. A falta de
diagnóstico tira do sujeito a possibilidade de lidar com a codependência de modo
a resignificá-la e construir um modo de relacionar-se mais saudável.
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Maria e José formam um casal cujo padrão de relacionamento é o de codependência. Não é encontrado na família de José a presença de dependentes químicos,
o que nos coloca diante da possibilidade de perceber a codependência como um
padrão transgeracional nascido em gerações anteriores e repetido por José.
Com o casal o trabalho teve por objetivo identificar e analisar os padrões
repetitivos disfuncionais que cada um trouxe de sua família de origem, de
modo a possibilitar que cada um integrasse ao seu self esse conteúdo para
produzir mudanças de padrões e possibilitar o alcance de níveis mais altos de
diferenciação de self. Porém, buscando manter sua homeostase, o casal desiste na terapia quando são colocados frente ao padrão de dependência – codependência com o qual se relacionam. Não atingindo os objetivos desejados
na terapia de casal.
É possível perceber a maneira como os aspectos transgeracionais descritos
por Bowen em sua teoria influenciam e criam um ambiente familiar emocional
propiciador para o surgimento da codependência.
É imprescindível que o sujeito tenha a possibilidade de desligar-se de maneira saudável da sua família de origem, equilibrando as forças opostas de pertencer ao grupo e se constituir como sujeito diferenciado. Se a codependência
é o transtorno da indiferenciação de self, promover um ambiente familiar que
conduza o sujeito a diferenciar-se é de suma importância.
Entendemos a codependência como um modo de funcionamento mal-adaptativo transmitido pela família entre as gerações e afirmamos ser a psicoterapia
uma ferramenta imprescindível na identificação, diagnóstico e tratamento deste
transtorno que causa sofrimento a tantos.
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Resumo
O curso de Psicologia presume uma formação mais aberta e flexível diante
das diferenças individuais, familiares, sociais, culturais e religiosas. O presente
estudo pesquisou a atitude de estudantes do curso de Psicologia da Universidade Estácio de Sá – Niterói acerca de uma questão social polêmica: a diversidade sexual familiar. O preconceito e a discriminação perpetuam o abuso e
a violência, sendo as formas mais graves, e muitas vezes sutis, as de ordem
psicológica. Isso se justifica porque, assim como a família, a primeira instituição que convivemos, as instituições de ensino, podem ser mais ou menos
flexíveis em seu padrão comunicacional e comportamental, valores e conceitos
aprendidos e repassados por meio de discursos preconceituosos, ações discriminatórias e até intolerantes em relação à diversidade sexual familiar. Portanto
a formação universitária tem a responsabilidade de trazer à luz temas sociais
polêmicos importantes para a construção de uma sociedade mais tolerante
com as diferenças.
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Abstract
The course of Psychology assumes a more open and flexible training before the individual, family, social, cultural and religious differences. This study
surveyed the attitude of the students of the Psychology course of Estacio de
Sá University - Niterói, about a controversial social issue: the family sexual diversity. Prejudice and discrimination perpetuate abuse and violence, being the
most serious, and often subtle ones, those of Psychological order. This is justified
because, such as the family, the first institution we live, educational institutions,
maybe more or less flexible in their communication and behavior patterns, learned values and concepts, passed through prejudiced discourses, discriminatory
actions and even intolerance regarding family sexual diversity. Therefore university education has the responsibility to bring to light important controversial social
issues for building a more tolerant society regarding differences.
Keywords: psychology; preconception; discrimination; sexual diversity; family.
Introdução
A formação em Psicologia presume uma formação mais aberta e flexível
diante das diferenças individuais, familiares, sociais, culturais e religiosas. No
entanto, o preconceito e a discriminação ora aparecem de formas sutis, ora em
discursos preconceituosos, ações discriminatórias e até intolerantes em relação
às diferentes formas de pensar e agir, nesse espaço acadêmico. Com frequência
surgem dentro e fora das salas de aula temas relacionados às mudanças nas
configurações familiares: em relação à união entre pessoas do mesmo sexo, à
diversidade sexual familiar e seus direitos reconhecidos legalmente e à adoção
de filho/as a fim de constituir suas famílias. Qual a atitude e opinião dos estudantes da graduação do curso de Psicologia da Universidade Estácio de Sá – Niterói
em relação à diversidade sexual familiar?
O preconceito e a discriminação estão presentes em todas as sociedades.
Sejam por diferenças étnicas, estéticas, religiosas, sexuais, de gêneros ou por
qualquer outra diferença que não corresponda aos padrões sociais impostos. O
preconceito e a discriminação perpetuam o abuso e a violência, sendo a forma
mais grave, e muitas vezes sutil, a de ordem psicológica. A atitude engloba três
dimensões: pensamento, sentimento e comportamento, que e se distingue “pela
direção de seu interesse” (Jung, 1991, p. 344), assim como o preconceito e a discriminação, que podem ficar mascarados e até inconscientes. Se não refletirmos
e discutirmos sobre as atitudes dos alunos em sua práxis, podemos corroborar
com o aumento da intolerância e das ações discriminatórias diante da diversidade.
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Na formação do profissional psicólogo esses aspectos são fundamentais
para o exercício ético da profissão. Para termos acesso à atitude escolhemos
o método do autorrelato e livre-expressão dos pensamentos e sentimentos dos
alunos voluntários sobre o tema em questão. Na formação do indivíduo, sujeito
de direitos, a escola e a família orientam e permeiam as estruturas social e individual no processo educacional e de convivência, amenizando ou acirrando as
diferenças entre as pessoas.
A partir das discussões nas reuniões do Laboratório de Prática Social e Saúde (LPSS) no curso de Psicologia - campus Niterói - temas atuais e polêmicos
surgiram em relação à formação dos psicólogos e suas práxis. Nesses momentos, além de estudos e ações sociais interinstitucionais de extensão, surgiu o
presente tema, apresentado aqui sobre preconceito e discriminação dentro da
própria formação, resultado de pensamentos, discussões e ações que levam a
conflitos e, muitas vezes, à intolerância dentro e fora das salas de aula.
Na atualidade a questão de gênero intrafamiliar e extrafamiliar tornou-se
centro de discussões políticas e sociais. Hoje o Congresso e o Senado buscam,
por intermédio do Projeto de Lei 6583/13, conceituar família como um modelo
predeterminado, colocando em segundo plano as diversas formas de amar e de
relacionamentos existentes, com a justificativa de ser a família a primeira instituição que convivemos e que pode ser mais ou menos flexível em seu padrão comunicacional e comportamental, em relação aos valores e conceitos socialmente aprendidos e repassados. Algumas leis foram sancionadas e aprovadas nas
esferas política e judiciária, como a Lei da Palmada, a Guarda Compartilhada.
Mas, a adoção de crianças por casais homoafetivos e a união entre pessoas do
mesmo sexo ainda são realidades questionáveis para aprovação da sociedade,
tão contaminada pelos conceitos e preconceitos aprendidos dentro das instituições tão importantes na formação do sujeito, família e escola, constantemente,
permeados por dogmas religiosos reproduzidos ao longo do tempo.
Várias questões permeiam o imaginário e a realidade das pessoas em relação ao “futuro das famílias e das crianças” com tanta flexibilidade e diferenças.
Como será o desenvolvimento sexual ou escolar de uma criança ou jovem que
tem dois pais ou duas mães?
Nessa direção definimos preconceito como conceitos e valores aprendidos
nos âmbitos familiar e social e discriminação como atos e ações diretas e indiretas que levam ao constrangimento, humilhação de um indivíduo, grupos ou
sociedades, estimulando ações e reações rumo ao aumento da desigualdade
social e intolerância.
A forma como o outro é percebido define os contornos das relações interpessoais, pois a sociedade categoriza pessoas em função do que considera comum
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e natural para um grupo social, uma faixa etária, um status social. As preconcepções que construímos sobre esses grupos são transformadas em expectativas e
normas: por isso esperamos que as pessoas se comportem de acordo com elas.
Tais concepções e preconcepções nos motivaram a desenvolver um estudo formal, com o objetivo de ressaltar a importância da formação familiar e educacional
em qualquer nível, além de refletir sobre as diferentes formas de preconceito e
discriminação reveladas ou veladas no cotidiano universitário, no que tange à diversidade sexual familiar, a partir da visão dos estudantes do curso de Psicologia,
da Universidade Estácio de Sá, no campus Niterói. Este estudo busca ampliar a
reflexão, a consciência e a implicação psicossocial desse sujeito na sua formação.
Os aportes teóricos desse estudo tem como referências, a Abordagem Sistêmica dada à relação interpessoal e relacional dos indivíduos em seus sistemas; e os fundamentos teóricos da Psicologia Analítica (Jung) na busca da amplificação das diferentes representações simbólicas, que sustentam e perpetuam
o preconceito e a discriminação pela mediação de uma vivência reflexiva. Dentro
da Psicologia Analítica de Jung, o conceito de inconsciente coletivo contempla a
noção de que as relações interpessoais são enraizadas nas relações inconscientes comuns a todos os seres humanos.
O princípio básico do culto a Dionísio: eu o vi me vendo, eu o olhei me olhando é
um norteador, tanto para a Psicologia Analítica de Jung como para a Terapia Familiar
Sistêmica. Ambas fundamentam-se nesse viés de entendimento ao ser humano e
a seu desenvolvimento psíquico no contexto social. A vida é uma via de mão dupla.
Para Jung o eu (ego) carrega em si aspectos inconscientes pessoais, que
constituem o outro dentro de mim. Esses aspectos projetados no outro ser humano servem como espelho de minhas dificuldades e de minhas possibilidades
invisíveis. A esse aparato do psiquismo humano Jung denominou de sombra e
que “quanto menos estiver incorporada à sua vida consciente, tanto mais escura
e espessa será” (Jung, 1978, p.81).
Na Terapia Familiar Sistêmica um princípio semelhante é encontrado. Nascemos, em qualquer família, já inscritos em uma história que é permeada pelo
espírito de época e momento histórico daquela cultura. Assim somos um e também somos a idealização e expectativa dos nossos familiares, já que família é
algo gravado a ferro e fogo em cada um de seus membros e lhes confere uma
missão especifica por ocasião de seu nascimento. Entretanto, tudo isso não é
vivido conscientemente. É a busca desse entendimento consciente, de quem
somos como ser individual e de nosso pertencimento ao núcleo familiar, o árduo
caminho a ser tangenciado pelo indivíduo.
Da mesma forma, Jung coloca que o processo de individuação inicia-se
quando o indivíduo parte em direção a tomar consciência de seu aspecto somRevista Brasileira de Terapia Familiar, 6(1), junho, 2016 (64-80)
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brio, que traz “o homem primitivo e inferior, com seus apetites e emoções” (Jung,
1978, p.81), mas também inúmeras riquezas infantis e iniciais, que servem para
vivificar a existência humana e torná-la mais leve e encantadora.
Conhecer conscientemente nossa missão familiar e dela poder nos diferenciar com uma atitude única, nos habilita para ampliar a capacidade de lidar sem
preconceito e primitividade com as diferenças e nos faz mais tolerantes com
os diferentes seres que compõem a humanidade e com suas peculiaridades e
características únicas.
Constata-se a atualidade do pensamento de Jung (1978) no parágrafo escrito em seu livro Psicologia e Religião:
O público culto, a fina flor, a nata de nossa civilização afastou-se de
suas raízes e está na iminência da perder sua vinculação com a terra. São
pouquíssimos os países civilizados, na atualidade, cujas camadas populacionais inferiores não se encontrem num inquietante estado de conflito
de opinião. ...Com efeito, na medida em que as coletividades não passam
de aglomerados de indivíduos, os seus problemas também não passam de
acúmulos de problemas individuais. Uma parte se identifica com o homem
superior e não pode descer, enquanto a outra parte, identificada com o homem inferior, deseja subir à tona. Tais problemas nunca serão solucionados
por meio de uma legislação ou por artifícios. Só podem ser resolvidos por
uma mudança geral de atitude que só pode começar com a transformação
interior dos indivíduos (Jung, 1978, p.83).
Possibilitar essa transformação interior do indivíduo é o que buscamos atingir com este trabalho, nos debruçando pelos princípios norteadores dessas duas
vertentes teóricas.
Como dissemos anteriormente e aqui reafirmamos, nosso estudo teve seu
início com uma discussão sobre o tema diversidade sexual e familiar nas mídias,
no grupo de estudo aberto no Laboratório de Prática Social e Saúde (LPSS).
Esse grupo era formado pelos alunos, pela coordenadora e por uma professora
convidada, ambas com formação em Terapia Familiar Sistêmica e Psicologia
Analítica (Jung). O que motivou a formalização deste estudo foi percebermos o
quanto esse tema aparecia, não só em nossa pratica clínica, como nas salas de
aula, muitas vezes com ações discriminatórias claras de intolerância.
Metodologia
Jung (1991) define atitude:
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Como uma disposição da psique para agir ou reagir em certa direção.... Ter
atitude significa: estar pronto para algo determinado ainda que esse algo seja
inconsciente, pois ter atitude é o mesmo que direção apriorística para o determinado, seja ele representado ou não.... Sem atitude é impossível a apercepção
ativa. A atitude sempre tem um ponto direcional, que pode ser consciente ou
inconsciente.... Acontece então uma escolha ou um julgamento que exclui os
elementos irrelevantes... e é feita a priori... se processa automaticamente. É
muito prático que se distinga entre consciente e inconsciente, pois é frequente
haver também duas atitudes: uma consciente e outra inconsciente (p. 432).
Partindo desses conceitos, a equipe de pesquisadores elaborou uma escala
de atitude (anexo A) com duas dimensões/opções de respostas (“concordo” e “discordo”), 32 frases afirmativas, sendo 15 favoráveis, 15 desfavoráveis e duas neutras em relação ao tema em questão: novas configurações familiares, que incluem
casais e famílias homossexuais/homoafetivas, e o direito à adoção de filho/as,
além de questões de gênero perpassadas pelas famílias e instituições de ensino.
Após a aplicação da escala de atitude (anônima), os estudantes voluntários dividiram-se em subgrupos para discutir o tema. Ao final, um relator, representante escolhido por cada subgrupo, expôs para o grupo com todos os participantes as conclusões a que chegaram sobre o tema em debate e o que ficou dessa experiência.
A pesquisa contou com a participação de 80 alunos do curso de Psicologia
da UNESA campus Niterói, que, de forma voluntária, assinaram um termo de
consentimento livre e esclarecido (TCLE).
Resultados
Após a coleta dos dados e organização das informações contidas no cabeçalho de cada escala, surgiu o perfil dos participantes, preservando o anonimato.
Contamos com 75 participantes válidos para a nossa análise, pois apesar
de participarem desta pesquisa 80 alunos da Universidade Estácio de Sá– Niterói, cinco não assinaram o TCLE. Os participantes são:
1) Estudantes do primeiro ao décimo período, estando a maioria no quarto período (20); no segundo período (18); no terceiro (oito); no quinto (oito) e no
sexto (oito); sete no primeiro período; dois no oitavo período; décimo período com um participante; um formado e dois não responderam/declararam.
2) Mulheres (60); homens (11) e quatro não responderam, com idade entre
17 e 60 anos; estando 43, a maioria, entre 17 e 30 anos; 21entre 31 e 50
anos; sete acima de 50 anos e quatro não declaram. Sendo 50 solteiro/
as, 23 casado/as, uma viúva e uma divorciada.
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3) Residem: com a família de origem: pai e mãe; pai, mãe e irmã/os (10);
seis com pai, mãe e outros parentes; nove com mãe e irmã/o, seis moram com mãe, três moram com mãe e o/a filho/a; nove com a mãe e
irmãos e três só com irmão. Com a família nuclear: com marido/esposa
(10); com marido, esposa e filho/as (10); dois moram sozinhos; 12 com
outros (amigos, colegas etc.) e quatro não responderam.
4) Quanto à religião: a maioria dos estudantes declarou-se evangélico/protestante (23); cristãos (cinco); 14 católicos; nove espíritas; dois espiritualistas; três ateus; quatro declararam outras religiões (messiânica, umbandista, discípulo de Jesus e Cristo Cêntrico); quatro declararam não
possuir religião e 11 participantes não responderam.
Na elaboração da escala de atitude (anexo A) e posterior análise qualitativa
do conteúdo das afirmativas, foram consideradas quatro categorias para análise
das respostas, que são: Gênero, Casal, Família e Social.
Gênero
Afirmativas relacionadas às questões de gênero:
2. “Meninos podem brincar de boneca”.
Concordaram (59); discordaram (16).
8. “A família e a escola devem ter educação sexual e trabalhar com as diversas questões que envolvem sexualidade e gênero”.
Concordaram (64); discordaram (11).
18. “Meninas não devem brincar de carrinho”.
Concordaram (12); discordaram (62) e um não respondeu.
25. “A escola não deve apresentar temas sobre a homossexualidade”.
Concordaram (61); discordaram (12) e dois não responderam.
26. “Meninos e meninas podem brincar de bonecas e carrinhos”.
Concordaram (66); discordaram (7) e dois não responderam.
Casal
Afirmativas relacionadas à configuração e dinâmica de casais:
1. “Um casal não deve demonstrar afeto físico (beijar na boca, abraçar, etc.)
em locais públicos”.
Concordaram (19); discordaram (55) e um não respondeu.
3. “É importante a televisão falar sobre as diversas formas de relacionamentos incluindo os relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo (homoafetivos)”.
Concordaram (57); discordaram (17) e um não respondeu.

70

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 6(1), junho, 2016 (64-80)

Preconceito e Discriminação: A Diversidade Sexual Familiar em Questão – A. C. B. F. Garcia et al

4. “É inconcebível casais homossexuais demonstrarem afeto em público”.
Concordaram (28); discordaram (47).
9. “Um casal formado por pessoas do mesmo sexo não pode ter os mesmos
direitos legais que um casal heterossexual”.
Concordaram (13); discordaram (62).
12. “Casais homossexuais e heterossexuais devem ter os mesmos direitos
legais”.
Concordaram (62); discordaram (13).
27. “Casais homoafetivos tem o direito de constituir uma família”.
Concordaram (59); discordaram (15) e um não respondeu.
31. “O/A psicólogo/a, independentemente da área escolhida para exercer
sua profissão, deve atender e cuidar de pessoas, casais e famílias não importando a orientação sexual”.
Concordaram (73); ninguém discordou e dois não responderam.
Família
Afirmativas relacionadas à configuração e dinâmica de casais e familiar:
5. “Um filho/a homossexual ou heterossexual deve ter o mesmo apoio e
respeito dos pais”.
Concordaram (73); um discordou e um não respondeu.
6. “O Projeto de Lei 6583/13 que tramita no Congresso Nacional aborda a
definição de família como uma instituição que só deve ser reconhecida se formada por homem, mulher e seus descendentes, e não a união formada por pessoas
do mesmo sexo”.
Concordaram (23); discordaram (52).
7. “Criança sem lar só deve ser adotada por pessoas ou casais heterossexuais, a fim de evitar problemas sociais”.
Concordaram (15); discordaram (59) e um não respondeu.
8. “A família e a escola devem ter educação sexual e trabalhar com as diversas questões que envolvem sexualidade e gênero”.
Concordaram (64); discordaram (11).
10. “Homossexuais não devem constituir família”.
Concordaram (13); discordaram (62).
11. “É inconcebível leis formuladas para interferir na formação de famílias”.
Concordaram (49); discordaram (23) e três não responderam.
16. “Homossexuais não deveriam adotar crianças”.
Concordaram (12); discordaram (61) e dois não responderam.
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20. “É um perigo uma criança ou um adolescente conviver com homossexuais, pois estes podem influenciá-lo (a)”.
Concordaram (10); discordaram (64) e um não respondeu.
22. “Conviver com familiares assumidamente homossexuais, não significa
que se aceite a homossexualidade”.
Concordaram (59); discordaram (15) e um não respondeu.
28. “As telenovelas não deveriam abordar famílias formadas por casais homossexuais, para não influenciar as crianças e adolescentes”.
Concordaram (22); discordaram (52) e um não respondeu.
29. “Acho importante a televisão mostrar cenas de relacionamentos afetivos
e a diversidade sexual familiar”.
Concordaram (51); discordaram (22) e dois não responderam.
31. “O/A psicólogo/a, independentemente da área escolhida para exercer
sua profissão, deve atender e cuidar de pessoas, casais e famílias não importando a orientação sexual”.
Nenhum participante discordou; 73 concordaram e dois não responderam.
Social
Afirmativas relacionadas às questões sociais nas relações familiares:
13. “Não devemos conviver com os diferentes”.
Concordaram (dois); discordaram (73).
14. “Respeitar um homem ou mulher com orientação homossexual não é
igual a ser amigo/a de um(a)”.
Concordaram (52); discordaram (22) e um não respondeu.
15. “Pessoas que se amam podem demonstrar afeto em público”.
Concordaram (68); discordaram (seis) e um não respondeu.
21. “Devemos respeitar e aceitar a diversidade sexual familiar porque essa
é a atual realidade”.
Concordaram (66); discordaram (oito) e um não respondeu.
24. “Todas as formas de amor devem ser aceitas e respeitadas”.
Concordaram (55); discordaram (17) e três não responderam.
25. “A escola não deve apresentar temas sobre a homossexualidade”.
Concordaram (12); discordaram (61) e dois não responderam.
30. “O/A psicólogo/a, na área clínica, pode escolher só atender heterossexuais”.
Concordaram (12); discordaram (62) e dois não responderam.
32. “O importante na vida de uma criança é ter um lar, amor e cuidados independentemente da orientação sexual de quem os crie”.
Concordaram (63); discordaram (11) e um não respondeu.
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23. “A homossexualidade é uma doença, por isso pode ser curada”.
Dois participantes concordaram; discordaram (71) e dois não responderam.
Discussão em grupo
Após a aplicação e entrega da escala de atitude, o grupo foi dividido em
10 (dez) subgrupos. Foram selecionadas 10 (dez) frases afirmativas, sendo
que cada subgrupo recebeu um envelope que continha duas frases afirmativas,
presentes nos questionários respondidos anteriormente. Em seguida, os participantes debateram sobre as duas afirmativas recebidas, apresentando suas
opiniões de forma livre e sincera. Após trinta minutos, cada subgrupo elegeu um
representante, relator oficial das opiniões, pensamentos e conclusões para apresentar ao grupo. Assim colocaram os pontos positivos e negativos debatidos,
conforme apresentado resumidamente abaixo:
Afirmativas do envelope 1 - (dois grupos):
1. “É inconcebível leis formuladas para interferir na formulação de famílias”.
2. “Um casal formado por pessoas do mesmo sexo não pode ter os mesmos
direitos legais que um casal heterossexual”.
Os dois grupos concordaram com a afirmativa de que o importante na vida da
criança é esta ter um lar. Muito importante o afeto, carinho, educação da criança e
o seu desenvolvimento. Concordam que haja leis que venham beneficiar tanto casais heterossexuais como homossexuais. Independentemente da sexualidade de
cada um, todos devem ter os mesmos direitos; liberdade de gênero familiar sem
repressão ou proibições. Também mencionaram os problemas sociais.
Afirmativas do envelope 2 -(dois grupos):
1. “Casais homossexuais e heterossexuais devem ter os mesmos direitos legais”.
2. “O Projeto de Lei 6583/13 que tramita no Congresso Nacional aborda a
definição de família como uma instituição que só deve ser reconhecida se formada por homem, mulher e seus descendentes, e não a união formada por pessoa
do mesmo sexo”.
Esses grupos falaram das tensões ocorridas no debate, por isso apresentaram dois pontos divergentes. Em um destacam os pontos positivos como: ter
direitos como cidadãos à facilidade da adoção, às leis trabalhistas, em caso de
falecimento o parceiro ficar com o que construíram juntos, ter benefícios. E no
outro, os pontos negativos (onde surge o preconceito) na adoção, o poder de o
casal homossexual influenciar a orientação sexual dos filhos.
Afirmativas do envelope 3 - (dois grupos):
1. “O importante na vida de uma criança é ter um lar, amor e cuidados independentemente da orientação sexual de quem os crie”.
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2. “Criança sem lar só deve ser adotada por pessoas ou casais heterossexuais, a fim de evitar problemas sociais”.
Os grupos ficaram divididos com opiniões diferentes, mas defenderam a
instituição/sistema familiar tradicional. Ressaltou-se o lado positivo da criança
sem lar ser acolhida por uma família que a ame e a proteja, não importando a
orientação sexual, pois isso evitaria o preconceito social, por ter sido uma criança abandonada ou negligenciada. E destacam o lado negativo da adoção por um
casal homossexual, pois, nessa configuração familiar, há ausência dos papéis
femininos ou masculinos e isso tem um peso social, inclusive a falta de aceitação
social, porque crianças que saem de orfanatos e depois são inseridas em um lar
diferente do padrão heterossexual podem sofrer preconceitos de outra ordem.
Afirmativas do envelope 4 - (dois grupos):
1. “Meninas não devem brincar de carrinho”.
2. “Meninos podem brincar de boneca”.
Os grupos concluíram que apesar do preconceito social ainda presente nas
famílias e nas escolas, há uma mudança nesses aspectos, porque tanto meninas quanto meninos podem brincar com aquilo que gostam e se sentem bem,
pois isso não mudaria sua orientação sexual.
Afirmativas do envelope 5 - (dois grupos):
1. “É um perigo uma criança ou um adolescente conviver com homossexuais, pois estes podem influenciá-lo (a)”.
2. “As telenovelas não deveriam abordar famílias formadas por casais homossexuais, para não influenciar as crianças e adolescentes”.
Os grupos concluíram que tanto a convivência, quanto a exposição na televisão de relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, influenciam as crianças e adolescentes. Na justificativa relataram que o ser humano é social e por
isso influenciável.
Considerações finais
A partir dessa pesquisa várias possibilidades podem se abrir na produção
de outros estudos, tanto na academia quanto nos cursos de formação em terapia de família e em outros espaços abertos à tolerância e harmonia de inúmeras
questões sobre diferenças e suas reverberações, na nossa cidade e região. O
primeiro passo foi dado nessa realidade acadêmica, em que se consolidou com
certeza um espaço de discussão e pesquisa.
Porém temos que estar sempre atentos a algumas importantes conceituações. Murray Bowen (1991), admirável terapeuta e teórico da terapia familiar
que traz a respeitável noção de diferenciação do eu e de como “o nível de inten74
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sidade do processo de diferenciação difere durante os vários estágios do ciclo
vital da família (nascimento dos filhos, adolescência, casamento, morte, novos
nascimentos, etc)” (Bowen, 1991, In Schein, 2011, p.228).
E também, Boszormenyi-Nagy & Spark (1983) que sinalizam a importância
de se levar em conta as lealdades invisíveis (psicológica, individual, social, cultural etc.), isto é, a configuração para cada indivíduo, de sua relação ética com
seu sistema familiar significativo para sua existência. Esses conceitos ajudam na
formação de um guia para uma futura pesquisa envolvendo a temática proposta.
Em nosso trabalho os resultados apresentados a partir da escala aplicada
apontam como as questões de gênero estão avançando, no espaço acadêmico,
no sentido do encontro, quando se trata de atividades que envolvem meninas
e meninos, homens e mulheres. Hoje temos uma procura cada vez maior por
homens de idades variadas em um curso ainda dominado pelas mulheres. As
questões relacionadas à dinâmica do casal e familiar são proeminentes, mas
quando se aborda a sexualidade do casal e da família, há controvérsias e as
coisas mudam.
Como terapeutas de família consideramos de suma importância destacar o
tema da diversidade sexual familiar, por abarcar muitas dúvidas sobre as poli/
formas de amar e con/viver, além das novas configurações familiares repletas de
dúvidas em relação ao futuro. Que futuro? O futuro do novo, criativo, da liberdade? Já estamos nele!
A análise dos resultados da escala apresenta pontos importantes de atenção em relação à prática da Psicologia, comumente, envolvida por preconceitos
e valores pautados em dogmas inflexíveis e sexistas. Esse alerta está a favor
da diversidade, liberdade de pensar, falar, amar, agir, constituir famílias e viver
melhor, com respeito, direitos e deveres. Isso não precisa estar nas leis divinas
somente; deve estar principalmente nas leis do Homem, na ética frente ao outro.
Nessa direção as afirmativas apresentadas acima nos dão uma configuração
inicial da realidade apresentada nesse curso de graduação em Psicologia, nessa
Universidade e nesse momento sociocultural. A tolerância, importante ação para a
convivência na diversidade, está marcada nas afirmativas vinte e um (21) e vinte
e dois (22), relacionadas a respeitar a diversidade sexual e a homossexualidade,
mesmo quando não aceitas. Por outro lado, no imaginário coletivo, a escola e os
meios de comunicação, como a televisão e as telenovelas, “exercem” um domínio
de influências nos valores e comportamentos das crianças e adolescentes.
Seguindo o pensamento sistêmico, os indivíduos nascem em uma família já
estabelecida em uma comunidade e sociedade. É nessa relação indivíduo-família-sociedade, que surgem os conceitos, preconceitos e discriminações. Preocu-
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pa-nos, principalmente, os que são engessados e engessam, pois são resultantes de sistemas em que não há flexibilidade e tolerância nas convivências intra e
extrafamiliar. Nessas famílias de fronteiras rígidas e cerradas “o investimento no
elo com o “estrangeiro” é conotado como traição e interpretado como ameaça e
abandono” (Anton, 2002, p.31).
Desses preconceitos surgem leis sociais e políticas invadindo o mundo privado e ditando o modelo normativo de família, muitas vezes pautado na intolerância e na discriminação. Este é outro ponto de atenção ao qual devemos
contemplar, uma vez que encontram-se aqui, em questão, as diversidades tanto
sexual quanto familiar, e não só a sexual - familiar.
“A descoberta das diferenças e, sobretudo, o surgimento das divergências
tendem a decepcionar e a produzir um certo abalo” (Anton, 2002, p.205). Só
para lembrar, somos seres únicos e diferenciados entre nós. Somos indivisíveis
e não há alma gêmea nem metade de ninguém a ser encontrada, nem andando
solta pelo mundo! Podemos concluir que a diversidade ou as diferenças é que
formarão as normas.
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Anexo A – Escala
OBRIGADA PELA SUA PARTICIPAÇÃO!
Equipe LPSS – Psicologia - Estácio - Niterói
idade:
sexo:
estado civil:

Com quem reside (ex: pai, mãe, irmão, esposa e filhos) não citar nomes:
período no curso de psicologia:
religião:

Marque SOMENTE UMA alternativa. Não há resposta Certa ou Errada, portanto seja sincero/a. Preste atenção para não deixar nenhum item sem resposta.
Os resultados desta pesquisa serão divulgados posteriormente.
1. Um casal não deve demonstrar afeto físico (beijar na boca, abraçar, etc.)
em locais públicos.
Concordo
Discordo
2. Meninos podem brincar de boneca.
Concordo
Discordo
3. É importante a televisão falar sobre as diversas formas de relacionamentos incluindo os relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo (homoafetivos).
Concordo
Discordo
4. É inconcebível, casais homossexuais demonstrarem afeto em público.
Concordo
Discordo
5. Um filho/a homossexual ou heterossexual deve ter o mesmo apoio e
respeito dos pais.
Concordo
Discordo
6. O Projeto de Lei 6583/13 que tramita no Congresso Nacional aborda
a definição de família como uma instituição que só deve ser reconhecida se
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formada por homem, mulher e seus descendentes, e não a união formada por
pessoas do mesmo sexo.
Concordo
Discordo
7. Criança sem lar só deve ser adotada por pessoas ou casais heterossexuais, a fim de evitar problemas sociais.
Concordo
Discordo
8. A família e a escola devem ter educação sexual e trabalhar com as diversas questões que envolvem sexualidade e gênero.
Concordo
Discordo
9. Um casal formado por pessoas do mesmo sexo não pode ter os mesmos
direitos legais que um casal heterossexual.
Concordo
Discordo
10. Homossexuais não devem constituir família.
Concordo
Discordo
11. É inconcebível leis formuladas para interferir na formação de famílias.
Concordo
Discordo
12. Casais homossexuais e heterossexuais devem ter os mesmos direitos
legais.
Concordo
Discordo
13. Não devemos conviver com os diferentes.
Concordo
Discordo
14. Respeitar um homem ou mulher com orientação homossexual não é
igual a ser amigo/a de um (a).
Concordo
Discordo
15. Pessoas que se amam podem demonstrar afeto em público.
Concordo
Discordo
16. Homossexuais não deveriam adotar crianças.
Concordo
Discordo
78

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 6(1), junho, 2016 (64-80)

Preconceito e Discriminação: A Diversidade Sexual Familiar em Questão – A. C. B. F. Garcia et al

17. Amigo/as são amigos/as independentemente da sua orientação sexual.
Concordo
Discordo
18. Meninas não devem brincar de carrinho.
Concordo
Discordo
19. Sou a favor de leis que determinam a formação familiar heterossexual.
Concordo
Discordo
20. É um perigo uma criança ou um adolescente conviver com homossexuais, pois estes podem influenciá-lo (a).
Concordo
Discordo
21. Devemos respeitar e aceitar a diversidade sexual familiar porque essa é
a atual realidade.
Concordo
Discordo
22. Conviver com familiares assumidamente homossexuais não significa
que se aceite a homossexualidade.
Concordo
Discordo
23. A homossexualidade é uma doença, por isso pode ser curada.
Concordo
Discordo
24. Todas as formas de amor devem ser aceitas e respeitadas.
Concordo
Discordo
25. A escola não deve apresentar temas sobre a homossexualidade.
Concordo
Discordo
26. Meninos e meninas podem brincar de bonecas e carrinhos.
Concordo
Discordo
27. Casais homoafetivos têm o direito de constituir uma família.
Concordo
Discordo
28. As telenovelas não deveriam abordar famílias formadas por casais homossexuais, para não influenciar as crianças e adolescentes.
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Concordo
Discordo
29. Acho importante a televisão mostrar cenas de relacionamentos afetivos
e a diversidade sexual familiar.
Concordo
Discordo
30. O/A psicólogo/a, na área clínica, pode escolher só atender heterossexuais.
Concordo
Discordo
31. O/A psicólogo/a, independentemente da área escolhida para exercer
sua profissão, deve atender e cuidar de pessoas, casais e famílias não importando a orientação sexual.
Concordo
Discordo
32. O importante na vida de uma criança é ter um lar, amor e cuidados independentemente da orientação sexual de quem os crie.
Concordo
Discordo
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A Construção do PAS-IF: Percepção do Apoio Social – Inventário de
Funções
Eduardo Lomando,1
Resumo
O conceito Rede refere à inter-relação de elementos que estão em constante influência. Já a Rede de Apoio Social é constituída pelas relações significativas que uma pessoa tem e que cumprem funções de suporte. Este artigo,
parte integrante da Dissertação de Mestrado em Psicologia Social do autor,
tem como objetivo delinear os passos da construção do instrumento PAS-IF
que descreve de forma quantitativa a percepção do apoio social em sete dimensões: Companhia Social, Apoio Emocional, Guia Cognitivo, Controle Social, Ajuda Material, Acesso a Novos Contatos e Aceitação da Orientação Afetivo-sexual; a partir de três mapas: família, amigos e relações de trabalho/
escola. O instrumento se mostrou válido na avaliação da rede de apoio social
de sujeitos adultos, independente de sua orientação afetivo-sexual, alcançando um coeficiente alpha de Cronbach de 0,887, o que demonstra um alto índice
de fidedignidade.
Palavras-chave: rede social; apoio social; questionário; gay; lésbica.
The PAS-IF building: Social support perception – functions inventory
Abstract
The Network concept refers to the interrelation of elements which are in
constant influence. In regards to the Social Support Network, this is made by
the significant relations that one person may have and that make specific support functions. This article, part of the author’s Master Dissertation, has the goal
of showing the steps of the construction of the PAS-IF instrument, that describes in a quantitative way the perception of social support in seven dimensions:
Social Company, Emotional Support, Cognitive Guide, Social Control, Material
Support, Access to New Contacts and Sexual-Affective Orientation Acceptance;
from three maps: family, friends and work/school relationships. The instrument
has showed itself valid in the evaluation of the Social Support Network of adult
1

Psicólogo, Psicoterapeuta Sistêmico, Mestre e Doutor em Psicologia Social, Professor da FADERGS
(Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul), Coordenador do NAPSE/InTCC.

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 6(1), junho, 2016 (81-95)

81

A Construção do PAS-IF: Percepção do Apoio Social – Inventário de Funções – E. Lomando

subjects, independent of their affective-sexual orientation, reaching a Cronbach
alpha coefficient of 0,887, which demonstrates a high level of reliability.
Keywords: social network; social support; questionnaires; gay; lesbian.
Introdução
As inter-relações que se estabelecem entre amigos, familiares, colegas de
trabalho, escola e a comunidade em geral sustentam o sentimento de bem-estar
psicossocial que as pessoas vivenciam. O conjunto destes vínculos interpessoais estabelecidos formam redes singulares, essenciais para a construção saudável da identidade do sujeito como ser social (Sluzki, 1996; Elizur & Mintzer,
2003; Rangel & Sarriera, 2005; Branco, Wagner & Demarchi 2008). Estas redes
de apoio social já foram medidas qualitativamente (Sluzki, 1996; Rangel & Sarriera, 2005), mas instrumentos quantitativos ainda não apresentam uma complexidade na sua construção, seja pela falta de expandir os mapas da rede, pela
qualidade das escalas de expostas ou por não conter aspectos cruciais para a
população de lésbicas, gays e bissexuais (LGB). Desta forma, será demonstrada
neste estudo a construção do PAS-IF (Percepção do Apoio Social – Inventário de
Funções), um instrumento quantitativo que mede a percepção do apoio da rede
social em seis dimensões descritas na literatura e uma específica em relação à
orientação sexual.
O conceito de Rede foi estabelecido pelo movimento da Cibernética, mas
logo foi capturado pela Teoria Eco-Sistêmica para compreender uma inter-relação multivariada e aberta de elementos que estão em constante interação
(Moraes, 2004). A Rede Social, já no final dos anos 80, foi definida como um
processo de construção ininterrupta no nível coletivo e individual (Elkaim, 1989).
Ela representa, num espectro micro-social, todas as relações significativas e vinculares que uma pessoa pode ter e, segundo Sluzki (1996) pode estar imersa
num mapa social que contempla quatro quadrantes: família, amigos, relações de
trabalho ou escolares e relações com instituições, sejam elas comunitárias, de
saúde, religiosas ou outras. Com a clareza do conceito e do mapa de uma rede
social, devemos diferenciá-lo de outros dois conceitos; são eles: Apoio Social e
Rede de Apoio (Gracia, 1998). O Apoio Social é uma das funções criativas da
rede social. Já a Rede de Apoio, ou Rede de Apoio Social, é a junção das relações significativas que uma pessoa tenha e que desempenham estas funções de
apoio (Rangel & Sarriera, 2005).
A literatura científica relacionada ao conceito de rede de apoio é pequena
e há mais registros de instrumentos de investigação qualitativa. Rangel (2007)
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realizou três estudos sobre o tema. O primeiro foi feito com uma família imigrante
e o segundo com três turmas universitárias, investigando longitudinalmente as
mudanças nas redes sociais e as mudanças estruturais e funcionais dos mapas,
respectivamente. O terceiro estudo mapeou as redes sociais de uma instituição
de cuidado à criança e ao adolescente, em um município do norte do estado de
Rio Grande do Sul. Para acessar as redes, utilizou-se do instrumento Mapa de
Redes (Sluzki, 1996) em forma de entrevista com os sujeitos. Em outro estudo
qualitativo foi identificado o número de membros e aspectos do funcionamento
familiar a partir de um estudo com a rede social de cinco adolescentes internos
numa instituição de medidas sócio-educativas para infratores (Branco, Wagner
& Demarchi 2008).
Entretanto, são poucos os trabalhos que utilizem metodologia quantitativa,
com amostras maiores ou que meçam e comparem as funções da rede de apoio
em seus respectivos mapas, buscando atingir sua complexidade conceitual e
contextual. Aspectos que dificultam o entendimento deste fenômeno em grandes
amostras populacionais ou que tenha resultados mais precisos que possam ser
generalizados, por exemplo.
Em meados dos anos 80, Procidano e Heller (1983) construíram um instrumento nomeado Measures of Perceived Social Support from Friends and Family
(PSS-Fr/PSS-Fa). Este instrumento, ainda não traduzido e validado no Brasil,
tem a finalidade de analisar a percepção do apoio da rede social. As autoras
utilizaram as dimensões de necessidade de apoio, informação e feedback para
a construção dos 40 itens do instrumento (20 para Família e 20 para Amigos) a
medida do Alpha de Cronbach ficou em 0.88 (PSS-Fr) e 0.90 (PSS-Fa). Entretanto, as relações de trabalho não foram incluídas como um mapa das funções
de apoio e a escala de resposta abrangia três categorias: “sim”, “não”, e “não
sei”. Neste caso, as respostas dicotômicas não favorecem quantificar num intervalo mais abrangente as possibilidades das experiências das pessoas, como
numa escala Likert, a qual sempre dá ao participante a possibilidade de graduar
sua resposta a partir de um intervalo de, por exemplo, 1 a 5, ou zero a 10.
Outros instrumentos mostraram ser efetivos com relação à validação interna
e a correlação com aspectos de saúde mental. Porém, demonstram restrições
quanto ao número de itens do instrumento, quantidade de domínios e qualidade
do conteúdo dos mesmos em relação ao construto Apoio Social (Lloyd, Faust,
Roque & Loue, 1999; Yoshikawa, Wilson, Chae & Cheng 2004). Além disso, pelo
fato do conceito de Rede Social ainda ser abrangente, estas pesquisas utilizam aspectos muito específicos das situações estudadas, não compreendendo
as relações em rede como complexas. Ainda assim, não levam em conta que
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a aceitação da orientação afetivo-sexual esteja relacionada como uma função
importante na construção da identidade e não incluindo dentro de um mesmo
instrumento.
Estudos sobre a perspectiva da construção das identidades à luz das homossexualidades são ainda escassos e deficitários, principalmente sobre a população brasileira. Da mesma forma como a Rede Social pode apoiar e desenvolver capacidades, ela pode ser responsável pelo preconceito e aflição social
que estes homens e mulheres enfrentam em suas vidas, desenvolvendo sofrimento psíquico que pode levar da marginalização ao suicídio (Lloyd, et al 1999;
Yoshikawa, et al, 2004).
Os estudos que tomam as homossexualidades e a rede de apoio social
veem demonstrando resultados diversos quanto ao tema. Em relação às famílias
lideradas por lésbicas que planejaram ter filhos, dois pontos se destacam. Estas
demonstram maior percepção de apoio com a família do que com os amigos do
que lésbicas que não tinham filhos (DeMino, Appleby & Fisk, 2007). Também
foi encontrado que não há diferenças significativas entre a quantidade de apoio
que elas buscam em redes formais ou informais quando comparadas a casais
heterossexuais, a não ser pelo maior nível de satisfação que elas demonstram
quanto à ajuda que a rede proporciona (Bos, Balen & Boom, 2004).
Da mesma forma, preocupados em entender melhor a percepção que gays
e lésbicas têm sobre o apoio da família de origem, Rostosky e colaboradores
(2004) conduziram um estudo qualitativo com casais de gays e lésbicas com a
finalidade de compreender qual eram as suas percepções em relação ao apoio
familiar. Estes autores chegaram a quatro domínios: percepção da qualidade do
apoio, reação emocional do casal, impacto na relação do casal e as respostas
e estratégias do casal. Os autores concluem que os casais e as famílias estão
frentes ao desafio de construir relações num contexto cultural de uma identidade
social estigmatizada, tendo muitas vezes que expandir essas relações de apoio
além da família de origem para outros segmentos das relações sociais, até mesmo podendo criar as famílias de escolha (Oswald, 2002).
Portanto, levando em consideração que a rede de apoio social é fundamental na construção da saúde mental e identidade das pessoas, que é necessário
aprimorar a avaliação quantitativa deste conceito, especialmente levando em
consideração as orientações sexuais, o objetivo deste estudo é apresentar o
processo de construção de um instrumento que mede a percepção do apoio da
rede social em seis dimensões descritas na literatura e uma específica em relação à orientação sexual.
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Método
Delineamento da construção do instrumento
A partir desta revisão, optou-se por entender a rede social à luz da teoria
de Sluzki (1996) por ser a que mais abrange a complexidade deste fenômeno.
Nesse caso, a construção do instrumento descrito aqui parte de um dos conceitos deste autor: o das funções de uma rede de apoio social. Para isto, seguiuse os passos de construção de instrumentos descritos na literatura (Stein, et
al., 2005; Grassi-Oliveira, Stein & Pezzi, 2006): revisão bibliográfica, criação de
dimensões, criação dos itens, definição da escala de respostas, testes pilotos
e validação interna. Decidiu-se por nomeá-lo de PAS-IF (Percepção do Apoio
Social – Inventário de Funções).
Criação das dimensões do PAS-IF
Sluzki (1996) define seis parâmetros passíveis de análise na definição das funções de apoio da rede social, além de introduzir os mapas sociais que potencialmente cumprem estas funções. As dimensões e suas descrições são as seguintes:
a) Companhia Social (CS): é a realização de atividades conjuntas ou simplesmente de estar juntos. As redes sociais servem como elemento de
companhia; são transmissoras da cultura, e promotoras da adaptação.
b) Apoio Emocional (AE): refere-se aos intercâmbios que conotam atitude
emocional positiva, clima de compreensão, simpatia, estímulo e apoio. É
no apoio emocional que se vivencia o afeto, a percepção do aconchego
e do pertencer.
c) Guia Cognitivo e Conselheiro (GCC): compartilha informações pessoais e
sociais, esclarece expectativas e oferece modelos de papéis.
d) Regulação ou Controle Social (RCS): são funções que visam recordar ou
reafirmam as responsabilidades e papéis das pessoas. Neutralizam os
desvios de comportamento e permitem dissipar a frustração e a violência, favorecendo a resolução de conflitos.
e) Ajuda Material e de Serviços (AMS): fornecem colaboração eficaz com
base em conhecimentos especializados ou ajuda física, incluindo os serviços de saúde.
f) Acesso a Novos Contatos (ANC): abre as possibilidades de conexão com
outras pessoas e outras redes sociais que até o presente não faziam
parte da Rede Social inicial do indivíduo, família, grupo e comunidade.
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Elaboração dos itens do instrumento
A partir do o conceito de cada dimensão apresentado na revisão (Sluzki,
1996), construímos diversas frases, afirmativas e negativas, a fim de validar o
conteúdo e o relativo conceito de cada uma delas. Levamos em consideração o
uso claro da linguagem, o significado e a junção das palavras usadas, evitando
induções e questões pessoais. Foram feitas 52 afirmativas.
Definição da escala de respostas
Decidimos que, para cada afirmativa do instrumento, o sujeito deveria responder em três mapas (Sluzki, 1996) diferentes: Família, Amigos e Trabalho/Escola. Concluiu-se que o mais apropriado para este instrumento seria uma escala
Likert de 5 pontos, relativa ao quanto o item descrevia a experiência do sujeito. A
escala ficou assim definida: “1 – Não me descreve em nada”, “2 – Me descreve
pouco”, “3 – Me descreve mais ou menos”, “4 – Me descreve bastante” e “5 – Me
descreve totalmente”.
Validação de conteúdo
Os 52 itens construídos que pretendiam avaliar as seis dimensões acima
citadas foram submetidos a validação de conteúdo por um grupo de 14 juízes,
sendo eles cinco Estudantes Bolsistas do grupo de pesquisa Dinâmica das Relações Familiares, cinco Psicólogos que trabalham com redes de apoio social e
quatro Doutores com Teses sobre o mesmo tema. Para a inclusão destes juízes,
foi usado o critério de conhecimento da área de rede de apoio social. A cada juiz
foi entregue a primeira versão, a qual continha em seu enunciado o conceito das
dimensões a serem avaliadas. Os 52 itens foram listados aleatoriamente e foi
pedido a cada um dos juízes que identificasse com qual dimensão cada afirmativa se relacionava. Acrescentamos algumas modificações sugeridas e selecionamos apenas às que apresentavam 75% de concordância entre os avaliadores
(Olabuenaga, 1999). Foram escolhidas quatro afirmativas para cada dimensão,
com exceção da dimensão Guia Cognitivo e Conselheiro, onde apenas três frases obtiveram porcentagem aceitável. Como os três itens desta dimensão eram
afirmativos, optamos por usar a frase com maior porcentagem de concordância e
repeti-la na negativa. A porcentagem relativa à concordância dos juízes entre os
itens e as dimensões está representada na Tabela 1 (Anexo A), que demonstra
que a concordância entre eles foi de 88% a 96,4%.
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Inclusão de domínio para orientação sexual
Num primeiro momento, a partir de discussão com relação ao entendimento
conceitual de Rede de Apoio, levantou-se a hipótese de criar outros itens que
pudessem medir a função de apoio específica para a população LGB. Esta função foi denominada Aceitação da Orientação Afetivo-Sexual (AOAS). Estudos da
área apontam que a AOAS de gays e lésbicas está relacionada com os comportamentos de risco de contaminação pelo vírus da AIDS e sintomas depressivos
(Lloyd, et al. 1999; Yoshikawa, et al. 2004), com o tipo de apego, qualidade e
estabilidade conjugal, auto-definição e aceitação da rede de amizades (Elizur &
Mintzer, 2003). Baseados no entendimento de que a AOAS tem demonstrado ser
influente como função da Rede de Apoio, elaboramos a descrição deste domínio:
a) Aceitação da Orientação Afetivo-Sexual (AOAS): Entende-se por orientação afetivo sexual a expressão do desejo e da sexualidade de uma pessoa por
outra (s). Assim, a aceitação da orientação é a capacidade de tolerar e aceitar o
outro dentro de sua orientação específica, sem negar que ela existe. É entender
que ela se expressa, mesmo que de forma implícita, incluindo a pessoa nos
meios sociais, respeitando a forma como a mesma demonstra sua afetividade e
sexualidade. Esta varia em um contínuo que tem como limiares a homossexualidade e heterossexualidade exclusiva.
Esta aceitação cumpre uma função de apoio independente da orientação
sexual do sujeito. Ou seja, poder perceber esta aceitação é também constituinte
de identidade, tanto para a heterossexualidade quanto para a bi ou homossexualidade. Na primeira, esta aceitação é socialmente permitida; já na segunda, não necessariamente em virtude do contexto homofóbico brasileiro. Assim,
construímos os itens desta dimensão levando em conta ambos os públicos, sem
tendências à normatização, de forma que o instrumento possa ser utilizado sem
restrições quanto à orientação do sujeito avaliado.
Primeira versão e pré-estudo piloto
A partir dos itens selecionados pela avaliação dos juízes, construímos a
primeira versão do instrumento. Esta versão foi apresentada a uma amostra de
cinco sujeitos com características distintas (sexo, idade, escolaridade e orientação afetivo-sexual), escolhidos por conveniência, a partir de metodologia referida na literatura para análise qualitativa do instrumento (Grassi-Oliveira, Stein &
Pezzi, 2006). Aos mesmos foram dados dois rapports. No primeiro foi entregue
ao sujeito somente as frases e lhe foi dito: “Te direi uma frase sobre como pode-
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ria ser a tua visão sobre as pessoas que tu te relacionas. Depois disso gostaria
que tu me dissesses o que entendeste dessa frase”. Foram anotados todos os
comentários dos sujeitos para posterior análise. Após essa etapa, no segundo
rapport, foi entregue ao sujeito uma escala a fim de que ele pudesse quantificar
o quanto cada item do instrumento era compreendido por ele. A escala variava
de 1 a 4, sendo “1 = Está muito difícil de entender”; “2 = Está difícil de entender”;
“3 = Está fácil de entender” e “4 = Está muito fácil de entender”. Logo foi dito aos
sujeitos: “Agora quero que tu avalie com uma nota cada uma destas frases, com
relação ao quanto tu entendestes dela, segundo esta escala”. Todos os sujeitos
deram notas às frases e somente foram aceitas as que tinham média igual ou
superior a 3. Após a análise dos resultados, concluiu-se que todas as frases
tiveram média igual ou superior a 3 (X=3,54, S=0,22). Além disso, foi pedido
que os sujeitos também dessem uma nota, seguindo a mesma escala, para a
aparência do instrumento (X=3, S=0) e uma nota para o instrumento em geral
(X=3, S=0). Concluímos, assim, que tanto o conteúdo das frases como a aparência do inventário pré-piloto estavam fáceis de entender. Mesmo assim, a partir
das sugestões, fizemos algumas mudanças que poderiam melhorar a qualidade:
deixamos o enunciado mais claro, com indicações precisas de como se deveria
responder o questionário (ex.: marque com um X); padronizamos os verbos e
adjetivos das frases para que contemplem ambos os sexos de forma alternada
[ex.: aceita(o) ou brabo(a)]; algumas palavras com conotação redundante foram
retiradas para encurtar as frases; trocamos palavras com significado mais rebuscado por outras mais simples (ex.: “favorece” por “ajuda”; “proporcione” por
“dê”); explicitamos melhor palavras que são de domínio específico para um melhor entendimento do público em geral (ex.: “sexualidade” por “relacionamentos/
vida amorosa e sexual”; “festividades” por “festas”, “encontros” por “cerimônias”);
trocamos o conteúdo de algumas frases para que ficasse de acordo com a percepção do sujeito sobre as funções de sua rede, e não sobre como ele opera na
mesma, seguindo a concordância dos objetivos do inventário (ex.: “eu não faço
novos contatos por as pessoas com quem me relaciono não me apresentam
gente nova”). Por fim, alteramos a ordem de algumas frases para que as mais
claras e fáceis ficassem no inicio e no final do instrumento, assim como intercalamos três frases afirmativas para cada frase negativa (Fowler, 1993; Fink, 2013).
Segunda versão do PAS-IF
Finalizados os itens do instrumento, distribuímos as frases de forma que
as mesmas dimensões ficassem as mais separadas possíveis. Para avaliação,
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indica-se usar a Tabela 02 (Anexo B), que relaciona os itens e as dimensões. O
instrumento inicia com uma breve instrução para a auto-aplicação, seguido de
28 frases devidamente numeradas. Para cada frase, o sujeito deve marcar numa
escala de 1 a 5 o quanto a mesma descreve a sua percepção de apoio em cada
um dos mapas: família, amigos e trabalho/escola.
Estudo piloto e validação interna do PAS-IF
O estudo piloto com a versão final do PAS-IF (Anexo C), após todos os procedimentos até aqui descritos, foi feito através amostragem por conveniência e
dentro de um período estabelecido de coleta. No total, 111 pessoas responderam
o PAS-IF, 77 homens e 34 mulheres, residentes na capital ou na grande Porto
Alegre. As idades variaram de 19 a 61 anos (X=32,59; S=8,76). Nesta parte do
estudo, verificou-se o coeficiente alpha de Cronback. Este método é estabelecido pela correlação do item com a escala total, também tendo como objetivo
identificar itens que não devem ser mantidos na escala (Stein, et al., 2005). O
resultado médio foi de 0.887, com nenhum item abaixo de 0.70, sendo considerado um alto índice de fidedignidade do instrumento. Isto indicou que não havia
necessidade de retirar nenhuma das dimensões propostas.
Conclusões
A elaboração de um instrumento para avaliação da percepção das funções da
rede de apoio mostrou-se muito útil na compreensão quantitativa de um construto
cujas pesquisas brasileiras estudam, em sua maioria, de forma qualitativa. O instrumento final mostrou-se satisfatório na avaliação das funções de apoio da rede
social e veio preencher uma lacuna existente na pesquisa quantitativa sobre essa
temática. Nesse caso, pode servir para a avaliação de grandes amostras, possibilitando, inclusive, estudos de desenhos mistos, ou até mesmo em situação clínica.
O uso desse instrumento em outras pesquisas poderá ajudar o seu aperfeiçoamento. Nesse caso, já se pode observar que seria enriquecedor a possibilidade dos sujeitos entrevistados nomearem os membros que compõem os referidos mapas. Desse modo, poder-se-ia acessar uma informação mais qualificada.
Além disso, seria interessante acrescentar outras variáveis no instrumento que
meçam construtos como tamanho, densidade, distribuição e homogeneidade
(Sluzki, 1996; Dabas, 1998).
A construção e validação do instrumento foi permeada de reflexões que
ultrapassaram o processo em si. No decorrer do trabalho, constatamos, por
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exemplo, que nossa ideia inicial de construir dois instrumentos, sendo um especificamente a população de gays e lésbicas, estava baseada numa concepção
de aceitação da orientação afetivo-Sexual (AOAS) heteronormativa. Ao longo do
processo, nossas reflexões nos levaram a concluir que um mesmo instrumento
poderia dar conta de tal avaliação, já que a AOAS é uma variável relevante tanto
para populações de gays e lésbicas como de heterossexuais. Sendo assim, o
instrumento aqui apresentado pode integrar a percepção do apoio social independentemente da orientação afetivo-sexual do sujeito avaliado.
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Anexo A
TABELA 01: PORCENTAGEM DE CONCORDÂNCIA ENTRE DIMENSÕES
E FRASES PELOS JUÍZES
Dimensão:
Porcentagem:

CS

AE

GCC

RCS

AMS

ANC

Media Total

91%

96,4%

88%

91%

94,6%

95,6%

92,9%

Anexo B
TABELA 02: INDICAÇÃO DO NÚMERO DAS QUESTÕES NO INSTRUMENTO PELAS DIMENSÕES
Dimensão:
Número no
Inventário:

CS
01, 13,
17, 25

AE
02, 09,
18, 28

GCC
03, 08,
21, 26

RCS
05, 11,
16, 23

AMS
07, 14,
19, 27

ANC
04, 10,
15, 22

AOAS
06, 12,
20, 24

Anexo C: Percepção do Apoio Social – Inventário de Funções
Abaixo você verá várias frases sobre como você percebe as pessoas com
quem você convive. Separamos estas pessoas em três grupos: FAMÍLIA, AMIGOS e relações de TRABALHO ou ESCOLA. Em cada um desses grupos marque com um X somente na alternativa que mais te descreve, onde o número 1 é
quando a afirmativa não te descreve em nada e 5 é quando a frase te descreve
totalmente.

1. Quando quero fazer
algum programa de lazer
(dança, cinema, parque...) posso contar com
a companhia de alguém.
2. As pessoas com quem
me relaciono e gosto me
fazem sentir emoções
boas.
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1 – Não
me descreve em
nada

2 – Me
descreve
pouco

3 – Me
5 – Me
4 – Me
descreve
descredescreve
mais ou
ve totalbastante
menos
mente

Família

1

2

3

4

5

Amigos

1

2

3

4

5

Trab/Esc

1

2

3

4

5

Família

1

2

3

4

5

Amigos

1

2

3

4

5

Trab/Esc

1

2

3

4

5
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3. Tenho bons exemplos
das pessoas que eu admiro.
4. Quando estou com
as pessoas que gosto,
acabo conhecendo gente nova.
5. Existem pessoas que
gosto e que me freiam
quando fico brabo(a).
6. Sou respeitada(o) na
maneira como vivo minha
vida amorosa e sexual.
7. Se necessito de uma
carona para algum lugar, existe alguém para
quem eu possa pedir.
8. Quando estou em
dúvida sobre algo importante, tenho quem
me dê bons conselhos.
9. Tenho pessoas que me
estimulam positivamente
quando estou com alguma dificuldade.
10. Posso contar com
alguém para fazer novos amigos ou conhecidos.
11. Sou lembrado(a)
dos meus deveres pelas
pessoas que são importantes para mim.

Família

1

2

3

4

5

Amigos

1

2

3

4

5

Trab/Esc

1

2

3

4

5

Família

1

2

3

4

5

Amigos

1

2

3

4

5

Trab/Esc

1

2

3

4

5

Família

1

2

3

4

5

Amigos

1

2

3

4

5

Trab/Esc

1

2

3

4

5

Família

1

2

3

4

5

Amigos

1

2

3

4

5

Trab/Esc

1

2

3

4

5

Família

1

2

3

4

5

Amigos

1

2

3

4

5

Trab/Esc

1

2

3

4

5

Família

1

2

3

4

5

Amigos

1

2

3

4

5

Trab/Esc

1

2

3

4

5

Família

1

2

3

4

5

Amigos

1

2

3

4

5

Trab/Esc

1

2

3

4

5

Família

1

2

3

4

5

Amigos

1

2

3

4

5

Trab/Esc

1

2

3

4

5

Família

1

2

3

4

5

Amigos

1

2

3

4

5

Trab/Esc

1

2

3

4

5
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12. As pessoas importantes pra mim sabem
sobre como vivo minha
vida amorosa e sexual.
13. Costumo realizar
alguma atividade de
lazer (sair, jogar, conversar, etc) com quem
eu gosto.
14. Se preciso de ajuda
financeira num momento de crise, não tenho
para quem pedir.
15. Tenho um ambiente
que me ajuda conhecer
gente nova.
16. Quando não faço
o que tenho que fazer,
sou alertado(a) pelas
pessoas que me querem
bem.
17. Sou convidada(o)
quando há festas, encontros ou cerimônias.
18. Quando preciso de
afeto ou carinho, não
tenho quem me dê.
19. Se preciso de dinheiro para alguma
coisa tenho para quem
pedir.
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Família

1

2

3

4

5

Amigos

1

2

3

4

5

Trab/Esc

1

2

3

4

5

Família

1

2

3

4

5

Amigos

1

2

3

4

5

Trab/Esc

1

2

3

4

5

Família

1

2

3

4

5

Amigos

1

2

3

4

5

Trab/Esc

1

2

3

4

5

Família

1

2

3

4

5

Amigos

1

2

3

4

5

Trab/Esc

1

2

3

4

5

Família

1

2

3

4

5

Amigos

1

2

3

4

5

Trab/Esc

1

2

3

4

5

Família

1

2

3

4

5

Amigos

1

2

3

4

5

Trab/Esc

1

2

3

4

5

Família

1

2

3

4

5

Amigos

1

2

3

4

5

Trab/Esc

1

2

3

4

5

Família

1

2

3

4

5

Amigos

1

2

3

4

5

Trab/Esc

1

2

3

4

5

1 – Não me
descreve
em nada

2 – Me
descreve
pouco

3 – Me
descreve
mais ou
menos

4 – Me
descreve
bastante

5 – Me
descreve
totalmente
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20. As pessoas importantes para mim gostariam que eu fosse diferente na forma como
vivo minha sexualidade.
21. Das pessoas que convivo, existe pelo menos
alguém que me serve de
modelo para a vida.
22. As pessoas com quem
me relaciono não me
apresentam gente nova.
23. Sou cobrado(a) das
minhas responsabilidades pelas pessoas que
eu gosto.
24. Se estou me relacionando com alguém,
ele(a) também é convidado(a) para festas ou
cerimônias.
25. Tenho com quem
“bater um papo”.
26. Das pessoas que tenho boas relações, não
tenho quem me sirva
como exemplo para a
vida.
27. Se fico doente, posso contar com a ajuda
de alguém para algo
material.
28. Confio nas pessoas
que eu gosto.

Família

1

2

3

4

5

Amigos

1

2

3

4

5

Trab/Esc

1

2

3

4

5

Família

1

2

3

4

5

Amigos

1

2

3

4

5

Trab/Esc

1

2

3

4

5

Família

1

2

3

4

5

Amigos

1

2

3

4

5

Trab/Esc

1

2

3

4

5

Família

1

2

3

4

5

Amigos

1

2

3

4

5

Trab/Esc

1

2

3

4

5

Família

1

2

3

4

5

Amigos

1

2

3

4

5

Trab/Esc

1

2

3

4

5

Família

1

2

3

4

5

Amigos

1

2

3

4

5

Trab/Esc

1

2

3

4

5

Família

1

2

3

4

5

Amigos

1

2

3

4

5

Trab/Esc

1

2

3

4

5

Família

1

2

3

4

5

Amigos

1

2

3

4

5

Trab/Esc

1

2

3

4

5

Família

1

2

3

4

5

Amigos

1

2

3

4

5

Trab/Esc

1

2

3

4

5
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Feminista, Eu?! A Vivência das Conquistas do Feminismo
e a Transmissão Transgeracional dos Papeis de Gênero
Poliana Gomes Goslar1
Resumo
Este artigo advém de Trabalho de Conclusão do Curso de Psicologia, o
qual teve por objetivo compreender de que maneira as mulheres de diferentes
faixas etárias vivenciam as conquistas do feminismo ao longo do seu ciclo de
vida e de que modo a atribuição de papeis de gênero vem sendo transmitida
transgeracionalmente. Esta análise foi viabilizada por meio de entrevista semi-estruturada com quatro mulheres, duas adultas jovens, uma mulher de meia
idade e uma idosa. Os blocos resultantes das entrevistas abordaram questões
de estereótipos do feminismo e das feministas, vivência das conquistas do
feminismo no cotidiano, atribuição de papeis de gênero na infância, transgeracionalidade e relacionamento entre gêneros na família das entrevistadas.
Para a análise dos blocos resultantes das entrevistas, utilizou-se conceitos
da Psicologia Sistêmica como aporte teórico. Este artigo apresenta com mais
ênfase o eixo da transgeracionalidade como modo de transmissão dos papeis
de gênero.
Palavras-chave: feminismo; transgeracionalidade; psicologia sistêmica; relações de gênero.
Feminist, Me?! The Experience of the Achievements of Feminism and the
Intergenerational Transmission of Gender Roles
Abstract
This article comes from the Psychology Course Final Work, which aimed
to understand how women of different age experience the achievements of feminism over its life cycle and how the assignment of gender roles is transmitted
transgenerationally. This analysis was conducted through semi-structured interviews with four women, two young adults, a middle-aged woman and an elderly.
The resulting blocks of the interviews dealt with stereotypes of feminism issues
1

Psicóloga graduada pela Universidade do Contestado - Núcleo Porto União-SC. Pós graduanda
em Terapia Familiar Sistêmica pela Universidade Positivo. Sob orientação da professora Maris Stela
da Luz Stelmachuk, PhD em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.
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and of feminists, experience of feminist achievements in everyday life, assigning
gender roles in childhood, and transgenerationality and relationship between
genders in the family of the interviewees. For the analysis of blocks resulting from
the interviews, it was Systemic Psychology concepts as theoretical contribution.
This article presents with more emphasis on the axis of the trangenarational as a
mode of transmission of gender roles.
Keywords: feminism; transgenerationality; systemic psychology, gender relations.
Introdução
Este artigo refere-se a um dos eixos centrais abordados em pesquisa sobre a vivência do feminismo no cotidiano das mulheres na contemporaneidade.
Nesta pesquisa, buscou-se olhar a emancipação diária das mulheres em suas
relações, em seu trabalho e na sociedade em geral. Sem, portanto, resumi-la
a uma simples denúncia da relação de dominação, deu-se enfoque às atitudes
das mulheres frente aos desafios experienciados. Buscou-se identificar a relação que a aparente indiferença frente às questões feministas possa ter com a
violência em todas as suas formas, abordando os estereótipos do feminismo
e questões pontuais do relacionamento entre gêneros no cotidiano das entrevistadas.
Na pesquisa realizada, foram estabelecidos objetivos de identificar como as
mulheres vivenciaram a emancipação feminina não somente em sua vida adulta, fase do ciclo de vida com a qual esta parece ser associada, mas procurando
identificar que peculiaridades sua geração teve desde a infância, olhando para o
modo como ocorreu a constituição de modelos atribuídos ao feminino e ao masculino, e como foi transmitido às gerações subsequentes o papel das mulheres
na sociedade.
Neste artigo, procurou-se sintetizar tais eixos e os resultados alcançados,
focando no que foi pesquisado sobre a transmissão transgeracional dos papéis
de gênero neste contexto amplo e valendo-se da Psicologia Sistêmica como
aporte teórico para análise das informações. No decorrer das entrevistas realizadas, abordou-se a relação entre as gerações, com vistas a identificar quais os
legados e ditos familiares lhes foram transmitidos como essenciais e se percebiam modelos e estereótipos de gênero em sua família, embora com ciência de
que a percepção não necessariamente clara das entrevistadas com relação a
estes mecanismos de transmissão geracional poderia limitar a detecção de tais
conceitos.
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O cenário da secundarização feminina
Para contextualizar as seções que mais adiante serão apresentadas, se faz
necessário olhar para o cenário dos anos anteriores no que tange à secundarização das mulheres. Será traçado um breve percurso histórico desta relação de
dominação, como a denominam alguns autores a serem também apresentados
no decorrer desta seção. Deste modo, atribui-se sentido às causas feministas,
as quais terão enfoque posteriormente.
No século XVIII, ainda estava aberta à discussão a questão de as mulheres serem seres humanos como os homens ou de estarem mais próximas dos
animais irracionais. Elas só conquistaram o direito à escolarização no final do
século XIX, e esperaram ainda mais para terem acesso às universidades. É
inegável que desde a metade do século XIX a condição das mulheres evoluiu
consideravelmente. No entanto, resquícios daquela exclusão permanecem atuantes (Perrot, 2008).
Ainda que no século XX tenha se intensificado a inserção das mulheres no
mercado formal de trabalho, seguindo os moldes de outros contextos, a discriminação permanecia presente, tornando-se visível por meio dos salários menores, da maior incidência de informalidade e pelo assédio sexual no ambiente
de trabalho. Somado a isso, as mulheres eram por vezes contratadas devido a
receberem remuneração inferior pela realização do mesmo trabalho que o dos
homens nas plantações. Ainda na contemporaneidade, o trabalho é um grande sinalizador da persistência das desigualdades de gênero (Stelmachuk, 2012;
Perrot, 2007, In Stelmachuk, 2012).
Não seria coerente, ao escrever sobre as discriminações contra as mulheres, ignorar os papéis atribuídos aos homens. Do mesmo modo que no processo
de reprodução biológica, no processo de reprodução social homens e mulheres
são seres complementares. Da mesma forma que condutas são impostas [grifo nosso] às mulheres, são também impostas [grifo nosso] aos homens. Justamente por tal motivo a luta das mulheres não somente lhes diz respeito, como
também diz respeito aos homens. O estereótipo do macho – termo utilizado por
Saffioti (1987) – está tão enraizado quanto o estereótipo da mulher, e isto vem
se perpetuando com raras reflexões. Pesquisas mostram que as glândulas lacrimais de alguns homens chegam à atrofia em razão de seu desuso. Isto demonstra que o processo de castração do homem não é apenas psicológico, mas
também orgânico (Madeira, 1997; Saffioti, 1987; Polce-Lynch, 2003).
Conforme Saffioti (1987), em relação à responsabilidade pela casa e pelos
filhos, esta ainda é atribuída quase invariavelmente às mulheres. O espaço do-
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méstico é visto como seu habitat natural. Já o macho é considerado o provedor
das necessidades da família. Ainda que a mulher possa trabalhar no mercado
formal em quantidade equivalente ao que trabalha o homem, cabe a ele o ganho
do maior salário. Deste modo, sendo a única ou a principal fonte de renda familiar, não lhe é permitido fracassar. Está incluso no script a necessidade de que o
homem obtenha êxito econômico, tendo o fardo de provedor do lar. Além desta
característica masculina, também são a eles associados valores como força, razão e coragem. Os homens que não se identificam com tais características masculinas (grifo nosso) e que sejam afetivos ou tímidos, são induzidos a castrarem
estes atributos e inibir sua sensibilidade, visto que estas são qualidades vistas
como essencialmente femininas e o homem será considerado macho à medida
que for capaz de disfarçar, sufocar seus sentimentos (Saffioti, 1987).
O poder do macho (termo de Saffioti, 1987) apresenta várias nuances. Contudo, está presente em todas as classes sociais e nos contingentes populacionais de todas as raças. A discriminação de gênero costuma estar tão calcada em
cada indivíduo, que passa a ser corriqueira ao ponto de não nos darmos conta
dela. Uma pessoa não se transforma em mulher ou homem apenas em sua vida
adulta. Tal processo é extremamente longo, iniciando-se antes mesmo do nascimento. Nascemos com a anatomia do sexo feminino ou masculino, no entanto,
o ser mulher ou ser homem se aprende e apreende no processo de socialização
(Saffioti, 1987; Madeira, 1997).
A sociedade investe muito na naturalização destes papéis, na transformação da história em natureza, do arbitrário cultural em natural. Esta divergência
cria conflitos, assinala a valorização masculina e reafirma a desvalorização feminina. O maior agente de transmissão de tal sexismo é a família, que transmite
desde a ultra-sonografia a definição de valores e papéis sexuais e leva adiante
mitos como o da superioridade masculina, de que a mulher é o sexo frágil, cidadã de segunda classe e a quem cabe reproduzir a espécie, demonstrando que a
desigualdade é natural [grifo nosso] e que as mulheres devem ser complacentes,
servindo, seduzindo e estimulando o homem. Devem ainda ser dóceis, abnegadas, símbolos sexuais, sorridentes, simpáticas, atenciosas, submissas, discretas, contidas ou até mesmo apagadas (Bourdieu, 2002; Madeira, 1997; Saffioti
In Madeira, 1997; Saffioti, 1987).
Conforme Bourdieu (2002), a maior mudança no que diz respeito à dominação masculina, reside no fato de que esta não mais se impõe com a evidência
de algo indiscutível. A violência simbólica não opera na ordem das intenções
conscientes. Isto se evidencia em gestos sutis como reduzir as mulheres de
algum modo à sua feminilidade, como por exemplo, ao utilizar o nome próprio
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ou termos íntimos (querida, menina) para chamar as mulheres em cargos de
autoridade (Bourdieu, 2002).
Saffioti (1987) utiliza o termo profecia auto-realizadora, para conceituar a
construção da inferioridade feminina e, simultaneamente, da superioridade masculina. Esta autora descreve que de tanto lhe atribuírem a inferioridade, as próprias mulheres passam a acreditar nela. Com isto demonstra a interdependência
necessária para que esta dinâmica de dominação se estabeleça. Já Bourdieu
(2002), em abordagem mais atual utiliza o termo impotência aprendida para designar tal profecia. A partir desta percepção, comenta que este efeito exercido
tão precoce e constantemente sobre as mulheres passa despercebido e não
estimula que estas se dirijam para determinadas profissões científicas, pois a
todo tempo se repete que as mesmas são mais fáceis para os homens. Deste
modo, compreende que a própria proteção cavalheiresca além de conduzir a um
confinamento e ainda justificá-lo, acaba contribuindo para manter as mulheres
afastadas de todo contato com os aspectos do mundo real, para os quais elas
não foram feitas, pois não foram feitos para elas.
Esta amostra de situações de dominação masculina é apenas representativa em relação a incontáveis outras que se vivencia diariamente sem nem mesmo
perceber. Adentrar nas questões de gênero é atentar-se para esta atmosfera
de aparente igualitarismo, mas de latente dominação. A cada momento novas
percepções vão ganhando espaço e tornando visível o quanto ainda se tem por
fazer neste campo que é tão pouco explorado pela Psicologia, mesmo tendo
tantas repercussões de seu interesse.
A transmissão familiar
A transmissão familiar define o modo como a família se perpetua, sem que
necessariamente seus membros o percebam. Os principais conceitos que os
autores e autoras da Psicologia Sistêmica sugerem como modos de transmissão
familiar, serão apresentados nesta seção.
Em épocas anteriores à industrialização, o relacionamento intergeracional
ocorria na própria rede de convívio dos familiares, gerações coabitavam em famílias numerosas. Os saberes de avós e pais eram transmitidos cotidianamente
para filhos e netos. Eram nestes momentos de contar histórias, ensinamentos ou
religião que os diálogos ocorriam, visto que conversas às claras eram interrompidas por tabus e resistências, deixando em aberto questões não formuladas. Com
o rearranjo familiar, reflexo não somente das conquistas do feminismo – como
os métodos anticoncepcionais, o divórcio e a inserção das mulheres no mercado
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formal de trabalho – como também por outros fatores como o aumento da longevidade, a gravidez precoce sem saída da casa dos pais, entre inúmeras outras transformações sociais, se desenvolvem novas configurações familiares e
as distâncias intergeracionais diminuem. Valores enraizados dos membros mais
velhos convivem com novos valores, uma troca recíproca, em uma interação
menos hierarquizada (Castilho, 2003; Oliveira, 2003; Marx & Engels, 2007, In
Stelmachuk, 2012).
Conforme Carter e McGoldrick (1995) ainda que este processo familiar não
seja linear, é inegável que ele existe na dimensão linear do tempo. Não é fácil
reconhecer a magnitude do impacto modelador que uma geração exerce sobre a
vida das que a seguem. De acordo com Falcke e Wagner (2005), o fenômeno da
transmissão familiar compreende a diversidade de padrões que se repetem por
gerações. Tal padrão constitui-se de legados, valores, crenças, segredos, ritos
e mitos, que se perpetuam através do tempo e pertencem à história da família.
O modo como a família e seus membros vivenciam as facilidades e dificuldades próprias das demandas do ciclo evolutivo vital, em grande parte se torna
compreensível devido aos componentes emocionais herdados de seus antepassados. Isto evoca o conceito de transgeracionalidade, que equivale aos componentes que perpassam a história familiar, mantendo-se presentes na sucessão
de gerações (Ferreira, 1986, In Falcke & Wagner, 2005).
Ainda na infância, as relações familiares são as mais importantes para a
regulação da base do comportamento futuro, fatores que vão influenciando o
indivíduo e interferindo em suas escolhas afetivas, sexuais, profissionais, etc.
Falcke e Wagner (2005) citam a comparação de Groisman (2000), quando ele
menciona que estas experiências corresponderiam a vozes familiares que todos
possuem gravadas em si, variando apenas na quantidade, intensidade e grau de
compreensão das mesmas. Ou ainda, existiriam diferentes volumes, representando a dimensão da influência que isto teria na vida do sujeito.
Os mandatos familiares, segundo Falcke e Wagner (2005) são as comuns
atribuições precoces de profecias aos novos membros da família. Isto se demonstra quando frente a um recém-nascido são ditas frases como: Ele vai ser
um lutador como o pai. A importância familiar desta atribuição será determinante
do poder que este mandato irá exercer na vida do sujeito. A frustração da família
em relação a tal expectativa, caso o membro não cumpra determinada função,
irá ocasionar sentimentos de abandono e solidão na família e de culpa e sofrimento no indivíduo.
Falcke e Wagner (2005) citando Breulin, Schwartz e Mac Kune-Karrer
(2000), descrevem que devido a esta recusa frente ao mandato, não é raro que
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os acontecimentos de uma geração sejam o reflexo dos acontecimentos da geração anterior. A tentativa de rejeição ao padrão familiar em muitos casos ocorre
por meio da busca de modelo oposto. Inevitavelmente, no entanto, isto significa
sofrer consequências similares às já vivenciadas pela geração anterior.
Falcke e Wagner (2005) citam ainda a comparação de Costa (2000), quando
este diz que é como se houvesse uma assembleia de cidadãos em permanente
atividade no mundo interno de cada indivíduo, fornecendo-lhe pareceres favoráveis ou desfavoráveis a todo o momento. Estes cidadãos são os pais, irmãos, irmãs, avôs e avós, bem como outros membros significativos da família de origem.
Existe uma espécie de idioma dentro de cada grupo familiar que estabelece a
comunicação intergeracional e por meio do qual as dificuldades e anseios dos
pais se transmitem aos filhos.
O conceito de Lealdade Familiar pode ser definido nos âmbitos moral, político e psicológico e é fundamental para a compreensão da estrutura relacional
mais profunda. Em seus múltiplos modos de expressão, a lealdade constitui-se
em uma força saudável ou não, que estabelece vínculos de conexão entre gerações passadas e futuras na família. A lealdade marca o pertencimento a um
grupo, e aparece tanto como uma característica grupal quanto como atitude individual. Nos grupos, inclusive no familiar, a lealdade mais fundamental tem como
objetivo a sobrevivência do próprio grupo. O grau de lealdade de um membro irá
variar de acordo com o papel que lhe é atribuído transgeracionalmente por sua
família. Para ser leal ao grupo, o indivíduo deve interiorizar as expectativas deste, assumindo algumas atitudes a fim de cumprir seus mandatos. O componente
de obrigação ética na lealdade está atrelado ao senso de dever e de justiça
compartilhado pelos membros que a ela se comprometem, e a incapacidade de
cumprir estas obrigações ocasiona sentimentos de culpa (Paccola, 1994; Boszormenyi-Nagy & Spark, 1973, In Falcke & Wagner, 2005).
A constituição da lealdade é consequência da história do grupo familiar, do
tipo de justiça praticado e de seus mitos, conceito descrito adiante. Assim, a
natureza das obrigações de cada membro irá depender de sua disposição emocional e posição no que os autores chamam livro-caixa da família, onde está
a contabilidade do que cada um pode receber e o que deve dar em função do
grupo (Boszormenyi-Nagy & Spark, 1973 In Falcke & Wagner, 2005; Miermont,
1994, In Falcke & Wagner, 2005). As lealdades estão ainda, intimamente relacionadas à criação de laços entre as gerações. É o caso, por exemplo, de um filho
cujo sintoma sirva para evitar uma mudança vivida como perigosa por seus pais.
É a força que faz do sujeito um membro efetivo do grupo, mas que simultaneamente lhe exige em troca o compromisso de obediência às regras do sistema e
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o cumprimento dos mandatos que lhe são delegados, ainda que de maneira não
consciente. São como fibras invisíveis, muito resistentes e que mantém unidos
fragmentos complexos de conduta relacional. As autoras encerram o conceito
enfatizando a importância de se compreender antigos vínculos de lealdade, para
que se torne possível buscar o equilíbrio entre a autonomia individual e as contas
multigeracionais de lealdade familiar (Falcke & Wagner, 2005; Boszormenyi-Nagy & Spark, 1973, In Falcke & Wagner, 2005).
Valores Familiares são muitas vezes utilizados como sinônimos de crenças
familiares. Contudo, Falcke e Wagner (2005) citam Cerveny e Berthoud (1997),
as quais esclarecem este equívoco fornecendo uma visão mais abrangente em
relação ao conceito de valores. Segundo estas autoras, são aspectos da vida
individual e coletiva, transmitidos entre os componentes do sistema, de maneira
implícita ou explícita. Neles se encontram os segredos, tabus, mitos e crenças,
rituais e cerimônias realizados pela família, que correspondem à ideologia deste
sistema. Inclui temas que historicamente vem sendo considerados relevantes
ou que vem sendo incorporados em função dos avanços sociais. Por exemplo,
mantém-se a tradição do casamento, mas ampliam-se as exigências em relação
ao estudo devido à necessidade atual para o mercado de trabalho. Em síntese,
os valores indicam os aspectos que a família se preocupa em transmitir às novas
gerações (Falcke & Wagner, 2005).
Já o conceito de Crença, diz respeito ao que se considera certo, o que se
alicerça ao componente emotivo em torno do que deve ser certo. Ainda que nem
sempre os membros de uma família concordem, eles possuem um conjunto de
crenças em relação ao que vale a pena ou não estar de acordo, o que de certa
maneira define a identidade familiar, sendo esta um fenômeno psicológico grupal
que tem como base um sistema de crenças compartilhadas. Este sistema inclui
questões relacionadas a funções, relações e valores que governam (regulam)
a interação familiar. Simplificando, o conceito de crença refere-se ao conjunto
de pressupostos que a família define em relação ao que é certo ou errado, e
consequentemente o que deve ser seguido ou não por seus membros (Falcke &
Wagner, 2005).
No que tange ao conceito de mitos, Miermont (1994, In Falcke & Wagner,
2005), menciona que este termo é explicativo de múltiplos fenômenos da vida.
Gonzáles (1994, In Falcke & Wagner, 2005) por sua vez, relata que os mitos
servem para escurecer ou negar uma realidade penosa e complexa, cuja aceitação por parte da família seria muito dolorosa. Pode ainda ser definido como um
elemento organizador. A partir dele, são estabelecidas regras de comportamento
que guiam o tipo de relação que irá se estabelecer entre os membros, bem como
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o tipo de relação que se espera que eles estabeleçam com o mundo exterior. O
mito se origina e se desenvolve sobre vazios, falta ou escassez de dados e explicações, sendo os padrões rígidos de comunicação os mais férteis para que este
evolua. Quanto maior o sofrimento, a crise da família, mais esta irá se apegar ao
mito, já que o mesmo funciona como o sistema de explicação operante. Apesar
de parecerem irreais, irracionais e por diversas vezes conterem claras distorções
da realidade quando vistos de fora, os mitos são partes integrantes da realidade
de cada família (Pincus & Dare, 1981; Andolfi & Angelo, 1989; Miermont, 1994;
Neuburger, 1999, In Falcke & Wagner, 2005).
Diante de alguma atitude não aceita pelo grupo familiar, desenvolvem-se os
Segredos. Estes são fatos que não correspondem aos tabus que se mantém entre as gerações. Viola as regras de posse comum das informações, modificando
a relação entre os membros e comumente provocando sentimento de culpa e interferindo na confiança interpessoal. Todo o estilo da comunicação familiar pode
ficar afetado em função da manutenção deste segredo, mesmo em áreas dispersas do evento original. O segredo pode ser mantido oculto, mas a intensidade
dos sentimentos por ele despertados dificilmente poderá ser disfarçada, gerando
ansiedade a quem o possui, por ficar constantemente acautelando-se contra a
revelação (Carpenter & Treacher, 1993; Imber-Black, 1994; Prado, 1996; In Falcke & Wagner, 2005).
Deste modo, os segredos são fenômenos sistêmicos capazes de moldar
díades, formar triângulos, encobrir alianças, provocar divisões e rompimentos,
além de delinear os limites de “quem está dentro” e “quem está fora”. Todavia,
não é regra que a existência de um segredo seja patológica. Do mesmo modo
que podem ser destrutivos, também servem como preservação das esferas individual, de casal ou mesmo da família. De acordo com Welter-Enderlin (1994,
In Falcke & Wagner, 2005), podem ser compreendidos como favorecedores dos
processos de individuação.
No que se refere aos ritos ou rituais, estes consistem em uma série de atos
e comportamentos que se repetem no tempo e dos quais participam todos ou
parte dos familiares. Sua função é explicitamente de aprendizagem, tendo em
vista que por meio de sua realização cada membro conhece aos outros e aprende como comportar-se diante deles. Os ritos possuem a tarefa de transmitir a
cada familiar os valores, atitudes e modalidades comportamentais em relação
a determinadas situações ou vivências. Referem-se a atos simbólicos que dramatizam a identidade familiar, incluindo não somente os aspectos do cerimonial
como também seu processo de preparação. Sua realização é geradora de satisfação e sentido aos que participam, tornando claros os papéis, delimitando as
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fronteiras e definindo as regras familiares (Miermont, 1994, In Falcke & Wagner,
2005; Paccola, 1994, In Falcke & Wagner, 2005).
Com base no que apresentam Bennett, Wolin e Mcavity (1988, In Falcke
& Wagner, 2005) classificam os ritos em três grupos: celebrações (batismo, funeral, Natal, Páscoa, etc.), tradições (férias, visitas, aniversários, etc.) e rotinas
pautadas (horário de jantar, cumprimentos e despedidas, etc.). Os autores mencionam ainda a relevância do rito na transmissão intergeracional da cultura familiar, sendo cada família criadora também de suas próprias celebrações, tradições e rotinas, nas quais se demonstram presentes ritos de gerações anteriores.
Outro quesito que reforça sua importância é o fato de assinalarem as transições
nas etapas do ciclo evolutivo vital (nascimento, casamento, morte, etc.) (Imber-Black, Roberts & Whiting, 1991, In Falcke & Wagner, 2005).
Outro conceito pertencente ao fenômeno da transgeracionalidade é o legado. Este se constitui em uma cápsula do tempo na qual a família insere os
elementos da forma mais condensada para comunicar às gerações futuras a
essência da família atual, como uma espécie de testamento em que a cada
revisão se detalha melhor como deve ocorrer a transmissão dos bens. Trata-se
de um processo no qual se repassam instruções relacionadas à maneira como
deve construir-se a família da geração seguinte. O legado é a forma que a família
utiliza para revelar às gerações subsequentes os seus aspectos primordiais, e o
que disto se espera que tenha continuidade (Steinglass et. al., 1989, In Falcke &
Wagner, 2005; Falcke & Wagner, 2005).
Todos os conceitos aqui revisados, conforme Falcke e Wagner (2005) demonstram estar em um processo de contínua interação, e não de existência isolada. Sendo assim é mais comum que se depare com intersecções do que com
separações ou diferenças. Alocando esta discussão ao tema específico desta
pesquisa, e retomando a questão já apresentada de expectativas em relação
ao gênero de novos membros da família, pode-se dizer que tais expectativas
refletem um conjunto de crenças e valores sociais que se incorporam ao novo
integrante, o qual por sua vez, assume-os como características próprias por lealdade ao grupo (Fleck, Falcke & Hackner, 2005).
A força do legado transgeracional muitas vezes acaba fazendo com que as
pessoas repitam modos de comportamento sem consciência de o terem aprendido. Com isso é comum que o discurso em relação às questões de gênero não
coincida com a prática em si. Os aspectos transgeracionais são heranças sobre
as quais raramente os indivíduos se questionam em nível cognitivo ou racional.
Neste contexto frases impregnadas de estereótipos implícitos de feminino/masculino permanecem sendo ditas sem que seus narradores percebam. É de ma-
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neira sutil que comportamentos, gestos e palavras demonstram a permanência
destes papéis. Sendo a família o cenário de transmissão dos papéis de gênero,
a tomada de consciência desta herança é o primeiro passo para o processo de
transformação desta percepção (Fleck, Falcke & Hackner, 2005).
Em relação à transgeracionalidade como um todo, é relevante ainda ressaltar que apesar de os elementos históricos serem necessários, não são de
todo suficientes para a compreensão das problemáticas do cotidiano familiar. As
autoras orientam que não se adote uma visão simplista de que a história com
seus elementos do passado [grifo nosso] automaticamente determinam os acontecimentos futuros, bem como que não se atenha somente à importância dos
acontecimentos do agora. Flexibilizar o uso do tempo fará levar em conta que
para que um acontecimento traumático continue a exercer papel importante no
presente, é necessário que a manutenção de um comportamento possua uma
função e um sentido igualmente importante no contexto em que se perpetua.
Com o conhecimento dos processos transgeracionais, se possibilita que os indivíduos façam escolhas mais conscientes e afinadas com seus próprios desejos.
A construção da individualidade irá depender da descoberta dos desígnios familiares, e do consequente desenvolvimento de sua originalidade (Elkaim, 1990; In
Falcke & Wagner, 2005; Falcke & Wagner, 2005).
Por meio do exame dos conceitos ora apresentados, ficam mais claras as
múltiplas formas pelas quais a família se perpetua. Grande parte destas características da família não será passível de visualização em uma entrevista, entretanto, com tais conceitos em mente, se possibilita estabelecer possíveis conexões com as transmissões de papéis de gênero que estejam mais conscientes
por parte das entrevistadas, visualizando o quanto os estereótipos podem estar
enraizados na família, ao ponto de lhe parecerem naturais.
Método
Para a viabilização da resposta à pergunta de pesquisa e busca do objetivo
geral, realizou-se uma Pesquisa de Campo de natureza qualitativa, sendo utilizada entrevista semi-estruturada como roteiro norteador.
Foram entrevistadas quatro mulheres de diferentes faixas etárias, sendo a
idade o único critério para participação. O primeiro contato com as mesmas, para
convidá-las a participar da pesquisa, ocorreu pessoalmente. Não deixaram de
ser consideradas na análise características como classe social e escolaridade,
visto que em se tratando de percepção e vivência das conquistas do feminismo,
esses são fatores que influenciam consideravelmente. Entretanto, a pesquisa e
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a escolha dos sujeitos não foram direcionadas com base nestas distinções. O
objetivo era que as quatro participantes tivessem idades distintas para ampliar
a discussão teórica, possibilitando relacionar algumas características sociais do
período histórico que vivenciaram. Portanto, foram selecionadas mulheres que
estivessem cronologicamente em diferentes fases do desenvolvimento, entre as
fases adulta jovem e idosa, conforme denominação de Eizirick (2001).
O roteiro foi constituído por um espaço de informações de identificação,
como grau de escolaridade, composição familiar, religião, renda mensal, etc.
Em seguida, havia o bloco de perguntas relacionadas ao eixo: Feminista, eu?
Percepções e estereótipos do feminismo e das feministas. Neste, as perguntas
eram referentes ao que conheciam sobre o movimento feminista e suas considerações acerca disso.
Posteriormente, viria o eixo denominado: O feminismo nosso de cada dia:
a vivência das conquistas do movimento no cotidiano, onde foram realizadas
perguntas referentes à vivência das mulheres quanto ao relacionamento com
os homens, trabalho, sexualidade, maternidade, etc. Por conseguinte, abordaram-se questões sobre os estereótipos de gênero na infância das entrevistadas,
no eixo Crescer Menina. Posteriormente, as perguntas pertencentes ao eixo da
transgeracionalidade, das quais se trata este artigo. E por fim, o eixo que abordava especificamente a percepção das entrevistadas com relação aos homens
de sua família. Em Apêndice A, encontra-se uma versão reduzida do roteiro de
entrevista utilizado, limitando-se às questões referentes à transgeracionalidade.
Algumas das perguntas foram direcionadas apenas à determinada participante,
conforme sua faixa etária, pois referiam-se à existência de netos.
As informações da pesquisa e os procedimentos éticos foram contratados por
meio de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O projeto de pesquisa foi
submetido à avaliação do Comitê de Ética da Plataforma Brasil e aprovado após
ajustes. As entrevistas foram gravadas mediante a autorização das entrevistadas
e posteriormente o material de áudio foi transcrito integralmente, sendo apresentado em seguida às participantes com a possibilidade de que alterassem as informações. Concluída esta etapa, desenvolveu-se a análise das informações utilizando
o diálogo com a literatura referente ao feminismo e à Psicologia Sistêmica.
Breve caracterização das entrevistadas
A primeira entrevistada foi Ana2, de 22 anos, estudante de ensino superior.
Reside com o marido e a filha e a renda familiar é de três salários mínimos em
2

Este e todos os demais nomes próprios de entrevistadas mencionados no artigo são fictícios.
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média. A entrevista foi realizada em seu domicílio e o roteiro foi eficaz para mobilizar falas bastante pertinentes ao tema da pesquisa. Relaciona o feminismo
a alguns temas de seu cotidiano como mercado de trabalho, sexualidade e educação da filha.
Posteriormente, entrevistou-se Louisie, psicóloga, solteira, 36 anos. Reside
com os pais e tem uma renda pessoal média de dez salários mínimos. Louisie
falou muito de sua infância e adolescência, situando os papéis de gênero em
sua família e tendo alguns insights interessantes sobre transgeracionalidade no
momento da entrevista, que serão apresentados adiante.
Em sequência, foi entrevistada Emília, conselheira tutelar de 44 anos. Reside com o marido e seus quatro filhos. Sua escolaridade é ensino médio completo
e a renda familiar é de quatro a seis salários mínimos. Em seu relato conta sobre
as dificuldades financeiras que marcaram toda a sua infância e adolescência.
Devido a esta condição, sua família sempre incentivou o trabalho remunerado
das mulheres e Emília passou a exercê-lo aos quatorze anos. Contudo, expressa a limitação relacionada às profissões consideradas masculinas na época de
sua inserção no mercado de trabalho.
Por fim foi entrevistada Júlia, 74 anos, solteira, costureira aposentada. Júlia
reside só e após o falecimento de seu noivo na juventude não quis novamente
casar-se. Seu cotidiano é permeado de estereótipos de gênero, porém demonstra não se dar conta disso. As falas de Júlia, relacionando feminismo ao cotidiano
e à política, foram mais relevantes nos outros eixos da pesquisa, que não fizeram parte da abrangência deste artigo. Deste modo justifica-se a ausência de
seus relatos no que se explana por ora.
Transgeracionalidade feminina
A gente foi sair de carro, eu o Rodrigo e a Iara. Aí eu fui dirigir. A Iara falou:
‘Não mãe, você tá no lugar errado, o teu lugar é aqui!’ Mas eu nunca falei isso,
eu dirijo o dia inteiro ... Mas quando tá o pai e a mãe, a mãe deve ir no banco do
passageiro e o pai dirigindo. Eu não me lembro de ter falado isso pra ela, não
lembro do Rodrigo ter falado isso pra ela [sic] (Ana, 22 anos, estudante).
A transgeracionalidade na transmissão dos papeis de gênero se mostrou
nas entrevistas por diversas formas. Como já se esperava no início da pesquisa,
as entrevistadas pareciam não ter consciência de grande parte do que se podia nomear como transgeracionalidade. Pela complexidade de seu caráter, não
haveria como se apresentar sempre com nitidez, sendo possível que tenham
se apresentado elementos indicadores deste fenômeno sistêmico durante a en-
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trevista sem também que eu o tenha percebido. No entanto, algumas relações
interessantes puderam ser verificadas e associadas com o conceito de transgeracionalidade.
A fala que abre esta seção demonstra o quanto os papéis de gênero acabam
sendo transmitidos sem que os pais, como no caso relatado, expressem estas
regras verbalmente. No caso de Ana, a entrevistada conta que esta fala de sua
filha lhe inquietou, que ficou tempo pensando nisso depois e que conversou com
o marido sobre o assunto. Silva e Luz (2010) In Saldanha, Muhlen e Strey (2012)
apresentam que a construção das identidades de gênero na infância ocorre por
meio de diversas aprendizagens advindas de diferentes situações, podendo ser
construídas e transmitidas de maneira explícita ou velada.
O mesmo ocorreu com Ana quando a mesma observava que sua mãe dava
conta do que supostamente um homem faria no espaço doméstico, em acordo
com sua função atribuída de proteção do sexo frágil (Madeira, 1997):
Tudo foi minha mãe que fez. A gente morou uma época numa casa de
madeira, tinha umas aranhas gigantes porque o terreno do lado era baldio.
Minha mãe sempre se virou, sempre foi ela que pegou e deu vassourada na
aranha, matou a aranha [sic] (Ana).
Tendo experienciado estes dois momentos de insight, Ana relata que procura não transmitir estes papéis de gênero, mas reconhece que muitas vezes esta
transmissão ocorre sem que ela ou o marido percebam:
A gente não põe muito essa coisa de machismo até porque a gente também não tem muito isso, mas algumas coisas vão acontecendo, que nem a
percepção dela de que mulher não dirige, mas o simples fato de eu corrigir
ela já faz com que ela né, vá quebrando um pouco isso (Ana).
Bozon (2005, In Saldanha, Muhlen & Strey, 2012) afirma que o mais importante na transmissão geracional dos papéis de gênero são as práticas realizadas pelos pais em seu cotidiano e que são observadas pelas crianças, e não a
recomendação verbal, a regra dita. Conforme os pais transmitem essas noções
muitas vezes recebidas de gerações anteriores, como fala Ana: “Eu não cresci
ouvindo isso, mas eu cresci tendo esse exemplo” [sic], é que os filhos vão incorporando as idealizações e representações de gênero.
A família de Ana é predominantemente formada por mulheres, tendo várias
tias de quem também obteve exemplos relacionados a gênero. Ana mencionou
ter observado que todas as suas tias em algum momento de sua vida se viram
sós, sem um homem que fizesse algumas coisas por elas. Deste modo – conta
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– todas aprenderam a ter autonomia em seu cotidiano. Com isto, seu avô incentivou mais ainda que estudasse e fosse independente, ensinamento que Ana
atribui ao fato de ele ter assistido o movimento das mulheres para não depender
especialmente financeiramente de homens.
Na entrevista de Ana pareceu muito claro o percurso desta transgeracionalidade, pois inicia falando da filha, depois fala do que aprendeu observando sua
mãe e suas tias, além de ouvir as instruções do avô, e conclui supondo de onde
acredita ter vindo esta valorização da autonomia das mulheres, atribuindo ao fato
de suas tias e sua mãe terem precisado aprender desde cedo a se cuidar pois sua
avó adoeceu, ficando um tempo sem tomar conta dos filhos diretamente e faleceu:
Acho que pela própria ausência da minha vó efetivamente ali, em pé,
lidando, saudável, elas já tiveram que ir andando com as próprias pernas
porque o meu vô sempre trabalhou e tal, então elas meio que aprenderam a
se virar sozinhas desde cedo por causa disso [sic] (Ana).
Mostra-se assim, a importância que o evento ocorrido com sua avó influenciou o modo como suas filhas cresceram, e consequentemente reagiram diante
das separações e ausência de homens, o que observou a neta Ana e agora
busca transmitir para Iara, sua filha de quatro anos.
Louisie conta que as mulheres de sua família trabalharam fora do ambiente
doméstico e que sempre foi muito incentivada e até pressionada para o estudo e
o trabalho. Contudo, as mulheres permaneceram com a responsabilidade pelos
afazeres domésticos e isto permanece até os dias atuais em sua família:
Não só na minha família nuclear, mas assim as tias sempre: A mulher
é a tarefa doméstica. O homem é o provedor.... Ele vai sair trabalhar fora....
As próprias mulheres da minha família acabam dando a ele o direito do
descanso, porque ele saiu trabalhar fora. Mas ele saiu trabalhar de manhã
e de tarde. Enquanto a mulher acordou antes, trabalhou de manhã, de tarde
e de noite [sic] (Louisie)
Sua fala conta de um acúmulo de tarefas que corrobora o pensamento de
Saffioti (1987) quando menciona que não importa a função ou a jornada de trabalho das mulheres fora da residência, a manutenção do lar e o cuidado com
os filhos permanece sempre ligado à mulher. Madeira (1997) resume o mesmo
quando compara que o mundo é considerado a casa do homem enquanto a casa
é considerada o mundo da mulher.
A fala incluindo o cuidado com os filhos como responsabilidade feminina,
referente ao que as autoras relatam, não deixa de também se fazer presente na
família de Louisie:
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As outras duas tias que não saíram, ficavam assim: ‘Ai, mas você não
pode trabalhar! Você tem filha!... Você vai ter uma empregada? Não pode
deixar os filhos assim, solto!’ Então as que não saíram trabalhar, criticavam
as que saíram trabalhar. Mas as que saíram trabalhar nunca: ‘Ai, é verdade,
tenho que ficar em casa criando meus filhos e tal’. Não. Saíram em busca do
dinheiro próprio... E acho que isso foi importante [sic] (Louisie).
Houve também resistência da parte dos homens de sua família: “os homens
foram homens mesmo né: Ah, mulher! Onde é que já se viu, mulher não podia tá
fazendo isso...” [sic] (Louisie). E novamente, sua figura aparece naturalizada na
fala acima “homens foram homens mesmo”.
Do mesmo modo que foi possível estabelecer um percurso da transgeracionalidade na fala de Ana, Louisie em sua fala compara as gerações em busca de
rupturas:
Pensando nas filhas da minha avó paterna, minhas tias, seguiram a
mesma linha de comportamento da mãe delas né... As filhas da minha avó
materna também. Acho que a única coisa assim que fugiu um pouquinho
a regra foi o fato de que algumas saíram trabalhar fora. Mas a questão homem, por exemplo, é um [só].... A característica das minhas avós pra minha
mãe e tias acho que muita coisa permaneceu. Mas agora pra terceira geração, eu e minhas primas, já mudou muita coisa [sic] (Louisie).
No entanto, Louisie encontra permanências de algumas regras por parte de
sua mãe, e explicita o conceito de valores (Cerveny & Berthoud, 1997, In Falcke
& Wagner, 2005) que se mostra quando alguma prima se divorcia ou quando
engravida antes do casamento:
Tem umas regrinhas sim.... Então não que a gente tenha ouvido isso
como... De uma maneira preventiva assim sabe... Não teve isso. Mas depois
que aconteceu fica assim meio que no ar um certo desconforto e um certo
preconceito... Tem uns olhares meio assim sabe. Então não é declarado,
mas a gente sente que simbolicamente assim alguns aspectos meio que...
[sic] (Louisie).
E o modo como estes valores estão introjetados sem que Louisie a perceba,
se demonstra na seguinte fala:
Eles deixaram eu fazer tudo, mas sempre deixaram claro: Faça o que
você quiser, mas se você sair da linha vai ter uma consequência. Que até
hoje não sei qual que seria né. Porque não cheguei a sair. [risos] Não sei o
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que eles queriam dizer também com sair da linha... Mesmo sem saber o que
era essa conseqüência eu fiquei assim: Opa! Aí eu não vou pisar porque eu
não sei o que que vai acontecer [sic] (Louisie).
Em relação à sua educação em casa, que Louisie denomina como livre, não
demonstra conscientizar-se dos valores que foram transmitidos sem serem ditos
verbalmente. Entretanto, o mesmo não ocorre com a transgeracionalidade relacionada aos homens escolhidos pelas mulheres de sua família. A entrevistada
tem um insight em meio à sua fala, conscientizando-se que considera que todos
os homens traem e que isto vem de um mito de sua família:
Se parecem muito na questão de ser ogro (sic), de ser grosso, rígido...
Eu vejo que tem um padrão ali de escolhas afetivas que as mulheres fizeram. Não teve traição por parte das mulheres da minha família. Mas por
parte dos homens todos... [risos]. Será que.... Eu penso assim que 99% dos
homens traem. Será que isso é um pré-julgamento meu por ter vindo de
uma família assim? [sic] (Louisie).
Vimos que o mito, oposto ao pensamento lógico e racional, serve para escurecer ou negar alguma realidade penosa e complexa, cuja aceitação por parte da
família seria muito dolorosa. Baseado em um conjunto de crenças em torno de
supostas qualidades do grupo, estabelece regras que guiam o tipo de relações
que se espera que os membros estabeleçam no mundo exterior. Deste modo,
os mitos se estabelecem como verdades no decorrer do tempo, possuindo um
poder muito grande sobre seus membros. A infidelidade é um fenômeno favorecedor do desenvolvimento de mitos (Gonzáles, 1994, In Falcke & Wagner, 2005;
Pittman, 1994, In Falcke & Wagner, 2005; Falcke & Wagner, 2005)
Emília (44 anos, conselheira tutelar) conta sobre as instruções que fornece
à sua sobrinha que por ser mulher causa preocupação maior na família, trazendo
resquícios do que fala Diehl (2000) com relação à gravidez como perda de valor
no mercado. No entanto, teme que a sobrinha não a ouça e neste momento também faz uma colocação na qual a transgeracionalidade aparece com espantosa
clareza, ainda que a entrevistada não aparente estar consciente disso, com base
na temporalidade que insere em uma das frases:
Se ela me escuta eu não sei, porque os jovens de hoje não escutam o
que a gente fala. Eles tentam ir fazer pra ver se dá certo, daí se deu certo
eles vem dizer.... Eu sempre fazia aquilo que eu achava que tinha que fazer.
E não adiantava ninguém me dizer. Eu ia lá e fazia pra ver se dava certo, se
não dava, tomava na cabeça [sic] (Emília).
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Com relação a este olhar para as gerações anteriores e para a atual, Emília
também não vê avanços no sentido de diminuição da submissão entre a geração
de suas avós e sua mãe:
Minha avó era submissa a meu vô, a última palavra era a do meu vô.
E se falasse alguma coisa gritava... Minha mãe... foi submissa ao meu pai,
não foi trabalhar porque ele não deixou... Ele manda, ela faz... E eu não,
eu sou totalmente diferente tanto da minha vó como da minha mãe.... Eu
não sou submissa ao meu marido, não que eu não respeite o meu marido,
que eu não ajude ele, mas assim, ele não vai gritar comigo, não vai mandar
em mim. Elas eram submissas igual. Não que a minha mãe não fosse livre,
mas... A gente vê. Não deixava trabalhar? Não foi... [sic] (Emília).
As falas das entrevistadas com as devidas conexões teóricas mostraram o
quanto há regras e ensinamentos que estão além do verbalizado, e que constituem a transgeracionalidade. Não somente repetindo, mas também transformando as vivências a partir dos padrões conhecidos, as pessoas atuam em meio ao
contexto onde o tempo não representa necessariamente, ruptura. O insight que
Ana tem com a fala da filha, e o que Louisie teve durante a entrevista, mostram o
quão relevante é o pensar com mais questionamento as questões de gênero. Estes momentos de choque de realidade, de desnaturalização repentina, são o que
se espera suscitar com esta pesquisa, para que as pessoas possam questionar,
identificar e questionar novamente, não somente o que é visto como natural em
termos de sexo biológico, como também com relação a valores internalizados
que se referem a gênero.
Considerações finais
Antes de definir o tema desta pesquisa, parecia pouco clara a união das
questões de interesse, gênero e psicologia sistêmica. Somente com o início do
seu desenvolvimento foi se delineando o que por fim se tornou de fato um único
tema, a transmissão geracional dos estereótipos de gênero, sob influência das
conquistas do feminismo. Gradualmente foi se percebendo o caráter cotidiano
do feminismo e a sua relação com a transmissão dos papéis de gênero foi se
assentando.
Tendo ciência da intensa e invariável subjetividade dos dois eixos do que
então havia se tornado um tema, temeu-se que não fosse possível identificar
pontos de transgeracionalidade com uma única entrevista. Mas por outro lado,
considerou-se que a força exercida por este fenômeno dificilmente permanece-
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ria despercebida. Devolvendo os temores ao âmbito pessoal, começou-se a ver
mais clareza na pesquisa e após desenvolvimento de boa parte da fundamentação teórica – sempre realizando esta costura gênero e transgeracionalidade
com base em fontes distintas – começou-se a encontrar diversas referências que
buscavam estabelecer a mesma relação. Entretanto, estas se limitavam a falar
da transmissão dos papéis de gênero na infância.
Com a realização das entrevistas, foi admirável como os relatos eram tão
únicos e ao mesmo tempo tão similares ao que dizia a teoria. O modo de as
mesmas contarem suas experiências com a naturalidade de quem não percebia
o conteúdo valioso que entregava, aperfeiçoava as conexões entre todos os
pontos da pesquisa, de modo que no momento da análise, uma das maiores
dificuldades encontradas foi classificar as falas das entrevistadas e inseri-las em
um único bloco, quando falavam de vários. Supostamente esta dificuldade se
refira ao exercício de uma visão sistêmica que foi ocorrendo durante a realização
de toda a pesquisa, que resultou em uma percepção de blocos confluindo e não
se organizando de maneira positivista.
As relações de gênero, temática tão universal, ainda parece vista como de
interesse exclusivo de poucas mulheres. Espera-se que o trabalho aqui sintetizado, que nunca se encerra, se desdobre em novas pesquisas e suscite nas
pessoas a mesma inquietação diante de novos insights. O estudo das relações
de gênero necessita ser um mergulho constante, se não quisermos ser levados
pela correnteza, pelo movimento considerado natural.
Referências
Bourdieu, P. (2002). A dominação masculina. (2ª. ed.). Rio de Janeiro: Editora
Bertrand Ltda.
Carter, B. & McGoldrick, M. (1995). As mudanças no ciclo de vida familiar: Uma
estrutura para a terapia familiar (2ª. ed.). Porto Alegre: Artmed.
Castilho, T. (2005). Família e relacionamento de gerações. Retirado em:
06/06/2013, do endereço eletrônico: <www.sescsp.org.br/sesc/images/upload/conferencias/94.rtf>
Eizirick, C. L., Kapczinski, F. & Bassols, A. M. S. (Orgs.). (2001) O ciclo da vida
humana: Uma perspectiva psicodinâmica. Porto Alegre: Artmed.
Falcke, D. & Wagner, A. (2005). A dinâmica familiar e o fenômeno da transgeracionalidade definição de conceitos. In D. Falcke & A. Wagner (2005). Como
se perpetua a família? Transmissão dos modelos familiares (pp. 25-46). Porto
Alegre: EDIPUCRS.

114

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 6(1), junho, 2016 (96-116)

Feminista, Eu?! A Vivência das Conquistas do Feminismo – P. G. Goslar

Fleck, A. C., Falcke, D. & Hackner, I. T. (2005). Crescendo menino ou menina: a
transmissão papéis de gênero na família. In D. Falcke & A. Wagner. (2005).
Como se perpetua a família? Transmissão dos modelos familiares (pp. 107121). Porto Alegre: EDIPUCRS.
Madeira, F. R. (Org.) (1997). Quem mandou nascer mulher? Estudos sobre
crianças e pobres no Brasil. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos.
Perrot, M. (2008). Minha história das mulheres (1ª. ed.). São Paulo: Contexto.
Polce-Lynch, M. (2003). Conversando com meninos. São Paulo: M.Books.
Saffioti, H. I. B. (1987). O Poder do macho (11ª. ed.). São Paulo: Moderna.
Saldanha, M., Muhlen, B. K. & Strey, M. (2012). O homem maternante: mudanças à vista? In M. N. Strey, A. Botton, E. Cadoná & Y. A. Palma (Orgs.).
(2012). Gênero e ciclos vitais: Desafios, problematizações e perspectivas.
Porto Alegre: EDIPUCRS.
Stelmachuk, M. S. L. (2012). Mulheres do século XX: Memórias e significados
de sua inserção no mercado formal de trabalho. Tese de doutorado não publicada. Doutorado em Psicologia. Centro de Filosofia e Ciências Humanas.
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
Endereço para correspondência:
poliana-g@hotmail.com
Enviado em 06/01/2016
1ª. Revisão em 08/01/2016
Aceito em 04/04/2016

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 6(1), junho, 2016 (96-116)

115

Feminista, Eu?! A Vivência das Conquistas do Feminismo – P. G. Goslar
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Roteiro de Entrevista – Adaptado
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Como foi a participação das mulheres de sua família no movimento feminista?
Como as mudanças conquistadas pelo feminismo foram recebidas por
sua família – homens e mulheres?
Como você percebe o cotidiano de suas filhas e netas (ou gerações correspondentes) em relação ao seu cotidiano na idade das mesmas? (pergunta exclusiva à entrevistada idosa)
Como você acredita que era o cotidiano das mulheres da geração de sua
mãe quando esta tinha a sua idade? E da geração de sua avó?
O que você acredita que seja a maior divergência em relação ao cotidiano das três gerações?
Você percebe a permanência de alguma característica ou modo de agir
ao longo das gerações, nas mulheres de sua família?
Você identifica a existência de instruções em relação a ser mulher pelas
gerações de sua família?
Existe em sua família a prática de algum encontro regular entre estas
gerações?
Você identifica um modelo de relacionamento íntimo que se repete entre
as mulheres de sua família?
Você percebe semelhanças entre os parceiros das mulheres de sua família?
Como você vê o relacionamento entre homens e mulheres em sua família?
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Da Família Externa para a Família Interna: Uma Viagem Criativa
Vanna Puviani1
Resumo
Este artigo é um relato da atividade realizada em dois dias no Encontro
Internacional sobre Terapia Familiar sobre a função da psicoterapia. Apresenta
propostas de ideias inovadoras e de novas práticas que transformam psicoterapia em poesia. O desenho é a principal atividade e, consequentemente, representa o tratamento. Descreve algumas sessões de treinamento nas quais
o Símbolo, usado no desenho pelos participantes torna-se um recurso para o
autoconhecimento. Descreve dois casos onde variadas imagens representam
ferramentas utilizadas para estimular perguntas e respostas. O desenho é concebido como ferramenta de autorevelação. Em um dos casos, a conversa com
uma família, baseada nos desenhos produzidos, é um exemplo de como o caos
pode ser transfomado em uma nova ordem. Qual é a ideia principal que guia
todas estas conversas? É a ideia de ativar novas práticas por meio do desenho
de maneira que a pessoa possa descobrir a si mesma e favorecer o nascimento
de pensamentos criativos. Minha proposta ao terapeuta-artista é baseada no
fortalecimento dos sentidos para permitir que indivíduos, casais e famílias redescubram a beleza da vida e suas paixões.
Palavras-chave: arte, desenho; psicoterapia e poesia; criatividade e cura;
autoestima.
From The External Family To The Internal Family: A Creative Journey
Abstract
This article is a report of a two-day Congress about the function of psychotherapy. It presents proposals of innovative ideas and of new practices which
transform psychotherapy into poetry. Drawing is the main activity and, consequently, it also represents the treatment. The article describes some training
sessions in which the Symbol, used in the drawing by the participants, be1
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Psicoterapia Imaginativa e em Psicoterapia Sistêmico-Relacional, com o uso dirigido do desenho
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comes a source for self-knowledge. Two different cases are described where
various images represent the tool used to stimulate questions and answers.
The drawing is conceived as a tool of self-revelation. In one of the cases, the
conversation with a family, based on the drawings produced, is an example of
how chaos may be transformed into a new order. What is the main idea guiding
these conversations? It is the idea of activating new practices through drawing
so that a person may discover himself and it is aimed at favouring creative thoughts. My proposal of the new figure of the artist-therapist is based on enhancing
senses so as to let the individual, couples and families re-discover the beauty
of life and passions.
Keywords: art, drawing, creativity and cure; psychotherapy andpoetry, self-steem.
Introdução
Este trabalho visa realizar a apresentação das ideias, dos instrumentos e
dos exercícios realizados durante dois dias do Encontro Internacional de Terapia
Familiar em comemoração ao Dia Internacional da Família - ATF-RJ - 23 e 24
de Maio de 2014.para compartilhá-los e difundi-los; para provocar a curiosidade
de outros colegas sobre a procura da beleza da Psicologia e da Pessoa; para
sermos muitos em busca da saúde, isto é, da integração entre as nossas partes
internas e externas, que serve para reacender as emoções. As emoções são
vistas como ponto de encontro entre pensamento e ação, entre si mesmo e o
outro, entre pessoas e ambiente. É por meio das emoções que nós podemos nos
conectar uns aos outros, em particular em família.
Quando a integração se torna visível, se transforma em compaixão e gentileza.
As ideias são os nossos modos de ver e de conhecer
Nós, com estes dois dias de encontros...
Vamos comemorar tantos encontros...
Meu desejo é comemorar muitos bons encontros. Para nos encontrarmos
com nós mesmos e com a nossa capacidade de amar, para nos encontrarmos
entre nós e com as nossas famílias internas, para reconhecer os cuidados das
nossas famílias externas.
A minha proposta é podermos, juntos, dar vida a novas ideias. As ideias são
os nossos modos de ver e de reconhecer.
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Encontrar-se = apaixonar-se
Encontrar-se – no sentido de apaixonar-se pelas ideias, pelas coisas, pelas
pessoas... deixando-se atrair por elas.
Encontrar-se – no sentido de criar o encontro entre mente e coração, entre
o ato de conhecer e o ato de amar: essa é a inteligência do coração.
E se o encontro entre mente e coração não existe? Nasce o sintoma...
O sintoma é como a expressão de novas urgências, de novos encontros.
Por meio do sintoma a psique requer atenção e cuidado, que servem para criar
novos encontros: a crise serve para dar novamente vida às emoções.
Como acolher o sintoma?
Com gratidão, como uma graça e não uma desgraça.
O sintoma como oportunidade
O sintoma é uma possibilidade que nos é oferecida, e o terapeuta deve
descobrir a sua forma mais dramática para transformá-la em uma forma poética,
através de uma viagem criativa que serve para transformar o sintoma em símbolo, a dor em emoção.
A cura?
Dar outra vez significado e amor à própria história através da narração, utilizando o desenho e a narrativa. A palavra viva é aquela que faz com que as
realidades interna e externa se encontrem.
O desenho desperta palavras vivas
Imagem e palavra não são mais vistas como contrapostas, hemisfério direito
e hemisfério esquerdo separados, mas como experiência de integração. A imagem que toma luz e forma com o desenho e adquire um sentido com a palavra
que narra. Em quais momentos...
A palavra, de repetitiva, torna-se criativa?
E, assim, transformadora? Quando readquire a sua relação com a imagem,
quando descreve a imagem, quando dá novamente voz e vida a uma história que
havia se tornado muda e invisível, para reconhecê-la e compartilhá-la.
Quanto a nós? Propomos uma posição estética
Onde a estética é a busca pela beleza, é a consciência do conhecer com todos os sentidos, é ir à procura dos pontos que unem as diversas partes, verbais
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e não verbais, internas e externas, individuais e familiares. A postura estética é
uma postura de criação e recriação.
“É a beleza que salvará o mundo” (Dostoiévski, 2002, p. 89)
E nós?
Nós passaremos a salvar a beleza!
Nós podemos buscar a beleza!
Nas coisas, nas ideias, nas pessoas.
A nossa busca? Que o mundo da psicologia salve a beleza
Uma psicologia à escuta de uma mente-pessoa-mundo que se conhece e
evolui em busca da beleza... A fim de ter e dar felicidade.
Pretende ser um convite concreto para reconhecer e buscar, nas pessoas e
nas famílias, a beleza que está nas relações de cura que nascem precisamente
na própria família e na família devem ser cultivadas.
O desenho é o nosso instrumento de comunicação com a família
O desenho e as palavras
Todos nós sabemos que há realidades que não podemos mudar, mas podemos mudar o modo como as vemos e as narramos.
O desenho e as palavras que o narram criam mundos novos, novas histórias.
O desenho para narrar e comunicar
Sem que jamais se interprete o desenho, onde está o efeito benéfico? Está
nas emoções e nas imagens que suscita e evoca. É o desenho para narrar e
comunicar que se torna autorrevelação.
Usando as palavras de Bateson (1979), posso dizer que oferecemos às pessoas a possibilidade de ser criatura e ao mesmo tempo criador. “Cada pessoa se
torna artífice da sua própria cura” (Bateson, 1979, p. 274).
À criança
Propomos um percurso criativo de dez encontros, onde a cada vez temos
a nossa proposta de um tema símbolo escolhido e a sua resposta com gestos,
cores e formas, com os quais dá vida ao seu desenho, que ele abriga em sua
folha em branco. Com essa conversa simbólica e alegre ele se narra, se escuta
e vai buscar e encontrar a própria história. E reencontrando as suas imagens e
as suas palavras se acalma, porque se vê e se faz ver: é como se reencontrasse
o sorriso do autoconhecimento.
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Ao adulto
Propomos um percurso criativo com ciclos de cinco encontros no consultório
e o convite para uma consulta ao dia consigo mesmo, em casa, para praticar
exercícios de relaxamento que servem para favorecer encontros cotidianos de
autoconhecimento e, portanto, de autocura. A ele também oferecemos a possibilidade de ver de maneira nova, isto é, criativa, as relações que ele tem com os seus
familiares, e de descobrir as relações deles entre si e com a própria casa, a fim de
reconhecer os símbolos da própria família. Através do desenho, ele pode tornar
visíveis os seus Problemas e possíveis as suas Soluções, pode reconhecer as
pessoas próximas e aquelas distantes, as pessoas presentes e aquelas ausentes,
para poder escolhê-las em vez de suportá-las em cada fase do seu ciclo vital.
Ao casal
Propomos uma viagem especial, que serve para buscar os caminhos simbólicos para ter bons encontros consigo mesmo e com o outro e poder assim
cuidar do nascimento e do crescimento da própria história amorosa, a fim de que
esta se torne, ela mesma, a cura do indivíduo e do casal. É o casal visto como
se fosse uma criatura em contínuo crescimento, com as crises que assinalam a
urgência da passagem de uma fase à outra do crescimento, todas a serem reconhecidas e utilizadas como boas oportunidades evolutivas.
À família
Propomos um diálogo com as imagens e através das imagens, feito de perguntas e de respostas sempre novas que, como em um jogo de espelhos em
movimento, tornam visíveis novos conhecimentos a respeito de si e do outro,
novas surpresas, novos humores, novas belezas. O Genograma Simbólico: um
instrumento útil para reconhecer a própria família interna e a externa, as próprias
imagens e as dos outros. Os objetivos são o desenvolvimento dos recursos emocionais e o reconhecimento das habilidades próprias e alheias, para criar sintonia
e curiosidade entre os componentes da família e sanar as distâncias e conflitos.
Crianças e adultos
Todos com um papel ativo, todos em busca da própria história, para saber
de quem se é, para reencontrar a intimidade da própria casa e dos próprios afetos e a imensidão das próprias paixões e das próprias atrações.
A linguagem da mudança
Watzlawick, Beavin e Jackson (1978) define a linguagem da mudança como
a linguagem da fertilidade e da criação.
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O resultado? O resultado é que tanto quem cura quanto quem é curado sai
transformado desses encontros de criatividade e construção, porque a arte é
sempre transformação, seja do objeto criado, seja do seu próprio criador.
Criatividade
Aqui, a criatividade é entendida como método e como visão, como olhar:
como capacidade de poder sair do próprio limiar para poder enxergar o mundo
com os olhos do outro.
Criatividade quer dizer também reinventarmo-nos como observadores, mais
curiosos sobre as pessoas e as famílias, para buscar nas casas, nos objetos,
nos corpos, nos rituais, nos jogos... os variados modos que as pessoas tem de
criar as relações importantes.
Até mesmo dentro de uma bolsa podemos descobrir a história de uma mulher e reacender a sua emoção ao narrar a si mesma e para nós!
O objetivo? Viver em um estado de integração
Ou seja, de bem-estar e saúde.
Bateson (1976) nos explica essa ideia de saúde com a definição do estado de
graça, que existe quando as razões da razão coincidem com as razões do coração.
Siegel (2001) explica a ideia de saúde como estado de integração.
A saúde mental
Para Siegel (2001), a saúde está em nossa capacidade de permanecer no
centro do rio do bem-estar que flui... adaptando-se à mutação das situações...
com flexibilidade.
Podemos imaginar uma margem que representa o caos, uma condição de
ausência de controle, confusão, agitação...
A outra margem representa a rigidez, a presença de controle, que significa
impor o controle sobre tudo aquilo que nos rodeia... coisas e pessoas.
A integração dentro de nós
Como favorecer o desenvolvimento e a integração das várias partes, e o encontro dos vários personagens familiares que moram dentro de cada um de nós?
Com o desenho e a narração do desenho.
Com o exercício de variadas artes.
Integração = emoção
Nestes dois dias nos dedicamos a ver e fazer diversas experiências que
servem para favorecer uma integração cada vez maior...
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As emoções
Como ponto de encontro entre pensamento e ação, entre si e o outro, entre
pessoas e ambiente.
É através das emoções que nós podemos nos conectar uns com os outros,
em particular em família.
Apenas quando atravessamos as emoções é que elas podem desenvolver o
poder de cura do qual são portadoras: por causa das emoções é que se adoece
e é através das emoções é que se fica curado.
Atravessar as emoções e as experiências com:
Os olhos da mente e do coração bem abertos
Como podemos usar as emoções para melhorar e curar, para crescer e
aprender? Para remediar os danos causados pelas emoções?
Como podemos valorizar aquela força que nos conduz em direção à cura?
E que cada pessoa e cada família possui?
Como criar as circunstâncias favoráveis para ativar a autocura?
Entendendo-se por cura...
Entendendo-se por cura não apenas o resultado de uma terapia bem sucedida, mas o processo que é ativado desde o primeiro momento.
É talvez esse profundo senso de integração interpessoal que está na base
da cura, que se pode reconhecer em cada ato terapêutico. Como escreve Watzlawick, Beavin e Jackson (1978), em cada comunicação há dois aspectos a
integrar: o conteúdo e o relacionamento humano.
O conteúdo? Eu creio no poder transformador do Símbolo, se utilizado com
esta finalidade, conforme Jung nos indica. O Símbolo torna-se um aliado terapêutico: cada paciente, cada família estabelece um relacionamento consigo
mesmo e com o terapeuta através da imagem simbólica. O paciente e a família
são encorajados, cada um, a criar imagens e a colocar-se em um relacionamento consciente com os símbolos próprios e os alheios, para deixar-se emocionar
e transformar por eles.
O processo terapêutico? A terapia é sempre um relacionamento, ainda que
seja um único encontro. Eu acho muito eficaz a proposta de um setting tripolar
(Luzzato, 1989): paciente, família e terapeuta que, juntos, veem o desenho nascer e juntos escutam a narração do desenho, criando uma grande curiosidade e
cumplicidade. A imagem mental externalizada, torna-se uma espécie de criatura,
que exprime e gera emoções, um terceiro objeto que contém e transforma, que
suscita outras imagens ainda, outras histórias, novas revelações de si e do outro.

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 6(1), junho, 2016 (117-133)

123

Da Família Externa para a Família Interna: Uma Viagem Criativa – V. Puviani

Ver o que existe ali é uma arte
Poder traduzir em Símbolos os próprios pensamentos e abrir espaço para a
imaginação, para o sonho e para o jogo pretende ser um modo eficaz de comunicação, isto é, de liberar emoções intensas, para que todos se sintam melhor,
para que fiquem todos mais felizes, o paciente, a família e o terapeuta.
Os exercícios são os nossos modos de nos ver e de nos reconhecer
O meu desejo? Cuidar das terapeutas e dos terapeutas presentes. Nesses
dois dias, eu desejo propor algo de útil para que cada participante pudesse cuidar de si mesmo e de si mesma.
E assim iniciamos uma viagem criativa, com três Exercícios.
Primeiro exercício
Com o primeiro exercício, fomos em busca do que? Em busca das próprias
qualidades-guia que são as que dão sentido e alegria à própria vida, que nos
fazem sentir fortes e em condições de lidar com as situações difíceis.
A - primeira proposta: “identificar uma excelente qualidade própria, da qual
se tivesse orgulho, escolhê-la e a seguir escutar com muita atenção as sensações físicas que ativa, as emoções que desperta e a postura que estimula se a
pessoa tivesse que representá-la, para ativar a integração mente-corpo”.
B - segunda proposta: “visualizar o recurso escolhido como se fosse um
símbolo e então representá-lo em uma folha com um desenho colorido”.
C - terceira proposta: “por-se a recordar de um episódio antigo no qual o uso
dessa qualidade levou ao sucesso e à confiança em si mesmo”.
Todas essas fases devem ser escritas, a fase B também é desenhada, e
a seguir devem ser contadas ao vizinho, porque a narração, o nomear a capacidade escolhida e o compartilhá-la ativam outras emoções e reforçam outras
integrações e pensamentos positivos.
A narração feita entre as duplas de participantes teve um resultado muito
alegre e curioso: uma bela metáfora do encontro desejável entre terapeuta e
paciente!
Segundo exercício
Com o segundo exercício, fomos em busca do que? Em busca dos nossos
recursos relacionais, modelos positivos, figuras reais e/ou míticas que nos pusemos a escolher porque os reconhecemos atenciosos e encorajantes e cheios de
qualidades, todas a serem despertadas.

124

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 6(1), junho, 2016 (117-133)

Da Família Externa para a Família Interna: Uma Viagem Criativa – V. Puviani

A – “cada participante vai procurar o próprio modelo, o próprio coach interior, que tem aquelas qualidades muito apreciadas e desejáveis, o que equivale
a dizer: quero ser igual a quem...? E ao responder a essa questão, criamos nós
mesmos. Passamos em revista os personagens da nossa vida para escolher,
dentre eles, um: talvez um avô, um professor, um pai, um amigo, um irmão ou
uma irmã? Quem sabe um escritor, músico ou ator? Talvez um político, um revolucionário, um pensador? Ou algum santo?”
B – “escrever o nome e as qualidades dessa pessoa, o porquê de ser um
bom coach e onde ele nos ajuda”.
C – “escrever as palavras que ele nos diria para nos apoiar; de que forma
ele nos fala e nos olha? O que ele nos diz?”
“Quais são as palavras mais positivas que pode dizer no momento para nos
encorajar? E quais gestos nos mostra que sejam positivos e agradáveis? Sorri
ou berra?”
“Escrever e em seguida contar ao seu vizinho”.
É o mesmo procedimento para ir encontrar a própria equipe interior de coaches: tantas possibilidades, tantas capacidades e conselhos diferentes que tantas pessoas nos trazem à tona.
Terceiro exercício
Com o terceiro exercício, fomos em busca do que? Em busca da sala do coração, a fim de descobrir as coisas secretas, escondidas em cada um de nós, porque
o desenho nos faz de espelho, nos remete a novas consciências, novas qualidades.
A proposta é que cada participante desenhe o próprio Genograma Simbólico.
“Usando uma folha branca, escolher a forma e a cor da moldura dentro da
qual acolher os componentes da própria família trigeracional, utilizando, seja
para si mesmo que para os próprios entes queridos, somente os símbolos escolhidos, aqueles mais representativos das qualidades e individualidades de cada
personagem familiar.
Em busca da própria família interna e dos próprios recursos simbólicos, das próprias proximidades e distâncias, presenças e ausências. E num segundo momento
vai-se à procura consciente das próprias emoções ligadas às separações, quando
com uma moldura interna cria-se um subsistema que tenha dentro as pessoas que
vivam atualmente juntas e fora as pessoas que atualmente vivam fora de casa.
Objetivo dos exercícios
Poder conhecer, ao fim desses dois dias, quais recursos levar conosco: uma
família interna mais plena de recursos energizantes cognitivos e imaginativos,
para podermos nos sentir mais corajosos, mais capazes, mais gratos.
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Uma bela visita de gratidão, para agradecer a quem cuidou de nós, para
acolher as qualidades agora despertas e reconhecidas.
Não descobrimos nada de novo, mas sim redescobrimos, com olhos mais
atentos e curiosos.
Este é, para mim, o objetivo principal da formação em práticas de cura. Não
a aquisição de técnicas, mas a construção de uma relação harmônica entre teoria e prática, entre si e o próprio agir.
A cura torna-se assim um tipo singular de olhar sobre o mundo, sobre as coisas, sobre as ações que se praticam. Torna-se uma prática do agir com atenção
e com curiosidade, sempre em busca do baú do tesouro que cada pessoa e cada
família esconde e revela. Em busca daquela sabedoria que cada pessoa e cada
família mostra aos olhos atentos do terapeuta, que sabe reconhecê-la.
Meu desejo é que esses dois dias nos permitam conhecer ainda melhor o
ser humano, ou seja, nós mesmos! Para celebrar o triunfo das qualidades sobre a
doença, o triunfo do símbolo sobre o sintoma, o triunfo da poesia sobre o drama.
As histórias são as oportunidades úteis para produzir mudanças em nós
E assim cada um de nós pode se tornar um trovador que deseja trazer à
tona o tesouro escondido em cada um, um apaixonado pela vida que a canta
onde quer que seja e dá voz, visibilidade e vida às histórias dos outros.
Com projetos sob medida, tal qual uma costureira que sabe confeccionar
roupas personalizadas para mostrar o Todo-Possível, à descoberta do Rei, do
Herói e da Fada que vivem em nós, para redescobrir o próprio valor, para multiplicar as nossas possibilidades.
E nós fomos observar algumas histórias, nascidas e transformadas graças
a encontros especiais, aqueles encontros que são sempre uma boa resposta à
dor, à felicidade, ao mal, ao tédio, ao amor... e curam as solidões e as distâncias.
Os encontros mais especiais são aqueles encontros com nós mesmos, que
podemos descobrir e comemorar graças aos bons encontros com o outro.
E as histórias contêm as ocasiões de mudança, na vida dos personagens e
na vida dos ouvintes; elas nos ensinam que as coisas podem ser diferentes do
que são, convidam a quem as escuta a ter uma postura confiante, a crer que o
bem é mais forte que o mal.
O que aprendemos com a história de Franz?
Quem é Franz? É um rapaz de 19 anos, que se apresenta como se estivesse perdido, junto com sua família, depois que uma garota entrou e saiu de sua
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casa, e ele, desorientado, acha o Pronto-Socorro como refúgio para os seus ataques de pânico, e não encontra mais a porta de casa quando se enche de vinho,
e não encontra paz na escola, de onde é expulso por causa de atos obscenos.
Ele se descreve no início como um rapaz fracassado, e abre a sua história
com um título preciso: “não tenho vontade de comer...” [sic]; para a mãe, o título é
“não ri mais...” [sic]; para o pai, “não estuda mais...” [sic], como se fosse descartável, feito uma coisa qualquer que não usamos mais ou não queremos mais. Cada
definição traz um verbo em negação. Todos estão de acordo quanto ao não...
Quem sabe cansado de um estilo de vida de lixeira, ou talvez porque foi
re-(a)colhido pelo seu médico de família, ele aceita o convite para procurar soluções alternativas.
Mostra-se a mim desejoso de sair desse túnel, e solicita isso como se pedisse
para nascer, para voltar a nascer, para sair do canal uterino, estreito e escuro, para
chegar a um mundo novo, o seu mundo, a ser explorado e conhecido por inteiro.
E eu, nós, bem como vocês, no papel de obstetras, temos este grande privilégio de fazer nascer as subjetividades, de fazê-las sair para não deixá-las
morrer sufocadas.
E o nascimento da sua individualidade, para o nosso Franz, ocorre junto e
graças ao nascimento das suas paixões reconhecidas, dos seus interesses reacesos. E o seu ser interessado e interessante é um sucesso.
É como se eu tivesse lhe dado a permissão; ofereço-lhe uma caneta nova
e muitas folhas em branco e com o gesto da sua mão ele abre alas na folha e
nasce; com o eu quero... que eu lhe proponho, ele nasce e inicia o seu caminho
sobre o papel, deixando pouco a pouco traços de si, da sua história. É como se
toda a carga vital que estava adormecida há cerca de dois anos, ali, naquele espaço e naquele tempo de uma sessão, de repente tivesse despertado e começado a tomar forma, transformando-se em interesses – projetos – ideais. Conforme
a folha se enchia, ele se carregava de coisas para fazer, de livros a estudar, de
boas intenções e de belos planos, até que nasce nele a ideia da Universidade,
nasce o Estudante que existe nele, até mesmo aquele que tinha adormecido,
e parece nascer também o Filho, que enfim entra em sua casa reencontrada e
espera os pais à mesa.
Este é o nascimento psicológico, este é o nascimento do Eu protagonista,
que talvez tenha dado coragem ao nosso Franz de efetuar as suas escolhas,
capaz de redescobrir os olhos cheios de surpresa e de maravilha a sua nova
família, na qual tornar a entrar, em vez de uma família contra a qual ter que se rebelar. Uma família reencontrada depois que ele se reencontrou de novo íntegro.
A nova história, reescrita por ele mesmo:
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“Eu quero voar correr berrar tocar cantar pular sair me divertir comer olhar
para fora escrever abrir as janelas e respirar o ar, olhar para fora para ver o que
eu fazia quando era pequeno... compreender para saber tudo e tirar 10... ficar
mais no alto, onde todos me veem e eu rio...” [sic].
A nova história, vista por ele:
“Agora tenho vontade de estudar, acompanho com interesse as aulas, antes adormecia na sala de aula, como mais... sinto que tenho um relacionamento
mais ativo com o mundo. E enfim a maior surpresa para os meus pais: a minha
intenção de ir para a Universidade” [sic].
O que aprendemos com a história de Rosa Folha?
Rosa Folha é uma jovem de 23 anos que mostra a dor do isolamento no
interior da sua família após um episódio traumático que sofreu sem saber, com
a cumplicidade e a traição de algumas pessoas importantes da sua família. Demonstra tristeza no presente e medo do futuro, com o desejo de chorar em vez
de rir... uma vida despedaçada.
Até que... consegue pedir ajuda a Larissa, a Terapeuta que frequenta o Curso de Desenho, e lhe é feita a proposta de fazer imagens e, portanto, de expressar-se somente de modo simbólico. A moça conseguirá encontrar as suas
melhores partes, a sua coragem e a sua vontade de sorrir à vida e às pessoas.
Ela pôde usar as imagens para ver o seu Problema e ver a sua Solução,
para reconhecer o próprio Símbolo e o dos seus familiares. Pode usar o seu gesto para exprimir as emoções e usar as palavras para contar o evento traumático
de maneira simbólica.
Através de um percurso de cinco dias, com um encontro por dia, pôde transformar em poesia o seu drama, pôde transformar a imagem de não ser amada,
de ter sido traída, de não poder confiar... nos seus familiares, em uma imagem
de si positiva, corajosa e à altura da difícil situação.
Toda a relação terapêutica se desenvolveu em um continuum comunicativo
que ia de um extremo intrapsíquico, com um encontro íntimo e silencioso entre a
moça e as suas imagens, a um extremo interpessoal, com um encontro especial,
ou seja, poético-simbólico entre a moça e a Terapeuta. O fundo era representado
pelo grupo em formação, que observava os seus desenhos e preparava novas
propostas de diálogo, e o objetivo final era representado pelo novo encontro com
os seus familiares.
E assim foi: ela, de vítima da prepotência familiar, torna-se aquela que cura
as suas relações familiares.
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A nova história reescrita por Rosa Folha:
4° Dia: “Vejo tudo diferente. Tudo muda, mesmo me agredindo. Porque dentro de mim tem paz, alegria, amor. E eu vejo a vida com outros olhos. Não tenho
como agradecer! Olho pra eles e não sinto nada! Foi como tirar com a mão um
peso de cima de mim! Nossa! Sou outra pessoa! … Tem até sol! Antes não tinha
sol na minha vida. Era tudo escuro. Agora não! Tem sol e muito sol! É tudo lindo!
E eu posso ver” [sic].
“Tem flores... É... eu estou curada!!!! Eu estou curada!!!! Não sei como
agradecer!” [sic]
O que aprendemos com essas duas histórias?
Vimos duas histórias que se transformam, do estado anestético, insensível,
que leva esses dois jovens a estarem à mercê de eventos externos, em um estado estético, sensível aos chamados da própria voz interna, a voz do eu quero,
do eu sou. É como se a partir daquele momento, começassem a obedecer ao
próprio Eu e assim pudessem ver as demandas externas, as dos familiares, não
mais como obrigações mas como escolhas.
Aprendemos que uma vida assim narrada, com a escrita, por Franz, e com o
desenho, por Rosa Folha, é como se tivesse virado poesia, e é como se os tivesse transformado, mas nós também, porque esse é o poder da Arte e da Beleza
que aquela contém: de envolver todos os que a encontram e sabem apreciá-la. E
nada mais é como antes. Porque é como se esses dois nascimentos estimulassem certo nascimento nosso, algo que estava adormecido, que desperta e nos
traz confiança, talvez entusiasmo, quem sabe interesse em continuar a buscar...
O trabalho de formação e o trabalho clínico que eu imaginava é o da busca.
Buscar o que? Buscar a beleza. A beleza entendida como estado de graça,
como nos indica Bateson (1976, p 161), ou seja, como harmonia, como integração, como correspondência entre mundo interno e mundo externo, a fim de conhecer o mundo interno através dos objetos externos e vice-versa. Ele convida
o terapeuta-artista a usar todos os sentidos e os símbolos certos para encontrar
e permitir conhecer o belo.
O que é o belo? É um objeto que toma forma, é uma história que se transforma porque adquire luz, torna-se visível e é traçada, desenhada e escolhida
pelo seu autor. Ele se torna o artífice da própria cura, ainda segundo diz Bateson
(1976). Ele encontra e a seguir ele mesmo é transformado pelas suas soluções
criativas, se levado ao contexto certo, pronto para expressar e suscitar emoções,
como cada obra de arte ou espetáculo da natureza sabe fazer.
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Este é o objetivo dos nossos dois dias de bons encontros: o de continuar
a buscar..., ir do aqui e agora ao... e depois? E é precisamente esse espaço de
tempo que cria a magia da surpresa, da curiosidade, do interesse.
A maravilha nasce quando, no cotidiano e no já conhecido nasce alguma
coisa a mais, que vai perturbar, deslocar o modo de ver as coisas, vai abrir
novos horizontes através da pergunta, através do ponto de interrogação, que é
substituído, no nosso diálogo, pelo momento de interpretação. Nós não damos
respostas, nós fazemos perguntas para ativar o processo de autoconhecimento,
e, logo, de autocura.
A viagem criativa (de uma criança e de sua família) em busca de um
abraço
Por último, conto a vocês a história desta criança, que na realidade foi a experiência de abertura deste Evento, organizado com o propósito de comemorar
o Dia Internacional da Família.
Conto-a por último para que permaneça nos nossos corações para sempre.
A colega Marilena tem sob tratamento esta família, composta dos pais e
dois filhos adotados, um rapazinho de oito anos, que chamaremos Paolo, e uma
menina de cinco anos, que chamaremos Giulia; é uma família em busca da cura
para a agressividade que o filho demonstra ao lidar com as coisas e as pessoas.
O pedido de Marilena, uma colega cheia de uma curiosidade muito especial,
é o de organizar um encontro entre nós duas e a família, a fim de que eu possa
propor também uma conversa simbólica, com o uso do desenho.
A mãe se apresenta com os dois porque o pai está ausente trabalhando.
E Paolo, como que para mostrar plena fidelidade ao seu papel, cria logo
uma atmosfera circense, com saltos e lançamentos de brinquedos, com os quais
envolve a irmã e provoca a mãe. Como reage a mãe? Ela se mostra e se diz
impotente e dominada pela situação e parece procurar a nossa compreensão e
cumplicidade, em vez de pedir ajuda.
Na sala reina o caos, mas para minha grande surpresa, vejo a colaboração
de todos com o meu pedido de passar das imagens concretas – cenas de vida
cotidiana – às imagens simbólicas: parte-se para o desenho. Todos acolhem a
proposta de desenhar o Problema que cada um julga mais urgente. Como se
na folha em branco fosse possível encontrar um espaço vital mais delimitado e
claro e no gesto gráfico se pudesse canalizar e reorganizar a desordem interna e
externa. E nasce uma imagem em cada folha, com um título, e a seguir uma história. E então peço a cada um que desenhe também a sua melhor Solução e que
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eles escrevam o título da própria obra e logo após novamente todos escutem a
narração do desenho que cada um propõe.
E então a mãe pode expressar finalmente a sua tristeza através da narração
do Problema traçado no seu primeiro desenho e pode exprimir também a capacidade de falar junto com a boa Solução que ela escolhe com o segundo desenho.
E Paolo pode exprimir a distância do pai como Problema, isto é, como defesa contra pedidos não compartilhados e depois pode expressar a proximidade
com o genitor como Solução, através da proposta de um abraço! O abraço tornase o título e a narração do seu desenho!
E daqui parte uma nova conversa entre os corpos e as imagens, com abraços dados e evocados, procurados e recebidos, e isso se tornará o nosso tema
dominante no encontro.
E haverá também a busca pelos abraços simbólicos que moram naquela família, que eles descrevem como uma boa refeição ou uma boa torcida na partida
de futebol e tantos outros hábitos que reconhecem como abraços.
E em seguida temos a busca da expressão gráfica da raiva que nasce com
a falta do abraço e a busca gráfica da alegria que nasce com a presença do
abraço. E todos os três enchem a folha de cores e de emoções, e interagem
observando os desenhos próprios e os alheios.
E ainda uma outra proposta, que é a de dar forma e visibilidade ao seu animal ao escolhê-lo e desenhá-lo, animal este pensado como a nossa parte mais
instintiva e afetuosa, e num segundo momento curaremos também o dragão
zangado de Paolo, que encontrará a calma, como ele nos sugere, com a proximidade com o passarinho, o animal escolhido pela mãe. E então é como se Paolo
nos mostrasse escolher a mãe como quem irá curar, por intermédio dessa forma
simbólica do encontro entre os dois animais. Portanto é como se escolhesse
curar a (tristeza da) mãe fazendo-a sentir-se na plena eficiência do seu papel!
Fantástico! Assim como no segundo desenho ele tinha escolhido o abraço do pai
como o que curaria a distância. E se esse menino escolhe os pais como bons
pais, capazes de trazer curas boas, pode automaticamente encontrar o seu lugar
e se sentir um bom filho e, logo, tranquilo.
Giulia também nos surpreende com a escolha do seu animal: “uma tartaruga
capaz de colocar muitos ovos, dos quais nascerão muitas criaturas que farão
aquela família tornar-se grande” [sic], uma boa solução de cura através da escolha da imagem da fertilidade!
Para amplificar essas boas Soluções dos filhos e trazer maior consciência a
todos, peço à mãe que desenhe os contornos de uma grande casa, para que se
veja capaz de ser e atuar como recipiente.
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E com um traço decidido e cheio de prazer nos mostra a sua casa, que logo
será completada com a chaminé fumegante de Giulia e as janelas de Paolo. E
agora aquela casa pode conter todas as emoções desenhadas e narradas: a
raiva e a serenidade, a tristeza e a alegria, porque todas as emoções têm igual
dignidade e valor. As emoções são e exprimem a nossa parte mais vital e integradora, se acolhidas e reconhecidas como boas. As emoções transformam os
sintomas em símbolos.
E por fim, para envolver o pai, no momento ausente, mas já evocado pelos
filhos, faço a proposta à colega de, no próximo encontro, pedir ao pai que desenhe um belo jardim junto à casa, que abrigará os animais deles e será embelezado e completado por todos.
No fim do encontro, enquanto temos a nossa conversa com a mãe sobre a
proposta do jogo noturno, com a explicação das regras, das vezes de cada um e
do objetivo... as duas crianças desenham outras cenas de vida no quadro, com
grande cumplicidade e tranquilidade, enquanto escutam o diálogo dos grandes.
Desta forma, é como se nos mostrassem uma situação familiar recomposta, que
do caos inicial disforme, com as pirraças de Paolo, tenha gerado uma forma, um
encontro entre os dois irmãos, com limites portadores de paz.
Como se cada um tivesse encontrado o próprio papel e o prazer de exercê-lo, tivesse encontrado os próprios afetos e o prazer de expressá-los.
Iniciamos com um abraço de contenção: essa era a solução que os pais tinham
encontrado para imobilizar o filho zangado, e chegamos a um abraço de amor: essa
é a solução que Paolo nos propõe! Como a nos indicar os segredos da cura.
Os segredos da cura nós não podemos conhecê-los, mas apenas reconhecê-los!
Considerações finais
No início deste encontro apresentei algumas palavras como guia para as
nossas atividades durante os dois dias, tais como: símbolo, integração, encontro, enamoramento... todas palavras usadas como sinônimos... com o mesmo
significado de cura.
Ao fim do congresso encontramos o abraço que o menino Paolo nos propôs
como a melhor síntese de cura!
E usamos os abraços para nos cumprimentar e para proclamá-los os nossos melhores e mais afetuosos instrumentos de cura!
Para completar a magia do abraço, nos chegou a notícia de que exatamente no dia do nosso encontro com a família, na quinta-feira 22 de maio de 2014,
comemorava-se o Dia Internacional do Abraço!
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Portanto, como poder dar, cada um de nós, uma contribuição de qualidade
para ajudar as pessoas a sentirem-se menos sozinhas e a Abraçarem a Vida? É
um convite aberto a todos aqueles que buscam a paixão na profissão.
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Face a Face Com o Exercício da Parentalidade nas suas Diferentes
Configurações
Cynthia Ladvocat1
Resumo
A autora enfoca os desafios da maternidade e da paternidade nas suas
diferentes configurações, na adolescência, na família monoparental, na homoparentalidade, no vínculo adotivo, na alienação parental e na importante licença
maternidade para as mães e também para os pais.
Palavras chave: parentalidade; vínculo; alienação; configuração; função.
Face to Face With the Exercice of Parenthood in its Differents
Configurations
Abstract
The author focuses on the challenges of the motherhood and the fatherhood
in its different configurations, in adolescence, in single-parent family, in homoparenthood, in adoptive bond, in parental alienation and during the maternity leave
for mothers and also for the fathers.
Keywords: fatherhood; bond; alienation; configuration; function.
Introdução
Na atualidade observa-se uma grande diversidade na organização e estrutura
das famílias. Não é preciso voltar à antiguidade, basta um rápido flashback para o
início do século XX, quando um casal visava um feliz casamento estável e filhos.
Se a família estava fora do previsto do senso comum social, ela se apresentava
marginal a sua sociedade. As relações homossexuais eram consideradas promíscuas, desvinculadas afetivamente e viviam em um anonimato auto-imposto.
Hoje essas uniões entre pessoas do mesmo gênero e a parentalidade homoafetiva, tanto a biológica quanto a adotiva, tem tido um reconhecimento social
1
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e jurídico. Verificam-se mudanças na função do homem e da mulher com um
hiato entre sexualidade e reprodução. Uma pessoa tem o direito de definir o sexo
segundo o gênero que ela atribui a si mesmo, o que leva a transformações nos
relacionamentos com a possibilidade do enfraquecimento da polaridade masculino-feminino. Entretanto o casal ainda tem a ilusão de se amar reciprocamente
e enfatiza o modelo de relação amorosa como uma busca eterna. Frente ao fracasso desse objetivo, os indivíduos mantêm a persistência de encontrar outros
parceiros ideais. A instituição amorosa e os vínculos de parentesco entram em
crise e muitas vezes afetam as funções maternas e paternas. O fato de algumas
pessoas redefinirem seus estilos de vida pode explicar o aumento do numero de
indivíduos ou mesmo casais que preferem viver sozinhos e sem filhos. Surge
também um movimento contra as repressões com novos limites da sexualidade
(Moguillansky & Nussbaum, 2011).
A pós-modernidade marca uma mudança significativa nas relações nos
seus valores e paradigmas. Então, uma questão que se impõe é a necessidades
de se normatizar essa família e buscar ajustes entre as pessoas. Por isso, a
clínica hoje demanda que terapeutas familiares revejam suas teorias e estudem
a subjetividade de cada membro, da família como um todo e também de seu
contexto sociocultural.
Os desafios da parentalidade
Segundo Houzel (2004), a experiência da maternidade é uma fase do desenvolvimento da mulher, comparada à crise de identidade na adolescência,
com profundas transformações identificatórias e revivências de conflitos antigos.
Ele propõe traduzir motherhood por maternalidade, expandindo o conceito na
sua dinâmica. A maternalidade então pode ser definida como os processos psicoafetivos que se desenvolvem e se integram na mulher durante a maternidade.
A partir dos anos 80, o cuidado dos filhos considera o pai e a mãe nessa
função. Mas não basta ser genitor, nem ser designado pai ou mãe, é necessário um processo, a nível consciente e inconsciente, na transição em direção a
parentalidade ou da parentificação. Interessante analisar a vinculação saudável
ou perversa com os filhos e qual o significado dos laços de filiação quando não
existe afeto. E por isso avaliar a destituição do poder familiar, quando o vínculo é
prejudicial à criança. As respostas demandam uma ampliação da parentalidade
nos eixos do exercício, da experiência e da prática da parentalidade.
O exercício da parentalidade é um conjunto de pertinência, filiação e aliança
com suas regras e restrições. No sentido jurídico, transcende o indivíduo, sua
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subjetividade e comportamento. Organiza a parentalidade quanto aos direitos e
deveres do parentesco. O laço de parentesco designa o lugar do individuo, um
espaço social, a genealogia e suas regras de transmissão. Nos últimos anos
a reprodução assistida tem contribuído para mudanças e para a dissociação
do biológico, do social e do jurídico. Surge um déficit simbólico na evolução da
legislação que considera os fatos e a jurisprudência. Devemos salientar as transformações a partir da parentalidade monoparental, homoparental, adotiva, que
estão relacionadas aos interditos que organizam o funcionamento psíquico das
crianças. Na verdade, a experiência da parentalidade refere-se à experiência
subjetiva consciente e inconsciente e compreende dois aspectos: o desejo pela
criança e o processo de transição em direção da parentalidade.
A prática da parentalidade refere-se à tarefa nos cuidados físicos e psíquicos. A criança tem uma urgência e uma necessidade de apego primário, independente da satisfação de suas necessidades. A interação comportamental,
afetiva e não visível com relação à função e personalidade dos pais revela a
transmissão simbólica que ocorre na família e inscreve o individuo na sua filiação
para além do biológico.
A gravidez na adolescência
O ciclo vital descreve a sucessão de fases no decorrer das gerações, cuja
passagem pode ser tranquila ou problemática. A maternagem e a paternagem
na adolescência marcam a vida de um rapaz e de uma jovem, que ainda estão
estruturando suas vidas e negociando suas fronteiras com as famílias de origem.
Nesse momento de crise, questões pendentes da história familiar são revividas,
podendo resultar em sintomas individuais e relacionais. A gravidez fora do tempo
previsto afeta toda a família e demanda o cuidado da dupla mãe-bebê.
A menina de baixa renda às vezes já não vive de acordo com sua faixa etária. Se ela tem resistência de freqüentar a escola, a gravidez a afasta do estudo,
que não é muito valorizado nas camadas mais pobres. Ela cuida da casa e dos
irmãos mais novos, e pode ter conflitos junto a sua comunidade. Tem relacionamentos não tão estáveis e pode repetir o padrão da sua geração passada e se
deparar com uma gravidez que aumenta os conflitos pessoais e transgeracionais. A adolescente, seu namorado e até o bebê podem ser rejeitados ou acolhidos pelos pais dos jovens, que irão assumir, ou não, os cuidados da criança.
Entretanto, podemos constatar que, em geral, a menina de classe média,
tem vida sexual ativa, mas é bem consciente dos riscos e por isso evita a gravidez. Ela termina o segundo grau e estuda para entrar na universidade. Sai com
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diversos rapazes, é sustentada pelos pais, ganha relativa independência e leva
uma vida de acordo com sua adolescência. Quando ocorre uma gravidez, em
geral, os pais dos jovens acolhem a gravidez, dão todo o apoio e podem até
assumir a responsabilidade e os cuidados do bebê.
A autora participou de um projeto em uma organização sem fins lucrativos
com futuras jovens mães, com media de 13-14 anos e pais durante a gestação
até alguns meses após o nascimento da criança. As intervenções visaram o desenvolvimento dos recursos e competência da família para a identificação de sua
resiliência para o acolhimento do bebê da melhor forma possível. O genograma
familiar identificou um padrão repetitivo de gravidez precoce nas gerações anteriores e suas implicações traumáticas. Entretanto, algumas mães relataram que
estavam até satisfeitas com a oportunidade de criar a criança, com a superioridade moral de serem avós. No passado, elas foram condenadas por serem mães
solteiras e agora recebiam a aprovação da comunidade para cuidarem do bebê
de sua jovem filha ou filho. E por isso acreditavam que suas filhas, embora ainda
imaturas, se tornariam forçosamente mais responsáveis. Essas mães desconheciam ou negavam a vida sexual das filhas. Para evitar a gravidez elas defendiam
a abstinência sem citar outros métodos, pois isso significaria a aprovação implícita da atividade sexual. As mães dos rapazes os advertiam que não cuidariam
de filhos que eles viessem a ter.
As meninas desse projeto conheciam os métodos contraceptivos, mas engravidaram por um desejo de preencher um sentimento de vazio. Elas precisavam de atenção de suas mães, pais ou avós para cuidar de um filho, para ter
mais controle sobre suas vidas. Elas não estavam preparadas para as mudanças em suas vidas e foi importante ajudar as meninas a elaborarem sentimentos
não revelados sobre o nascimento do bebê nos meses seguintes. Além da gravidez, as meninas traziam como fonte de conflito a sua relação com seus pais e
também com os namorados, futuros pais de seu bebê (Ladvocat, 2006)
Foi bastante gratificante a tarefa de unir a família em torno de um bebê. As
adolescentes sempre participaram das discussões sobre os temas diversos, mesmo que as decisões finais tenham vindo dos adultos. Elas foram preparadas para
o vínculo materno e no que poderia significar o afeto amoroso ao ter o bebê em
seus braços. Elas puderam compartilhar o ato de cuidar com seus parceiros, muitos já ex-namorados, os quais foram responsabilizados quanto à função paterna.
E as avós se sentiram mais vinculadas e cientes da função de cuidadoras de suas
filhas e filhos, pois ainda eram crianças necessitadas de atenção e proteção.
O trabalho de grupo funcionou como um espaço de continência com resultados positivos. Os bebês nasceram sem maiores complicações de parto e fo-
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ram bem acolhidos e cuidados pelas meninas e seus parceiros, e também pelas
respectivas famílias. O bebê foi um dos principais beneficiados, bem como também suas mães, as quais bem cuidadas puderam cuidar bem de seus filhos. Foi
importante o vínculo criado entre as meninas para a valorização dos aspectos
construtivos e amorosos na organização dos cuidados básicos. E, principalmente, na prevenção da negligência, rejeição ou abandono que poderiam colocar
não somente os bebês em risco, mas também as jovens mães gestantes.
A monoparentalidade
A família monoparental é estruturada por um pai ou por uma mãe, que viveram uma separação, uma viuvez ou uma opção pela adoção sem um parceiro para
o exercício da parentalidade. No passado, se uma mulher solteira engravidava,
a gestação era vista como escandalosa e traumática, sendo o filho considerado
bastardo. Hoje a mulher pode buscar clínicas de fertilização para a gestação independente, o que pode resultar em uma fecundação ocorrida no laboratório com
material de doador conhecido ou anônimo. A mulher pode engravidar pelo intercurso sexual e não comunicar ao genitor, ou pode adotar sozinha uma criança. E o pai
pode buscar uma parceira que não esteja interessada na criança e assumir seus
cuidados, ou pode buscar o filho através do instituto da adoção.
À parte dessas especificidades para o nascimento de um filho, sabemos
que o simbólico da hereditariedade reafirma que para uma criança ter nascido
houve um encontro genético entre espermatozóides e óvulos. Ela foi concebida
por um homem e por uma mulher e são esses papéis que são estruturantes para
seu psiquismo. No caso das crianças que vivem nas famílias monoparentais, a
representação das imagos parentais está registrada na sua intersubjetividade.
O romance familiar da criança é construído pelas identificações através de
sua história mítica ou real, e não se instaura pela ausência concreta de um pai
ou de uma mãe. Portanto, a falta de um dos genitores pode ser sentida como
também ocorre em casos de separação, morte, afastamento, ou até mesmo nos
casos de alienação parental, sem acordo consensual.
A homoparentalidade
A família pode ser constituída por um casal de dois homens ou de duas
mulheres. O fato de ter pais do mesmo sexo, não impede que a criança faça
identificações com um determinado gênero ausente. Outras figuras na família
extensa ou mesmo no convívio social preencherão possíveis lacunas.
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O casal homoafetivo possui, certamente, sentimentos paternos e maternos
em relação ao filho, tanto quanto um casal heterossexual. Segundo Hamad (2011),
os indivíduos que são contra a homoparentalidade alegam que pais do mesmo
sexo concretizam a fantasia pré-edípica numa sociedade de assexuados que
nega o simbólico do sexo. É a linguagem que estrutura a criança na medida em
que dá referência quanto às gerações e à diferença dos sexos. No caso de alguma
dificuldade com a criança, devem ser investigadas as suas fantasias e o lugar deixado para o pai ou para a mãe no discurso do pai ou da mãe da realidade.
O gênero e os papéis sexuais são considerados construções sociais e uma
referência significativa atribuída a uma pessoa. O Código Civil de 2002 já retrata
alguns modelos, a saber, a família matrimonial; a que vive em concubinato ou em
união estável, a família monoparental e a anaparental, essa última sem vínculo
de ascendência e descendência. Com o aumento do número dos recasamentos
surgem as famílias pluriparentais, quando um ou dois cônjuges possuem filhos
de relações anteriores e ainda têm filhos da atual relação.
A partir de 2008, surgem várias ações para o reconhecimento da união entre
duas pessoas do mesmo sexo com os mesmos princípios sociais e afetivos das
relações heterossexuais. Os opositores dessas uniões defendem que a Constituição considera a família a partir da relação entre o homem e a mulher. E os
defensores alegam que a falta de menção não pode ser entendida como proibição. Assim, negar tutela jurídica a uma pessoa ou casal homossexual seria
considerado uma violação da dignidade. E ainda podemos acrescentar na atualidade as famílias formadas por dois pais e uma mãe, ou por duas mães e um pai.
E nesses casos, todos esses parceiros desejam compartilhar o cuidado de uma
criança, gerada por dois desses membros que vivem uma união homoafetiva,
onde o terceiro par reivindica seus direitos e responsabilidades parentais.
A reação negativa da sociedade ao casal homoafetivo afeta, principalmente,
a criança. O preconceito contra a parentalidade homoafetiva demonstra uma rigidez de pensamento que condena esses indivíduos à exclusão social e a esterilidade imposta. Não podemos afirmar que uma criança que vive em um ambiente
familiar homoafetivo não terá problemas ou conflitos. Assim como não podemos
garantir o mesmo em um ambiente familiar heterossexual. Muito mais questões
são preponderantes para a saúde de uma criança. Não existem pesquisas que
indiquem que os problemas infantis sejam resultado de pais ou mães homoafetivos, o que acontece nessa dinâmica transcende os aspectos sexuais. Se assim
fosse, as crianças criadas na monoparentalidade por pais ou mães solteiros,
descasados ou viúvos, não seriam beneficiadas por tal estruturação. E as crianças criadas por pais e mães casados não teriam filhos homossexuais. Criar
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um filho no desejo secreto que ele tivesse nascido menina, inegavelmente afeta
sua vida e sua sexualidade. A dificuldade da identidade sexual das crianças não
se concentra exclusivamente na (homo) sexualidade dos seus pais ou mães,
mas sim na negação do outro sexo. O importante para a vida emocional da criança é o vínculo afetivo com suas figuras de apego (Ladvocat, 2009).
A função parental pela filiação e pelo parentesco ocorre não somente através do cuidado de uma criança por um homem e por uma mulher. O desenvolvimento psicológico dessa criança ocorre a partir de uma série de fatores, entre
eles o conhecimento sobre a diferenciação dos sexos. Segundo McGoldrick e
Carter (1995), o que compromete a criança e a família é a não diferenciação
sexual. A sua referência simbólica funciona pelas impressões deixadas e transmitidas pelos pais e pelo seu contexto familiar. Ainda hoje o gênero é uma informação essencial, mas o discurso pós-moderno o considera, bem como os
papeis sexuais, como construções sociais. Segundo Hamad (2011), na adoção
de uma criança por pais em união homoafetiva o importante é o simbólico como
valor que rege a identidade sexual de um genitor e de uma genitora de origem.
O trabalho terapêutico exige que os profissionais examinem suas próprias
suposições teóricas sobre gênero e a sexualidade, se a maternidade e a paternidade são ligadas ao sexo, e também se um indivíduo deve ser a mãe e o outro
o pai. E devem então considerar os novos modelos de família independente dos
laços genéticos e principalmente, da tríade casamento, sexo e reprodução. A
família dá o suporte e a estrutura para a criança, e isso não ocorre apenas através da filiação e do parentesco biológico. Hoje em dia, não existe restrição para
que um homem ou uma mulher adotem uma criança, o que cada vez menos é
um problema em si para a criança. Portanto a homoparentalidade adotiva é uma
possibilidade jurídica, onde qualquer postulante a adoção pode receber o certificado de habilitação para a adoção (Ladvocat, 2002).
A parentalidade adotiva
A temática da adoção chama a atenção sobre o significado dos laços consangüíneos de filiação. Ampliando o conceito da parentalidade, o que a criança
necessita para seu desenvolvimento saudável é de um pai e ou de uma mãe no
exercício dessa função, que envolve deveres e direitos. A experiência adotiva é
um processo que envolve dois mundos interligados, de um lado os pais a espera
de um filho e, do outro lado, uma criança na espera por uma família. A adoção
não deve atender em primeiro lugar ao desejo dos pais, e sim ao direito da criança à convivência familiar. Para que homens, mulheres ou casais possam adotar,
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eles devem ser avaliados pelo serviço social e de psicologia como indivíduos
capazes de prover um ambiente afetivo e que supra as necessidades físicas e
psicológicas para o bom desenvolvimento de uma criança ou adolescente.
Em paralelo ao trabalho do judiciário, os grupos de apoio a adoção atuam
como uma rede às famílias adotivas e às famílias que desejam adotar. Esse
cuidado é fundamental, pois mesmo na atualidade, ainda existem preconceitos
sobre a adoção. Entretanto, é necessário pensar nos problemas enfrentados
pelas crianças e seus pais, e não enfocar um aspeto em detrimento de outro. E
quando as questões surgidas se apresentam de maneira mais complexa é indicado o processo terapêutico.
O trabalho desenvolvido com a família deve incluir a análise de toda a biografia de uma criança, o que inclui: o abandono, o limbo vivenciado após o corte
do vínculo com as origens, o abrigamento ou o acolhimento por figuras substitutas e o rompimento jurídico com a família de origem. Importante salientar que
esses pais também viveram no limbo na espera pela chegada do filho adotivo.
As inúmeras dificuldades dos tratamentos e dos processos de adoção revelam o desejo pela criança com os traços biológicos. Os pais podem revelar fantasias sobre um filho imaginário à semelhança dos seus traços físicos,
e acreditarem que a genética herdada possa explicar possíveis problemas de
comportamento. Podem trazer dúvidas sobre as dificuldades de uma criança,
principalmente no período de adaptação a família, que em geral são menos graves do que as dificuldades dos pais. Porém, se esses problemas não forem
resolvidos, a família pode se recolher para tentar buscar uma solução. E esses
impasses podem resultar na grande cena temida de todos que trabalham com
adoção, ou seja, na decisão por parte dos pais pela devolução da criança para
a justiça (Ladvocat, 2002).
Na experiência da autora no campo da adoção, o psicanalista e o terapeuta
familiar trabalham considerando a valorização da parentalidade adotiva. O processo individual e familiar visa principalmente o bem-estar da criança com os
novos pais suficientemente bons. E junto aos verdadeiros pais adotivos a meta
é elaborar as dificuldades, não para retirar as especificidades da adoção, e sim
tratar das suas repercussões na vida da família.
A alienação parental
O conceito de alienação parental foi ampliado pelo aumento de casos nos
fóruns da justiça. É definido como a interferência na vida da criança induzida por
um dos pais ou avós e que repudia um genitor e causa prejuízo ao estabeleci-
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mento ou à manutenção de vínculos. Os atos alienantes são praticados diretamente ou indiretamente de várias maneiras, por campanha de desqualificação
do exercício da paternidade ou maternidade ou por interferência no convívio
familiar. O genitor alienante omite informações relevantes sobre a criança, apresenta falsa denúncia e pode mudar o domicílio sem justificativa.
A alienação prejudica o afeto nas relações com genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança e descumprimento dos deveres da
autoridade parental. Do momento em que é constatado o indício de alienação
o processo terá tramitação prioritária. E o juiz determinará perícia psicológica
e biopsicossocial dentro de três meses. O laudo indica a avaliação da personalidade dos envolvidos, da reação da criança, dos documentos dos autos, do
histórico do relacionamento do casal e da separação. Frente à perícia conclusiva
o juiz deverá inibir ou atenuar seus efeitos. De acordo com a gravidade da alienação parental o alienador poderá sofrer algumas punições como: multa, ampliar
a convivência com o genitor alienado e também determinar acompanhamento
psicológico, a alteração da guarda, a fixação cautelar do domicílio da criança
ou a suspensão da autoridade parental. E determinará as medidas provisórias
necessárias para preservação da integridade psicológica da criança inclusive
para assegurar sua convivência ou a reaproximação do genitor.
A autora atende crianças vivendo em uma dinâmica de litígio entre seus
pais, através de processos de busca, de controle de visitas e de perícias para
avaliar o quanto um poderia ser causador do mal desses filhos. Esses indivíduos
contribuem e comprometem muito mais o desenvolvimento psicológico dos seus
filhos, quando excluem o outro sexo, quando impedem o outro parceiro do convívio com o filho, quando cobram a lealdade de odiar essa outra figura parental.
Essas crianças crescem sem acesso a essa figura, tendo que se afastar afetivamente seguindo à risca o mandato imposto. A estruturação psíquica de uma
criança é afetada, pois ela vive entre dois pais em constante estado de litígio,
aos quais ela não tem licença para amar um pai ou uma mãe, sem ferir a lealdade que lhe é exigida sem piedade. E nesses casos verifica-se um adoecimento
da parentalidade, quando um dos pais enaltece a sua função em detrimento do
seu ex-parceiro conjugal, para muito além do interesse maior da criança.
Devemos também repensar a questão da autoalienação, no caso da omissão de um genitor na sua responsabilidade parental. A criança, nesse caso, sofre
o abandono e ausência, podendo no futuro entrar com uma ação contra esse pai
ou essa mãe pela privação de afeto que sofreu na infância e adolescência. Mas
se essa omissão ocorrer por culpa de ambos os pais, eles perdem o poder familiar, se não houver parentes diretos e afetivamente ligados a essa criança que

142

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 6(1), junho, 2016 (134-145)

Face a Face Com o Exercício da Parentalidade nas suas Diferentes Configurações – C. Ladvocat

possam assumir sua guarda. Esses exemplos sim denotam contextos nocivos
sobre a parentalidade que comprometem os direitos da criança preconizados
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Da licença maternidade à licença parental
O Brasil é signatário da Convenção 103 da Organização Internacional do
Trabalho que trata da Licença Maternidade, considerada uma tendência mundial, que inclui países que a concedem por até 14 meses, sendo dois meses para
o pai. No Brasil, a licença-maternidade é um direito das mulheres para cuidar do
seu filho por quatro a seis meses. Existem projetos tramitando no Congresso
para ampliar a licença paterna, que hoje é de cinco dias corridos.
Frente à adoção da criança ou do adolescente que viveu no limbo do abandono, surge a necessidade de uma atenção especial nesse período de adaptação da relação parental adotiva. Para as mães, o tempo varia conforme a idade
da criança adotada. Até um ano a licença é de 120 dias; entre um e quatro anos
a licença é de 60 dias; e entre quatro a oito anos, a licença é de 30 dias. Desde
2014, tanto pais e mães adotivas recebem o salário-maternidade. Pela nova
legislação, no caso das adoções homoafetivas, a repercussão trabalhista ainda
não está clara sobre o procedimento. Os pais adotivos solteiros e os pais que
vivem em união homoafetiva estável clamam pelo seu reconhecimento enquanto
pais.
Importante reavaliar o conceito licença maternidade na sua terminologia, no
seu conceito e na sua prática, pois sugere um cuidado exclusivamente materno.
Sendo assim, autora propõe o termo “Licença Parental”, o qual indica o cuidado
da família e é um benefício concedido a mulher ou ao homem no exercício da
parentalidade. A licença de trabalho deve beneficiar mães e pais no cuidado
básico de todas as crianças nascidas ou acolhidas via adoção. Portanto, uma licença parental, assegura a criança, considerando suas necessidades, um tempo
mínimo para ser atendida por quem tem para si essa responsabilidade vincular
e afetiva, seja uma mãe, um pai, ou um casal.
Conclusão
Observa-se uma difusão do conceito da parentalidade e dos direitos e obrigações do pai e da mãe. Verifica-se uma grande mudança com relação à desigualdade de gêneros com importantes discussões sobre as responsabilidades
igualitárias de homens e mulheres frente aos seus filhos. No passado, o pai
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provedor era relativamente ausente nos cuidados diários das crianças. E no
presente surge a figura de um pai presente e envolvido com as questões dos
filhos. O pai da atualidade tem uma relação parental bem diferente de décadas
passadas, pois ele luta pelos seus direitos e participa da vida dos filhos. Frente a
uma separação, o pai negocia a participação ativa e a guarda compartilhada. E
está aberto para que o filho more em sua casa. E caso entenda que está sendo
excluído da vida da criança, tenta negociar consensual ou juridicamente. E em
caso de insucesso entra com processo de alienação parental contra a mãe.
O homem casado com uma mulher que já tenha um filho se torna padrasto,
porém tem uma função de coparentalidade e cuida do enteado de maneira genuinamente afetiva. E se o pai biológico for ausente e a situação da criança permitir, esse padrasto pode até entrar com pedido de adoção do filho do cônjuge,
se assim se sentir mais legitimamente responsável.
Hoje o conceito da parentalidade diz respeito ao fato do pai e da mãe exercerem em conjunto ou em separado os seus deveres. O homem e a mulher
solteiros podem buscar alternativas para realizar o sonho de ter filhos, pela via
da biologia ou da adoção. A maternidade e a paternidade se unem em prol do interesse e do bem-estar da criança. Assim, os vínculos de parentesco e amorosos
se ampliam nos seus aspectos jurídicos, sociais e psicológicos.
O conceito de pátrio poder foi atualizado para “poder familiar” considerando
os deveres de pais e mães com relação aos seus filhos. E se for constatado na
convivência com eles um risco grave para a criança, esses pais podem ter suspenso o poder familiar. E nesse caso a criança será encaminhada a um abrigo
para sua proteção, até a definição de sua situação jurídica pelos fóruns competentes.
Na visão da autora, com uma leitura individual e relacional, as famílias são
estruturadas de maneira razoavelmente saudáveis, entretanto podem se revelar
ausentes, negligentes, violentas e perversas com seus filhos. Alguns pais podem surpreender tanto pela sua incapacidade de lidar com situações corriqueiras, bem como pela resiliência para se recuperar de graves problemas e crises.
Eventos traumáticos se impõem às famílias, interrompendo e paralisando evolução dos ciclos vitais. Provocam um grande impacto na família, mas também
provocam oportunidades de expansão e crescimento.
São muitas as questões que vem sendo assimiladas por nossa cultura com
maior ou menor resistência. A parentalidade demanda uma atenção com relação
ao seu exercício, aos direitos e deveres do parentesco com relação a uma subjetividade consciente e inconsciente daqueles que se propõem a cuidar de uma
criança. É, portanto, de fato um desafio identificar as dificuldades da parentali-
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dade face a face com o seu pleno exercício nas suas diferentes configurações
familiares com suas respectivas responsabilidades.
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Resumo
Esse trabalho tem como proposta discutir a relação entre as dificuldades
apresentadas pelo casal na construção de sua conjugalidade e os padrões que
cada um traz de sua história com as famílias de origem, analisando o modo
como esses aspectos aparecem nas demandas que surgem na terapia de casal.
Conduziremos nosso estudo fazendo uma reflexão teórica sobre as demandas
para a terapia de casal, o processo de construção da conjugalidade e o processo de diferenciação dos cônjuges de suas famílias de origem, articulando essa
discussão com a apresentação de um caso clínico.
Palavras-Chave: família de origem; conjugalidade; diferenciação; fronteiras; lealdade
Mapping the Influences of the Family of Origin on the Construction of
Conjugality: Questions for Couples Therapy
Abstract
This paper discusses the connection between the difficulties couples experience when building their marital relationships and the standards that each of
the partners brings from his/her upbringing in their families of origin. To do this,
it analyses how these two aspects appear on the demands that arise in couple
therapy. The study will be conducted by a theoretical reflection on the demands
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for marriage counseling, on the process of constructing conjugality, and on the
process of spouses differentiation from their families of origin. The discussion will
be linked to the presentation of a clinical case.
Keywords: family of origin; conjugality; differentiation; boundaries; loyalty
Introdução
Na clínica com casais, muitas vezes, as queixas trazidas, pelos cônjuges,
para a psicoterapia, envolvem as famílias de origem, de um ou de ambos, seja
pelo relacionamento do casal com estas, ou pelas expectativas que cada parceiro traz para a relação a partir dessa vivência anterior. A dificuldade que cada
membro do casal tem, para diferenciar-se de sua família de origem, pode afetar
a dinâmica conjugal, na medida em que interfere na construção de uma identidade comum e repercute no estabelecimento de fronteiras entre o casal e as suas
famílias de origem, criando dilemas de lealdade e de pertencimento, que afetam
a relação conjugal.
Para trabalhar esses aspectos, na terapia de casal, é importante partirmos
de uma discussão sobre a queixa trazida para o processo terapêutico, buscando
compreender a relação desta com a dinâmica conjugal e com o modo como as
dificuldades apresentadas pelo casal, podem estar ligadas tanto às suas vivências na família de origem e o apego a esses padrões de interação, quanto a
uma fragilidade na construção das referências conjuntas que dão sustentação a
identidade conjugal.
Nesse sentido, o processo terapêutico com o casal pode fortalecer a construção da conjugalidade e auxiliar cada componente do casal a diferenciar-se
de sua família de origem. Na medida em que, os papéis, vínculos e valores
são redefinidos, o casal pode manter uma conexão afetiva com suas famílias
de origem, mas diferenciar-se de legados que interferem na construção de sua
conjugalidade e dificultam a estruturação de referências mais apropriadas à sustentação de seu universo comum.
Entendemos, que o mapeamento do percurso, que envolve o entendimento
da demanda do casal para a terapia; a discussão de suas dificuldades relacionais
cotidianas e a articulação desses com a explicitação dos modelos e padrões, trazidos por cada um de suas famílias de origem, é estabelecido através do uso de
recursos terapêuticos como o genograma e a própria reflexão dialógica, que se
efetua na conversação do contexto terapêutico. Para discutirmos esse processo,
partiremos da análise de um caso clinico de psicoterapia de casal.
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Eu, você, nós e eles: um caso clínico
Joana e Mário procuraram o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) de uma
Universidade no Rio de Janeiro em busca de psicoterapia de casal. Joana trouxe como queixa as constantes brigas do casal. Mario tem 35 anos e Joana 31.
Estão juntos há 12 anos, casados há cinco e têm um filho com quatro. Foram
vizinhos e continuam morando no mesmo bairro, próximo às suas famílias de
origem. Para o casal, as queixas iniciais mais importantes para o processo terapêutico eram: a desorganização doméstica de Joana; a pouca participação nas
rotinas da casa, por parte de Mario; as discordâncias com relação à educação do
filho e um desgaste afetivo e sexual, percebido nas entrelinhas, além de muitas
críticas pessoais e às famílias de cada um.
Joana não apresentava dificuldades para reconhecer os problemas de sua
família de origem. Fazia fortes críticas ao pai, e relatava dificuldades de relacionamento com a irmã e com a mãe. Contou que seus pais foram contra seu
casamento e faziam restrições a Mario, por sua origem humilde. Segundo Joana,
seus pais tinham planos diferentes para a sua vida profissional e pessoal, o que
não acontecia com a sua irmã mais nova, que corresponde aos ideais paternos,
de construção de um status social não alcançado por eles.
A vida profissional de Joana ocorre no espaço doméstico – Home Office – o
que tem dificultado a construção de fronteiras entre as vidas: doméstica e profissional. Mario, por exemplo, entende que ela, por estar em casa durante o dia,
pode estar sempre disponível para a família. As mães de Joana e Mario nunca
trabalharam fora, mas diferente da mãe de Mario, que sempre se dedicou aos
cuidados da casa e dos filhos, a mãe de Joana nunca aceitou o trabalho doméstico.
A família de Mário era vista por Joana como muito invasiva e a mãe muito
protetora e parcial em relação aos filhos. Ele concordava com algumas críticas,
mas se apressava em justificá-las. Mário foi o único filho que conseguiu sair de
casa: o mais velho é solteiro, mora com os pais até hoje e o mais novo voltou
para a casa paterna depois de uma separação. Mario trabalha com o pai em
uma empresa de propriedade da família e, segundo Joana, está sempre sendo
requisitado para “apagar os incêndios” na família de origem.
No decorrer das sessões, as famílias de origem estavam sempre presentes
nas brigas do casal. Enquanto Mário defendia sua família das críticas de Joana,
esta ouvia as críticas de Mário, acerca de sua família, sem contestar e algumas
vezes até, concordando e acrescentando detalhes às narrativas do marido. Joana e Mário tem relacionamentos distintos com suas famílias e essa diferença,
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é motivo de muitos desencontros. Nas frequentes disputas do casal, as famílias de origem funcionavam como instrumento para a desqualificação do outro.
Os problemas não ficavam restritos aos fatos. Esses eram sempre ampliados
e acontecimentos passados eram trazidos para justificar atitudes presentes. As
famílias de ambos eram constantemente responsabilizadas, pelo casal por seus
desentendimentos e a constante descrença em possíveis acordos era justificativa para os embates.
Com frequência, ambos reivindicavam do outro, um posicionamento frente
às suas famílias de origem, como se isso fosse importante para se sentirem valorizados pelo parceiro. Assim, os fatos se perdiam e as soluções não ocorriam.
Joana e Mário não conseguiam separar o que era das famílias de origem e o
que era da família que eles formaram, ou talvez, sequer tivessem construído um
núcleo familiar próprio.
Embora, cobrasse do marido uma atitude mais firme diante das demandas
de sua família, Joana demonstrava, em suas colocações, afeto por eles, principalmente por seu sogro, pessoa de quem gosta e a quem admira. Em uma das
sessões, fez referência à conjugalidade dos pais de Mário, comentando, que,
apesar dos anos que estão juntos, são muito carinhosos um com o outro além de
companheiros. Por outro lado, Mario, embora se sentisse alvo de desconfianças
e preconceito, por parte da família de Joana, tinha um bom relacionamento com
a família da esposa.
Ambas as famílias têm a mesma origem estrangeira, mas a de Mário, muito
numerosa, em sua grande maioria, permanece em seu país de origem e somente um dos oito filhos de seus avós maternos separou-se da mulher. Na família
de Mário evidencia-se uma hierarquia em relação às idades dos familiares e o
respeito aos mais velhos é algo muito observado. Na família de Joana o mesmo
não ocorre, inclusive seus pais já se separaram, mas atualmente estão vivendo maritalmente e os embates são comuns e frequentes, principalmente entre
Joana e o pai, o que desagrada sobremaneira a Mário, que vê desrespeito nas
atitudes da esposa para com o pai, seu sogro. Durante as sessões foi observado
que Mario evitava se contrapor aos familiares, tanto aos seus, quanto aos de
Joana, repetindo uma característica própria de sua família de origem.
Compreendendo a demanda terapêutica do casal
As constantes brigas do casal foram o disparador para a busca da psicoterapia. Embora, o mal-estar fosse comum ao casal, a percepção da contribuição
de cada parceiro para a constituição de suas dificuldades ainda estava, nesse
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momento, muito centrada nos comportamentos individuais: cada cônjuge atribuía o problema ao outro ou à sua família de origem. Era clara a dificuldade do
casal em aceitar as diferenças entre as famílias de origem, sem atribuir a essas
diferenças uma conotação de valor. Como visto, no seguimento anterior, as famílias de Mario e Joana, a partir de suas histórias, construíram diferentes padrões
de funcionamento, mas guardavam, como semelhança, a indiferenciação entre
seus membros. Á essa indiferenciação Mário e Joana reagiam de forma distinta:
enquanto Mario guardava, em relação à sua família de origem uma extrema
lealdade, aos princípios, valores e padrões familiares; Joana reagia à sua família a partir de uma postura crítica que se orientava por constantes embates em
relação ao pai e à irmã, principalmente. Se Mario, estava preso aos padrões de
sua família de origem pela repetição desses padrões, Joana mantinha-se presa
através de uma postura reativa. Desta forma, o início da terapia do casal envolveu um entendimento da queixa trazida, ampliada por um recorte teórico, que
permitisse uma compreensão de como esse casal constituiu sua conjugalidade
e em que medida os padrões trazidos da família de origem afetaram esse processo (Bowen,1985; Minuchin,1982; Dias,2000).
A percepção de que a análise das influências das famílias de origem, na
problemática do casal, teria relevância, começou a se constituir a partir de um
discurso recorrente, que articulava as críticas pessoais às famílias de origem de
cada cônjuge. As queixas iniciais do processo terapêutico eram frequentemente
articuladas às vivências nas famílias de origem de cada um, trazidas à discussão
pela ótica crítica do parceiro, criando um intenso desgaste na relação. Tornavase, portanto, necessário separar para o casal o que era da família de origem, do
que era de cada um e do casal.
Carter e McGoldrick (2001), também, nos ajudam a compreender esse processo, na medida em que afirmam que o casamento demarca, no ciclo vital, uma
nova etapa na família, na qual se torna essencial que os cônjuges consigam diferenciar-se de suas famílias de origem, para formar o seu próprio núcleo familiar.
Isto nem sempre, é uma tarefa fácil para os casais, sobretudo para aqueles que
têm forte ligação com a família de origem. Desta forma, o casamento não diz
respeito apenas aos vínculos interpessoais entre duas pessoas, mas também a
todo o ecossistema com o qual estas pessoas estarão interagindo daí em diante.
Cada pessoa, ao se unir à outra, carrega consigo toda uma história individual
que, por sua vez também, está constituída de raízes familiares e transgeracionais que se perpetuam ao longo do tempo.
“Os especialistas em família dizem que o nascimento de um casal é uma
das tarefas mais difíceis do ciclo vital” (Cerveny & Berthoud, 1997, p. 56). Se-
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gundo as autoras, a nova história que se inicia traz, como texto, as histórias de
vida de cada um: padrões individuais, crenças, percepção de mundo, desejos e
expectativas e como desafio: a difícil tarefa de conjugar seu histórico individual
com a construção de uma nova história comum. As dinâmicas das relações conjugais, portanto, são influenciadas por fatores culturais, sociais e econômicos e
é na trama das relações construídas, sob a influência desses três campos, que
serão tecidos os significados, que cada cônjuge levará em sua bagagem, para
serem compartilhados.
Segundo Venturine (2011), diferentes teóricos consideram os conflitos conjugais, especialmente os que ocorrem no início do casamento, como decorrentes
das dificuldades experimentadas no processo de separação - individuação, por
parte de um ou ambos os cônjuges, em relação às suas famílias de origem. Nesse sentido, os conflitos de lealdade, com o núcleo familiar original, impedem que
a pessoa consiga afrouxar os laços familiares para ligar-se ao parceiro e formar
a base de uma nova família (Costa, 2000; Groisman, 2000; McGoldrick, 2007).
O casamento, segundo Carter e McGoldrick (2001), simboliza uma mudança no status de todos os membros da família e das gerações, o que pressupõe a
necessidade de uma negociação com os novos relacionamentos. Na qualidade
de par, o casal terá que negociar com outros subsistemas: pais, avós, irmãos,
sobrinhas e sobrinhos e com os amigos. Cada cônjuge irá lidar com sua família
de origem de um modo próprio. Alguns casais entendem, que o casamento seria
a única possibilidade de se separarem de suas famílias, esses tendem a um
padrão de emaranhamento, que persiste depois do casamento. Outros rompem,
emocionalmente, com suas famílias antes mesmo de o casamento acontecer e
um terceiro padrão mantém um contato continuado com conflitos permanentes
com os pais e irmãos.
Alguns casais levam para o casamento questões de relacionamento com
suas famílias, transferindo, para o cônjuge, as lutas que travam com seus pais.
Esses escolhem parceiros para manejarem, por eles, as suas famílias, como se
tivessem transferido para os cônjuges suas batalhas, colocando-se como meros espectadores das mesmas. Para Carter e McGoldrick (2001), a maioria dos
problemas conjugais deriva-se de problemas não resolvidos com a família ampliada e não, como os cônjuges podem pensar, dos seus próprios conflitos. Para
Loriedo e Strom (2002), a construção do processo emocional entre os cônjuges
se intensifica, quanto maior for o rompimento emocional dos parceiros com suas
famílias de origem. No entanto, Wagner e Falcke (2014) acreditam que, embora
as pessoas possam desejar construir modos diferentes aos de suas famílias de
origem, esbarram em uma dificuldade: Sendo os pais (ou pessoas que exercem
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essa função) os modelos para os filhos, existe uma tendência à repetição de
padrões/modo de funcionamento dos mesmos.
Neste sentido, Severino (1996), citado por Falcke, Wagner e Mosmann
(2014), defende que os aspectos transgeracionais, aprendidos e vivenciados na
família de origem, são perpetuados, também, pelas observações que as pessoas fazem do casamento de seus pais. O relacionamento dos pais é considerado
pelos filhos como o modelo de vínculo conjugal e será visto como base para a
construção de suas relações amorosas. Mesmo, que demonstrem a vontade de
encontrar novos modelos, buscam uniões semelhantes. Na verdade, a busca estará relacionada às suas vivências familiares: se preponderantemente positivas,
demandarão uma relação semelhante, se preponderantemente negativas buscarão relações bem diferentes. Contudo, o autor lembra que em muitos casos, a
tentativa de contrariar o modelo familiar pode levar os parceiros a depararem-se
com uma versão diferente da mesma situação, o que resultará em sofrimentos
semelhantes àqueles derivados do padrão vivenciado na família de origem.
Com o objetivo, então, de melhor conhecer os padrões familiares e suas
interferências na conjugalidade de Joana e Mario, utilizamos como recurso a
construção do genograma das famílias de origem, que nos possibilitou clarear a
demanda, que vinha sendo construída. Tal recurso nos permitiu identificar: fronteiras difusas, entre as famílias de origem e o casal, com muitas interferências,
gerando grande parte dos conflitos conjugais; dificuldades na construção do processo de diferenciação, em relação às famílias de origem, afetando a dinâmica
relacional bem como dilemas de lealdade e pertencimento.
Compreendemos, então, que o casal Joana e Mário trazia em seus embates
reflexos desse processo de diferenciação, projetando para os problemas conjugais aspectos originários de questões, que envolviam mais as suas relações
com as famílias de origem do que, propriamente, as relacionadas com a estrutura da família atual. Assim, tornou-se necessário trabalhar, com o casal, o fortalecimento da conjugalidade. O trabalho teve, como eixo principal, a explicitação do
padrão que cada um trouxe de sua família de origem e a necessidade de construir fronteiras diferenciando o casal dos seus núcleos originários e permitindo,
assim, que a construção da conjugalidade pudesse emergir.
Nesse sentido, o trabalho terapêutico desenvolveu-se a partir da construção
das fronteiras entre o casal e as famílias de origem, de modo que os cônjuges
pudessem estabelecer limites claros entre o espaço conjugal e suas famílias,
mantendo os vínculos com as famílias de origem e preservando as raízes familiares. Foi explorado, com o casal, os compromissos de lealdade que interferiam
no processo de diferenciação e dificultavam a construção de um padrão próprio
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de conjugalidade, para além da reatividade ou da repetição dos padrões das
famílias de origem.
A conjugalidade em construção
A construção da conjugalidade é um processo gradual, que envolve dois
indivíduos e uma relação, que é constituída pela intervenção dos dois cônjuges,
mas com características que vão além das individualidades. A relação conjugal
constituída, como um terceiro elemento, tem uma dinâmica própria, com demandas e necessidades específicas que, para ser viabilizada precisa de um projeto
que seja construído conjuntamente pelos parceiros. Esse processo envolve uma
redefinição das identidades e projetos individuais e uma construção de referências e projetos compartilhados, o que requer, também, uma diferenciação dos
padrões trazidos das famílias de origem. Assim, a construção da conjugalidade
torna-se um processo complexo, na medida em que articula a individualidade
construída, na relação com a família de origem, e sua redefinição necessária
para o estabelecimento do casal (Féres-Carneiro,1998; Dias,2000).
Nas discussões familiares se Joana ou Mário não se posicionavam contra
suas famílias de origem e a favor do outro, este se sentia desvalorizado pelo parceiro. Colocar-se ao lado do cônjuge e contra a família de origem era para eles
uma sinalização da identidade conjugal. Contudo, nesse momento, apareciam,
também, as características individuais, pois, Joana é mais confrontadora nesse
processo do que Mário. Tornou-se importante, então, ajudar o casal a perceber
suas diferenças individuais e a construir uma tolerância para o modo como cada
um podia construir fronteiras, diferenciando-se da família de origem, sem que,
necessariamente, esse confronto tivesse que se estabelecer da mesma maneira.
O casamento requer negociações de demandas individuais que, por sua
vez, estão impregnadas de hábitos, costumes e valores herdados das famílias
de origem. Nesse processo, cada cônjuge vai trazer seu repertório conhecido,
tentando demarcar, nessa negociação, a posição que seja mais confortável para
manter esses padrões. Contudo, a construção do universo comum exige, justamente, a flexibilização desses padrões em prol do estabelecimento de novas
referências. Os embates do casal, Joana e Mário, evidenciavam essa situação
nos momentos em que um cobrava do outro o desempenho dos papéis de gênero na relação conjugal e parental, de acordo com uma determinada visão.
Joana reivindicava um maior posicionamento de Mário em relação ao trabalho
com seu pai na empresa familiar, enquanto Mário esperava de Joana uma maior
organização do universo doméstico. Aqui, entravam em cena as concepções de
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cada um sobre os papéis de gênero que se articulavam nas representações de
provedor e cuidadora. O casal, imediatamente, ligava isso às suas referências
da família de origem, desqualificando as referências do outro. Assim, Joana é
desorganizada, porque a sua mãe a criou mal e Mário não se posiciona, e por
isso sua família o explora. Desta forma, foi necessário ajudar o casal a descolar
um pouco a imagem do cônjuge da imagem da família deste. O filho será sempre
um reflexo de seus pais? Onde está a individualidade de cada um? Para esse
casal, o dilema da construção da conjugalidade estava ainda mais complicado,
pois, antes de compreenderem que o casal se constitui por dois indivíduos e uma
relação, precisavam compreender que a individualidade se constitui para além
das referências e identidades familiares.
A construção de um universo comum, que abarque as necessidades e demandas pessoais, é fundamental para que a identidade conjugal se fortaleça. São
vários os aspectos que se articulam nesse processo, tanto em relação aos indivíduos, quanto ao laço que estes estabelecem. Assim, independente do objetivo ou
do significado, que possa ter o laço entre parceiros, este é sempre uma criação do
casal. Embora a representação do casal possa ser anterior ao encontro do parceiro, a sua constituição só é possível pela vivência da relação, configurando-se em
um processo de construção mútua (Féres-Carneiro,1998; Dias, 2000).
O desafio terapêutico do casal Joana e Mário era, portanto, reforçar o processo de construção mútua da relação conjugal, ao mesmo tempo em que se
diferenciavam das referências de suas famílias de origem. Ser um casal não significa romper com a família de origem, mas, ajustar suas lealdades e referências
na construção de novas formas de se relacionar (Bowen, 1985; BorzormenyiNagy & Spark, 1973).
O novo casal e as famílias de origem
Bowen (1978), citado por Papero (1998), defende que o processo de individuação, crescimento e pertencimento é possibilitado pela passagem da família
de origem para a família adquirida. A partir do estabelecimento de limites claros,
entre o espaço conjugal e as famílias de origem, o casal irá construir sua intimidade. No entanto, é necessário lembrar que a manutenção do vínculo com as
famílias de origem preserva as raízes familiares na construção da identidade
conjugal, o que permite concluir, que a saúde conjugal pressupõe uma coexistência entre limites e vínculo, no que se refere às famílias de origem.
Segundo Nichols e Schwartz (2007), a adaptação e a determinação de fronteiras, para o estabelecimento do novo casal, são exigências estruturais e cons-
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tituintes dessa nova relação. Nesse processo, cada cônjuge tenta organizar o
relacionamento, de acordo com as suas vivências na família de origem e com as
suas expectativas quanto à relação conjugal. Cada parceiro pressiona o outro,
para que a dinâmica estabelecida seja aquela que lhe é familiar. A adaptação entre os membros de um casal pressupõe uma negociação acerca da natureza da
fronteira a ser construída entre eles e das que irá separá-los do mundo exterior.
Assim, eles vão precisar estabelecer: se cada um dos dois terá amigos próprios
e atividades externas independentes ou se os momentos de lazer serão usufruídos sempre de forma conjunta; se terão contas separadas ou conjunta etc., ou
seja, que tipo de fronteira haverá entre o individual e o conjugal e entre o conjugal e o mundo exterior. Essa adaptação faz-se necessária na medida em que os
cônjuges provêm de famílias com graus diferentes de aglutinação ou dispersão
e, tendem a se sentir mais confortáveis, mantendo o seu padrão familiar.
Para Minuchin (1982), conciliar essas diferentes expectativas é uma tarefa
importante e difícil, mas que o novo casal terá que desempenhar. Ainda segundo
o autor, os casais, também, precisam estabelecer fronteiras que os separem de
suas famílias de origem, de modo a definir a nova união e a proteger a intimidade
do sistema conjugal. Após o casamento, as famílias de origem precisam ficar em
segundo plano, porque os compromissos fundamentais dos novos esposos passam a ser com a estruturação desse novo núcleo familiar. Esse é um ajuste difícil
tanto para os recém-casados como para seus pais e dependendo da dinâmica
da família de origem, esta vai lidar melhor ou pior com a situação e gerar mais
ou menos problemas para o novo casal.
A família, segundo Bowen (1985), é uma rede multigeracional de relacionamentos, responsável pela construção de uma relação de interação entre individualidade e proximidade. O passado multigeracional e as experiências de vida
da própria família determinam a capacidade de cada um, em manter a separação entre os seus sistemas emocional e intelectual. A família permanece dentro
de nós, uma vez que carregamos a reatividade emocional não resolvida com
nossos pais. E, por esta razão, tornamo-nos vulneráveis para repetir os mesmos
antigos padrões em todo relacionamento novo e intenso, que entramos. Percebemos que reatividade é um padrão familiar de Joana que se repete na sua relação com Mário. Ela, inclusive, admite que essa é uma característica própria do
temperamento de seu pai e reconhece em Mario a capacidade de ser a porção
racional do casal.
Quanto maior a diferenciação de uma pessoa de sua família de origem,
maior será a capacidade da mesma para conseguir lidar com pressões emocionais internas ou externas. Pessoas indiferenciadas, por terem recursos emocio-
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nais mais escassos, tendem a projetar no outro todas as suas necessidades,
podendo produzir situações como: distância emocional reativa; disfunção física
ou emocional em um dos parceiros; conflito conjugal; projeção do problema em
um ou mais filhos. Nem todos os adultos que casam e saem da casa dos pais
conseguem ter maturidade e independência da família, para construir seu próprio núcleo familiar.
Loriedo e Strom (2002) acreditam, que a falta de diferenciação da família de
origem faz com que a pessoa possa apresentar ansiedade crônica, reatividade
emocional e imaturidade. A fusão emocional acarretará dificuldades na diferenciação de seu desejo com o desejo dos outros, o que, provavelmente, acarretará
sofrimento ao indivíduo, que não conseguindo se constituir independente antes
de se casar, pode transferir a dependência de sua família para seu cônjuge. O
cônjuge diante de um (a) parceiro (a) dependente pode sentir-se incompleto,
imaturo e incapaz de tomar decisões. Essa reatividade é um aspecto que aparece, frequentemente, na dinâmica relacional do casal, Joana e Mário.
Segundo Angelo (1995), a escolha do parceiro recebe influência dos aspectos históricos da vida pessoal dos envolvidos. Isso ocorre sob a forma de
valores e de funções transmitidas pelo mito e pela história da família de origem.
Os mitos familiares atribuem funções aos seus membros: uma filha pode ter
como função suprir as deficiências maternas, como por exemplo, as aspirações
de prestígio social, que sua mãe não conseguiu realizar em seu casamento. Os
pais de Joana esperavam que suas filhas alcançassem o status social que eles
não conseguiram alcançar, fosse profissionalmente ou pela escolha do parceiro
o que, no caso de Joana, não ocorreu. Joana desapontou os pais escolhendo
Mário e abandonando a profissão para a qual se preparou, indo em busca de
uma realização, em um trabalho, que seus pais julgam de menor importância.
O casal, Joana e Mário, enfrentava dilemas de lealdade em relação às suas
famílias de origem, que afetavam a relação conjugal, na medida em que dificultavam uma maior aproximação entre eles, quando havia uma divergência entre
a sua realidade cotidiana e os legados familiares. Esse sentimento era visto
mais fortemente em relação à Mario, observado em suas atitudes de proteção,
em relação aos irmãos e aos pais, mas principalmente à mãe. Mario cumpre as
expectativas familiares de união e preservação do modelo familiar – uma família
tradicional e patriarcal - que se preserva a despeito de viverem em diferentes
continentes. Isso pode ser melhor entendido a partir do que Boszormenyi-Nagy
(1994), citado por Branco (2008) considera como lealdade familiar. Para o autor,
ela está submetida aos parentescos biológicos e hereditários e cada membro
da família está sujeito às suas expectativas, mesmo quando não as cumpre.
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O não cumprimento destas expectativas familiares leva o membro da família a
um sentimento de culpa, o que constitui uma força secundária de regulação do
sistema familiar. Uma vez internalizada, a lealdade deixa de ser apenas uma
característica do grupo, e passa a ser também uma atitude individual. Assim a
lealdade vai além da identificação com o grupo e o comportamento do indivíduo
passa a corresponder às exigências do grupo familiar.
Considerações finais
O presente estudo buscou apresentar a influência das famílias de origem,
na construção e na manutenção da conjugalidade, a partir do relato de um caso
clínico. No decorrer das sessões observou-se que a pouca diferenciação em
relação à família de origem interferia de forma importante na dinâmica conjugal.
Nesse sentido, entendemos ser importante ampliar o entendimento da questão
da diferenciação a partir do conceito de lealdade, que funciona como uma força que impõe aos cônjuges o compromisso de manter as regras familiares e
obedecer aos mandados a eles delegados. As dificuldades experimentadas no
processo de separação e individuação, e a permanência de problemas não resolvidos com a família ampliada, eram os principais geradores de conflitos para
o jovem casal.
A construção da conjugalidade é um processo gradual que requer o estabelecimento de fronteiras entre o casal e as famílias de origem, de forma a
viabilizar a construção de um projeto conjunto entre os parceiros. Desta forma,
o casal Joana e Mário precisava construir fronteiras entre seus membros, de
modo a permitir que a individualidade coexistisse com a conjugalidade. Esse
processo é intermediado pelo modelo que cada cônjuge traz de sua família de
origem. Assim, o processo de construção da conjugalidade é influenciado tanto
pela delimitação de fronteiras entre a individualidade e a conjugalidade, quanto
pela relação estabelecida a partir da redefinição da identidade vinculada à relação com a família de origem.
A construção de fronteiras entre os membros do casal, e entre estes e suas
famílias de origem, é importante, também, porque, um casal diferenciado, com
fronteiras definidas na relação, terá uma maior capacidade para perceber as
diferenças entre o eu e o outro. Ao mesmo tempo, será capaz de aceitar as
diferenças e lidar com elas, estando mais fortalecido para construir a sua conjugalidade sem perder as individualidades. As expectativas em relação à dinâmica
da vida de casal diferem de um cônjuge para o outro, em função dos diferentes
graus de dispersão ou aglutinação que cada família de origem possa apresentar.
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Para Minuchin (1982), conciliar essas diferentes expectativas é uma tarefa importante e difícil, que o novo casal terá que desempenhar.
O trabalho terapêutico com o casal, Joana e Mário, passou, necessariamente, pela criação de fronteiras entre eles e suas famílias de origem, de modo que
pudessem manter um vínculo com seus familiares sem colocar em risco a intimidade do novo casal. Ao mesmo tempo, foram trabalhados, com o casal, o reconhecimento e a aceitação das diferenças dos modelos e dinâmicas presentes,
em suas famílias de origem, fazendo uma diferenciação entre estas e a família
que eles estão construindo. Assim, foi possível para ambos acatar as diferentes
regras de convívio que trazem das suas famílias de origem, sem que para isso
precisassem estabelecer juízos de valor e desqualificar o modelo do outro. Deste
modo o casal pode construir as suas referências conjuntas, aceitando que a sua
realidade conjugal não era uma reprodução das vivências nas famílias de origem
e que isso não representava uma deslealdade, apenas um processo constituinte
da conjugalidade que eles estavam efetivando. A flexibilidade para identificar as
diferenças, não como empecilhos, mas como desafios, acompanhou esse casal
ao longo de todo o processo terapêutico, promovendo uma redefinição das individualidades e viabilizando a construção de uma conjugalidade mais fortalecida.
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Resumo
Pretendemos fazer uma reflexão a respeito da relação parental no desenvolvimento da anorexia nervosa, baseado em dois aspectos: vínculo e controle.
O vínculo mãe bebê possui um papel de relevância no desenvolvimento deste
transtorno porque influencia sobre a organização de todas as experiências que
a criança terá em sua vida. Trata-se de um vínculo patológico em que a mãe se
utiliza da filha para atender somente as próprias necessidades, sem conseguir
reconhecê-la como um ser autônomo. Aborda-se também a negação, por parte
da mãe, da entrada do pai na relação, mantendo-se onipotente e fusionada com
a filha. Uma criança que recebeu pouca atenção às suas necessidades e desejos, pode apresentar diversos transtornos perceptivos e conceituais, trazendo
prejuízos na sua capacidade de tolerar frustrações e enfrentar adversidades,
assim como afetará seu grau de confiança em si e nos outros. A necessidade de
controle é um mecanismo fundamental na dinâmica da anorexia nervosa.
Palavras chave: anorexia nervosa; relação parental; vínculo; controle.
Contemplating on Parental Relationship and Anorexia Nervosa
Abstract
This paper intends to contemplate on parental relationships in the development of anorexia nervosa, based on two aspects: bond and control. The bond between mother and child has a significant role in the development of this disorder
because it has an influence on the organization of all the experiences the child
1
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will have in its life. It is a pathological bond in which the mother uses the daughter
to comply only with her own needs, unable to recognize the daughter as an autonomous being. The mother denying the entrance of the father in the relationship,
maintaining herself in an omnipotent and fused relationship with the daughter, is
also discussed. A child who receives little attention towards its own needs and
desires, can present many perception and conceptual disorders, diminishing its
ability to tolerate frustration and face adversities, as well as affecting its degree of
confidence in itself and others. The need to control is a fundamental mechanism
in the dynamics of anorexia nervosa.
Keywords: anorexia nervosa; parental relationship; bond; control.
Introdução
A anorexia nervosa é um transtorno alimentar muito complexo em que a
pessoa apresenta uma preocupação exagerada com o peso e o corpo. Pessoas
com este diagnóstico possuem uma distorção da imagem corporal, percebendose acima do peso, mesmo estando extremamente magros. Manifesta-se principalmente em mulheres jovens, embora se verifique também em homens. As
causas são multifatoriais, envolvendo aspectos biológicos, psicológicos, sociais
e familiares.
Em decorrência da grande preocupação com o peso e a estética, o paciente
dedica-se a realizar inúmeras dietas. Pode iniciar com uma restrição seletiva
de alimentos, evitando aqueles de alto teor calórico. Em geral associam outras
estratégias para perder peso, como vômitos, excesso de atividade física ou chegando inclusive a longos períodos de jejum. Também podem recorrer a laxantes,
diuréticos ou enemas. Apesar de todos estes mecanismos, a pessoa continua
com a percepção de estar gorda, necessitando emagrecer cada vez mais. Isto
acarreta problemas não só clínicos e psicológicos, mas também relacionais, pois
o isolamento social e familiar é comum. Ansiedade, tristeza e irritação vão se
intensificando com a evolução do distúrbio. No culto ao corpo, a relação com a
alimentação transcende a função de nutrição e promoção de saúde, adquirindo
um outro valor.
É comum que a família não perceba logo a sintomatologia, demorando para
buscar recursos de tratamento.
A dimensão psicológica e funcional tem um propósito maior que o emagrecimento em si. Pode ser a manifestação de sentimentos reprimidos numa tentativa
de separação ou ainda numa tentativa de assumir o controle da própria vida
através da recusa do alimento.
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É necessário conhecer a dinâmica de funcionamento da família para entender como a busca de controle de sua vida leva ao total descontrole, colocandose em risco de morte.
Alimentação x vínculo: mecanismo fundamental na dinâmica da anorexia
nervosa.
As primeiras experiências de gratificação que o bebê recebe são através da
alimentação. A satisfação obtida se origina por duas razões basicamente: o alivio
da fome e o prazer pela estimulação da boca ao sugar o seio da mãe.
O paciente com anorexia estabelece uma relação fusionada com a mãe.
Este padrão aprisiona, dificultando o processo de separação/individuação do desenvolvimento normal.
Precisamos voltar ao apego inicial mãe/bebê para perceber que este fracasso nas tentativas de tolerar sentimentos de inadequação, contribui para o
desenvolvimento do transtorno.
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.
(Gomes, 2008, p.12)
A forma como cada um vai estabelecer sua relação com a alimentação depende muito de como foi a dinâmica das primeiras relações que foram estabelecidas entre a mãe e seu bebê. Quando o bebê chora por sentir fome, não está
solicitado somente alimento, está também solicitando afeto que deve acompanhar o ato de alimentar-se. Um bebê bem tratado do ponto de vista físico, mas
sem considerar suas necessidades e sim as necessidades e vontades da mãe,
tende a se tornar incapaz de identificar suas próprias sensações e ações. O ato
de alimentar – amamentar seu bebê, está carregado de afeto e é decisivo no
estabelecimento do vínculo.
Além da função fisiológica nutritiva, também tem a conotação afetiva e de
vinculação com a mãe e com o mundo, constituindo-se talvez como o primeiro
meio de comunicação.
O estudo das relações objetais, responsável por disseminar essa concepção, também aponta que a falha básica, reside na relação íntima pais-filhos, na qual foi dada pouca atenção às necessidades e desejos da criança,
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podendo gerar, no menor, diversos transtornos perceptivos e conceituais.
A falha em tal mecanismo também definirá a capacidade de resiliência do
novo indivíduo: a capacidade de se frustrar e tolerar a frustração, o enfrentamento às adversidades apresentadas pelo mundo, o grau de confiança em
si e nos demais etc. Desse contexto, surge uma criança insegura, vulnerável, que se vê diante da necessidade de acionar precocemente o instinto de
autopreservação e desenvolver mecanismos de defesa, que substituam a
segurança da mãe. (Torres.& Ramos, 2013, p.1)
Inicialmente, não existe diferenciação entre mundo interno e mundo externo
e entre mãe e bebê. Esta fusão é necessária, uma vez que o bebê não possui
maturidade física e emocional. É “um estado de indiferenciação, de fusão com a
mãe, no qual o eu não é ainda diferenciado do não-eu e onde o exterior e o interior estão começando a ser gradualmente sentidos como diferentes” (Mahler, In
Lamanno, 1990, p.19). Este período caracteriza-se por uma sensação de onipotência. Conforme Lamanno (1990) “o bebê sente que cada ato de sua mãe seja
um ato de si mesmo, cada resposta materna, obra de seu desejo, cada vivência
prazerosa não seja senão uma mostra de sua onipotência” (p. 20).
A medida que avança o desenvolvimento psicomotor da criança, faz-se necessário que amenize a simbiose, dando lugar à noção de um ser separado, com
desejo próprio e fragilidades.
Gradativamente, entretanto, o bebê começa a se dar conta que o
mundo existe independente dele. Conforme passa pelas fases de desenvolvimento, o bebê passa a perceber que não é um com sua mãe, e que
há um mundo muito maior que os dois ao seu redor. Este mundo passa,
então, de uma realidade em preto e branco para uma em cores, technicolor. Para que tudo isso ocorra, no entanto, é necessário que haja inicialmente o processo de diferenciação mãe-bebê. Quando existe uma falha
neste processo surgem os distúrbios; é o caso da anorexia, em que esta
falha leva a percepção de um relacionamento fusionado entre mãe e filha.
(Gomes, 2008, p.47)
O vínculo mãe bebê possui um papel de relevância no desenvolvimento
deste transtorno porque tal relação influencia a organização de todas as experiências que a criança venha a ter em sua vida. Trata-se de um vínculo patológico
em que a mãe se utiliza da filha para atender somente as próprias necessidades,
sem conseguir reconhecê-la como um ser autônomo. Também pela negação por
parte da mãe da entrada do pai na relação, permanecendo assim onipotente e
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fusionada. Uma criança que recebeu pouca atenção às suas necessidades e
desejos, pode apresentar diversos transtornos perceptivos e conceituais, trazendo prejuízos na sua capacidade de tolerar frustrações e enfrentar adversidades,
assim como afetará seu grau de confiança em si e nos outros.
Conforme Torres e Ramos (2013) “o indivíduo que não experimentou o amor
como fluido fundamental, tenderá a assumir uma tônica afetiva conduzida pelo
medo e pela necessidade ilusória de controle” (p.1.).
A anorexia nervosa, então se constituiria em uma luta concreta para conquistar uma noção de identidade e propósito, sentir-se no controle e como alguém especial. A mãe mostra- se queixosa em relação às demandas de atenção
da filha, que é contínua e intransigente, no entanto estimula um relacionamento
dependente e fusionado.
Busse (2004) traz a importância do vínculo mãe-filha para a anorexia ao
afirmar que há entre elas um vínculo patológico, em que a mãe se utiliza da filha
para atender somente as próprias necessidades, sem a reconhecer como um ser
autônomo. “A anorexia surge como um sintoma que traz em si uma tentativa de
separação do Outro” (Silva & Bastos, 2006 In Gomes, 2008)
Relação parental na anorexia nervosa
As famílias apresentam-se geralmente por pais super envolvidos, profundamente preocupados com as aparências, buscando filhos perfeitos e exitosos.
Tentando atingir este objetivo, demonstram sérias dificuldades de lidar e expressar os sentimentos e emoções. Problemas não são falados, são evitados. Têm
uma estrutura com regras, implícitas ou explicitas, muito rígidas.
Existe uma pobre diferenciação entre a percepção de si e dos demais
membros da família e as fronteiras da autonomia individual estão de tal forma difusas que o espaço vital do indivíduo é, constantemente, transgredido.
Isto também ocorre com os limites entre os subsistemas parental, conjugal
e fraterno, levando a alianças e desentendimentos entre os membros do
grupo familiar, além de, às vezes, gerar confusão quanto aos papéis devidos
e os de fato exercidos, com filhos assumindo o lugar de pais, por exemplo
(Gomes, 2008, p.60).
Verifica-se que as famílias evidenciam um padrão comum, sendo as mães
descritas como superprotetoras, invasivas, perfeccionistas e com medo de separação e os pais são vistos como distantes, passivos, emocionalmente restritos,
obsessivos, melancólicos e ineficazes.
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O cuidado materno insuficiente pode gerar no bebê a sensação de ser rejeitado pela mãe, gerando dificuldade em reconhecer a própria identidade e provocando uma necessidade de afirmação e aprovação, trazendo prejuízos na autoimagem. Crescem buscando serem boas filhas para mães perfeitas, num esforço
exagerado por agradar e corresponder às expectativas maternas. “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).
A literatura existente a respeito de anorexia nervosa é profundamente escassa em relação às referências sobre o pai. No entanto, sabe-se que o pai,
nestas famílias, costuma exercer uma posição francamente passiva, ficando geralmente ao encargo da mãe todas as decisões familiares. Mesmo que o pai esteja presente fisicamente, ele não demonstra ter autonomia. Parece não ocupar
a função paterna.
Nodin e Leal (2005), citando Marcelli e Braconnier(1989) e Bruch (1985),
referem-se ao pai da anoréxica da seguinte forma:
Em termos de personalidade, ele é descrito como um sujeito fraco, passivo e de estrutura obsessiva. Seria apresentado, por oposição à mãe, como
sendo «caloroso, preferencialmente permissivo e apagado, pouco interferindo nas decisões de família» (Marcelli & Braconnier, 1989, p. 131). Bruch
(1985) descreve-o como um indivíduo que atingiu um grau considerável de
sucesso financeiro e social, mas muito apegado às aparências exteriores,
esperando um comportamento apropriado e um elevado grau de sucesso
por parte dos seus filhos. (p. 201)
A relação com a filha costuma ser superficial, pois o pai, sendo uma figura
frágil e apagada, não evidencia valor na relação familiar e conjugal. Para Nodin
e Leal (2005), no entanto, estes pais também podem apresentar uma atitude
de sedução. Às vezes até antes mesmo do aparecimento dos sintomas e que
permanece posteriormente. Manifesta também muita atenção e dedicação à filha
o que acarreta um sentimento de admiração desta para com o pai e hostilidade
para com a mãe, permanecendo triangulada com os pais.
Percebe-se que se o pai não conseguir exercer sua função paterna no sistema familiar, manter-se-á à sombra da mãe. A mãe não permite a entrada do pai
e este não consegue se impor para estabelecer o corte necessário na simbiose
inicial que vem a ser importante posteriormente para o processo de separação/
individuação que prepara para a vida adulta.
Nodin e Leal (2005), afirmam ainda:
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Verifica-se que a figura paterna acaba por ter mais importância no contexto da anorexia nervosa pela sua ausência do que pela sua presença ao
longo do desenvolvimento psicossexual do indivíduo, o que eventualmente
acaba por ter influência na sua relação com elementos do sexo oposto no
futuro. Qualquer relação em que esteja em aberto a possibilidade de investimento libidinal vai ser, em princípio, sentida como angustiante, uma vez que
a primeira relação com um indivíduo do sexo oposto não foi estruturante ao
nível libidinal (p.207).
Para Minuchin (1978), as crianças anorécticas desenvolvem-se em um ambiente familiar que funciona a partir de padrões de interação aglutinados. Com
isto, a lealdade e a proteção tornam-se prioritárias à autonomia e à auto realização. Aprendem, desta forma, a submeter o próprio self, agindo de acordo como
seus pais esperam no intuito de não decepcionar a família.
Nascimento, S. (2010), citando Minuchin, comenta que “a anorexia nervosa
desempenha um papel importante na manutenção do equilíbrio familiar, referindo cinco características comuns: aglutinação (emaranhamento), a superproteção, a rigidez de funcionamento, evitamento do conflito e o envolvimento do filho
num conflito parental. O sintoma atinge toda a organização familiar, tornando-se
o mais importante” (p.91).
A família compactua num jogo em que cada elemento do sistema desempenha um papel no sentido de preservar as aparências de uma família feliz,
ocultando conflitos e encobrindo sentimentos.
Algumas considerações
As primeiras relações que o bebê estabelece com a mãe são de fundamental importância para o seu desenvolvimento e para a constituição da subjetividade adulta. Influenciam na maneira como irão se estabelecer as relações com o
mundo e as interações com as pessoas. Da mesma forma, a participação do pai
é decisiva no sentido de marcar um corte na simbiose inicial com a mãe, produzindo uma falta que vai dar origem ao desejo e facilitar o processo de separação/
individuação.
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
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os sintomas de restrição e recusa alimentar que vem, por fim se estruturar na
patologia.
A família apresenta dificuldade de encontrar equilíbrio nos vínculos afetivos,
nas questões de proximidade e distância, caracterizando-se como um sistema
rígido e fusionado, mas ao mesmo tempo com pouca intimidade. A sintomatologia parece representar a única saída na tentativa de se constituir enquanto um
ser único e separado, buscando algum controle.
Estes aspectos da dinâmica de funcionamento familiar, onde estão diretamente implicados pai, mãe e filho(a) sintomático, devem necessariamente receber atenção específica no tratamento deste tipo de transtorno. É útil, dentro
de uma abordagem multidisciplinar, incluir a terapia familiar com o objetivo de
ajudar o sistema a redefinir seus papéis e funções, favorecendo a autonomia do
membro sintomático.
Julgamos de fundamental importância que os profissionais envolvidos no
tratamento da anorexia nervosa estejam atentos a esta dinâmica paradoxal do
poder e controle na gênese do sintoma e na dinâmica das relações familiares,
para considerar na definição das estratégias terapêuticas. É preciso ajudar a
paciente a estabelecer um controle adequado sobre sua vida e suas emoções,
sem deslocar para a alimentação. Concomitante a isto, a família precisa ser
trabalhada no sentido de estar em consonância com este objetivo, valorizando e
sabendo reconhecer as competências da paciente (Dorfman & Rossato, 2012).
Além disso, a terapia familiar precisar contribuir também para que os pais
– o casal – consigam enfrentar suas dificuldades, permitido a saída do(a) paciente(a) do meio do conflito, aprendendo a redefinir as fronteiras entre os subsistemas.
Com certeza, o tratamento da anorexia nervosa é bem mais complexo, devendo incluir diferentes áreas do conhecimento, como atendimento psiquiátrico,
nutricional e psicoterapia individual. No entanto, gostaríamos de ressaltar que
não se pode prescindir da terapia familiar, uma vez que a dinâmica de funcionamento família está profundamente imbricada na origem e manutenção dos
sintomas.
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A Força da Família Frente às Orientações Político-Sociais: Preservação do
Sagrado e da Criatividade
Suely Engelhard1
Resumo
Tendo como pano de fundo o documentário russo Anna dos seis aos
dezoito, de Nikita Mickhalkov, reflito sobre a preservação do sagrado, da fé,
da criatividade, na luta entre a força e coragem da história, lema e resiliência
familiar frente às orientações político-sociais impostas pelo poder do estado.
Nessa luta de pressão do sistema político sobre as famílias e indivíduos de
seu povo se distingue a resiliência de um núcleo familiar. A diferenciação alcançada pela matriarca Natália (a quem o filme é dedicado) impulsiona seus
descendentes a não deixarem de exercer sua criatividade mesmo frente à
censura e perseguição vivida. Preservaram a fé e a sacralidade na ligação
atávica ao torrão natal.
Palavras chave: fé; divino; torrão natal; duplo vínculo; resiliência.
The Power of the Family as Opposed to the Political and Social
Guidelines: Preservation of the Sacred and the Creativity
Abstract
Having the Nikita Mickhalkov’s Russian documentary Anna from 6 to 18 as
background, I reflect on the sacred preservation of the faith, the creativity, the
struggle between the strength and the courage of the story, motto and family
resilience in face of the political and social guidelines imposed by the power of
the state. On this struggle of the pressure of the political system on families and
individuals of his people, the resilience of a family unit is distinguished. The differentiation achieved by the matriarch Natália (to whom the film is dedicated) drives
the descendants not to fail to exercise their creativity even in the face of censorship and experienced persecution. They preserved the faith and sacredness in
atavistic connection to the homeland.
Keywords: faith; divine; homeland; double bond; resilience.
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Somos o que fazemos, mas,
principalmente, o que fazemos
para mudar o que somos.
(Eduardo Galeano)
Fé, domínio e poder
Jung ao estudar o psiquismo humano reconhece o quanto as condições do
meio ambiente deixam nos indivíduos traços míticos semelhantes. Estes são o
resultado de fantasias carregadas de afeto sobre situações perigosas, que se
repetem, e trazem uma ameaça tanto ao físico quanto a alma humana.
A sedimentação de todas as experiências ancestrais carregadas de afetos
profundos da humanidade constelam os princípios reguladores e formadores,
tanto da vida religiosa como da vida política, determinando as suas imensas forças psíquicas inconscientes. Se ocorrer uma ampla retirada de certas projeções
metafísicas, como por exemplo, o expurgo de Deus, fica-se desamparado.
Os símbolos de “domínio” e “poder” sempre existiram, não nos cabendo a
sua criação. O que cabe ao indivíduo é escolher o “senhor” a quem quer atender
e servir. “‘Deus’ não é criado, mas escolhido” (Jung, 1978, p. 91).
Como ponto de pano de fundo para tais reflexões me basearei no documentário Anna: Ot shesti do vosemnadtsati [Anna dos seis aos dezoito], do cineasta
russo Nikita Mickhalkov, lançado no ano de 1993.
Nesta película o diretor mira o resgate da criatividade em sua família, que
por ocasião do momento histórico e espírito de época da União Soviética dos
anos da guerra fria, precisou ser desconsiderada, encoberta e mesmo transfigurada, como proteção a seus membros. Estes não deveriam ser identificados
e muito menos relacionados com os parentes, que embora famosos, não eram
aceitos pelo establishiment.
Paralelamente Mickhalkov busca reparar também aqui a questão da fé, o
preenchimento do vazio da alma humana, de uma percepção de si mesmo como
pertencente a uma realidade mais abrangente que o contém e o enraíza na sua
história pessoal, na de sua família, de sua cultura, da humanidade, bem como
na própria criação cósmica.
E ainda descortina para o espectador a história do império soviético que
trazida através do olhar de um de seus servos busca desmitificar muitas fantasias, que os estrangeiros criam e acreditam compatíveis com a alma russa. Com
sensibilidade e de modo muito sutil tece uma teia, uma rede de comunicação, de
complexidade, de diferenciação e discernimento entre a história de sua família e
a da própria União Soviética.
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Segundo definição do blog russiashow (Milu, 2012):
É um filme sobre a pátria, que envolve conceitos e objetos como o rio,
o campo, o céu, a família, pais e filhos. Envolve quem viveu antes de você,
quem foi para a guerra, quem construiu a casa onde você mora, quem escreveu livros e ficou pintando atrás de um cavalete: isto tudo também é
a Pátria. Esta é a história da Pátria no contexto da família, bem como a
história da família no contexto do Estado. E, ao redor desta história, outras
histórias gravitam, compondo a história da Pátria: o simples se entrelaça
com o complicado e com o significativo, o famoso com o esquecido, o trágico com o heroico. Tudo misturado fornece o retrato da União Soviética na
visão desses jovens, representados por Anna.
Mickhalkov parte de seu torrão natal, como símbolo de pertencimento, da
casa de campo que sua família tinha como local de encontro afetivo e de renovação relacional; da figura de sua mãe – Natália Petrovna Konchalawskaia – a
quem o filme é dedicado e estende suas reflexões à casa maior, ao cunhado império russo, com seu “imperador, seus voluntários, gladiadores, bobos da corte,
sentinelas, comerciantes, artistas e finalmente os cidadãos” [sic].
Nessa trama coloca o foco na questão da diferença que existe entre os
deuses vivos – os ídolos – que tem uma significância menor e que pretendem
substituir o anseio do divino. O divino é sim um sentimento que transcende épocas, costumes, civilizações, porque está inserido na simples questão de sermos
pertencentes a esse todo, a essa humanidade, a esse cosmos.
Esses deuses vivos, ídolos inventados e venerados, despertavam uma fé
ingênua no sonho sedutor, porém impossível, da igualdade total, do paraíso na
terra [sic]. Para Jung (1978, p. 89) “o homem moderno sofre de uma hybris da
consciência.... [que] corresponde, em larga escala, à hipertrofia e à exigência de
totalidade da ideia de Estado”. Para ele, o poder vigente engloba o indivíduo que
por sua vez, acredita ter englobado sua alma, iludindo-se com a ideia de que
através do intelecto possa compreender a totalidade desta.
Jung (1978) conta que:
O fator psicológico que, dentro do homem, possui um poder supremo, age
como Deus, porque é sempre ao valor psíquico avassalador que se dá o nome
de Deus. Logo que um deus deixa de ser um fator avassalador, converte-se
num simples nome. Nele o essencial morreu e seu poder dissipou-se (p. 86).
Neste documentário se reintroduz o tema do paraíso perdido, aspecto emocional que tende a se manter no imaginário da humanidade por conservar seu
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poder avassalador, mas que tem que ser decodificado para que ampliemos nossa consciência e nos tornemos melhores conhecedores de nós mesmos.
Se no paraíso celeste a serpente é a que leva Eva a provar o fruto proibido
e a incita a oferecer a Adão, a fruta da árvore do conhecimento, dentro desse
paraíso terrestre também se cria uma nova serpente [tal qual a que Deus colocou no paraíso para que tudo viesse a acontecer]. A serpente atual, que se não
existisse, teria de ser inventada, é representada pelos americanos, que segundo
ele, pela ótica dos “deuses” vivos, servem ao império para ser testado, amedrontado e apascentado.
Reconhece-se aqui a questão arquetípica do bem contra o mal, os opostos
que vão sempre permear a consciência humana, e que dentro do dinamismo patriarcal repressor se encontrarão cindidos e em posição extremamente antagônica. Essa questão no filme está representada pelas duas superpotências URSS e
USA, que então governavam o mundo como um casal parental dominado, cujos
filhos/nações podem ter uma vida confortável, ora ligando-se a um ora ao outro
conforme suas necessidades e interesses, mas que ficam impedidos de se desenvolver e se firmar sobre seus próprios pés, de crescer e ter liberdade e vida
própria. Permaneciam em relação de duplo vínculo.
O conceito de duplo vínculo foi instituído por Bateson (1968) e o grupo de
Palo Alto (pesquisadores precursores no estudo dos sistemas familiares) para
definir o tipo de comunicação existente, nas famílias esquizofrênicas. Nelas, o
indivíduo que apresentava o sintoma, encontrava-se prisioneiro de uma comunicação contraditória adoecendo por não saber metacomunicar, isto é, ser capaz de responder a um conjunto de mensagens de natureza contraditória. Jung
(2011) ao analisar um sonho infantil na sessão de 03/12/1940 fala de algo muito
próximo ao conceito de duplo vínculo. Diz ele:
Certo, por um lado a mãe tem real interesse que a criança cresça, se
desenvolva, queira sair e se torne uma criança educada e esforçada; por
outro tudo isso é simplesmente proibido. Ela, por exemplo, faz um longo
discurso sobre tudo, diz que isso e aquilo é proibido; por outro lado, incita
a criança a fazer tudo isso. Ela cria a oportunidade.... Esse jogo realiza-se
milhares de vezes, a partir de ofertas e proibições. São mães que não pensam, e sim, somente anseiam, desejam, temem; encontram-se sempre no
estado emocional. Por um lado incitam, seduzem. Mas em seguida tudo isso
é esmagado. Naturalmente não é possível sair dessa forma.... [mas] quando
a mãe da as costas [ai] Então algo acontece, mas algo bem estúpido! Muitas vezes as crianças se machucam de fato, na medida em que derrubam
a água quente ou então pregam uma peça para a mãe; para tirar a mãe do
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sério, escalam as árvores mais altas e desejam que a mãe as veja, sofrendo, porém, uma possível queda mortal (Jung, 2011, p. 436).
As nações à época, como pêndulos, entre uma potência e outra, nunca encontravam um caminho seguro para seu crescimento e independência, visto que
no fim desse jogo sempre eram as duas potências que ganhavam, empatando
em seu poder. E a esses pobres filhos/nações só restava adoecer e patologizar,
muitas vezes cindindo suas próprias identidades o que resultava em morte, tanto
real como metafórica, de seus cidadãos.
Com essa violência contra si mesmos, violar-se para projetivamente identificar-se com os valores e as características antagônicas dos dois modelos vigentes, esses filhos/nações deixavam de lado sua posição eu dentro do Self cultural
do planeta.
Bowen (1991) coloca que dentro da massa indiferenciada do eu familiar
cabe ao sujeito diferenciar-se, isto é, conseguir colocar-se em seu lugar de eu,
distanciando-se do invólucro familiar, sem ser antagônico a esse. Segundo ele,
a rigidez emocional das relações de um sistema familiar, que frente a um fator
de stress não consegue dissipar a ansiedade daí advinda, decorre da baixa diferenciação de seus membros.
Essa questão trazida por este filme é encontrada no mito de Marduk e Tiamat, um mito babilônico de criação do mundo, datado de 7000 anos AC. A história do povo russo e de suas inter-relações com o mundo apresentam um remake
desse mito, pela tentativa do poder de manter a homeostase interna de sua
cultura, e nas tentativas de alguns cidadãos de estabelecer uma nova ordem que
para ser alcançada, para que a transformação se dê, haverão que lutar e sofrer.
O mito babilônico
Nesse mito de criação, nos é contado que no início dos tempos reinavam,
com igual força e poder, dois princípios antagônicos: Apsu, o princípio masculino, representado pelas águas doces e férteis, e Tiamat, o princípio feminino,
representado pelas águas salgadas, que estão presentes no momento do nascimento: no sangue, na lágrima e no líquido amniótico.
Este casal, Tiamat e Apsu de início geraram uma família nuclear de deusesfilhos não nomeados e posteriormente de outros que ganharam nome: Ea [deus
do mundo inferior – o lugar das águas], Enlil [deus da terra e dos ventos – os
ventos que moravam nas cavernas] e Anu [deus do mais alto céu –infinito - pão
e água da vida eterna].
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Ao serem nomeados esses deuses já representam um caminho de diferenciação das potentades iniciais. São deuses já com uma identidade e função próprias e eles começaram então a entoar cânticos. A música, o ritmo, aqui aparece
como formadora de diferença e consciência. Esses cânticos incomodam muito
à Tiamat, para quem o silêncio era imprescindível a seu bem-estar. Queixa-se
a Apsu que confabulando com Mummu, um terceiro elemento, o mensageiro, a
palavra, isto é, o pensamento cheio de opiniões, decide matar os importunadores. Porém Tiamat intercede: Como? Matar os filhos que gerei? Quero apenas
que os cale.
Apsu não age e fica confabulando com Mummu sobre suas possíveis ações.
Esses murmúrios chegam aos ouvidos de Ea, que resolve capturar ambos. Faz
uma imagem de Apsu e Mummu, invoca-os de forma mágica, os adormecendo,
e assim os tem nas mãos. Mummu é submetido e escravizado: agora a palavra
terá que ganhar consistência, reflexão e abstração. Apsu é morto e no lugar em
que foi enterrado nasce uma fonte de águas doces.
Da união da fonte [útero] com o princípio fertilizador masculino [Apsu] e
com o desejo de Ea, nasce Marduck, o deus-herói que será o responsável por
estabelecer uma nova ordem. Batizado pelos demais deuses que o investem de
inúmeros poderes é também por eles testado para se certificarem de que terá
vitória sobre Tiamat, o grande princípio feminino que por sua vez, também já se
preparava para o embate.
Como portadora da Tábua dos Destinos e para manter seu poder sobre
ela, casa-se com seu filho-amante Kingu, confiando-a a ele, que passa a reger
os ciclos lunares. Assim Tiamat já utiliza, segundo sua própria essência, certa
ordenação que é a arma de seus opositores.
Convoca também sua meia-irmã Allatu e lhe pede que crie mil demônios
e os faça semelhantes aos deuses da luz, para que se infiltrem em seu meio,
descubram suas intenções e se possível, os destruam. Vejam que a questão da
espionagem é arquetípica e muito, muito antiga.
Marduk parte para a contenda com Tiamat, a vence após batalha difícil e
sangrenta. Retira Kingu de suas entranhas, tomando posse da Tábua dos Destinos, que prende em seu peito. Marduk não destrói Tiamat, o principio feminino
não pode ser desinvestido de seu poder, porque dele viemos e a ele voltaremos.
Mas, pode e deve ser transformado. De uma de suas partes cria a abóboda celeste e da outra o pilar da terra.
Kingu é julgado, sendo o primeiro bode expiatório de que se tem notícia.
Acusam-no, injustamente, de ser o causador de todas as complicações. Do sangue de Kingu os homens são criados para que os deuses possam descansar em
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paz, e passem a ser reverenciados, respeitados e tenham seu trabalho perpetuado pelos homens.
Como essa situação é atual, não concordam? Quantos são obrigados a
pagar o erro daqueles que com o poder nas mãos, não são nem mesmo incomodados por seus atos desleais e impróprios. Nos continentes, nos países, nos
estados, nos municípios, nos bairros, nas famílias. Ou seria em ordem inversa:
da família para os demais?
Partindo desse mito como guia nossas reflexões procurarão identificar, tanto
no nível social macro, como no micro, as semelhanças que encontramos dele
em nosso filme.
O macrocosmo social
Neste nível temos o império homeostático da URSS, que tal com Tiamat,
não podia ser incomodado, e onde desde 1980 nenhum documento era publicado sem aprovação prévia; tudo tinha que passar pelo crivo da censura do
poder. Nesse império se esperava que as palavras proféticas do hino do partido
comunista se tornassem realidade. Nele os indivíduos não podiam ser diferentes
dos demais. O próprio Mickhalkov, que era canhoto, foi forçado a aprender a
escrever com a mão direita.
Como oposição a esses valores impostos por Lênin, que mandou matar o escritor Leon Tolstoy por seu romance Anna Karenina, ampliados por Stalyn de modo
patológico, que perseguiu e matou todos os parceiros de revolta bolchevique, inclusive Trotsky, quando este já não representava qualquer perigo para o sistema, e
perpetuados até a era Brezhenev, crescia na obscuridade, como a canção entoada
pelos deuses da luz, uma quantidade de indivíduos que, absolutamente leais a si
mesmos e entre si, partiram para a criação de segredos cuidadosamente resguardados e conservados, para um dia poderem ser aplicados e gerarem uma nova ordem.
Paralelamente, começava a aparecer e ser reconhecida pelo mundo, a diferença entre a persona imposta aos cidadãos pela rigidez homeostática do poder
vigente, e a espontaneidade egoica do povo russo, com sua dança livre, alegre
e solta, suas músicas com versos que “debochavam” do poder do governo e
que expressavam sua verdadeira essência, sua verdadeira alma. Segundo Mickhalkov esse povo nunca cantava as canções oficiais, que reverenciavam e
davam destaque heroico aos feitos dos “novos deuses”, mas sim às alegres e
irreverentes canções populares que desconstruíam e desmoralizavam o status
quo da época e que falavam da pequenez e limitação do próprio ser humano.
Nelas riam e debochavam de suas próprias vicissitudes e entraves.
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A música é, na sua forma primeira, com o ritmo que nela se insere, a principal formadora de consciência. Um povo que não se deixa destruir em sua essência musical, não perde o fio condutor que o permite sair do labirinto após
o embate com o Minotauro. É esse fio de Ariadne, o fio de Eros, do amor, da
vida, que responderá a grande dúvida do cineasta. Poderia o menino Illoucha,
retratado em seu filme anterior Oblanov, ser comparado com a menina Anna, a
representante do filme atual?
Anna e Illoucha: o que os iguala? O que os difere?
A estória contada em Oblanov discorria sobre um menino que fugia de casa
para vagar pela imensidão da terra. Ele, entretanto, jamais se perde, porque as
pessoas que encontra pelo caminho, vivem ou tentam viver, de acordo com as
leis de seus ancestrais. Illoucha era um representante do antigo império russo,
que tinha na tradição o seu suporte e fio condutor.
Enquanto Anna é uma representante do atual império soviético, e que fora
das paredes de sua casa só estabelecia contato com um mundo repleto de truques e imitações. Mickhalkov buscava a divergência entre eles e ao mesmo
tempo a possibilidade de convergência, numa nova sizígia relacional.
A divergência é facilmente reconhecida. A atitude do povo do antigo império
russo se resume numa frase dita pelo diretor: “Do mesmo modo, a vida da terra e
seu passado, são feitas pela vida de cada casa separadamente” [sic]. Por sua vez,
o povo do império soviético vivia uma dicotomia. O império se esforçava em ser
majestoso para o mundo, embora cada cidadão, em sua secreta vida interior, valorizasse “suas minúsculas pátrias: um rio, uma floresta, a vista de uma janela, um
pedaço no campo ou o caminho poeirento que levava à sua casa de campo” [sic].
É essa dicotomia que cria o sintoma: a decadência da sociedade soviética.
Mas é justamente nele que se encontra a possibilidade de transformação. Aqui
reconhecemos o mesmo que se dá nos sistemas familiares, quando o paciente
referido na verdade é a saída para a paralisação emocional da família.
Garcia Preto fala de como “as transformações ameaçam apegos anteriores”
(Garcia Preto, 1995, p 231). E continua: “através da mistificação, ou exigindo
laços tão fortes de lealdade que surge uma imensa culpa quando a separação
é considerada, a família permanece fechada e isolada dos outros....deixam de
promover crescimento” (Garcia Preto, 1995, p 231).
Quando o temível urso vermelho, o urso soviético, transformou-se em Michka, o urso amigável e oco nas Olimpíadas de 1982, o povo russo pôde então sair da paralisação imposta pelo regime e ser simbolicamente libertado das
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amarras. Michka, nas lágrimas vertidas deixava registrado o sentimento e a afetividade calorosa do povo russo, seu princípio feminino obscurecido pelo poder
patriarcal repressor do estado, vai lentamente se perder no infinito.
No processo alquímico retratado e contido no texto do Rosario Philosophorom
ocorre esse mesmo processo, representado nas imagens simbólicas nele contidas. Após o rei e a rainha mergulharem em coniunctio [casamento] menor, carnal,
na fonte mercurial, dali nasce uma criança divina, que ascende aos céus e retorna
sob a forma de andrógeno, cujos princípios masculino e feminino, antes cindidos,
se encontram unidos em equilíbrio, num mesmo continente com alto grau de transcendência. O alquimista vivia sua projeção acreditando que o que via era uma
propriedade da matéria com que trabalhava. Para Jung (2009) na realidade ele
vivenciava o seu mundo inconsciente em projeção na matéria em transformação.
Retornando a nosso filme temos que no macrocosmo cultural ainda foi
preciso que dois ídolos existissem – Andropov e Cherchenko, que uma guerra
ocorresse, a do Afeganistão, que o filme por ele feito, Kinship, ficasse proibido
por dois anos, que o avião conhecido como Tulipa Negra voltasse para casa trazendo os caixões de Nikolai, Serguei e Ivan, astronautas mortos por uma causa
desconhecida, e que outros cidadãos fossem condenados a humilhações [terem
seus nomes apagados da memória de seu povo, seus destinos sentenciados por
seu país, viverem assolados por terríveis sonhos de guerra] para só então surgir
um herói, como Marduk, para lutar contra Tiamat, o status quo em vigor, e partir
para estabelecer uma nova ordem.
Esse herói é Gorbachev. Sua Perestroika significava para nosso cineasta
“poder se fazer abertamente, o que antes se fazia em segredo” [sic] e para Gorbachev que todos deveriam mudar e trabalhar honesta e conscientemente. Isto
é o mesmo que dar aos cidadãos a oportunidade de ser e estar em consonância
com os valores sociais, sem se atemorizar, sem ter que ser iguais e homeostáticos, mas poder ter diferenciação, produtividade participativa distinta e ao mesmo
tempo pertencimento.
Gorbachev tinha muita boa comunicação com o povo russo, o mundo o
respeitava, não só por ser o presidente da URSS, mas por sua personalidade
íntegra. Suas palavras eram algo novo, desconhecido da maioria dos soviéticos.
Um caminho para a clareza e iluminação, embora ocasionalmente o que leva ao
sol, à claridade, seja um caminho penoso, difícil e algumas vezes impraticável.
Para um povo que não sabia viver com a fé, onde o esvaziamento do divino foi
amplamente pregado, estimulado e fortalecido, é muito fácil surgirem falsos profetas e bruxos tentando ocupar este vazio, como foi, por exemplo, o caso de Yelstin, mergulhando esses indivíduos pouco diferenciados em um mundo de maiores
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terrores e incertezas. Como Jung (1988, p. 22) diz “quando o mal se expressa é
inevitável que seja despertado na própria alma do indivíduo”. O ser humano tem
em si a semente de todas as possibilidades, inclusive a do mal, e esta pode aqui
ser constatada na destruição da divina natureza do próprio ser humano”.
Gorbachev entra para a história como o autor e executor das mudanças que
fizeram com que o império em ruínas pudesse caminhar para frente. Sua palavra
foi dirigida para as coisas que dizem respeito ao psiquismo humano, para aqueles que estavam em contato com as dimensões mais profundas de si mesmos.
Se o mundo mudava, com a espiral da história em constante movimento, este
povo oprimido, que se achava na superfície da psique, invocava inconscientemente novos ídolos – deuses vivos – para jurar-lhes fidelidade.
A renúncia de Gorbachev mostra o quanto ele ofereceu a um povo que
acostumado com a mentira e a dissimulação, não conseguia suportar a claridade
do sol que lhe era oferecida. Seu apedrejamento lembra o mito messiânico cristão, onde Jesus Cristo é escolhido pelo povo para morrer, enquanto Barrabás, o
ladrão, é absolvido e solto. Quando renuncia Gorbachev não tem mais sua xícara de chá abastecida. Pela tradição bolchevique ele não era mais uma entidade.
Torna-se, tal como Kingu no mito babilônico, um bode expiatório. Gorbachev
trará com sua purgação, uma reordenação ao sistema esvaziado e favorecerá a
criação de novos homens.
Nosso cineasta agora sabe que aquilo que divergia nas infâncias de Illoucha
e de Anna era a ausência da fé, a ausência de Deus. Era isso o que as separava.
E por isso, pela perda da fé, se perdeu o respeito à vida como também à morte,
já que ambas são companheiras inseparáveis, faces de uma mesma moeda.
Segundo suas palavras: “Transformamos a vida em um seriado de TV e a morte
em um jogo de computador, e a aquisição em destruição... Nós frequentemente
esquecemos um velho e simples provérbio: trate como deseja ser tratado” [sic].
Com Yelstin é proclamada no país a democracia. Mas, que igual à Perestroika, o povo russo, esvaziado do divino por muitos anos, interpretou a seu
modo, esfacelando a dignidade humana. Vendiam galões e compravam medalhas sem pensar. A ideia do pecado e da vergonha desapareceu. Foram os assim
chamados tempos turbulentos.
Em meio a todo esse caos, entretanto, um menino presencia um acontecimento, que ele pode não ter agora noção de seu valor e significado, mas que
num futuro próximo ele e ou seus filhos irão reverenciar. O menino vê mulheres
que, de joelhos, vão ao lugar onde anteriormente havia uma igreja destruída
pelos bolcheviques. Ali elas beijam as árvores que testemunharam a existência
daquele espaço sagrado: sua vida e morte.

178

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 6(1), junho, 2016 (169-184)

A Força da Família Frente às Orientações Político-Sociais – S. Engelhard

O ato de ajoelhar é uma atitude de oração, de penitência que significa a
humildade frente à vida. Com isso, voltando-se para a terra, reencontrarão em
si sua fecundidade.
A árvore, por sua vez, é um dos mais antigos símbolos da fé – a árvore
da vida, aquela que no paraíso existia, a árvore do conhecimento. Suas raízes
mergulham no solo e seus galhos elevam-se aos céus e por isso ela simboliza
a relação entre a terra e o céu, entre a matéria e o espírito. O ciclo vida – morte – renascimento é em si representado pelas perdas das suas folhagens, seus
galhos desnudos e que depois se recobrem de folhas novas e tenras.
Futuramente ali, onde essa romaria se dá, uma nova igreja será construída
pelas próprias mãos desse povo, livrando-o do vazio existencial, configurando o
resgate da fé que preencherá com o Deus interior o sagrado que fora destituído
e perdido.
Da mesma forma quando, na prática psicológica, criamos uma imagem que
será confrontada através de uma atitude consciente, pelo desenho e análise
desta imagem, pela meditação e imaginação ativa, estamos realizando uma figura clara do poder ou da influência de nosso mundo interno. Esses caminhos nos
ajudam a discriminar quais aspectos do inconsciente estariam perturbando como
consequência a uma atitude unilateral do eu em nossa saúde mental.
O microcosmo familiar
Voltemos agora nosso olhar para seu microcosmo familiar. A mãe de Mickhalkov sempre funcionou como agregadora dos diferentes núcleos afetivos relacionais da família e dos amigos. Era uma mantenedora da força do princípio
feminino de acolhimento, nutrição e amorosidade. Ela respeitou, mas não chorou a
morte de Lênin, como se assim denunciasse o quanto de destrutividade havia sido
modelado e inserido pelos bolcheviques no pensamento e na alma dos soviéticos.
Sempre dava sentido às comemorações do Ano Novo, valorizando seu sentido de renovação e fertilidade, mas que ele em criança não podia participar.
Quando adulto permitiu que seus filhos delas desfrutassem para viver esse momento de restauração vital. Quando em 1988 ela morre, Mickhalkov reconhece a
grande perda que sua família passou e o luto que viveu, visto que Natália iluminava a tudo e todos com seu talento e brilho. Era um elemento de perpetuação
dos laços afetivos, da força da união familiar e da sacralização destes.
Diante da imagem de sua mãe, evocada em suas lembranças, surge nele
uma oração:
Oh Senhor! Livre Natália, sua escrava, de seus pecados e lhe dê o
reino dos céus. Ajude-a perante o olhar divino, o delta místico e invisível, e
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perante o olhar de meus ancestrais, que aqui descansam, e perante todos
os crentes ortodoxos. Que nosso lar não se cubra de vergonha, nem se
desagregue, que não ceda às discussões, ao ódio, as feridas, à inveja e aos
interesses, mas que seja sempre o caminho que é Seu, banhado em Sua
luz divina. Amém [sic].
Anna, sua filha, a quem desde pequena fazia uma série de perguntas que
representavam um questionamento sobre toda a transformação pela qual ela e
o povo soviético passavam, é ao final do filme uma jovem de 17 para 18 anos
e que irá estudar fora de seu país, na Suíça. Esse é o roteiro de seu filme. Cinco perguntas simples feitas à sua Anna desde seus seis anos: o que ela mais
amava, mais odiava, mais a amedrontava, mais queria naquele momento e o
que mais esperava. Todo ano, ele refazia as mesmas perguntas e traçava um
paralelo entre o crescimento da menina, através da mudança das respostas que
ela lhe dava e as imposições das doutrinações do regime sobre seu povo, acompanhando, através do olhar feminino de sua filha, a realidade da URSS.
Aos seis anos ela lhe responde que teme a bruxa, que quer ter um crocodilo, odeia a sopa borsch. Um ano depois responde que ama a natureza, odeia
gente má, se amedronta com brigas e que quer ser mais inteligente e dar boas
respostas. Influenciada pela doutrinação do sistema teme dar respostas erradas
e ser diferente dos outros.
O crescimento e a culminância da adolescência de Anna foram penetrados e conflitados com os valores que sua família oferecia e o que a sociedade
doutrinava. Seu pai comportava-se desobedecendo ao regime em que viviam,
pois durante treze anos, com a ajuda de outras pessoas que se expunham perigosamente a burlar as ordens do poder, fez esse documentário do qual Anna
era a figura central, ao mesmo tempo em que fora desse ambiente familiar eram
as regras e valores da União Soviética que orientavam e impunham sobre ela e
todo o povo russo suas verdades e valores, onde paz e comunismo eram ensinados como sinônimos. Anna adolesce participando dessa vivência dicotômica.
Falaremos brevemente sobre a adolescência, passagem do ciclo vital que
provoca tanta turbulência e transformação no indivíduo e na família.
Adolescência: momento de grande transformação
Nesta etapa do ciclo vital o sistema parental revisita sua história passada,
sua adolescência, agora não mais como ator principal. O (A) filho (a) é hoje o (a)
protagonista partindo em busca de solidificar sua identidade [opinião pessoal so-
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bre que traços o caracterizam e o descrevem melhor], de estabelecer autonomia
[formação de sua autoimagem, mais separada da família; sofre e busca maior
influência dos iguais], de responder às expectativas sociais que se modificam e
são conflitantes, de lidar com transformações físicas e sexuais que se dão [cada
vez mais precoces] e de tornar-se cada vez mais responsável por suas decisões,
sentindo segurança nas orientações parentais.
Jung (1998) ao falar do desenvolvimento da personalidade escreve:
Nos primeiros estágios da consciência da criança é como se não houvesse problemas; nada depende do próprio sujeito, porque a criança é ainda
totalmente dependente de seus pais. É como se ela não estivesse totalmente nascida, mas ainda se encontra envolvida pela atmosfera psíquica
de seus pais. O nascimento psíquico, e consequentemente a diferenciação
consciente de seus pais, normalmente se dá somente na puberdade, com
o surgimento eruptivo da sexualidade. A mudança fisiológica é seguida por
uma revolução psíquica. Devido às diversas manifestações corporais que
ocorrem e acentuam de tal maneira o eu, que este frequentemente se impõe
desmedidamente. Daí o nome que se dá a essa fase: os anos difíceis da
adolescência (p. 345).
A travessia da infância para a adolescência no caminho para a adultidade
tem em comum a unidade do desenvolvimento humano, embora sendo vivida de
modo ímpar por cada indivíduo. Os conflitos gerados nessa passagem de ciclo
vital são universais e têm desafios, bem como medos e bloqueios típicos. Por
exemplo, quanto à sexualidade: não é um medo infundado a preocupação dos
pais com o abuso, o estupro e a gravidez na adolescência.
“Enquanto tentam estabelecer a auto-identidade, os adolescentes muitas
vezes discordam dos pais em relação a ideias, crenças e valores” (Garcia Preto, 1995, p 228). Se essas questões se tornam conflituosas veremos acontecer
uma luta entre gerações, com cada participante querendo dominar o outro, não
aceitando as diferenças de ideias e pensamentos. Isso provoca distanciamento
e desconfiança dentro do sistema familiar.
As famílias que passam por essa fase com maior sucesso são as que flexibilizam suas fronteiras e modulam a autoridade parental, dando informações
abertamente compartilhadas a seus jovens. Esses sistemas têm, como característica, maior tolerância às transgressões menores, o que resulta em limites mais
realistas e sensíveis.
Enquanto os jovens estão em busca de criar sua identidade, os adultos por
sua vez, se encontram em outro momento do desenvolvimento psíquico: buscar
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conhecer este que sou. Para conseguir ir à procura do desconhecido que somos,
de conhecer quem realmente se é, é preciso que ocorra o que se chama de
opus contra naturam, prova da existência de uma psique que busca realizar-se.
Diferenciando-se do inconsciente e buscando ampliar a consciência realiza-se
o processo, denominado por Jung de individuação, no qual deixa- se de se ver
as dificuldades e sordidez próprias no outro e passa-se a reconhecê-las em sua
própria pessoa: o indivíduo se desnuda de uma falsa identidade que o identificava e passa a recodificar-se.
Através da individuação a consciência progressivamente cede para o Self (a
totalidade e centro psíquico) a direção de seu desenvolvimento. Aqui o ego ou o
eu se reconhece como sendo apenas o centro do mundo consciente. Portanto:
diferenciar-se é partir das diferenças que caminham juntas para a unidade.
Reflexões conclusivas
Voltando a nosso filme. Quando, mais uma vez, Anna reponde à pergunta:
O que é para ela seu torrão natal? Mickhalkov finalmente obtém, na resposta
dada por ela, o ponto de união entre suas duas personagens, Illoucha e Anna,
representantes dos dois diferentes impérios russos. Anna lhe diz que o torrão
natal é uma coisa grande e muito bonita, é se ter-se algo para amar e acreditar. Faz uma correlação entre o campo e a floresta e diz, com a voz trêmula
e o rosto banhado em lágrimas: “Não posso imaginar a vida sem isso. Aqui é
melhor...”
É no choro, nas lágrimas pelo amor ao seu torrão natal que o encontro desses dois jovens, de épocas culturais e sociais antagônicas, se dá. A terra a que
se pertence é símbolo de fecundidade e regeneração, e possuidora de caráter
sagrado. É Tiamat que traz o germe da unidade, do materno, do físico, pois é
de uma parte sua que o pilar da terra é feito. Mesmo a ausência de Deus não
destroça esse amor pelo pertencimento e, que é conhecido no mundo como a
misteriosa alma russa.
É justamente esse instinto de conservação preservado, essa raiz que nutre
os instintos, que impediu ambos, tanto Illoucha quanto Anna, de se tornarem um
joguete na mão dos dominadores do poder. Aqueles que se apresentam como responsáveis pela existência do outro são impostores, e chegam a se valer de comportamentos e atitudes pouco éticas para fazer cumprir suas falsas promessas.
Como Mickhalkov mostra em seu filme, com certeza a ação continuará através de Nádia, sua filha menor, então com seis anos, e que nasceu quando ele
filmava, na Itália, Olhos Negros, filme emblemático que tem com ator principal
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Marcello Mastroianni. A suas perguntas Nádia responde que ama o belo, que
teme a escola e que o torrão natal é quando é bonito e belo é todo dela.
Mickhalkov finaliza dizendo: “Todo homem, todo povo, todo país, tem um
único e inimitável caminho a seguir, sem que seja indicado ou obrigatório, calmamente, com dignidade, sem invejar os que alcançaram seu objetivo e ajudando os mais vagarosos, se lhes permitirem fazê-lo. Deus te abençoe, Anna” [sic].
O ‘Ser’ nos é concedido graças à existência psíquica (Jung ,2009). A consciência tem a ilusão de que cria a si mesma, mas é a partir deste inconsciente
comum a toda humanidade, depositário e armazenador de toda experiência vital
e que concentra um repertório vivo de reações e possibilidades, que emanam
as forças que induzem e impulsionam o indivíduo a trilhar seu caminho, a formar
sua consciência.
Esse caminhar, determinado por cordeis invisíveis que muitas vezes não
tem uma eficácia tão poderosa, conduz o indivíduo a apreender apenas uma
parte de sua natureza própria. Seu outro lado permanece inconsciente e nele repousam as forças propulsoras da criatividade. O inconsciente funciona tal como
a natureza que, embora seja tremendamente conservadora, anula, através de
seus atos criativos, os condicionamentos históricos.
No nosso filme vemos esse funcionamento psíquico humano documentado
de forma poética e sensível. Nele o indivíduo torna-se consciente não só dos aspectos vivenciais do meio ambiente no qual está inserido, com suas aparências
prazerosas e hostis, mas também dos aspectos de seu mundo interior, de sua
criatividade e de sua destrutividade, dos aspectos antagônicos, bom e mau, que
lhe são inerentes.
Em povos altamente civilizados é através da filosofia e das religiões que
esses aspectos interiores são vividos. Quando um sistema falha em sua finalidade adaptativa surge uma inquietude geral no indivíduo. Isso estimula e obriga
a novas formas de adequação serem tentadas, para que se desenvolva uma
convivência a mais tranquila possível, com seu mundo interno, seu inconsciente.
Dessa maneira se obtém uma tradução criativa do mundo exterior, da realidade visível, posto que a psique é ao mesmo tempo sujeito e objeto de seu
estudo. Quando pensamos que pensamos, na verdade são os pensamentos que
vêm a nós, assim como nos vem a própria função espiritual. A experiência religiosa é algo total em si mesma. É fonte de vida, de sentido e de beleza, que propicia
ao indivíduo e à humanidade um novo brilho e significado. Isso, podemos dizer,
é uma graça de Deus.
Quando somos tolos e imprudentes tendemos a nos rebelar contra o ilimitado, pois “... o homem é capaz de tudo.... e desde então paira uma dúvida atroz
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acerca da humanidade a que pertencemos” (Jung, 1988, p. 22). Porém os amantes da alma não a negam, mesmo quando são compelidos, exigidos, doutrinados
e reprimidos, pelo poder vigente.
Como a experiência religiosa é algo subjetivo, regida por leis anímicas, as
quais o homem não imaginou e nem imaginará, ela continuará permeando a
existência humana, sem conseguir ser desqualificada ou destruída. E a força da
família permanecerá sobrepujando os falsos deuses.
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branco. Utilize espaço duplo e não deixe espaços entre as citações. As referências
devem ser citadas em ordem alfabética pelo sobrenome do autor. Cada uma das
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Nichols, M., & Schwartz, R. C. (2007). Terapia familiar: Conceitos e métodos
(7ª ed.). Porto Alegre: ArtMed.
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