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Editorial

Esta edição apresenta vários trabalhos em que profissionais escrevem so-
bre suas atividades profissionais, incidindo sobre a eficácia e efetividade da te-
rapia familiar, possibilitando uma troca efetiva com outros colegas. Percebe-se, 
pelo discorrer dos temas, um progresso notável no campo da terapia familiar, 
acompanhando as rápidas mudanças que estão ocorrendo em nosso mundo 
atual. Não poderia ocorrer de outra maneira, pois os indivíduos trazem para seu 
contexto familiar os anseios e desafios encontrados no mundo externo, buscan-
do nos familiares, frequentemente, apoio para enfrentá-los de uma forma mais 
adequada. De igual forma, o cuidado com a pessoa do terapeuta também se 
encontra presente em alguns artigos, fato importante que não pode ser descon-
siderado na formação de um terapeuta familiar.

Esta edição inicia com o trabalho de Alba Spier, Eduardo Lomando, Evandro 
G. da Silva, Flávia Koeche, Ieda Z. Dorfman, Jamile O.  Morais, Karina Azen e 
Rosane B. de Moraes que realizam uma busca bibliográfica de escritos científi-
cos em português sobre terapia de casal e família que tratem o tema da diversi-
dade sexual. Mesmo com o número de 101 referências encontradas, os autores 
constataram que nenhuma versava mais especificamente sobre terapia de casal 
ou de família, verificando-se a necessidade de maior produção científica sobre 
este tema. 

Mariana G. Boeckel e Camila R. Lhama-Vieira apresentam uma pesquisa 
qualitativa sobre a permanência prolongada de filhos adultos na casa paterna. 
Este estudo prioriza as percepções dos pais com relação aos processos envolvi-
dos nesta permanência de seus filhos em casa. Concluem que grande parte do 
que leva a esta situação é o contexto socioeconômico atual, levando à necessi-
dade de novas organizações familiares, provocando mudanças no desenvolvi-
mento do ciclo vital da família.

Marlei T. R. Bonissoni e Helena C. Hintz realizam uma revisão bibliográfica 
sobre tópicos que envolvem a dependência química e, a seguir, apresentam o 
trabalho realizado com uma família em que os pais eram dependentes químicos 
e os gestores foram suas filhas caracterizando-se uma configuração familiar com 
filhas parentalizadas. A identificação das filhas adolescentes com outras figuras 
familiares saudáveis, neste caso as avós, permitiu que as filhas desenvolvessem 
valores diferentes dos vividos pelas figuras parentais e criassem um momento 
de crise, interferindo na homeostase familiar.
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Suely Engelhard e Vera Risi trazem a música como um guia para o indi-
víduo e a família em relação ao seu verdadeiro centro, utilizando-a como um 
instrumento facilitador para a aplicação de uma técnica vivencial. As autoras dis-
correm sobre o enriquecimento do trabalho clínico e de orientação tanto escolar 
como profissional dos terapeutas. 

Ana Silvia B. Teixeira apresenta um estudo sobre trabalho, carreira e coa-
ching trazendo assim um tema bastante atual devido a tantas transformações 
que tem acontecido no mundo laboral. Frequentemente o indivíduo se vê imer-
so em situações novas para as quais não está preparado para enfrentar e que 
podem causar impactos em sua vida ou em seus relacionamentos familiares, 
precisando então de um apoio profissional que o ajude a enfrentá-los de forma 
mais adequada possível. A autora ilustra os fundamentos teóricos com um caso 
onde a opção de atendimento ao indivíduo foi realizar um processo de coaching.

Sandra F. Colombo e Angela Baiocchi descrevem de forma muito interes-
sante o workshop realizado com os terapeutas formadores presentes no Encon-
tro de Formadores, em Goiânia, em setembro de 2013. As autoras, utilizando de 
recriação coletiva dos participantes, possibilitam a visualização da diversidade 
cultural e científica presentes no desenvolvimento que a terapia familiar teve no 
Brasil. O objetivo do trabalho foi possibilitar que cada um imergisse nos significa-
dos que foram sendo construídos em sua vida pessoal e profissional, através de 
momentos de introspecção, narrativas individuais escritas, escultura, metáforas 
entre outras. Sandra e Angela ressaltam a necessidade de cuidado com o tera-
peuta formador, devendo este encontrar espaços que o habilitem na busca de 
sua individualidade com o pertencimento. 

Cynthia Ladvocat apresenta o trabalho que realiza sobre a família de origem 
do terapeuta, trabalho considerado fundamental para a formação de terapeutas 
de família. Destaca as ideias de alguns pioneiros sobre como desenvolver a 
diferenciação do Self e descreve seu método de trabalho e o uso de genograma 
como um recurso relevante.

Maria Luiza P. Ramos e Maria Eliza V. M. Wilke escrevem sobre a imigração 
italiana e a ruptura no resgate das origens. As autoras utilizam as narrativas de 
membros da família Pradella, para, através delas, analisar dificuldades que os 
imigrantes têm em seu processo de aculturação. Mostram a importância das re-
flexões do terapeuta sobre as ressonâncias de sua família de origem, permitindo 
que os mesmos se tornem protagonistas de suas próprias escolhas. 

Anielle S. A. Travain, Gisleine V. Lourenço e Rachel M. M. Tardin escre-
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vem sobre as dimensões do impacto da reprodução assistida, utilizando suas 
percepções e experiências clínicas. A infertilidade desencadeia uma série de 
sentimentos e sensações podendo provocar um estado confusional e vivências 
de desamparo. Devido a isto, as autoras afirmam a necessidade de avaliar psi-
cologicamente o paciente infértil para que possibilite uma compreensão mais 
adequada de cada caso, além de abrir questões que necessitem de estudos 
mais aprofundados.

Sarah S. P. O. Kudo e Luciana S. Borges escrevem sobre o rompimento 
amoroso na vida de mulheres adultas, apresentando um relato de experiência. 
Utilizam atendimentos psicoterápicos realizados em uma Clínica-Escola e ana-
lisam os mesmos dentro dos pressupostos das linhas da Gestalt-terapia e da 
Terapia Familiar. As autoras concluem que o processo terapêutico para a elabo-
ração das perdas provenientes de uma separação conjugal é relevante para a 
elaboração do sofrimento psíquico enfrentado pelas mulheres, proporcionando-
-lhes uma postura com uma melhor qualidade de vida. 

Estes são os artigos desta edição. Convidamos a todos os associados da 
ABRATEF a enviarem trabalhos com o intuito de publicação, enriquecendo este 
meio de divulgação.

Helena Centeno Hintz
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Diversidade Sexual na Terapia de Casal e Família: Uma Revisão da 
Literatura

Alba Spier1

Eduardo Lomando2

Evandro Gerhardt da Silva3

Flávia Koeche4

Ieda Zamel Dorfman5

Jamille Ovadia Moraes6

Karina Azen7

Rosane Brusius de Moraes8

Resumo

A diversidade sexual vem sendo absorvida na cultura contrapondo a 
hegemonia heterossexual. Questiona-se se a terapia sistêmica de casal e 
família é capaz de tratar as dificuldades relacionais entre cônjuges e facilitar 
os processos de resiliência frente as situações de discriminação familiar no 
contexto homossexual. O objetivo deste artigo é verificar a literatura brasileira 
existente sobre terapia sistêmica de casal e família no âmbito da diversidade 
sexual. Realizou-se uma busca bibliográfica em português nas bases de dados 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 
Dissertações (BDTD) em abril de 2013 com os descritores: (homossexualidade 
OR transexualidade OR travesti) AND famílias. Foram encontradas 101 
referências, entretanto nenhuma tratava especificamente sobre terapia de 
família e casal no contexto da diversidade sexual. Aponta-se a necessidade de 
maior apropriação dos terapeutas de casal e família acerca do tema e assim, 
maior produção científica que auxilie a prática. 

Palavras-chave: diversidade sexual; terapia de casal e família; pesquisa 
quantitativa.

1 Terapeuta de Casal e Família
2 Mestre e Doutorando em Psicologia Social
3 Graduando em Psicologia
4 Terapeuta de Casal e Família
5 Psicóloga
6 Formanda em Terapia de Casal e Família
7 Advogada
8 Terapeuta de Casal e Família
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Sexual Diversity in Couple and Family Therapy: A Review
 
Abstract

Sexual diversity has been absorbed into the culture opposing heterosexual 
hegemony. It is questioned if systemic therapy of couple and family is able to 
treat relational difficulties between spouses and facilitate resistance processes 
situations of discrimination family homosexual context. The aim of this article is 
to verify the brazilian literature about systemic therapy in the framework of sexual 
diversity. A literature Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDBTD) in april 
2013 with the keywords (homosexuality OR transsexuality OR transvestite) AND 
families. 101 references were found, though none dealt specifically about  family 
therapy and couple context sexual diversity. It is pointed the need of a bigger 
appropriation of family and couple therapists of this theme and thus, a more 
intense scientific research that can help the practice.

Keywords: sexual diversity, couple and family therapy, quantitative research.

Introdução
 

São dois séculos de uniões conjugais sustentadas pelo amor e pela atração 
sexual no mundo ocidental. Até então, predominaram forças econômicas 
e religiosas na organização social. Atualmente, a evolução cultural aponta 
para um consensualismo amplo no qual as sexualidades e identidades das 
pessoas amadurecem sob orientação de diversos aspectos, como o gênero, 
afastando-se de paradigmas deterministas. A diversidade sexual vem sendo, 
assim, absorvida na cultura, demovendo o conceito de morbidez atribuído pela 
sociedade hegemonicamente heterossexual. A transição cultural que absorve a 
diversidade sexual não se dá sem franca hostilidade e violência, semelhantes à 
cruel segregação e extermínio historicamente praticados sobre minorias. Apesar 
disso, é cada vez maior o numero de gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e 
travestis que buscam a conjugalidade e a parentalidade por motivações variadas 
e que vivem suas vicissitudes e dificuldades de formas diversas. No Brasil, a 
terapia de casal e família sistêmica já se estabelece como uma abordagem 
terapêutica capaz de tratar as dificuldades relacionais e facilitar os processos de 
resiliência entre cônjuges e familiares no contexto heterossexual, mas seria ela 
capaz de fazê-lo no contexto da diversidade? 
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A discussão dessa pergunta foi tema de muitas reuniões do Comitê de 
Diversidade Sexual da Associação Gaúcha de Terapia Familiar (AGATEF), que 
decidiu pesquisar e compartilhar os produtos dessas reflexões neste trabalho. 
É partindo disso que este artigo tem como objetivo verificar o que existe na 
literatura brasileira sobre terapia de casal e família sistêmica no âmbito da 
diversidade sexual. A metodologia empregada foi de revisão sistemática, mas 
como não foram encontrados artigos específicos, passou-se para uma revisão 
por conveniência, escolhendo-se os textos.

Para tanto, foi feita uma busca por artigos em português9 nas bases de 
dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Biblioteca Digital Brasileira de 
Teses e Dissertações (BDTD) em abril de 2013 com os seguintes descritores: 
(homossexualidade OR transexualidade OR travesti) AND famílias. De forma 
geral, foram encontradas 101 referências (66 na BVS e 35 na BDTD) que 
dissertavam sobre o tema. Entretanto, nenhuma destas tratava especificamente 
sobre terapia de família e casal no contexto da diversidade sexual, tendo 
assuntos como, por exemplo, a reflexão sobre os conceitos em diversidade na 
prática clínica, a proposição de técnicas terapêuticas ou o relato de estudos de 
caso em atendimento clínico sistêmico. Assim, consta nos anexos deste artigo 
(tabela 01) as literaturas que compreendemos serem relacionadas ao tema e 
que podem ajudar como conhecimentos na compreensão da complexidade 
deste fenômeno. Após isso, foi feita uma revisão bibliográfica por conveniência, 
ou seja, revisamos livros, artigos e textos que não estão vinculados às bases de 
dados formais acima citadas, mas que contém conhecimento abrangente para 
responder ao nosso objetivo.

Refletindo sobre termos, conceitos e lógicas na sexualidade

A relação entre pessoas do mesmo sexo tem sido chamadas e conceituadas 
de diferentes formas durante a história (Lomando & Wagner, 2009). Até final do 
século XX, as relações entre homens, entre mulheres e as variações de gênero 
eram vistas como pecaminosas, atos criminosos e resultados de problemas do 
desenvolvimento mental compreendidos como normais. Para esses conceitos, 
terminologias como sodomita, pederastia, travestismo e homossexualismo foram 

9 A escolha da busca de artigos em português deve-se ao fato de que os Centros de Formação/
Especialização em Terapia de Casal e Família no Brasil usam prioritariamente literatura em português 
para facilitar o acesso dos alunos ao material. Dessa forma, priorizamos a busca por esse tipo de 
escrita a fim de facilitar o acesso às mesmas.
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criadas com a finalidade de aglomerar esses comportamentos e criar um sujeito 
dado como objeto de estudo: o homossexual (Foucault, 2007).

A partir de movimentos organizados e publicações sobre o tema, o conceito 
sobre as relações entre pessoas com diversidades sexuais se expandiu. 
A afetividade e a sexualidade (relacionadas ou não), a busca por direitos 
humanos igualitários e uma expansão cultural provinda dos guetos faz surgir 
novos termos que colocam em cheque as clássicas noções sobre orientação 
sexual e gênero: homoafetividade (Dias, 2003), homoerotismo (Costa, 1992), 
homem-sexo-homem (Rios, 2008), gay/lésbica/bissexual, transexualidade e 
travestilidade (Bento, 2008) e Queer10 (Louro, 2004) são exemplos de termos 
que objetivam refletir sobre essas relações de outras formas. Entretanto, essas 
novas conceituações não fazem as antigas simplesmente desaparecerem.

Atualmente, todos esses termos e conceitos coexistem e travam uma 
batalha cultural em arenas políticas, universitárias, práticas privadas e nas ruas 
por espaço e legitimação de seu conhecimento. O levantamento da Associação 
Internacional de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais de 2012 
(ILGA, 2013) mostrou que 83 países no mundo compreendem essas relações 
como pejorativas, criminalizando as práticas homossexuais, enquanto que 86 
países já têm medidas mínimas para assegurar algum direito à comunidade 
LGBT, como criminalização da homofobia ou a união civil. 

Os termos e conceitos relacionados à diversidade sexual estão entrelaçados 
por diversas lógicas culturais que dão sentido a esse discurso. A homofobia e 
a heterossexualidade compulsória são exemplos dessas lógicas. A homofobia 
é comumente entendida como preconceito, ódio, nojo, desprezo ou rejeição à 
homossexualidade (Michaelis, 2013). Essa conotação de homossexualidade não 
está necessariamente ligada ao fato do(a) agressor(a) perceber a orientação 
sexual do alvo, mas sim, da percepção de algum símbolo que não condiz com 
as regras restritas de gênero em determinada cultura e sociedade (Castañeda, 
2007). Ou seja, a homofobia tem suas origens numa imaginária diferenciação 
sexual entendida como natural, principalmente, para os homens. Um homem 
que é percebido como simbolizando algo do que é entendido como feminino está 
a mercê de ser alvo de homofobia, seja ele homossexual ou heterossexual. As 
mulheres, exatamente pelas conquistas feministas, transitam mais facilmente 
nesse mundo de gênero, sendo menos alvo de homofobia. Os dados da 
última pesquisa brasileira com relação ao preconceito por orientação sexual 

10 Gíria em inglês que se refere a esquisito, fantástico, estranho, homossexual.
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demonstram essa realidade: em 2011, 67,5% das vítimas constatadas pelos 
serviços de denúncia eram do sexo masculino (Brasil, 2011). Essa comunicação 
social compartilha também confrontos jurídicos e crimes envolvendo questões 
que fogem das normas sexuais, revelando a insegurança institucional e a busca 
por leis que reprimam homofobia e garantam cidadania aos indivíduos diferentes 
do padrão preponderante. O sofrimento psíquico decorrente desses conflitos 
é evidente nos atendimentos psicológicos, com a presença de homofobia 
internalizada, no âmbito individual, interligada com o preconceito homofóbico 
nas famílias e na sociedade.

 A homofobia é um termo contemporâneo empregado tanto no campo 
psicossocial quanto no político. Apesar do sufixo “fobia” no termo, atualmente, 
o conceito nada tem que ver com medo ou ansiedade frente ao fenômeno. 
Derivados desse termo, já existem na literatura conceitos como lesbofobia (ódio 
de lésbicas) e transfobia (ódio de travestis e transexuais), para se diferenciar 
da representação social masculina de “homo”, apesar de esse prefixo significar 
mesmo/igual.

 Etiologicamente, a homofobia está tanto ligada à dificuldade de gerenciar 
psicologicamente conteúdos homoeróticos que acabam por serem projetados 
em alvos vulneráveis (Castañeda, 2007) quanto à educação social que cria 
hierarquias entre as orientações sexuais e identidades de gênero e permite 
a retaliação daqueles/as que de alguma forma ultrapassam as margens das 
normas de determinada cultura e, por isso, são passiveis de serem violados para 
que se mantenha a norma (Nardi, 2010). A norma, por sua vez, é um conjunto 
de saberes validado em determinada época, cultura e sociedade por relações 
de poder.

Mas, mais do que uma categoria, a norma é uma ação que se mantém 
por mecanismos e estratégias de constituição de poder, “normalizando” 
pensamentos, afetos, atitudes, linguagens, etc., nas interações sociais diárias. 
As normalizações criam e são reiteradas pelas performances dos sujeitos no 
discurso. A heterossexualidade compulsória é um exemplo dessa performance, 
pois ela é um conjunto de saberes rígidos sobre a heterossexualidade que, de 
forma incontrolada, faz com que as pessoas percebam os objetos e sujeitos a 
partir dessa lente. Uma mulher de cabelos longos, sensual, bonita e bem vestida 
pode nunca ser pensada inicialmente como uma lésbica, ao passo que uma 
mulher de cabelos curtos, sem tintura, vestida com camisa e calça sim. Um 
casal da diversidade conjugal pode ser visto por um profissional terapeuta a 
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partir dessa lógica e tentar buscar “o homem e a mulher” na relação sem antes 
compreender a dinâmica estabelecida por esse casal.

 
Famílias e casais na diversidade sexual

 
A expectativa cultural em relação à sexualidade começa antes do nascimento. 

Já na fase pré-natal os pais criam expectativas em relação ao sexo da criança 
e através da informação do sexo do feto, o futuro começa a ser traçado, na 
construção de um mundo feminino ou masculino para esperá-lo. Em quase todas 
as culturas, o corpo com suas respectivas diferenças anatômicas e fisiológicas 
(homem e mulher) estabelecem critérios de normalidade ou anormalidade na 
vida social em relação ao que esperar do papel que cada sexo desempenha. 
Dentro desta visão, só há espaço para dois sexos e dois gêneros. O corpo e 
os comportamentos clássicos femininos ou masculinos são os únicos aceitos 
na cultura heterossexual predominante, pois os pais constroem seus próprios 
sonhos pensando em filhos-as heterossexuais. No entanto, quando a criança 
ou o jovem divergem da orientação esperada ou não se identificam com sua 
identidade de gênero determinada culturalmente, conflitos individuais, familiares 
e sociais surgem podendo gerar crises e sofrimento.

As famílias sofrem influências socioculturais que regem seus princípios 
morais e religiosos, ficando vulneráveis às condenações ou valorizações de 
ordens estabelecidas pelo sistema normativo. Hoje a literatura, a mídia, debates, 
a legislação e alguns movimentos sociais contribuem para tornar mais fácil para 
as famílias aceitarem ou compreenderem a orientação sexual do filho ou sua 
identidade de gênero adotada. Isto ainda gera rejeição e isolamento, havendo 
muitos casos em que a pessoa é expulsa do convívio familiar. Em famílias 
mais rígidas, a não aceitação pode estar refletindo a perda de sonhos, planos, 
controle e segurança dos valores tradicionais. O que era esperado não ocorreu. 
Como lidar com o inesperado? Mesmo em famílias saudáveis, este tema gera 
confusões necessitando tempo para entender e elaborar as questões subjetivas 
envolvidas.

Apesar disso, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais estão 
buscando para si estratégias e formas de se subjetivar a partir de aspectos 
diferentes dos que tornam a diversidade algo pejorativo. No Brasil, o último censo 
constatou que existiam 60 mil casais de gays e lésbicas, que cada vez mais 
estão buscando relações de afeto ou constituindo-se de forma mais ampla, pela 
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luta de direitos e aceitação social. Travestis e transexuais estão se organizando 
e requerendo um lugar na sociedade que não seja somente a exploração 
sexual. A família tem sido requerida pelas pessoas da diversidade sexual não 
só como um direito, mas como algo que possam construir de sua forma. Logo, 
a diversidade está criando novas formas de pensar casal e família, que podem 
inclusive auxiliar na compreensão de famílias e casais heterossexuais. Diversas 
pesquisas nacionais e internacionais já demonstraram que gays e lésbicas 
apresentam maiores níveis de satisfação conjugal do que casais heterossexuais 
(Mosmann, Lomando, Wagner, 2010). Entretanto, as literaturas demonstram 
que muitos desses casais de LGB11 não têm filhos em sua grande maioria, 
apresentam menos diferenças de gênero e estão menos tempo na relação 
conjugal; aspectos fundamentais para a compreensão dessas diferenças. Além 
disso, com relação à família, pesquisas de revisões sistemáticas nos Estados 
Unidos também demonstram que filhos de gays e lésbicas não apresentam 
diferenças significativas em relação à orientação sexual ou aspectos cognitivos, 
mas demonstram diferenças significativas e melhores em relação à violência 
de gênero, experiências sexuais e habilidade de lidar com o divórcio quando 
comparadas a outras crianças filhos de pais heterossexuais. Entretanto, a 
ideia não é valorizar mais ou menos uma orientação sexual, mas sim, de poder 
detectar o que essa configuração pode revelar de melhor nas condutas de casal 
e família para que se possa pensá-las em outras configurações.

 
Terapia de casal e família e a diversidade sexual

 
 A homofobia e as lógicas da heterossexualidade compulsória restringem 

as pessoas de poderem assumir de forma mais íntegra suas orientações, 
identidades e formas diversas de se relacionar com o gênero. Além disso, 
restringem as possibilidades reflexivas dos sujeitos em relação à diversidade, 
muitas vezes colocando-a num lugar pejorativo sem aspectos coerentes a essa 
designação. Dessa forma, cria-se um ambiente psicossocial predisposto ao 
sofrimento pessoal, conjugal, familiar, social, etc., que leva, em muitos casos, à 
procura da terapia de casal ou família como solução para esse “problema”. Mas 
como essa área da saúde tem dado conta dessa questão? 

A pesquisadora psicanalista e antropóloga e seus colaboradores (Zambrano, 
Lorea, Mylius, Meinerz & Borges, 2006), numa cartilha sobre as famílias 

11 Lésbicas, gays e bissexuais.
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constituídas por pais e mães homossexuais, mas que também inclui transgêneros, 
disserta sobre o assunto de forma profunda. As autoras fizeram uma extensa 
pesquisa bibliográfica sobre questões relacionadas à parentalidade e concluíram, 
através da revisão de artigos em inglês (na maioria norte-americanos), que não 
há diferenças significativas entre filhos de casais heterossexuais, gays e lésbicas 
em relação à orientação sexual, identidade de gênero, relacionamento com pares 
e bem estar emocional/psíquico (autonomia, desenvolvimento da personalidade, 
autocontrole, julgamento moral e inteligência). Entretanto, existiram diferenças 
significativas destes filhos e filhas de lésbicas e gays em outros pontos: as 
meninas apresentaram maior flexibilidade de gênero, os meninos eram menos 
violentos, todos tiveram mais experiências homoeróticas, tinham maior liberdade 
para falar sobre sexualidade, melhores condições para elaborar divórcio dos 
pais e menor risco de abuso.

Psicoterapeuta de família mexicana (Castañeda, 2007), ressalta diversos 
pontos cruciais no trabalho com gays, lésbicas e bissexuais. A autora enfatiza 
que a homossexualidade não é uma questão só dos homossexuais, uma vez 
que diversas pessoas se relacionam com outras do mesmo sexo em diversos 
momentos de suas vidas, sem necessariamente se intitularem homossexuais. 
Além disso, marca que um terapeuta de família deve compreender os aspectos 
biopsicossociais envolvidos nas discussões etiológicas da homossexualidade, 
deve explorar e trabalhar as vivências relacionadas à homofobia em todos(as) 
os gays, lésbicas e bissexuais que atende e saber as diferenças e semelhanças 
que casais de gays e lésbicas têm entre si e entre os casais de heterossexuais. 
Porém, a autora não trata no livro sobre as diversas questões relacionadas às 
travestilidades e transexualidades.

Apesar de essas duas últimas autoras dissertarem de forma profunda sobre 
o tema, ainda é escasso esse tipo de literatura. Pensando nisso, segue abaixo 
uma tabela que construímos a partir das referências encontradas na literatura. 
Apesar de não tratarem especificamente do tratamento clínico sistêmico de 
casais e famílias na diversidade sexual, todos esses trabalhos dissertam sobre 
temas que compõe a complexidade da diversidade sexual. 

Sugerimos e esperamos que terapeutas sistêmicos, munidos dos conceitos 
clássicos em terapia de casal e família, possam refletir sobre os mesmos no 
tratamento do sofrimento e facilitação do bem-estar psicossocial na diversidade 
sexual e que possam escrever sobre o tema. Dessa forma, com mais literatura 
nacional, poderemos discutir melhor e capacitar com mais qualidade todos/as 



17Revista Brasileira de Terapia Familiar, 5(1), julho, 2014 (9-25)

Diversidade Sexual na Terapia de Casal e Família: Uma Revisão da Literatura – A. Spier et al

aqueles/as que se especializam nessa abordagem. 
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Anexo 1
Tabela 01: Lista de produções bibliográficas brasileiras sobre diversidade 
sexual e família.

Autores BVDT Ano Titulo Temas Tipo/local

Grupo Gay da 
Bahia - Brasil

1996 Nossos filhos e filhas: 
Perguntas e respostas 
para pais de gays, 
lésbicas e bissexuais

Heterossexual; 
homossexual; 
homofobia; lésbicas; 
bissexuais.

Salvador, 
GGB; 24P. 

Terezinha 
Feres-
Carneiro; 

1997 A escolha amorosa e a 
interação conjugal na 
heterossexualidade e 
na homossexualidade

Amor; casamento; 
heterossexualidade; 
homossexualidade.

Psicol. 
Reflex. Crit., 
10(2), 351-
68.
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Autores BVDT Ano Titulo Temas Tipo/local

Anna Paula 
Uziel

2002 Família e 
homossexualidade : 
velhas questões, novos 
problemas

Homossexualidade, 
parentesco, direitos 
das crianças, 
menores - estatuto 
legal, leis, etc. - 
Brasil.

Tese de 
doutorado – 
UNICAMP.

Graciela 
Haydée 
Barbeiro

2003 A legitimação 
contemporânea de 
vínculos homossexuais: 
Novos caminhos 
de subjetivação e 
estruturação familiar

Psicanálise; 
homossexualidade; 
família; 
comportamento.

Pulsional Rev 
. Psicanal, 16 
(170), 18-26.

Adriana Nunan 2004 Violência doméstica 
entre casais 
homossexuais: O 
segundo armário

Homossexualidade; 
violência doméstica, 
preconceito.

Rev . Psico 
PUC-RS, 
35(1); 60-78.

Erica Renata 
De Souza

2005 Necessidade de filhos : 
Maternidade, família e 
(homo)sexualidade

Maternidade, familiar, 
sexualidade.

Tese de 
doutorado – 
UNICAMP.

Fabiana 
Schiavi Noda

2005 Famílias de Mães 
Homossexuais: Relato 
das mães

Psicologia, família, 
homossexualidade, 
maternidade.

Dissertação 
de mestrado 
– PUCSP.

Claudiene 
Santos

2005 A parentalidade em 
famílias homossexuais 
com filhos: Um estudo 
fenomenológico da 
vivência de gays e 
lésbicas

Buber, famílias 
homossexuais, 
fenomenologia.

Tese de 
doutorado – 
USP.

Sabrina Deise 
Finamore

2005 O gênero e a espécie: 
A paternidade e 
sexualidade das 
décadas de 1920 e 
1940 

Paternidade, 
homossexualidade, 
masculino, família, 
eugenia, antropologia 
e história. 

Dissertação 
de mestrado 
– UNICAMP.
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Autores BVDT Ano Titulo Temas Tipo/local

Uziel, Ana 
Paulla

2005 Parceria civil: O desejo 
e o direito de ter filhos

Homossexualidade; 
família; adoção.

Rio de 
Janeiro, 
Garamond, 
pp. 113-119.

Luiz Mello. 2005 Novas famílias: 
Conjugalidade 
homossexual do Brasil 
contemporâneo

Sexualidade; gênero; 
sociedade.

Rio de 
Janeiro, 
Garamond; 
223 p.

Hugo 
Fernabdes

2005 História da vida de um 
casal homossexual 
masculino soro 
discordante para HIV/ 
AIDS

HIV; 
homossexualidade; 
parceria sexual; 
família.

Tese, São 
Paulo.

Regina Silva 
Futino; Simone 
Martins.

2006 Adoção por 
homossexuais: Uma 
nova configuração 
familiar sobre os 
olhares da Psicologia e 
do Direito

Adoção, criança, 
homoparentalidade, 
homossexualidade.

Aletheia 
(24),149-159.

Luciane da 
Costa Moás

2006 O reconhecimento 
jurídico da família homo 
afetiva: Uma questão de 
justiça

Homossexualidade; 
relações familiares; 
direitos civis.

Rio de 
Janeiro, SN, 
206P.

Maria 
Consuelo 
Passos

2006 Homoparentalidade: 
Uma entre outras 
formas de ser família

Família, 
criança, casal, 
homoparentalidade.

Rev . de 
Psicologia 
Clínica, 
17(2), 
PUCRJ.

Claudilene 
Santos

2006 A parentalidade em 
famílias homossexuais 
com filhos: Um estudo 
fenomenológico de 
vivências de gays e 
lésbicas

Famílias 
homossexuais; 
fenomenologia; gays 
e lésbicas com filhos;
parentalidade 
homossexual.

Tese – USP.
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Autores BVDT Ano Titulo Temas Tipo/local

Cynthia Regina 
Pemberton 
Cancissu

2007 Lésbicas, família 
de origem e família 
escolhida: Um estudo 
de caso.

Lésbicas, família 
de origem, rede de 
relacionamentos, 
família escolhida.

Dissertação 
de mestrado 
- PUC/SP.

Manoel Antônio 
dos Santos; 
José Brochado 
Júnior; Murilo 
Mosqueti.

2007 Grupo de pais de jovens 
homossexuais

Homossexualidade; 
família; grupos de 
auto-ajuda.

Rev. 
Eletrônica 
saúde mental 
álcool e 
drogas 3(2).

Ludgleydson 
de Araújo; 
Josevânia Cruz 
de Oliveira; 
Valdiléia 
de Souza; 
Alessandra 
Castanha.

2007 Adoção de crianças por 
casais homo afetivos: 
Um estudo comparativo 
entre universitários de 
Direito e de Psicologia

Adoção; casais 
homoafetivos; 
representações 
sociais.

Psicol. Soc., 
19(2), 05-
102.

Mirian Grossi; 
Ana Paula 
Uziel; Luiz 
Mello.

2007 Conjugalidades, 
parentalidades e 
identidades lésbicas, 
gays e travestis

Sexualidade, gênero 
e sociedade.

Rio de 
Janeiro, 
Garamond, 
429P.

Elizabeth 
Zambrano

2008 “Nós também somos 
família”: Estudos 
sobre a parentalidade 
homossexual, travesti e 
transexual

Antropologia social, 
família, adoção, 
homoparentalidade, 
preconceito.

Tese de 
doutorado – 
UFRGS.

Adriano 
Leitinho 
Campos

2008 Famílias homoafetivas 
e adoção no âmbito do 
estado democrático de 
direito. 

Adoção, direitos 
fundamentais, 
homossexualidade.

Dissertação 
de mestrado 
– UNIFOR.

Luiz Celso 
Castro De 
Toledo

2008 A família no discurso 
dos membros de 
famílias homoparentais

Análise do discurso, 
família, movimento 
homossexual.

Tese de 
doutorado – 
UFRGS.
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Autores BVDT Ano Titulo Temas Tipo/local

Alberto 
Carneiro 
Barbosa De 
Souza

2008 Se ele é artilheiro, eu 
também quero sair do 
banco: Um estudo sobre 
a Coparentalidade 
homossexual 

Família, 
homossexualidade, 
desconstrução, teoria 
queer.

Dissertação 
de mestrado 
- PUC/RIO.

Yaskara Arrial 
Palma; Daniela 
Centenaro 
Levandowski.

2008 Vivências pessoais 
e familiares de 
homossexuais 
femininas

Homossexualidade 
feminina; vivências 
pessoais e familiares.

Psicol. Estud. 
13(4), 771 – 
779.

Roberta Da 
Costa Borges

2009 Pais e mães 
heterossexuais: 
Relatos acerca da 
homossexualidade de 
filhos e filhas

Família, 
homossexualidade, 
perspectiva 
heidegeriana, 
pós-modernidade, 
relações de gênero.

Dissertação 
de mestrado 
– USP.

Selma Reis 
Magalhães

2009 Família e escola no 
processo educacional 
de filhos e filhas de pais 
homossexuais

Paternidade, 
homossexualidade, 
família, educação.

Dissertação 
de 
mestrado - 
Universidade 
Católica de 
Salvador.

Marta 
Rodrigues 
de Morais 
Andrade; Hilca 
Franco Ferrari.

2009 Legitimação do laço 
homossexual: Um 
acolhimento possível na 
realidade social da hiper 
modernidade.

Hipermodernidade; 
declínio do pai; 
discurso capitalista; 
reivindicações dos 
homossexuais; 
psicanálise.

Rev . Mal 
Estar Subj. 
9(4), 1145-
1172.

Rodriguez, 
Brunella Carla; 
Paiva, Maria 
Lúcia de Souza 
Campos.

2009 Um estudo sobre 
o exercício de 
parentalidade em 
contexto homo parental

Características 
da família; núcleo 
familiar/psicologia; 
relações familiares; 
homossexualidade.

Vínculo, 6(1), 
13-25.
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Autores BVDT Ano Titulo Temas Tipo/local

Gustavo Santa 
Rosa Saggese

2009 Quando o armário é 
aberto: Visibilidade 
e estratégias de 
manipulação no coming 
out de homens

 Sexualidade; corpo; 
gênero.

Tese – UFRJ.

Ana Paula 
Lopes De Melo

2010 “Mulher  mulher” e 
“outras mulheres”: 
Gênero e 
homossexualidade(s) 
no programa de saúde 
da família

Homossexualidade 
feminina, saúde da 
família, acesso aos 
serviços de saúde.

Dissertação 
de mestrado 
– UERJ.

João Jorge 
Raupp Gurgel; 
Júlia Bucher- 
Maluschke;

2010 O homoerotismo 
masculino e o seu 
grupo familiar

Família; homoerótico; 
orientação sexual; 
subjetividade; 
sofrimento psíquico.

Revista 
Mal Estar 
subjetivo 
–  10(2), 
633- 651. 
Fortaleza.

Marco José 
de Oliveira 
Duarte; Mônica 
Maria Torres 
de Alencar.

2010 Famílias e famílias: 
Práticas sociais 
e conversações 
contemporâneas

Família, sociedade, 
pluralidade, 
homossexualidade.

Monografia – 
Universidade 
Federal 
do Rio de 
Janeiro.

Ricardo De 
Souza Vieira

2011 Homoparentalidade: 
Estudo psicanalítico 
sobre papéis e funções 
parentais em casais 
homossexuais com 
filhos

Família, funções 
parentais, 
Homossexualidade, 
Psicanálise.

Dissertação 
de mestrado 
– USP.
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Autores BVDT Ano Titulo Temas Tipo/local

Nadia Elisa 
Meinerz

2011 Mulheres e 
masculinidades: 
etnografia sobre 
afinidades de gênero no 
contexto de parcerias 
homoeróticas entre 
mulheres de grupos 
populares de Porto 
Alegre

Antropologia 
social, mulheres, 
homossexualidade, 
gênero, 
masculinidade, 
grupos populares.

Tese de 
doutorado – 
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O Ninho Cheio: Percepções do Subsistema Parental
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Resumo

A contemporaneidade trouxe mudanças nas configurações familiares e na 
forma como as famílias estão vivenciando o ciclo vital familiar. Assim, o ciclo 
vital da família sofreu alterações, dentre as quais se destaca o prolongamento 
do tempo de permanência dos filhos no lar parental. Este artigo apresenta um 
relato de pesquisa qualitativa, a qual objetivou conhecer as percepções dos pais 
com relação aos processos envolvidos na permanência do(a) jovem adulto(a) 
em casa. Participaram deste estudo quatro casais, com filhos maiores de 25 
anos. O instrumento para coleta das informações foi entrevista semiestruturada 
com os genitores. Análise de Conteúdo foi o método utilizado para compreensão 
das informações obtidas. Dentre os resultados, salienta-se o contexto social 
e econômico como motivador para o prolongamento do tempo dos filhos em 
casa, percebendo-se insegurança, instabilidade e incerteza da atualidade como 
geradoras de ambivalências na forma como as famílias estão se organizando. 

Palavras-chave: família; ninho cheio; pais; ciclo vital familiar.
 

Full Nest: Parental Subsystems Perceptions

Abstract

The contemporaneity changed the family configuration and the way families 
are experiencing the family life cycle. Therefore, the family cycle has changed, 
specially, the young adult’s process of remaining at their parents’ home. This 
paper presents results of a qualitative research, which aimed to understand the 
parents’ perceptions regarding the processes involved in the permanence of 
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young adults at home. The study included four couples, with sons and daughters 
older than 25 years. The instrument for information collection was a semi-
structured interview conducted with parents. Data analyses have been made 
according to the Content Analysis method. The social and the economic contexts 
were noted as motivator for the extension of the young adults at home, and the 
current insecurity and instability were observed as generating ambivalence in the 
way families are getting organized.

Keywords: family; full nest; parents; family life cycle.  

Introdução

A contemporaneidade é marcada por uma sociedade de mudanças contínuas 
e expressivas. Nesta perspectiva, o contexto familiar pode ser uma importante 
referência no que tange às transformações nas últimas décadas. Nota-se que 
o ciclo de vida familiar, consequentemente, vem sofrendo alterações intensas, 
sendo que o baixo índice de natalidade, a expectativa de vida prolongada, o 
aumento de número de divórcios e recasamentos, os papéis de gênero mais 
igualitários, são algumas transformações que têm refletido na forma como as 
famílias estão se organizando (Cerveny & Berthoud, 1997). 

Remetendo-se há algumas décadas atrás, esperava-se que a chegada da 
adultez dos filhos fosse sinônimo de lançamento desses ao mundo. No entanto, 
o que se evidencia na atualidade é o prolongamento da permanência do jovem 
adulto na casa dos pais. 

O estágio do ciclo vital familiar denominado “ninho vazio” (Rios González, 
1991) ou “lançamento dos filhos” (Carter & McGoldrick, 1995) é caracterizado 
pelo processo de emancipação dos filhos do lar parental. No entanto, o que se 
percebe hoje é justamente o “ninho cheio” ou “ninho repleto” (Rios González, 
1991), ou seja, a tendência à prorrogação do vôo dos filhos rumo à emancipação.

Neste sentido, a permanência dos filhos no lar parental é um fenômeno atual 
e recorrente em diferentes contextos. Observa-se uma variação na fase do ninho 
vazio, em que os pais costumavam ficar sozinhos no lar, para o “ninho cheio”, 
quando todos os membros familiares permanecem residindo conjuntamente 
(Vieira & Rava, 2010).

Partindo disto, o presente artigo descreve resultados de uma investigação 
qualitativa que objetivou analisar os aspectos psicossociais envolvidos no 
processo de permanência dos filhos adultos em casa, a partir da perspectiva dos 
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pais. Mais especificamente, objetivou-se conhecer a percepção dos pais com 
relação à permanência do(s) filho(s) adulto(s) em casa. 

Método

A presente pesquisa é qualitativa de cunho exploratório. Participaram quatro 
casais, pais de adultos jovens com mais de 25 anos. Os participantes foram 
selecionados por intermédio do critério de conveniência. O instrumento para 
coleta de informações foi uma entrevista semiestruturada, abordando: estrutura 
familiar, família de origem, contexto familiar atual e perspectivas futuras com 
relação aos filhos que residem no lar parental. Aspectos teóricos embasaram 
o roteiro da entrevista, a qual foi realizada com um casal piloto para verificar 
sua adequabilidade. Esta aplicação piloto não consta dentre os quatro casais 
participantes. Após contato telefônico, com o intuito de apresentar a pesquisa 
e convidar os pais a participarem do estudo, foi combinado horário e local 
da entrevista, partindo da sugestão e disponibilidade dos participantes. As 
entrevistas foram realizadas com o casal de pais e tiveram duração média de 1 
hora e 30 minutos a 2 horas. Em um momento na entrevista, foi reiterado o tema 
e propósito da pesquisa, assim como realizada leitura e assinatura do termo de 
consentimento. As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas. As 
informações coletadas foram analisadas a partir de Análise de Conteúdo, o qual 
se fundamentou em Olabuénaga (1999). 

Resultados

As informações obtidas nas entrevistas são apresentadas, primeiramente, 
através da descrição de cada uma das quatro entrevistas aos pais. Após isso, 
apresentam-se as informações analisadas qualitativamente por meio da Análise 
de Conteúdo (Olabuénaga, 1999). 

Breve contextualização dos participantes

Pais 1
Casados há 34 anos, pais de dois filhos, sendo Júlia (por critérios éticos, 

todos os nomes descritos são fictícios) de 30 anos e Augusto de 32 anos, ambos 
residentes com os pais. Júlia e Augusto possuem Pós-Graduação completo e 
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trabalham em empresa de grande porte. Marido aposentado, esposa dona de 
casa desde o nascimento dos filhos, ambos têm nível superior completo. Com 
relação às relações afetivas dos filhos, o rapaz namora há alguns anos e a moça 
não têm namorado atualmente. O casal relata que sua saída da casa dos pais se 
deu por questões profissionais, pois ambos moravam sozinhos na época. 

Pais 2
Casados há 30 anos, pai trabalha em empresa familiar, mãe dedica-se ao lar. 

Pais de Fabiane, 27 anos, Rita 26 anos e Marcelo, 21 anos. Fabiane apresenta 
terceiro grau completo e trabalha como profissional autônoma na sua área de 
atuação. Rita está realizando Pós-Graduação e trabalha na área organizacional. 
Marcelo é graduando e estagia na sua área de formação. Os três filhos moram 
com os pais. Fabiane namora há cinco anos; Rita não está namorando e Marcelo 
está noivo. A mãe residiu com os pais até o casamento e o esposo morou no 
internato desde os três anos de idade, após a separação dos genitores. 

Pais 3
Casados há 32 anos, pais de Felipe, 30 anos, Tiago, 27 anos e Pedro de 

23 anos. Felipe e Pedro residem com os pais, Tiago reside sozinho. Marido 
é professor, esposa é dona de casa. Felipe é profissional autônomo, Tiago é 
professor universitário e Pedro é estudante universitário. O casal deixou a casa 
de seus pais para casarem-se, após quatro anos de namoro.

Pais 4
Casados há 33 anos, pais de Leandro, de 32 anos (que mora com a 

namorada); e Luciana de 29 anos, residente com os pais e sem relacionamento 
amoroso atual. Luciana possui terceiro grau completo e estuda para concursos. 
Pai está aposentado e mãe é dona de casa, ambos têm nível superior completo. 
O casal saiu da casa dos genitores para o casamento, após sete anos de namoro.

Análise descritiva 

A partir das quatro entrevistas realizadas com os casais de pais, elaboraram-
se duas tabelas, com o intuito de descrever as especificidades sociodemográficas 
das famílias entrevistadas e dos filhos que residem com os pais.

Na Tabela 1 pode-se observar que o número de sujeitos do sexo feminino 
foi igual ao de sujeitos do sexo masculino. 100% dos filhos possuíam III grau 
completo, a idade oscilou entre 26 e 32 anos. 50% dos filhos apresentavam 
relação amorosa no momento da entrevista.
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Variáveis Frequên-
cia Percentual

Sexo Feminino 3 50%
Masculino 3 50%

Escolaridade III grau completo 6 100%
Idade 26 anos 1 16,6%

27 anos 1 16,6%
29 anos 1 16,6%
30 anos 2 33,3%
32 anos 1 16,6%

Relações amorosas Possui relação amorosa 3 50%
Não possui relação 

amorosa 3 50%

Tabela 1. Especificidades dos filhos que residem com pais e possuem 
idade superior a 25 anos

A Tabela 2 descreve as especificidades das famílias entrevistadas. O 
tempo de casamento dos pais oscilou de 30 a 34 anos. Com relação ao número 
total de filhos, variou de 2 a 3 filhos por família. Já os filhos que residiam 
com os pais com idade superior a 25 anos, oscilou de 1 a 2 filhos. Referente 
à ocupação dos pais, 50% dos pais estavam aposentados, 25% trabalhavam 
como administrador de empresas e 25% como professor, já 100% das mães 
eram dona de casa no momento das entrevistas. 

Variáveis Frequência Percentual
Tempo casamento dos 
pais

30 anos 1 25%
32 anos 1 25%
33 anos 1 25%
34 anos 1 25%

Nº total de filhos 2 2 50%
3 2 50%

Nº total de filhos que resi-
dem com pais com idade 
superior a 25 anos

1 2 50%

2 2 50%
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Ocupação dos pais Aposentado 2 50%
Administrador 1 25%

Professor 1 25%
Ocupação das mães Do lar 4 100%

Tabela 2. Especificidades das famílias

Análise das categorias

Análise de Conteúdo possibilitou a elaboração de oito grandes categorias e 
25 subcategorias apresentadas na tabela abaixo.

Categorias Subcategorias
1. Características da família 1. Relações de proximidade, 2. Refe-

rência com valor positivo
2. Características dos pais 1. Associada à tranquilidade, 2. Asso-

ciada ao cuidado, 3. Associada à exi-
gência, 4. Associadas à introversão

3. Características das mães 1. Associada ao cuidado, 2. Associada 
ao controle, 3. Associada à execução 
de tarefas, 4. Associada à extroversão

4. Características dos filhos que 
residem na casa dos pais maiores de 
25 anos

1. Associada à tranquilidade, 2. Asso-
ciada à busca de objetivos, 3. Asso-
ciada à afetividade

5. Motivos da saída de casa dos pais 
entrevistados

1. Profissional, 2. Vida conjugal

6. Expectativa com relação ao futuro 
dos filhos

1. Estabilidade profissional, 2. For-
mação de nova família, 3. Moradia 
independente, 4. Saída de casa as-
sociada à manutenção dos vínculos 
familiares

7. Permanência dos filhos em casa 
na atualidade

1. Normatização, 2. Mudanças da 
vida contemporânea, 3. Dificuldades, 
4. Associado ao bem-estar materno

8. Processo de saída de casa dos 
filhos

1. Fatores que dificultam, 2. Fatores 
que facilitam

Tabela 3. Categorias e subcategorias
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Discussão dos resultados

A categoria características da família (categoria 1) evidencia que os pais 
percebem sua família atual com relações de proximidade, aspecto que pode 
facilitar a tranquilidade da permanência dos filhos em casa. Sabe-se da 
importância das relações estabelecidas no núcleo familiar, pois constituem fontes 
significativas de apoio e proteção (Bronfenbrenner, 1996; Carter & McGoldrick, 
2003). Como salienta Rios González (1999), é importante essa sensação de 
coesão familiar, desde que isso não dificulte o processo de vôo dos filhos. Ou 
seja, uma das funções primordiais da família é apoiar o desenvolvimento de 
seus membros, desde que promova crescimento e independência dos mesmos. 
Ao mesmo tempo, vínculos intensamente estreitos na família podem trazer 
dificuldades no processo de individuação, já que comumente não possibilitam 
autonomia aos membros familiares. 

Já a outra subcategoria diz respeito à caracterização da família com valor 
positivo, ou seja, há a qualificação da família como “bem estruturada e feliz” [sic]. 
A sensação de que a família tem uma estrutura sólida parece vir ao encontro da 
segurança encontrada nos filhos quando permanecem em casa. Lembranças 
de bons momentos em família, de felicidade em família, suscitam o desejo de 
permanência do “feliz conhecido” ao risco frente ao desconhecido. Goldscheider 
e Goldscheider (1998) salientam que a instabilidade familiar está correlacionada 
positivamente à pressa do jovem em sair de casa, ou seja, quanto mais instável 
for a família, maior o desejo do jovem ter seu próprio espaço. 

A categoria que faz alusão às características dos pais (categoria 2) aponta como 
subcategoria características associadas à tranquilidade, ao cuidado, à exigência 
e à introversão. Esses aspectos mencionados podem ser entendidos como parte 
de todo um contexto familiar atual. Tanto na descrição das características dos 
pais como na das características das mães (categorias 2 e 3) foi mencionado o 
cuidado. Outro aspecto que, também, pode ser entendido como cuidado refere-
se aos pais como provedores, pois 75% deles trabalham e foram referenciados 
como os provedores familiares, ponto que facilita a tranquilidade financeira no 
lar parental. Wendling (2002) pontua que a função parental neste período deve 
ser ressignificada, os pais devem deixar de ser os provedores e cuidadores 
para tornarem-se orientadores dos filhos. O cuidado observado nas entrevistas 
parece oscilar entre uma atenção intensa, evidenciando uma dificuldade de ver 
os filhos como adultos. Juntamente com isso, o fato dos filhos morarem em casa, 
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dificulta a visão dos mesmos como adultos. Como salienta Ríos González (1999) 
os processos de mudança na família podem ser difíceis e há certa tendência 
se manter o padrão conhecido. Dentre as outras características dos pais, foi 
mencionada a exigência e a introversão. A exigência pode ser vista como um 
aspecto que intensifica as expectativas com relação aos filhos. Todos os filhos 
aqui apresentados possuem terceiro grau completo ou em desenvolvimento, 
trabalham e ainda estão em processo de qualificação profissional. Se por um 
lado há uma exigência decorrente do mercado de trabalho atual, por outro pode 
haver uma exigência familiar intensa e, consequentemente, uma autoexigência 
elevada. O prolongamento dos estudos pode prolongar a permanência em casa 
(Cerveny & Berthoud,1997). No estudo conduzido por Silveira e Wagner (2006) 
observou-se que a percepção de dificuldade de inserção no mercado de trabalho 
e da conquista de salários melhores, aliada à vontade de seguir desfrutando do 
conforto e da segurança que o lar parental oferece, é o grande motivador da 
permanência dos filhos na casa dos pais.

Já a introversão do pai, mencionada através da referência de ser fechado, 
reservado, caseiro, é compreendida aqui como um aspecto relacionado a 
padrões de gênero e, possivelmente, um ponto que pode intensificar a não 
abertura das fronteiras familiares. Por outro lado, as mães foram descritas como 
mais extrovertidas, aspecto que vai ao encontro das expectativas de gênero. 
Corroborando tais ideias, as características das mães (categoria 3) associadas 
à execução de tarefas no que tange à educação dos filhos e cuidado da casa 
fizeram-se presentes. Novamente, esta é uma característica, de acordo com 
Medina (1991), associada ao papel feminino. Apesar de todas as mudanças 
observadas na atualidade, ainda perduram papéis masculino e feminino que 
parecem fazer parte de um passado longínquo. 

Quando os pais descreverem as características dos filhos (categoria 4) 
foram referidas características associadas à tranquilidade, à busca de objetivos, 
à afetividade e à introversão. A menção à tranquilidade pode estar associada, 
assim como a tranquilidade dos pais, à permanência em casa. Por outro lado, 
há a alusão de características associadas à busca de objetivos, os filhos são 
percebidos pelos pais como pessoas que estão em busca de crescimento. Esse é 
uma importante percepção, pois na medida em que tranquiliza os pais no sentido 
de saberem que os filhos estão em busca de suas conquistas; também, pode 
tranquilizar o prolongamento dos mesmos em casa.  Pode-se inferir, ainda, que 
isso ratifica o desejo dos pais em tê-los por perto, pois assim podem acompanhar 
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esse processo desde dentro de casa. 
Dentre as características dos filhos associadas à afetividade, houve 

referência à ansiedade, aspecto que pode ser visto como uma importante ânsia 
pela emancipação financeira e, quiçá, emocional. A afetividade, também, foi 
citada, isso vai ao encontro das características da família como um todo, pois foi 
mencionada com relações de proximidade. 

Sempre que se faz menção à família e desenvolvimento é imprescindível 
a inclusão dos processos transgeracionais. Neste sentido, Carter e McGoldrick 
(1995) compreendem a família partindo do sistema emocional de, pelo menos, 
três gerações; ou seja, passado, presente e futuro se influenciam e estão 
interconectados. Sendo assim, quando se fala em ciclo evolutivo familiar, não se 
pode descartar como foi vivenciada determinada fase na geração anterior. Neste 
sentido, os pais participantes da presente pesquisa foram questionados no que 
tange ao seu processo de saída de casa. Dentre os motivos da saída de casa 
dos pais (categoria 5) em suas famílias de origem, estão o aspecto profissional 
e, para a maioria, o início da vida conjugal. Contextualizando ao período em que 
os pais se casaram, cerca de trinta anos atrás, evidencia-se que a exigência 
social na época com relação ao processo de independência e individuação 
da família de origem diferencia-se intensamente do contexto atual. Cerveny e 
Berthoud (1997) pontuam que a expectativa com relação ao adulto jovem de 
hoje está intensamente diferente quando comparada com a expectativa de 
alguns anos atrás. O papel feminino estava estritamente associado à construção 
de uma nova família, sair de casa deveria ser através do casamento. E o papel 
do homem associado ao progresso financeiro e profissional, sair de casa poderia 
ser para casar ou para fortalecer esse papel, ou seja, para trabalhar (Vaistman, 
1994; Strey, 2007). 

Ainda versando sobre este aspecto, cabe citar o estudo desenvolvido por 
Zordan e Wagner (2009) sobre os projetos vitais de adultos jovens solteiros, 
cujos dados indicam que o casamento, embora continue desejado, não está entre 
os principais projetos vitais de adultos jovens solteiros, mas segue considerado 
como um evento que faz parte do ciclo vital.

Seguindo os pressupostos referentes à transgeracionalidade, faz-
se importante considerar quais as expectativas dos pais com relação ao 
futuro dos filhos (categoria 6) hoje. Aparece a preocupação dos pais com 
relação à estabilidade profissional dos filhos, “estar bem profissionalmente e 
financeiramente” [sic] parece ser ponto importante para o voo dos mesmos. 
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Esses achados corroboram as ideias de Cerveny e Berthoud (1997) quando 
afirmam que a maior preocupação dos pais de classe média de hoje refere-se 
à promoção de estudos aos filhos, haja vista que isso parece ser um passo a 
mais para a estabilidade financeira e profissional. Antes essa poderia ser uma 
característica associada ao mundo masculino, no entanto, o que se percebe 
hoje é que faz parte tanto do masculino como do feminino. As importantes 
mudanças econômicas, culturais e, consequentemente, dos papéis de gênero 
da atualidade, colocam homens e mulheres em uma posição mais igualitária 
(Vaistman, 1994; Strey, 2007). 

Por outro lado, há a expectativa no que tange a construção de uma nova 
família para este jovem adulto, o seu futuro aparece associado à expectativa 
social da conjugalidade e de filhos. Como referem Mosquera (1978) e Santos e 
Antunes (2007), dentre os papéis sociais exigidos para a aquisição da adultez 
pode-se destacar a conquista de uma profissão e de um relacionamento afetivo 
mais estável. 

Ao mesmo tempo, verifica-se a expectativa referente à moradia independente 
dos filhos, há a importante consideração da construção de um espaço físico do 
filho diferenciado do espaço dos pais. Ter adultos em casa é muito diferente 
de ter crianças em casa, duas gerações com vivências intensamente distintas 
convivendo sob o mesmo teto pode ser um aspecto importante que nutra o 
desejo de que os filhos conquistem suas moradias.

Associado ao desejo de “lançarem os filhos”, os pais referem o desejo de 
que os mesmos permaneçam próximos. Na medida em que os pais associam 
a saída dos filhos à manutenção dos vínculos familiares, explicitados através 
das falas: “Não é sair, é continuar uma história familiar”[sic], “quando saírem 
continuarão a conviver muito conosco” [sic], pode-se entender de forma mais 
clara a intensidade desse processo ambivalente. Parece que a emancipação 
dos filhos evoca o temor da distância e de um possível rompimento. Ao mesmo 
tempo, evidenciam-se, através das falas dos pais, os vínculos intensos das 
famílias entrevistadas, aspecto que pode justificar a necessidade de que a saída 
dos filhos venha acompanhada da manutenção desses fortes vínculos. Ou seja, 
se por um lado há o desejo de que os filhos voem, por outro há o encanto na 
permanência dos filhos em casa. 

Além disso, saída dos filhos significa a necessidade da revisão e reformulação 
de papéis estabelecidos, desde os parentais até os conjugais, isso pode trazer 
temores, inerente aos processos de mudança. Cabe, também aos pais, darem-
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se conta que seus filhos cresceram, que seus pais estão envelhecendo, que 
precisam resgatar vínculos, que o casal permanecerá, ou não (Rios González, 
1991; Carter & McGoldrick, 2003). Desta forma, parece ficar mais evidente os 
motivos que podem ter levado uma mãe a mencionar a saída dos filhos como 
“sairão pela porta da frente, mas sempre com a chave da nossa casa” [sic], 
aludindo ao desejo de que não se distanciem muito, tampouco esvaziem o lar. 

Com relação à percepção dos pais no que diz respeito à permanência dos 
filhos adultos em casa na atualidade (categoria 7), nota-se a normalização desse 
processo “é o esperado, a tendência” [sic], visto que 81% das famílias possuem 
filhos adultos em casa (Cerveny& Berthoud, 1997). As mudanças sociais e 
econômicas atuais intensificam esse processo, como afirma um pai “é o natural, 
dado as exigências do mercado, os perigos e violência da atualidade...” [sic]. 

Na subcategoria mudanças da vida contemporânea alguns pais lançam 
justificativas da permanência dos filhos em casa comparando às suas vivências. 
Neste sentido, aparece a necessidade dos filhos em manterem o padrão 
econômico dos pais, sendo que os pais hoje estão em uma fase profissional muito 
mais amadurecida do que os filhos. Observam-se as intensas expectativas no 
que tange à saída dos filhos de casa, almeja-se que saiam com o mesmo salário, 
com as mesmas conquistas que os seus próprios pais. Em uma sociedade de 
mudança, de instabilidade e de não linearidade, ainda há o desejo pelo certo 
e garantido. Talvez a casa dos pais ainda seja um resquício desta vida mais 
tranquila. 

Outras percepções com relação aos filhos em casa aludem às dificuldades, 
quando uma mãe refere “me deixam com o coração na mão, busco apaziguar a 
convivência” [sic] ou ainda “é difícil convencê-los a dizer aonde vão” [sic]. Há a 
necessidade de adaptação ao novo período, o ninho cheio é repleto de pessoas 
adultas, com suas buscas, suas individualidades, convivendo sob o mesmo 
espaço, sendo diferente do que ter crianças/adolescentes em casa. É de suma 
relevância que os pais consigam enxergar seus filhos como adultos, estabeleçam 
relações mais igualitárias, deixem para trás o controle e o poder, possibilitem 
aos filhos os processos de emancipação (Wendling, 2002).  Ao mesmo tempo, 
observam-se os ganhos envolvidos na permanência dos filhos em casa, quando 
uma mãe afirma que “é bom, me tranquiliza” [sic]. 

No que tange à categoria processo de saída de casa dos filhos (categoria 
8), dentre os aspectos que dificultam e que facilitam esse processo evidenciou-
se, principalmente, a questão financeira. Novamente o contexto econômico 



37Revista Brasileira de Terapia Familiar, 5(1), julho, 2014 (26-40)

O Ninho Cheio: Percepções do Subsistema Parental – M. G. Boeckel; C. R. Lahm-Vieira

atual é referido como aspecto primordial no processo de emancipação do lar 
parental (Cerveny& Berthoud, 1997). Juntamente a isso, foram mencionadas 
a situação familiar e o contexto social atual como aspectos que dificultam o 
processo, ou seja, as mudanças da vida contemporânea, também, trouxeram 
conforto e tranquilidade na casa dos pais, como um pai referiu “se temos coisas 
boas em casa, os filhos não querem sair, torna-se uma situação gregária...” 
[sic] e “quanto melhor na casa dos pais mais difícil é sair” [sic]. Cria-se uma 
situação ambivalente, pois os filhos são dependentes por um lado e adultos 
independentes por outro. Carter e McGoldrick (2003) salientam a dificuldade de 
pais e filhos lidarem com essas situações contraditórias, pois por um lado há o 
prolongamento da dependência do jovem aos pais, fazendo com que prorrogue 
sua saída de casa, e por outro, em outros contextos, o jovem está exercendo 
papéis do mundo adulto, tornando-se difícil ser assumir uma vida independente 
quando se é financeiramente e/ou emocionalmente dependente dos pais (Carter 
& McGoldrick, 2003).

Sem dúvida torna-se fundamental a integração de aspectos relacionais, 
psicológicos e sociais no entendimento desse fenômeno. Entender a família, os 
pais e o jovem adulto hoje, inseridos em um contexto de mudanças, onde o novo 
é estritamente a inexistência de modelos dominantes, possibilita a  compreensão 
de fenômenos ricos e envolventes. 

Considerações finais

A família na atualidade vê-se diante de inúmeras tarefas novas e inesperadas, 
influenciadas pelos processos de mudanças sociais cada vez mais intensos, 
imediatistas e exigindo adaptações constantes em seus contextos. Todo o novo 
é repleto de ânsia e medo, o desconhecido é mais intenso que o conhecido, 
talvez por este motivo o processo de “alçar vôo” do ninho dos pais tenha se 
tornado um momento a ser adiado ou mesmo configurado de formas distintas 
das empregadas no passado do ciclo de vida familiar. 

Através da possibilidade de entrevistar os pais, de buscar entender suas 
percepções com relação ao ninho cheio, foi possível perceber os importantes 
impactos culturais e sociais de uma geração para a outra, especialmente 
considerando a sociedade atual como bastante diferenciada da sociedade de 
poucas décadas atrás. A família parece buscar o prumo seguro que já não 
existe, ora oscilando entre o desejo do novo, ora coloca-se em uma posição de 
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manutenção do antigo.
Os casais de pais relevaram-se conscientes com relação ao contexto social 

e econômico atual, percebendo a inserção no mercado de trabalho dos filhos 
hoje como extremamente distinta do período em que eles eram os jovens; 
sentindo, também, a alteração de uma sociedade mais segura e linear para uma 
sociedade instável, incerta e em constante mutação. 

Partindo dos pais entrevistados, o fenômeno do ninho cheio na atualidade 
mostra-se como uma alternativa à busca por esta tranquilidade, pois apesar de 
toda inerente instabilidade do contexto atual, os pais entrevistados mostraram-se 
extremamente disponíveis aos filhos, o que pode representar uma das poucas 
garantias que os jovens adultos vivenciam no mundo contemporâneo. 

A afetividade e a receptividade com que os pais colocam-se frente aos 
filhos é um fator relevante de conforto e consolo. Ambos, pais e filhos, juntos 
parecem tranquilizarem-se. Vale destacar que, assim como os pais referiram-
se acolhedores com os filhos, assim o foram desde o contato telefônico até a 
entrevista propriamente dita com a pesquisadora da presente investigação. 
Esta sensação de receptividade e acolhida pode tornar o lar parental mais 
aconchegante ainda e o vôo dos filhos mais longínquo.

A tarefa primordial deste momento parece centrar-se em lidar com as 
ambivalências, sem impossibilitar o lançamento dos filhos ao vôo alto. Lidar 
com filhos adultos, considerá-los pessoas amadurecidas, responsabilizá-los e 
estabelecer uma nova forma de relacionamento são pontos importantes para 
que ambos, filhos e pais, sintam-se seguros para partir para uma vida mais 
independente, como pais adultos de filhos adultos. E assim, deem continuidade 
ao ciclo evolutivo familiar.   

A presente pesquisa buscou trazer algumas reflexões acerca da percepção 
dos pais com relação ao seu lar repleto e destacou contribuições concernentes 
a um limite de espaço e tempo, referindo-se a uma população específica, assim 
como a um fenômeno específico da atualidade. Sugere-se o desenvolvimento de 
novas investigações com os filhos e com pais/mães de famílias monoparentais. 
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Quando os Filhos É Que Dizem Não à Dependência Química dos Pais:
Análise de um Caso Clínico
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Resumo    
  

O presente trabalho apresenta uma revisão bibliográfica sobre drogadição, 
associada a temas sobre parentalidade, vínculos, segredos, inversão de papéis 
e responsabilidades familiares, e também ilustra, por intermédio de um caso 
clínico, a preocupação, o sofrimento e o desespero de filhos adolescentes 
com relação à dependência química de seus pais. Os filhos não precisam 
necessariamente repetir o modelo parental, uma vez que podem ter outras figuras 
saudáveis de identificação, como no caso apresentado, onde as avós exercem 
de forma distinta esse papel, preservando-lhes a integridade física e emocional. 
Observou-se também, que a família movimenta-se e tenta reestruturar-se no 
momento em que é denunciada, pelas filhas, a questão da dependência química 
dos pais. Essa percepção provoca o rompimento da zona de conforto pela quebra 
da homeostase familiar. Com a libertação dos segredos, os nós familiares vão 
se desfazendo, e a redistribuição dos papéis passa ser mais adequada, onde 
os filhos podem ser apenas filhos e os pais são convocados a assumir sua 
autoridade e responsabilidade diante da família. 

Palavras-chave: drogadição dos pais, segredos, filhos parentalizados, 
confusão de papéis familiares.

When children Say No to Parents Addiction: 
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Abstract

The present paper introduces a literature review about drug addiction, 
associated with parenthood, bonds, secrets, role-reversal and family responsibilities 
themes, and also illustrates a clinical case study, the preoccupation, the suffering 
and the despair of teenagers children concerning about their parent´s drug 
addiction. Children do not necessarily need to repeat their parental model, since 
they may have another healthy figures identification, as in the revealed case, 
where the grandmothers exercises this role in distinct ways, preserving their 
physical and emotional integrity. It was also observed that the family moves and 
tries to restructure itself when it is reported, about the daughters, the issue of 
parental chemical addiction. This perception causes the disruption of the comfort 
zone by the breaking of family homeostasis. By releasing secrets the family 
nodes dissolves, and the roles redistribution starts to be more appropriate where 
children can just be children and parents are invited to take their authority and 
responsibility to family. 

Keywords: parents drug addiction, secrets, children´s parenthood, family 

roles disarray.

Introdução

A drogadição, apesar de ser muito estudada, continua sendo um tema 
instigante, intenso, desafiador e muito atual, tanto para a sociedade como para os 
profissionais da área da saúde. Hoje, a dependência química é vista e entendida 
como um problema multifatorial, de grande complexidade, com várias causas e 
possibilidades, que na maioria das vezes, ultrapassa o plano individual. Assim 
sendo, torna-se um sintoma disfuncional familiar, mascara conflitos e causa 
desequilíbrios na família, permeando todas as suas relações.

Este estudo passou a ser viável, quando recebemos a família Pontes3 para 
atendimento em psicoterapia familiar, na Instituição Domus - Centro de Terapia 
de Casal e Família. O interesse em buscar auxílio partiu das próprias filhas 
adolescentes do casal, preocupadas com a drogadição de seus pais, fato este 
que chama a atenção por não ser uma demanda muito comum no meio clínico.
3 A partir dos termos das Resoluções 196/97 e 251/97 do Conselho Nacional da Saúde, a família 
consentiu em participar deste estudo de caso conforme o Termo de Consentimento Livre Esclarecido.
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A situação apresentada convoca-nos a pensar sobre isto, pois é mais usual 
recebermos pais preocupados com os filhos adolescentes e sua relação com a 
droga, e não o contrário. Nesta conjuntura, quem está cuidando é quem deveria 
estar sendo cuidado, caracterizando uma inversão de papéis.

A partir disto, várias questões surgiram ao entrarmos em contato com a 
realidade desta família, tais como: por que razões, filhos de pais usuários de 
drogas permanecem preservados e não desenvolvem a dependência química? 
O que leva os filhos adolescentes a serem os cuidadores dos pais e se 
responsabilizarem pela preservação da unidade familiar; o que motiva os filhos 
a buscarem auxílio neste momento do ciclo vital e o que os faz aderirem ao 
tratamento?  De onde vem o legado dos filhos em cuidar e se cuidar, quando a 
questão é o uso de drogas dos pais?  Como e porque se dá a inversão de papéis 
na hierarquia familiar?

A busca por respostas a esses questionamentos é que motivou e deu origem 
a este trabalho, buscando junto à literatura um melhor entendimento sobre essa 
dinâmica familiar.

Tendo em vista o material disponível sobre esse assunto ser escasso, 
principalmente no que diz respeito à motivação e sentimentos de filhos em 
busca de auxílio para a dependência química de seus pais, este estudo torna-se 
relevante uma vez que busca ampliar o conhecimento da psicologia, viabilizando 
posturas de prevenção e intervenção sobre relações familiares envolvidas nesta 
problemática. 
     Com relação à identificação dos membros da família Pontes, seus nomes são 
fictícios, a fim de preservar a identidade dos mesmos.

Método

Tendo em vista o conteúdo desta investigação, optamos por utilizar 
a abordagem qualitativa de pesquisa, a qual nos possibilita uma melhor 
compreensão deste fenômeno, bem como exige uma visão inter-relacional dos 
dados coletados e de sua análise.

Com base nos objetivos, classificamos a pesquisa como estudo exploratório, 
que segundo Thums (2003), aborda uma maior flexibilidade de planejamento, e 
propõe uma familiaridade maior com o problema da pesquisa.

Com base nos procedimentos técnicos, apresentamos uma pesquisa de 
estudo de caso clínico, a qual, de acordo com Thums (2003), envolve a análise 
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de situações específicas de um caso de família, e possibilita entender e conhecer 
mais intimamente a realidade apresentada.

Participou deste estudo uma família, composta por um casal e duas filhas 
adolescentes, selecionada em função da demanda apresentada no momento da 
procura por terapia familiar no Domus - Centro de Terapia de Casal e Família.

Para realizar esta pesquisa, foi utilizado o material clínico oriundo das 
sessões de terapia de família, no período de março a novembro de 2012, 
realizadas com supervisão direta no espelho unidirecional (Câmara de Gesell). 
Os atendimentos foram realizados em co-terapia e com frequência quinzenal, 
tendo como base teórico-prática a abordagem sistêmica.

Caso clínico: Uma breve história da família Pontes

Em fevereiro de 2012, Filó (19) e Clara (18) foram, juntamente com seu 
pai Augusto (40), à instituição em busca de terapia familiar, pois as mesmas 
justificaram que não estavam suportando ver os pais discutindo. Outro motivo 
era a preocupação com a mãe, que, segundo elas, estava descontrolada e 
intolerante. Augusto revelou que Ester (38) é bipolar [sic], e está tomando 
medicação há três meses, porém não está apresentando melhoras; ressaltou 
também que o casal faz uso diário de maconha, e isso incomoda as filhas. Elas 
concordaram e disseram que não entendem o porquê disso; acrescentaram que 
sentem vergonha quando os amigos e o namorado de Clara frequentam sua 
casa e os pais estão usando maconha. Também sentem falta de intimidade e 
percebem os pais muito distantes, como se houvessem dois grupos: os pais de 
um lado e elas de outro. Não conseguem sentir a família entrosada, como um 
núcleo familiar.

Segundo o relato de Augusto e suas filhas, a mãe Ester não queria participar 
das sessões, porém, após inúmeros convites compareceu à quarta sessão e a 
partir desta, fez-se presente em todas, de forma bem colaborativa.

 Quando Ester conheceu Augusto, ela tinha uma filha de três meses de idade, 
Filó, a qual foi bem aceita por Augusto e sua família e em quatro meses o casal já 
estava morando junto. Em seguida Ester engravidou de Clara, e nesse período, 
Augusto já fazia uso de drogas ilícitas como maconha, cocaína, LSD, e também 
álcool e tabaco. Ester conta que logo também passou a consumir cocaína, mas 
o casal usava somente nos fins de semana, especificamente às sextas-feiras e 
sábados. O casal referiu que preservava as filhas nessas situações, levando-as 
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para passarem o final de semana na casa das avós, e retornavam no domingo.
Ester revelou que quando as filhas eram pequenas, Augusto intensificou 

o uso de álcool, e em algumas situações colocou em risco sua vida e de sua 
família, estando, nesse período, muito afastado dela e das filhas. Ester parou 
de usar cocaína em meados de 2008, pois a droga estava lhe causando muitos 
problemas físicos, limitando-se a usar apenas maconha. Nesse mesmo período, 
Augusto também interrompeu o uso de cocaína e álcool, porém continuou 
usando maconha e tabaco. Há um ano conseguiu parar de fumar.

Hoje, Ester e Augusto cultivam um ritual, quando todo fim de tarde preparam 
o chimarrão e sentam-se nos fundos da casa para fazer uso de maconha. Clara 
e Filó contam que muitas vezes estão junto com os pais, tomando chimarrão 
e conversando, mas quando eles começam a usar maconha, elas sentem-se 
desrespeitadas e preteridas e, então, vão para o quarto.

Entendendo a família Pontes de forma sistêmica, sob a ótica da dependência 
química

A representação objetiva e subjetiva da droga, seu papel e sua forma de uso 
passaram por muitas transformações durante o desenvolvimento da humanidade, 
porém, de uma forma ou de outra, sempre se fez presente na vida do indivíduo. 
De objeto usado em rituais religiosos na antiguidade para um uso abusivo e 
anestésico hoje, ela é experimentada como busca de prazer imediato, alívio de 
desconforto físico e/ou psíquico, como também visando aplacar dores da alma.

É importante ressaltar que quando se fala em drogas, não são referidas 
apenas as substâncias químicas ilícitas (cocaína, maconha, crack, inalantes, 
etc.), mas também as consideradas lícitas, tais como tabaco, álcool e 
medicações, encontradas com facilidade e presentes no dia a dia de muitas 
famílias. Sensações como dor, frustração e sofrimento são inerentes ao ser 
humano em determinados momentos de sua vida; o que causa inquietude é 
entender por que para alguns indivíduos é viável conviver de forma adequada 
com elas, enquanto que para outros é uma tarefa quase impossível. Parece ser 
diante da dificuldade de suportar a realidade, que a droga encontra o seu espaço 
e cola na vida do indivíduo, induzindo-o a uma felicidade ilusória, onde segundo 
Diehl, Cordeiro e Laranjeira (2011), “a atenção dissipa-se, a vontade afrouxa e a 
lucidez dá lugar a uma inadequação ao ambiente” (p. 68).

Considera-se de fundamental importância o papel da família na formação e 
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constituição do indivíduo, e apesar da relevância atribuída historicamente a esta, 
ela só passou a ser fonte de estudos no campo da psicologia recentemente, 
a partir da década de 50, quando começou a ser vista e entendida de forma 
abrangente e complexa através das interações e inter-relações pessoais. 

Segundo Minuchin (2009, p. 24), é preciso “focar a família como o contexto 
para compreender a forma pela qual seus membros desenvolvem e modificam 
sua concepção de si mesmos e dos outros e observar o poder que a família tem 
para influenciar a experiência e o comportamento de seus membros”. 

Dessa forma pode-se entender e compreender a influência que este 
sistema familiar exerce sobre os seus membros, e entre uns e outros, de 
maneira sistêmica e circular. Raupp e Menezes (2007), utilizam a definição de 
família feita por Cerveny (1994), onde “a família é entendida tanto como grupo 
social, quanto como uma rede de relações que se fundamenta da genealogia, 
nos elos júrídicos e também na convivência social e intensa” (p. 58). Segundo 
Minuchin (1982) “a família é um sistema aberto em transformação” (p. 56) e 
desta forma vai definindo sua estrutura familiar por meio de um agrupamento 
invisível de exigências funcionais que visa organizar as formas e maneiras de 
interação de seus membros. “Uma família é um sistema que opera através de 
padrões transacionais. Transações repetidas estabelecem padrões de como, 
quando e com quem se relacionar e estes padrões reforçam o sistema” (p. 57). 
Esse padrão transacional familiar apresenta crenças, valores, ritos, hierarquia 
de poder, expectativas, lealdades e também segredos. Estes, muitas vezes são 
transgeracionais, ou seja, passados de geração em geração, mesclados com 
vergonhas e culpas, unindo os membros da família em torno de caos e confusão 
de modo não declarado e impedindo o crescimento dos indivíduos e da família 
como um todo.

Para entender melhor o significado do termo transgeracionalidade, usamos 
a definição dada por Wagner e Falcke (2005), e usada por Raupp e Menezes 
(2007), ”referindo-se à transgeracionalidade como o resgate dos componentes 
que perpassam a história familiar e se mantêm ao longo das gerações” (p. 59). As 
autoras referem também Groisman (2000) para assinalar que “o hoje é o ontem 
com outro cenário, outra roupagem, outros personagens, só que a essência é a 
mesma” (p. 59).

A herança transgeracional, por intermédio da repetição dos padrões 
interacionais, não necessariamente torna-se um problema. Isso começa causar 
preocupação, no momento em que esta repetição impede as mudanças no 
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sistema familiar, o crescimento deste e de seus membros e, segundo Raupp e 
Menezes (2007), torna a família disfuncional.

Percebe-se, na história da família Pontes, que a dependência química de 
Augusto e, consequentemente de Ester, continua sendo uma grande preocupação 
de seus pais, pois quando Augusto era adolescente, eles também buscaram 
terapia familiar na mesma instituição, inclusive Ester participou de algumas 
sessões. A drogadição influenciou a formação e o desenvolvimento da família 
nuclear de Augusto, uma vez que ele e Ester não deram conta da demanda e da 
responsabilidade de cuidarem sozinhos das filhas, precisando sempre do auxílio 
das avós. Porém, ao invés de Filó e Clara repetirem o mesmo padrão dos pais, 
elas transformam essa experiência em conhecimento consciente, implicando 
diretamente em mudanças significativas na família, segundo Raupp e Menezes 
(2007). E apesar de Filó e Clara não terem se tornado dependentes químicas, 
elas não aceitam o comportamento adicto de seus pais e cobram uma mudança 
de atitude deles frente a isso.

Todas essas relações interpessoais não ocorreriam se não levássemos em 
consideração a união, o apego e os vínculos. De acordo com Zimerman (2010), 
a ideia de vínculo baseia-se na indiscutível proposição de que “o ser humano 
constitui-se sempre a partir de um outro” (p. 21). O mesmo autor traz a definição 
de vínculo de Bion: “Vínculos são elos de ligação - emocional e relacional - que 
unem duas ou mais pessoas, ou duas ou mais partes dentro de uma mesma 
pessoa” (p. 23).

Quanto à teoria do apego, Nichols (2007) refere John Bowlby, que diz que 
“os casais lidam um com o outro de uma maneira que reflete sua história de 
apego” (p. 110). Também refere Susan Johnson, que emprega a teoria do apego 
“para desconstruir a dinâmica familiar em que um parceiro critica e se queixa, 
enquanto o outro fica defensivo e se afasta”, e que essa teoria sugere que “a 
crítica e a queixa são um protesto contra a disrupção do laço de apego” (p. 110).

Para Bowlby (1989), “a teoria do apego considera a propensão para 
estabelecer laços emocionais íntimos com indivíduos especiais como sendo um 
componente básico da natureza humana” (p. 118), e desenvolve-se primeiramente 
pela relação mãe-bebê, sendo complementada por interações com o pai, ou 
por outras figuras parentais substitutas, onde a criança passa a ser influenciada 
ao longo de seu desenvolvimento pela maneira como é tratada por estes. Na 
primeira infância os laços estabelecem-se com os pais em busca de “proteção, 
conforto e suporte” (p. 118). Já durante a adolescência e vida adulta, esses 
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laços, apesar de persistirem, complementam-se por novos laços, geralmente 
de natureza heterossexual. Ainda segundo o mesmo autor, “a capacidade para 
estabelecer laços emocionais íntimos com outros indivíduos, às vezes no papel 
da figura que busca ser cuidada, é considerada como traço principal do efetivo 
funcionamento da personalidade e saúde mental” (p. 119).

Identificam-se três modelos de apego, de acordo com Bowlby (1989), 
juntamente com as condições familiares que os promoveram: apego seguro, 
resistente e ansioso e ansioso com evitação. Por apego seguro, entende-se 
aquele “onde o indivíduo está confiante de que seus pais (ou figuras paternas) 
estarão disponíveis oferecendo resposta e ajuda, caso ele se depare com alguma 
situação adversa ou amedrontadora” (p. 121). Já o apego resistente e ansioso, 
é quando o “indivíduo se mostra incerto quanto à disponibilidade, à possibilidade 
de receber resposta ou mesmo ajuda por parte de seus pais, caso necessite” (p. 
121). No terceiro modelo, do apego ansioso com evitação, “o indivíduo não tem 
nenhuma confiança de que quando procurar cuidado terá resposta e ajuda, mas 
ao contrário, espera ser rejeitado” (p. 122).

Assim, percebe-se que o apego que une o casal Augusto e Ester é o apego 
resistente e ansioso, uma vez que Ester reclama muito e Augusto fica sempre 
emburrado e na defensiva; comportamento que utiliza também com as filhas 
quando estas o criticam. Pensando em vínculos, percebe-se que a dependência, 
reforçada pela co-dependência, também está presente na vida desse casal. 
Ester relata que quando conheceu Augusto, Filó tinha três meses de idade e 
ambas moravam com sua mãe; Augusto era dependente químico, e, ambas as 
famílias aceitaram imediatamente a união “precipitada” [sic] dos dois, pois em 
quatro meses estavam morando juntos e logo Ester engravidou.

Com relação a Filó e Clara, nota-se que desenvolveram um modelo de 
apego seguro a partir do relacionamento com suas avós. Porém, hoje, elas 
cobram de seus pais essa resposta e ajuda, e não a encontram. Nesse momento 
instala-se um conflito, pois os pais não conseguem corresponder às expectativas 
das filhas, e estas então, acabam sempre recorrendo às avós. Fica claro nesta 
história familiar que o principal vínculo de apego de Filó e Clara deu-se com 
as avós, com as quais conseguem estabelecer intimidade e um fluxo livre de 
conversação. Já Augusto e Ester demonstram apego resistente e ansioso, 
mostram intimidade mesclada com hostilidade, insegurança e medo, e procuram 
na droga, o reconforto desses sentimentos. 

Segundo Guerreschi, “a dependência não tem uma ou mais causas, 
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mas é construída em uma circularidade de necessidades e significados que 
restringem o campo das escolhas possíveis a uma única opção: a que se verifica 
no contato com o sujeito” (2007, p. 17). Nesse sentido, pode-se entender que 
para Ester, Augusto representava naquele momento a possibilidade de ter 
uma família e um pai para sua filha. Em contrapartida, para Augusto, Ester 
significava a possibilidade de uma vida diferente, talvez sem a presença das 
drogas, o que não aconteceu, pois em seguida Ester também começou a fazer 
uso de cocaína. A partir deste momento o que passou a unir o casal foi o uso 
ritualístico e compartilhado de droga, o qual se mantém até hoje. Andolfi diz que 
“a escolha do parceiro representa um momento crucial na vida de cada pessoa, 
porquanto nesta escolha convergem como componentes: o ‘mandato’ familiar e 
as expectativas individuais” (1989, p. 84).

Como o casal tinha as filhas pequenas, não podiam fazer uso diário de 
cocaína, então reservavam as sextas-feiras e sábados para isso. Ester diz que 
para preservar as filhas, as deixava na casa das avós (tanto materna quanto 
paterna) e lá permaneciam durante todo o final de semana. As avós, por sua 
vez, eram conhecedoras da dependência química dos filhos e acabavam 
assumindo uma responsabilidade que não era delas: cuidar de Filó e Clara. 
Importante ressaltar que as irmãs sempre ficavam juntas, o que colaborou para 
que as mesmas construíssem um bom vínculo afetivo, formando um subsistema 
fraterno unido e seguro, no qual ambas se apoiam muito.

O assunto da dependência química de Augusto e Ester não era abertamente 
discutido pelas famílias, então, este passou a ser um segredo entre os adultos. 
Porém, tanto Clara como Filó relatam que gostavam muito de ficar na casa das 
avós, onde se sentiam protegidas e cuidadas; referem ter mais intimidade e 
abertura com elas do que com seus pais, mas também não entendiam por que os 
pais ficavam tão ausentes. Percebe-se no relato dessas adolescentes que existe, 
em algum lugar, um vazio, e que elas buscam entender, de forma ávida, esse 
abismo que existe entre elas e seus pais. De acordo com Imber-Black (1994), 
cada cultura e todas as famílias possuem seus próprios segredos. Porém, esses 
segredos bloqueiam a comunicação e a informação entre as pessoas uma vez 
que impedem o conhecimento da verdade, rompem os vínculos e comprometem 
a intimidade, acarretando muitas distorções, confusões, dificuldades e tensões 
no ambiente familiar.   

Nas famílias adictas a negação é utilizada como mantenedora dos segredos, 
podendo iniciar como uma simples mentira e chegar à criação de uma distorção 
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interna da realidade. Conforme essas mentiras e esses segredos tornam-se 
profundos, ocorre o mesmo com a distorção do afeto, culminando com a ausência 
de qualquer comunicação direta sobre os sentimentos - o silêncio. Ainda segundo 
Imber-Black (1994) “a mentira cria segredos, o silêncio mantém segredos e a 
guarda de segredos alimenta a negação” (p. 148). Complementa ainda a autora 
que “é neste meio misterioso que o sistema familiar adicto paralisa-se, ocorrendo 
então, uma incapacidade para compartilhar ou fazer uso do segredo que todos 
conhecem” (p. 148).

Pode-se entender que a dinâmica de funcionamento da família adicta 
desenvolve-se em bases pouco sólidas, exige controle e perfeccionismo, onde 
cada ser adquire um senso muito frágil de self, com ansiedades e sentimentos 
de vergonha e culpa. Tudo isso leva a um fracasso em desenvolver relações 
íntimas legítimas, produzindo mais segredos e impondo limitações interpessoais 
aos seus membros.

A partir desse entendimento, procura-se esclarecer o sentimento trazido por 
Clara e Filó quando relatam que percebem e sentem os pais muito distantes, 
como se houvessem dois grupos: os pais de um lado e elas de outro, com um 
abismo no meio [sic]. Não conseguem sentir a família entrosada, como um núcleo 
familiar. Relatam ser “impossível conversar com eles, pois tudo sempre termina 
em discussão” [sic]. Nesses momentos elas acabam recorrendo às avós, uma 
vez que se sentem acolhidas e entendidas nas suas necessidades.

Pressupõe-se a partir daí, que as avós, cientes das dificuldades de seus 
filhos, assumiram, de fato, a responsabilidade de cuidar de Clara e Filó, com o 
objetivo de mantê-las o mais longe possível de seus pais, principalmente nos 
finais de semanas, que é quando eles faziam uso de drogas. Stanton (1988) 
reforça o exposto acima quando diz que geralmente os drogaditos apresentam-
se como pessoas dependentes e com dificuldade de adaptação, e por isso 
acabam caindo ou recaindo. Demonstram uma necessidade demasiada de 
proteção, e não conseguem, por esta razão, serem funcionais e sentirem-se 
preparados para assumir responsabilidades. As avós ‘abraçaram’ igualmente, o 
cuidado e educação de Filó e Clara durante a semana, quando os pais estavam 
trabalhando. Segundo Ester, em algumas situações, as filhas ficavam a semana 
toda na casa das avós, pois ela chegava tarde, ou estava frio e na manhã 
seguinte já tinha que as levar de volta. 

Dias (1999) fala sobre a importância do convívio dos avós na família, podendo 
ser uma influência positiva ou negativa. Quanto à negativa, pode envolver “mimos 
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e ‘estragos’ que dispensam aos netos, a interferência ou críticas à criação dada 
pelos filhos, bem como transmissão transgeracional de problemas (violência, 
uso de drogas, conflitos)” (p. 91). Com relação à influência positiva, a autora 
apresenta algumas das quais destacamos que “os avós podem ser utilizados 
como uma espécie de defesa contra sentimentos dirigidos aos pais; eles 
diminuem a ansiedade infantil; funcionam como confidentes e companheiros; 
fortalecem a autoestima e independência dos netos, uma vez que não têm que 
provar mais nada e não sentem a necessidade de retê-los junto a si e moderam 
a influência negativa que os pais possam ter sobre os filhos” (p. 91). 

Reforçando a influência transgeracional, Williamson (1982, In Andolfi, 1989) 
refere que “a possibilidade de reequilibrar as dinâmicas intergeneracionais é a 
condição sem a qual não há maturidade psicológica, autonomia e autoridade 
pessoal. A geração adulta pode apoiar os pais adultos sem assumir a 
responsabilidade emotiva ou encarregar-se de seu bem-estar, sua felicidade e 
sua sobrevivência” (p. 88).

Nota-se nesse cuidado das avós, uma genuína preocupação em afastar 
Filó e Clara do convívio direto com o uso de drogas, no sentido de preservá-las 
emocionalmente, e, em contrapartida, um esforço imenso em manter as relações 
familiares, na tentativa da família continuar unida. Segundo Stanton (1999, In 
Gigliotti, 2007), o medo da separação é muito presente na família adicta, tanto 
nesta quanto no indivíduo.

O que chama a atenção nesta história familiar é a quebra do segredo e 
da negação que ocorre na terceira geração, ou seja, no momento que Filó e 
Clara crescem e passam a perceber a gravidade da situação de seus pais, elas 
rompem o silêncio e trazem a problemática da dependência química à tona, 
questionando-os e mostrando o quanto isso as incomoda e compromete as 
relações familiares.

Nunes et al. (1999, In Pratta & Santos, 2009) ressaltam que o risco da 
dependência, tanto do tabaco quanto do álcool, passa a ser maior quando os 
indivíduos apresentam na sua história familiar a presença destas substâncias, 
principalmente pelo uso dos pais.

Os dados obtidos no estudo realizado por Pratta e Santos “revelam que o 
uso de substâncias psicoativas por pessoas próximas aos adolescentes, como 
por exemplo, pais e amigos, podem funcionar como um estímulo para o uso 
destas pelos mesmos, uma vez que pais e amigos funcionam como modelos de 
identificação para os adolescentes” (2009, p. 40).



52

Filhos e a Dependência Química dos Pais: – M. T. R. Bonissoni; H. C. Hintz

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 5(1), julho, 2014 (41-59)

Já Kalina (1987), ressalta que, geralmente jovens que consomem drogas 
são influenciados pela dependência química de seus pais, apresentando uma 
predisposição adquirida em casa. Entretanto, muitos desses jovens conseguem 
ficar isentos dessa indução e mostram-se maduros prematuramente, com senso 
de responsabilidade e hábeis para cuidar de seus progenitores.

Bowlby reforça esta ideia quando diz “que modelos representacionais 
inadequados, mas persistentes, coexistem frequentemente com outros mais 
apropriados” (1979, p. 134). 

Pode-se entender que para Filó e Clara poderem deflagrar esse drama 
familiar, elas foram preservadas desse comportamento doentio; nesse ponto 
considera-se de fundamental importância o suporte dado pelas avós, oferecendo 
a elas um ambiente tranquilo e uma base emocional e afetiva adequada, 
possibilitando um processo de identificação saudável. Neste caso, Pratta & 
Santos (2009), destacam a importância do papel dos pais, os quais representam 
um modelo no processo de desenvolvimento dos filhos. Porém nesta família, 
esse modelo de identificação deu-se por meio das avós.     

  Barros (1987, In Dias, 1999), refere “que a relação dos avós com seus 
netos é essencial para o desenvolvimento da subjetividade desses netos que 
não têm os pais como única referência” (p. 92). Comenta também Barros (1987, 
In Dias, 1999), que os avós acabam relembrando suas próprias experiências com 
relação à criação de seus filhos, e que “é através dessas diferenças entre seu 
passado, como pais, e seu presente, como avós, que se pode traçar um perfil da 
relação entre eles e os seus netos, resgatando, através destes últimos, aquela 
vida que não foi possível ser vivida, numa reflexão de suas vidas passadas” (p. 
92).

Dessa forma podemos entender que, o que essas avós fizeram de forma 
brilhante pelas netas, foi um resgate do que não conseguiram fazer pelos 
seus filhos. Filó e Clara, por sua vez, entram na história familiar para resgatar 
o funcionamento de relações mais funcionais dessa família, na tentativa de 
modificar e/ou flexibilizar seus padrões relacionais, alterar as regras que 
influenciam o seu funcionamento e que dão o “ritmo” do relacionamento de 
seus integrantes. Gigliotti refere que “o comportamento de qualquer membro da 
família afeta e é afetado por todos os outros” e que “uma mudança vivida por um 
membro da família trará mudança para todo o sistema” (2007, p. 218).

Buscando compreender a atitude de repúdio ao comportamento adicto dos 
pais por Filó e Clara, faz-se necessário um resgate histórico, pois precisamos 
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considerar que a geração dos pais de hoje foi a dos adolescentes do final dos anos 
70 e início dos 80. Neste período histórico do Brasil, houve a queda da ditadura, 
a retomada da democracia, e um afrouxamento das regras de comportamento 
e, consequentemente, de conduta dos jovens de então. Esse processo levou 
muitos desses jovens a novos experimentos, dentre eles o uso de drogas; e 
muitos destes, tornaram-se pais, dependentes químicos, e hoje são cobrados 
pelos seus filhos que não concordam com esse modo de vida.                                                                                        

Reforçando o exposto acima, Outeiral (2008) refere um texto da Folha de 
São Paulo, caderno Folhateen, de 19 de julho de 2004, que diz: “Filhos estimulam 
os pais a largar o vício. Numa inversão de papéis, adolescentes pressionam pais 
a buscar ajuda para deixar de fumar maconha. No laboratório da Universidade 
Federal de São Paulo, muitos dos pacientes têm mais de 40 anos” (p. 3). Na 
capa do caderno Folhateen está escrito: “Apagando o vício. Cobrança dos filhos 
leva pais a buscar ajuda para deixar de fumar maconha”. 

Isso fica claro com relação à dinâmica apresentada pela família Pontes, 
pois, percebe-se uma falta de responsabilidade dos pais com relação às suas 
filhas, havendo uma inversão de papéis, no qual Filó e Clara passam a ser suas 
cuidadoras, desempenhando o papel de filhas parentalizadas.

Rios Gonzáles fala sobre confusão de papéis na estrutura familiar, e que “há 
muitos filhos e filhas que têm que se fazer de figuras substitutivas dos pais. São 
‘vice-pais’ ou ‘vice-mães’ quando não têm nem a maturidade emocional, nem a 
fortaleza física que exige tal tarefa. Esses ‘filhos parentalizados’ ou ‘genetoriais’ 
são outra causa que conduz ao adoecer das famílias” (2006, p. 59).

Nesse momento, torna-se necessário aprofundarmos um pouco mais o 
significado de filhas parentalizadas, a fim de entendermos a dinâmica familiar 
que a envolve. Levy explica que “na parentalização o que ocorre é que os 
filhos, por uma dívida de gratidão impagável, seriam obrigados (consciente ou 
inconscientemente) a tentar saldá-la, oferecendo sua própria vida em sacrifício” 
(2006, p. 78).

Ainda sobre o mesmo assunto, Aun (2007) descreve parentalização como 
sendo “um processo no qual um dos membros da família participa do acerto 
de contas familiares, colocando-se e sendo colocado em posição parental, 
implicando situações de sacrifício, ou de exploração, ou de vítima, ou de salvador, 
etc., mantendo a unidade familiar” (p. 379).  Ainda segundo Aun (2007), a questão 
da parentalização deve ser vista como um “processo natural do desenvolvimento 
familiar e, ao mesmo tempo - os autores diriam dialeticamente - é também o 
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principal processo de patogenicidade relacional ou sistêmica” (p. 379). 
Por meio do relato familiar fica evidente que Clara, apesar de ser a mais 

nova, era quem mais assumia esse papel e era considerada pelos outros 
membros da família como a mais “responsável, ‘certinha’ e organizada” [sic], 
talvez pelo fato de ser a única filha do casal, uma vez que Filó é filha só de 
Ester. Porém, Clara relata não querer mais essa responsabilidade para ela, e 
que esse papel é dos pais; dessa forma, apoiada por Filó, consegue interromper 
o processo patológico, chamando os pais à responsabilidade e forçando-os a 
assumir a posição de adultos nessa interação familiar. 

A partir desse momento, parece que Filó e Clara assumem para si o 
acerto de contas das gerações passadas, rompem o legado familiar por não 
compactuarem com o uso de drogas pelos pais, demonstram descontentamento, 
desaprovação e desestabilizam desta forma, a homeostase familiar. 

   
Situação atual da família Pontes

Com o passar das sessões, o casal começou a questionar-se quanto ao 
casamento, uma vez que Ester dizia não mais reconhecer Augusto e que seu 
modo bronco de se relacionar estava incomodando-a [sic]. Augusto por sua 
vez, se defendia, dizia que sempre agiu assim, ficava visivelmente emburrado, 
baixava a cabeça e não queria mais falar. Essa situação perdurou algumas 
sessões até o momento que Ester revelou não querer mais continuar com o 
casamento e fala em separação. Nesse momento Augusto fica muito fragilizado, 
magoado, chora e parece não entender e não aceitar a ideia de separação.

Levando em consideração o exposto acima, realizamos algumas sessões 
apenas com o casal para que pudessem falar sobre o relacionamento, as quais 
foram bastante densas. Ester revelou que há bastante tempo vem pensando 
sobre isto, mas que não conseguia falar com Augusto, pois acabavam sempre 
discutindo. Na sessão, Ester falou que seu casamento deu-se a três: ela, Augusto 
e as drogas; que muitas situações ocorridas no passado em função do uso de 
drogas ainda a incomodavam, que se sentia muito mal por ter usado droga por 
tanto tempo, existindo a sensação de ter se destruído, a preocupação com o 
exemplo passado para as filhas, como também a cobrança das mesmas hoje. 
Augusto fica muito angustiado em ouvir isso e quando fala, o faz de maneira 
agressiva, eleva o tom de voz e parece não concordar com os argumentos dados 
por Ester. Durante este processo, Ester traz, nas duas últimas sessões, que 
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não está mais usando maconha há aproximadamente um mês e sente-se muito 
bem: - “agora tenho a sensação de ser ‘eu’ novamente, estou enxergando as 
situações de forma diferente, talvez com mais clareza” [sic], e cobra de Augusto 
uma posição frente a isso. Augusto diz querer parar e que vai fazer isso quando 
terminar o estoque de maconha que tem em casa. Após alguns impasses quanto 
à separação, ambos resolveram buscar também ajuda individual. Ester diz que 
vai voltar a frequentar os grupos de NA (Narcóticos Anônimos) e Augusto solicita 
uma avaliação psiquiátrica e terapia individual. Nesse momento resolvemos, 
juntamente com o casal, voltar o foco para terapia de família, contando já na 
próxima sessão com a presença de Filó e Clara.

Após todas essas idas e vindas do casal, observa-se o quanto estão 
indecisos e inseguros com relação à separação. Percebe-se que quem uniu 
esse casal foi a droga, e quando esta perde sua força, parece não conseguir 
mais cumprir seu papel e o casal diz não se reconhecer mais. De acordo com 
Stanton (1988), o casamento que se deu em função da droga, ou na presença 
desta, tem maior probabilidade de se dissolver a partir do momento que um, ou 
ambos, resolve parar com o uso da substância. Nesse momento, as situações 
e atitudes que antes aconteciam de forma ‘natural’ (grifo nosso), agora trazem 
desconforto e intolerância. Com a retirada da droga desse triângulo, fica um 
vazio, um espaço no qual o casal não conhece e por isso não sabe como agir. 
É como, se agora, cada um olhasse para o outro e visse refletida apenas a sua 
individualidade, perdendo a identidade como casal. Identidade esta, que parecia 
estar emaranhada com a droga.  No momento em que uma é retirada, a outra 
automaticamente desaparece. 

Stanton (1988) coloca que prestar atenção à qualidade e à estrutura de 
funcionamento das famílias que tem membro dependente químico é muito 
importante, porém não podemos deixar de levar em consideração a etapa do 
ciclo vital em que esta família se encontra.

Corroborando com esse pensamento, Carter e McGoldrick referem que 
“embora o processo familiar não seja, de modo algum, linear, ele existe na 
dimensão linear do tempo” (1995, p. 11). Nesse sentido, as autoras colocam 
ser muito difícil avaliar o tamanho do impacto em termos de modelador de vida 
que uma geração exerce sobre as outras. Isso se dá, pois têm de três a quatro 
gerações interagindo simultaneamente, porém em ciclos de vida diferentes. 
Enquanto uma geração está avançando em termos de idade, a outra está 
experimentando a sensação de ninho vazio, a próxima situada como adulto-
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jovem, envolvida com carreira e com a constituição da sua própria família, e a 
quarta sendo introduzida no sistema. 

Com relação à família Pontes, percebe-se uma dificuldade de 
independência de Augusto com sua família de origem, permanecendo ligado 
a ela emocionalmente, mantendo alguns comportamentos infantilizados, e 
muitas vezes transferindo essa dependência emocional para Ester. Stanton 
(1988) explica esse comportamento quando diz que a maioria dos dependentes 
químicos mantém fortes laços emocionais com sua família, embora apresentem 
arroubos de independência. 

Ao avançar o ciclo de vida para o casamento, Ester e Augusto já iniciam 
essa fase numa tríade, onde Filó, filha de Ester está inserida. Em seguida nasce 
Clara, e o casal, além de tudo isso, está sempre acompanhado pelas drogas. 
Pode-se pensar que esse casal não teve tempo, nem espaço para se constituir 
enquanto casal e desenvolver suficiente intimidade, a fim de construir uma base 
emocionalmente sólida. Percebe-se, ainda segundo Carter e McGoldrick (1995), 
que esse casal não conseguiu avançar uma geração, no sentido de tornarem-
se cuidadores da nova geração, ou seja, de suas filhas, precisando contar com 
o auxílio das avós para isso, desde o início da constituição da família nuclear. 
No momento que essas filhas tornam-se adolescentes, parece instalar-se a 
principal crise familiar, pois as estruturas frágeis que se mantiveram firmes até 
agora estão ameaçadas a ruir, ocasionando um mal estar geral em todos os 
membros da família, culminando com a possibilidade do casal encontrar-se 
na “crise do meio da vida” (p. 20). De acordo com as autoras referidas acima, 
esse processo pode estar interferindo no relacionamento conjugal, por um ou 
ambos os cônjuges, no sentido de avaliar satisfações e insatisfações, tornando-
se necessárias algumas renegociações com relação ao casamento, podendo 
resultar, inclusive, em divórcio.

Neste momento, tendo em vista que a família segue em terapia, não é 
possível finalizarmos o entendimento do caso, pois muitas situações ainda 
poderão ocorrer no sentido de resolução desta conflitiva familiar. 

Considerações finais

Pela lente desta vivência clínica, observa-se como a dependência química 
afeta e causa sofrimento para os indivíduos e consequentemente para suas 
famílias. Geralmente famílias adictas mostram-se instáveis, desestruturadas e 
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fragilizadas, e em função disso todas as relações interpessoais ficam corroídas, 
principalmente dos que convivem diretamente com ela, como cônjuges, filhos, 
pais e avós. Nas famílias onde os pais são dependentes químicos, percebe-
se um ambiente caótico, uma vez que os filhos ficam à mercê da droga, ou 
no mínimo, em segundo plano. Possivelmente esses filhos não terão suporte 
emocional para conviver afastados da droga, e terão poucas oportunidades 
para estabelecerem identificações parentais saudáveis, passando a entender, 
implicitamente, a mensagem de que a droga pode trazer benefícios, e acabam 
reproduzindo o modelo dos pais.

Porém, há situações em que os filhos conseguem diferenciar-se do 
comportamento dos pais dependentes químicos, mantendo-se íntegros e 
preservados. Nesse processo, encontram-se algumas variáveis com significados 
diferentes que determinam a forma e a reação dos mesmos diante desta 
impactante realidade.

Com relação à família Pontes, percebe-se que o papel exercido pelas avós 
pode ser considerado uma variável de fundamental importância, uma vez que 
possibilitou que as netas fizessem um processo de identificação saudável, 
não sofrendo um impacto negativo dessa situação. Aliás, permitiu que elas 
rompessem o círculo da dependência, colocando em xeque a homeostase 
familiar, resgatando seus papéis de filhas adolescentes e cobrando dos pais 
uma postura adulta e de responsabilidade frente à família.

Em contrapartida, e não menos importante, consideramos como outra 
variável, o desenvolvimento de um comportamento resiliente por Filó e Clara. 
Walsh (2003, In Landau, 2004) define resiliência “como a capacidade de reagir 
à adversidade, ficar mais forte e com mais recursos. É um processo ativo de 
resistência, autorrecuperação, e crescimento em resposta à crise e ao desafio . . 
. a habilidade para suportar e reagir aos desafios da vida” (p. 36).

O referido acima auxilia no entendimento do comportamento e das atitudes 
de Filó e Clara nessa família, uma vez que, ao invés de sucumbirem ao uso de 
drogas, elas criam uma capacidade de equilíbrio “onde os aspectos positivos 
de suas experiências tomam o lugar correto e parecem integrados com os que 
foram negativos” (Bowlby, 1989, p. 130), aceitando, desta forma, as próprias 
experiências.

Tendo em vista a relevância desse tema, não há a pretensão de esgotá-lo 
neste trabalho, mas sim demonstrar a importância e a necessidade de se ter 
mais conhecimento sobre a dependência química de pais e o impacto que isso 
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provoca no universo familiar, principalmente quando os filhos não concordam 
com esse modo de vida. É preciso entender esse novo caminhar inter-relacional 
e inter-geracional, que apesar de não muito comum, não retira a droga do papel 
principal do drama familiar, permanecendo um problema multifatorial, complexo, 
que envolve o indivíduo, a família e a sociedade como um todo.
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Descobrindo a Sua Canção
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Resumo

Usando a música como o pano de fundo para ser o guia do indivíduo e da 
família em relação a seu verdadeiro centro, este artigo edita a experiência da 
aplicação de uma técnica vivencial, que enriquece o trabalho clínico e de orien-
tação escolar/profissional dos terapeutas.
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Discovering Your Song

Abstract

Using music as a  background to be the guise of the individual and of the 
family in relation to its true Center, this article edits the experience in the applica-
tion of a vivencial technique, that enriches the clinical work as well as the School 
and Professional guidance of therapists.
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A música é o único lugar onde todos são 
um. Tocando ou cantando não há diferença de 
idade, sexo, cor, classe social ou cultural.      

                                                   É nela que todos são um.
                         Emicida (Rapper Paulista)

Este artigo é resultado de uma experiência vivencial que cria-
mos e apresentamos em Belo Horizonte, em 2012, no IX Sim-
pósio da Associação Brasileira de Terapia Familiar, com o tema: 
A Terapia Familiar e as Famílias na Contemporaneidade: Teorias, Práticas e 
Criatividade.

Nossa ideia nasce a partir do PowerPoint “A canção dos homens africanos”, 
em montagem feita por Mari Caruso Cunha, onde há o texto de Tolba Phanem, 
poeta africana, lutadora pelos direitos civis das mulheres e escritora, que diz: 

Quando uma mulher, de certa tribo da África, sabe que está grávida, 
segue para a selva com outras mulheres, e juntas rezam e meditam até 
que aparece ‘a canção da criança’. Quando nasce a criança a comunidade 
se junta e lhe cantam a sua canção. Logo, quando a criança começa sua 
educação, o povo se junta e lhe cantam a sua canção. Quando se torna 
um adulto, a gente se junta novamente e canta. Quando chega o momento 
do seu casamento a pessoa escuta a sua canção. Finalmente, quando sua 
alma está para ir-se deste mundo, a família e amigos aproximam-se e igual 
como em seu nascimento cantam a sua canção para acompanhá-lo na ‘via-
gem’. Nesta tribo da África há outra ocasião na qual os homens cantam a 
canção. Se, em algum momento da vida, a pessoa comete um crime ou um 
ato social aberrante, o levam até o centro do povoado e a gente da comuni-
dade forma um círculo ao seu redor. Então, lhe cantam a sua canção. A tribo 
reconhece que a correção para as condutas antissociais não é o castigo; é 
o amor e a lembrança de sua verdadeira identidade. 
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Quando reconhecemos nossa própria canção já não temos desejos 
nem necessidade de prejudicar ninguém. Teus amigos conhecem a ‘tua 
canção’ e a cantam quando a esquecer. Aqueles que te amam não podem 
ser enganados pelos erros que cometes ou as escuras imagens que mos-
tras aos demais. Eles recordam tua beleza quando te sentes feio; tua totali-
dade quando estás quebrado; tua inocência quando te sentes culpado e teu 
próprio propósito quando estás confuso.

Partindo deste texto buscamos refletir sobre o poder do ritmo e da música 
na ordenação das relações afetivas no indivíduo e em sua vivência dentro de seu 
sistema familiar nuclear, de origem e extenso.

Desde o início da vida a sensação de nos movermos dentro de nosso pró-
prio ritmo, inserido nos ritmos do mundo a nossa volta, é experiência absolu-
tamente positiva. Da mesma forma, quando estamos em dissonância com as 
circunstâncias, nos sentimos alienados e alienantes.

Torna-se fundamental para o indivíduo, encontrar seu próprio ritmo natural. 
Este o faz se sentir em harmonia com a natureza e com sua própria natureza 
interior - “isso é estar em concordância com o próprio centro mais profundo, seu 
ambiente e mesmo com o Grande Círculo da vida e da morte.” (Signell, 1998, 
p. 70)

Quando nos perdemos de nós, de nosso centro, somos invadidos por uma 
falsa ideia de identidade. Nas famílias onde se formam fortes coalizões afetivas, 
muitas delas transgeracionais, vamos encontrar pessoas vivendo a vida não vi-
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vida de seus pais, avós ou bisavós, não se dando conta de que estão desconec-
tados de si mesmos. Funcionam como que no piloto automático, reproduzindo 
histórias com nova estampa funcional, que no fundo impede que sua história 
seja realmente sua, isto é, que o identifique como o ser único que é. É essencial, 
portanto, encontrarmos nosso próprio ritmo para nos reconhecermos através 
de nossa canção e música; reconhecermos e/ou recordarmos quem realmente 
somos.

Os povos das mais diferentes culturas têm, pelos sons que os representam, 
seu reconhecimento musical. Stewart coloca que:

A semente musical – as chaves primordiais dos estados alterados de 
consciência e da modelação do som (a música metafísica) – manifesta-se 
nas linhas de menor resistência de cada cultura. A linha ou canal mais am-
plo é o da imaginação comunitária, expressa como música nacional ou fol-
clórica... Se tentarmos manter nossa consciência viva através da música, 
devemos empregar uma música que reflita uma presença eterna (1989, p. 
46-48).

Quando ouvimos um tango, o povo argentino nos vem à mente, uma polca 
nos lembra os finlandeses, o fado nos remete aos portugueses, assim como a 
bossa nova e o samba falam de nós brasileiros. O blues e o jazz, além de lem-
brar o povo norte-americano, nos enviam ao descendente afro-americano. O 
dedilhar da cítara (instrumento musical de origem indiana, da família do alaúde) 
leva aos povos indianos. 

Além dessas melodias que lembram diferentes povos, temos os hinos na-
cionais que manifestam o pertencimento de uma população ao seu torrão natal, 
à sua história remota, e a todos os eventos nodais de seu povo. Estes encadea-
mentos sonoros são de tal importância, que sempre são executados em cerimô-
nias que ratificam o pertencimento de determinado indivíduo àquela nação, sen-
do este pertencimento reconhecido pelos indivíduos de outras nacionalidades.

Esta importância se deve ao fato de que cada homem, cada família, cada 
casa e povo “tem o seu centro do mundo, seu ‘ponto de vista’, seu ponto imanta-
do, que é concebido como o ponto de junção entre o desejo coletivo ou individual 
do homem e do poder sobrenatural de satisfazer a esse desejo, quer se trate de 
um desejo de saber ou de um desejo de amar e agir” (Brandão, 1987, p. 59). 
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A música nos traz também a capacidade de reconhecer a natureza, quando 
através das dissonâncias sonoras se distingue as passagens e as variações 
desta, com os diferentes deslocamentos de seus centros. Como exemplo, te-
mos, proveniente da música barroca, a obra mais conhecida de Antonio Vivaldi, 
Le quattro stagioni, em português As Quatro Estações. Composta em 1723, são 
quatro concertos para violino e orquestra que vinham acompanhados por um 
soneto ilustrativo impresso na parte do primeiro violino, cada um sobre o tema 
da respectiva estação. Não se sabe a origem ou autoria desses poemas, mas se 
especula que o próprio Vivaldi os tenha escrito (Wikipédia).

A questão do centro, portanto, é valiosa porque está vinculada a ideia de 
um canal de comunicação. Já na era paleolítica, descreve Eliade, pode-se supor 
que existisse “um ‘sistema’ cosmológico articulado a partir da experiência fun-
damental de um ‘centro de mundo’ em torno do qual está organizado o espaço” 
(2010, p. 37). O arcaísmo desta ideia revela o registro de uma tradição herdada 
da mais antiga pré-história.

Para aprofundarmos o entendimento deste conceito do centro como canal 
comunicador, precisamos trazer à memória o deus grego Apolo, seu mito e sua 
função.

     
O mito de Apolo 

Apolo é o irmão gêmeo de Ártemis, filhos de Zeus e Leto, uma deusa da 
noite. É o deus inspirador e guia do povo, Seu pai lhe enviou uma mitra de ouro, 
uma lira e um carro puxado por cisnes. Após ter ficado em uma longa fase ini-
ciática no país dos Hiperbóreos (para além da Terra do Vento Norte) e retornar 
à Grécia, num verão, “chegou a Delfos, entre festas e cantos. Até mesmo a 
natureza se endomingou para recebê-lo: rouxinóis e cigarras cantaram em sua 
honra; as nascentes tornaram-se mais frescas e cristalinas” (Eliade, 2010, p. 84). 
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Apolo com sua lira inebriava o povo com seu som e suas músicas, e con-

seguia equilibrar e harmonizar os desejos. Seu objetivo, tal como o dos compo-
nentes da tribo africana, era orientar as emoções instintivas humanas para uma 
progressiva reflexão, canalizando-as para o desenvolvimento da consciência e 
para um ideal de cultura e sabedoria.

Ao nascer, Apolo reclamou pedindo “a lira e seu arco recurvado”, pois tinha 
como missão revelar a todos os desígnios de seu pai, Zeus. É o mestre do canto, 
da música, da poesia, o condutor das Musas e pai de Orfeu, do qual falaremos 
em seguida.

Orfeu nasce da relação de Apolo com Calíope, a mais importante das nove 
musas, responsável pela poesia heroica e da grande eloquência. Calíope tem 
“ar majestoso, a fronte cingida de uma coroa de ouro... Ornada de grinaldas, 
com uma das mãos empunha uma trombeta; e com a outra em poema épico” 
(Commelin, p. 74). 

 Orfeu sempre foi vinculado ao mundo da música e da poesia e considera-
do músico, poeta e cantor célebre. Tal como seu pai, também era um educador 
da humildade tendo tirado o povo da Trácia da selvageria e levando-os para a 
civilização. Casou com a ninfa Eurídice, que dizia ser “a metade de sua alma” 
(Brandão, 1987, p. 142). Quando esta morreu ele desceu ao Hades e com sua 
cítara e sua linda voz provocou inúmeras mudanças no mundo dos ínferos, tanto 
que comovidos com sua obstinação Hades e Parséfone, os deuses do mundo 
dos mortos, resolveram que Orfeu teria sua Eurídice de volta.

Para tal, impuseram-lhe uma condição: ele poderia conduzi-la para fora do 
mundo das trevas, indo à frente e com ela o seguindo. Mas, não poderia vol-
tar-se para certificar-se se ela estaria lá ou não, ouvisse ou pensasse qualquer 
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coisa, até que tivessem ultrapassado os limites das sombras. Entretanto, movido 
pela dúvida, pela saudade e pelo desejo de rever seu grande amor, desobede-
ceu a ordem dada, e voltou-se para trás, ainda chegando a vê-la morrendo uma 
segunda vez e esvaindo-se para sempre numa sombra. 

Quando Orfeu morreu sua lira foi parar na ilha de Lesbos, principal berço da 
poesia lírica da Hélade grega.

Brandão nos dá a seguinte explicação do olhar para trás: 
É assim que olhar para a frente é desvendar o futuro e possibilitar a 

revelação; para a direita é descobrir o bem, o progresso; para a esquerda é 
o encontro do mal, do caos, das trevas; para trás é o regresso ao passado, 
às hamartíai, às faltas, aos erros, é a renúncia ao espírito e à verdade (1987, 
p. 145).

Ao olhar para trás, Orfeu prendeu-se, pois apegou-se ao passado, à maté-
ria. Perdeu Eurídice para sempre e por isso não pode mais tocar sua lira e sua 
voz divina não se fez mais ouvir. Perdeu-se como pessoa, músico e cantor já que 
a harmonia se partiu. Brandão diz que a etimologia deste vocábulo significa jus-
tamente “junção das partes” (1987, p. 147). Com sua segunda parte se perdendo 
para sempre, Orfeu perdeu seu complemento; tornou-se cindindo em si mesmo.

Mas todo seu sofrimento e seu final infeliz, sendo despedaçado pelas Mêna-
des (as sacerdotisas do deus Dioniso) por se recusar a ter qualquer companhei-
ra após a perda de Eurídice, o tornou um ser oracular. Músico, profeta e xamã, 
tem o poder de encantar e dominar os animais selvagens, Tanto que, a partir 
dele, surgiu o Orfismo, religião que combinou o todo numa estrutura harmônica. 
“Sua realização genial foi situar o indivíduo e sua relação com a culpa e com a 
reparação da mesma no próprio âmago da religião” (Brandão,1987, p. 155).

Sobre o ritmo

Apolo e Orfeu reinam em nós, os humanos. Desde feto o ser humano tem 
contato com as vibrações – ritmo e som. Especialmente com o ritmo do fluxo 
sanguíneo do cordão umbilical, como também com os batimentos cardíacos da 
mãe e sua voz interna. Sintetizando, desde o início a vida humana é transpassa-
da pelo ritmo e pelo som. Segundo Stewart, ”os sons integrais sempre estiveram 
conosco, em nossa voz ou nos mais toscos instrumentos musicais, bastando 
que quiséssemos ouvi-los” (1989, p. 22).
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Quando se nasce, já se é contido em toda uma dinâmica familiar, que nos 
pensa, fantasia, deseja e comunica; os primeiros movimentos feitos por todos os 
bebês são os movimentos rítmicos da sucção, atendendo a função de nutrição 
para onde a energia vital instintivamente nos direciona.

Com o desenvolvimento da criança, é também através do movimento rít-
mico de braços e pernas que a satisfação, alegria ou o desconforto vão sen-
do demonstrados. Segundo Jung, “uma parte considerável da energia de nutri-
ção e de crescimento deve se transformar em energia sexual e outras formas” 
(Jung,1962, OC V, p. 157, § 206).

Ele chama atenção para duas fases distintas nesta transição: a fase de 
sucção e a de movimentos rítmicos. A primeira caracteriza-se por pertencer to-
talmente à função de nutrição. Mas, na medida em que é usada sem receber o 
alimento, deixa de pertencer exclusivamente à função de nutrição e transforma-
-se em uma atividade rítmica em si, onde posteriormente outra parte do corpo, as 
mãos, aparece como órgão auxiliar. Em seguida os pés e outras partes também 
se inserem nestes movimentos rítmicos.

Desta forma, Jung entende que este trânsito de energia não se dá brusca-
mente na adolescência, mas sim, desenvolve-se durante grande parte da infân-
cia. “A fase da atividade rítmica coincide em geral com a época do desenvolvi-
mento espiritual e verbal” (Jung, 1962, OC V, p. 157, § 206).

Ao estudar os povos antigos e relacionando isto ao homem moderno ele 
conclui que em ambos a atividade rítmica é mais que um jogo; há nela um es-
forço e uma intenção de exercício, com a função de fixar certas noções e ações 
buscando deixar firmemente gravada a transação da energia vital para uma nova 
forma de atividade. Assim da sucção, primeiro movimento rítmico para a fase 
de nutrição, a energia passa em parte para a sexualidade, e em parte para os 
“mecanismos de atração” como para a música e para a dança e finalmente para 
o trabalho (Jung, 1962, OC V, p. 167, §219).

Logo, o fator rítmico representa o caráter peculiar de todos os processos 
emocionais em geral. Os padrões musicais primordiais podem ser usados em 
níveis comunicacionais que vão além das mensagens intelectuais verbais. Re-
conhecemos isto nas repetições dos mantras, que envolvem simultaneamente o 
ritmo da respiração e a visualização das “sílabas místicas” (Eliade, 2010) e nos 
cantos e clamores elementais que contêm poderosa comunicação interior ou 
espiritual.

Toda emoção, em qualquer fase da vida, tem a propensão de se repetir de 
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forma perseverante. Nas relações familiares se reconhece, com muita facilidade, 
um ritmo que lhes é próprio. 

Por exemplo: se em umas famílias o ritmo relacional é intenso e dinâmi-
co, em outras é lento e quase palustre. Existem famílias aonde o ritmo que as 
conduz é do tipo dissonante, ou seja, há uma indefinição em sua estrutura, há 
poucas regras e organização - cada um faz o que quer e como quer. O plane-
jamento é pouco e, muitas vezes, contraditório. Os programas humorísticos da 
rede Globo de televisão “A Grande Família” e “Pé na Cova” trazem esta tônica, 
sendo que no segundo ela se apresenta de modo mais sintomático.

Em outras, temos ritmo tão disciplinado que as relações são bastante regu-
larizadas, com o mínimo de stress, mas com a afetividade pouco calorosa e até 
podendo gerar medo, dependência e insegurança. Um exemplo de família assim 
se tem no filme “A noviça rebelde” (1965), que relata a história verídica da família 
de cantores Von Trapp, antes da chegada de Maria, a noviça e figura principal do 
filme, à casa do capitão.

Já nas famílias onde o ritmo é palustre, pantanoso, os contatos são restri-
tos; não há camaradagem nem brincadeiras. Surge uma sensação de tristeza 
e desconfiança, com a interação pouco vivida e certo grau de fragilidade em 
seus membros. O clima é deprê, muito comum em filmes como Central do Brasil 
(1998), Biutiful (2010), XXY (2007).

O ritmo dinâmico e íntimo é comum em famílias onde o cuidado, o carinho 
e a assistência com os demais estão sempre presentes. Muitas vezes nestes 
casos, há uma predominância do grupo familiar sobre o indivíduo, provocando 
pouco espaço para as identidades pessoais serem respeitadas e se ter certa 
independência. Nos filmes “Entrando numa fria” (2000) e “Entrando numa fria 
maior ainda” (2010) essa situação rítmica está muito bem concebida.

Como nascemos contidos em uma família, que representa uma cultura e 
tempo histórico, e que em sua trajetória traz todo o movimento rítmico de suas 
famílias de origem, seus legados revelados e encobertos, somos desde sempre 
indivíduos em movimento rítmico com a própria existência - com o grande ciclo 
vida-morte-vida.

A relação entre música e consciência, diz Stewart (1989), tanto no indivíduo 
como no grupo é algo que se reconhece desde os tempos mais remotos. A voz 
humana, a respiração, o som, ou a forma ou contorno musical se relacionam por 
uma propriedade da física.
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Sobre a música
     
Segundo Sekeff (2007) a música é aconceitual, isto é, desenvolve “a alter-

nância entre modos de pensar articulados e inarticulados, que, estendendo-se 
para além da prática musical, faculta ao educando combiná-las e utilizá-las na 
solução de outros problemas e tarefas” (2007, p. 31).  

Ela não possui referente. É qualidade pura; refere-se sempre a si mesma, 
à sua estrutura. Segundo a autora “os signos musicais e sua sintaxe relacional 
ganham sentidos diferentes em diferentes culturas, uma vez que a linguagem 
musical é uma forma de nos relacionarmos com o mundo” (Sekeff, 2007, p. 32). 

A música se estrutura no tempo, mas é uma arte não verbal. Falando só de 
si mesma “é capaz de induzir movimentos e de se associar a estados psíquicos 
nos quais espaço e tempo desaparecem ou tomam outras dimensões...” (Sekeff, 
2007, p. 33). Isso sempre provoca efeito direto sobre o ouvinte. Ela é “nossa for-
ma mais elevada de comunicação; há nela uma série de interações complexas” 
(Stewart, 1989, p. 33). O próprio Freud que sempre tentou compreender a razão 
das emoções afetarem o indivíduo, frente à música se viu incapaz de fazê-lo. 

Teria isso sido resultado por se sentir atrapalhado em seus estudos, quando 
ficava isolado, pelos sons do piano de sua irmã, no escritório da casa de sua 
família de origem? Isso o perturbava a ponto de pedir aos pais que retirassem o 
piano da casa, no que foi atendido. E sua irmã ficou prejudicada. 

No universo familiar, com todos seus componentes disputando atenção, 
poder, fazendo alianças e guardando segredos e ressentimentos, é através da 
relação com os irmãos que sentimentos ocultos aparecem e se fazem presentes 
na forma de expectativas.

É muito comum nas famílias, alguém imprimir seu ritmo - como se deu na 
família de Freud, e os demais o seguirem. Isto resulta principalmente de todos 
depositarem sobre este indivíduo suas ideações, este as captar e atendê-las 
bem, tornando-se o regente da música familiar e o centro em redor do qual os 
demais orbitam, como satélites atraídos pelo seu campo magnético vibracional.

Assim, ocorre que nas famílias mais rígidas, muitos perdem e até mesmo 
desconhecem seu ritmo e melodia. Poder mover-se de acordo com o próprio 
ritmo, embalado por sua própria canção é ser saudável e ter senso de totalidade, 
com a noção pertencimento à sua família o que não é a mesma coisa que ter 
uma baixa diferenciação ou ser indiferenciado.
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Como todas as artes a música se relaciona com experiências humanas, 
resultando sempre num movimento afetivo que lhes corresponde. Dentro dela 
o ritmo está presente em todo tipo de vida podendo existir independente de 
qualquer realização auditiva. É ele que responde como “ponto de entrada” das 
experiências musicais, pois o ritmo é antes de tudo AÇÃO. 

Segundo Eliade, a voz humana, mesmo antes de haver a linguagem, é ca-
paz de transmitir ordens, desejos e informações, como também “criar todo um 
universo imaginário por suas explosões sonoras e inovações fônicas” (2010, p. 
38). Portanto a emoção contida se expressa nas diversificações sonoras da co-
municação.

O ser humano, através da emoção estética, o sentimento refinado, é capaz 
de se co-mover com a música que se apresenta em sua forma dinâmica e per-
ceptiva, e constrói-se no tempo. Este é o seu poder, que hoje já se vê presente 
nas pesquisas científicas e que desde sempre era considerada pelos povos anti-
gos como mágica. O Verbo original - o primeiro sopro ou o impulso criador - está 
contido nos diferentes padrões de emissão musical. A resposta humana à músi-
ca é ínfima em relação a toda sonoridade que percorre a totalidade existencial 
do universo.

O que atualmente se denomina de Emoção Musical é o resultado da inte-
ração do ritmo, que penetra em nossa vida fisiológica, pela duração e em nossa 
vida psicológica, pela intensidade. É muito interessante depoimentos de surdos 
mudos que ao assistirem uma canção retransmitida a eles em linguagem libras 
afirmarem terem sido tocados por esta emoção. Os modelos musicais mostram 
assim que podem ser “transmissores de sinais para dimensões que talvez não 
sejam acessíveis por nenhum outro meio prático” (Stewart, 1989, p. 34).

Na história musical brasileira, também tivemos nosso Orfeu, peça teatral 
criada e publicada em 1954 por Vinicius de Moraes - diplomata, dramaturgo, jor-
nalista, poeta e compositor - sob o título Orfeu da Conceição. Em parceria com 
Antonio Carlos Jobim produziu a trilha sonora da peça que estreou no Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro, e na qual, no segundo ato, dedilhando seu violão 
Orfeu fala: “...Todo mundo canta, todo mundo bebe: ninguém sabe onde Eurídice 
está. Eu quero Eurídice, a minha noiva morta, a que morreu por amor a mim. 
Sem Eurídice não posso viver. Sem Eurídice não há Orfeu, não há música, não 
há nada” (Moraes, In Brandão, 1987, p. 171).

Quando o ritmo que conecta o indivíduo ao seu centro é perdido, acontece 
uma dissociação de si mesmo, e então é comum, numa relação de amor, depo-
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sitar no outro a ideia de que ele (a) nos completa. Tal como Orfeu, esquece-se 
de quem realmente se é. Nesse momento se faz fundamental ter-se entoada sua 
canção, principalmente pelos familiares e amigos que amam aquele indivíduo, 
como diz Tolba Phanem. Segundo ela, isto ajuda a restaurar a memória da inte-
gridade àquela pessoa. 

Como já dissemos, a música tem poder comunicador. Age como veículo de 
alta potencialidade para sustentar e transcender os padrões normais de cons-
ciência. Através de suas qualidades melódicas e arranjos diferenciados uma 
mesma canção representa as diferentes situações emocionais por que um indi-
víduo, uma família, um povo, uma nação, uma época passam. 

No filme Retratos da Vida (Les uns et les autres – 1981), direção de Claude 
Lelouch, a canção  Follies Bergères, música de Francis Lai e letra de Boris Berg-
man, é interpretada com diferentes arranjos e que concebem a cidade de Paris 
e seu povo antes da segunda guerra, à época dos grandes musicais - a belle 
époque, a Paris refém da ocupação nazista e a Paris do pós guerra, liberta pela 
chegada das tropas aliadas. 

Nesta trama, as circunstâncias históricas de quatro famílias de distintos paí-
ses - Estados Unidos, França, Alemanha e Rússia - se cruzam, e o que mais as 
une é exatamente a música, a peça clássica do “Bolero de Ravel”, dançada, com 
uma coreografia exuberante, por Jorge Donn em pleno Trocadero parisiense. A 
representação dessa cena ficou tão marcante que se tornou inevitável ouvir a 
música e não associá-la ao filme.

Música, família, indivíduo

Quando minha neta nasceu, sempre cantei músicas para ela dormir, repetin-
do uma ação que fiz com meus três filhos, bem como também fui embalada ao 
som de músicas cantadas pelos meus familiares. Desta maneira minha família 
- de origem, extensa e nuclear - criou o hábito de reconhecer certas canções 
que pertencem ao nosso sistema e que somente por nós são entoadas, que as 
conhecemos. Isso nos dá sensação de pertencimento e exclusividade. Somos 
conectados por um som rítmico e melódico que pertence ao nosso grupo, e que 
nos reforça o senso de conexão ao centro familiar.
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A música, de tal modo, é mais um recurso para a ritualização dos mitos fami-

liares e individuais, sendo a memória destes através dela, resgatada e mantida. 
Por meio da música cada família e cada indivíduo organiza, seleciona, arquiva e 
“deleta” as emoções vividas e que sustentam, mantém e transmitem tais mitos. É 
um canal comunicador que estabelece uma conexão absolutamente rítmica com 
o centro vital de todo ser humano.                                                                  

 Segundo Durckheim, psiquiatra alemão, vive em nós uma sabedoria de 
Vida. Somos a manifestação de uma força mística: o poder da vida, que nos deu 
forma no útero materno (Durckheim, In Campbell, 2008, p. 18).

“Esse tipo de energia representa a força deste poder, fluindo no campo do 
tempo e do espaço. Mas é uma energia transcendente” (Durckheim, In Campbell, 
2008, p. 18), que fica retida em nosso corpo para um determinado compromisso.

Para Durkheim, adoecemos quando esta energia fica retida, porque nos 
fixamos em conceitos ou tarefas específicas, e em emoções e atitudes que im-
pedem o fluxo natural de se dar. Com a energia bloqueada o que ocorre é que 
nos afastamos de nosso centro, de nosso equilíbrio comunicacional. Para evitar 
este bloqueio, temos que ser ‘transparentes ao transcendente’. 

É preciso lembrar, que os povos ancestrais sacralizavam o Céu e os 
fenômenos celestes e atmosféricos, conta Eliade, que para ele significa “uma 
das raras experiências que revelam espontaneamente a ‘transcendência’ e a 
majestade” (2010, p. 37). 

Atendendo ao nosso canto, à nossa canção, nos aproximamos através dela 
de um contato com o transcendente, o contato com uma energia, que vem de 
uma esfera que se encontra para além de nossa capacidade cognitiva, e nos tor-
namos centrados. Entoando nossa canção, garantimos a paz em nós mesmos, 
pois esta energia vital passa a circular e assim se consegue extrapolar a própria 
tradição e cultura e aproximar-se do nível da transcendência, do divino. Para 
Stewart “a música é um eco do impulso da criação divina” (1989, p. 51).

É fundamental termos consciência do poder da música, com seu estímulo 
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abalando o sistema sensorial, motor, afetivo e mental, provocando mudanças 
metabólicas, respiratórias, na pulsação e pressão arterial, e participando nas 
bases fisiológicas das gêneses das emoções. 

Sempre que possível, deve-se evocar as diferentes músicas preferidas ou 
não, ao longo da existência vivida. Esta memória musical ao longo do ciclo vital 
impele o indivíduo a garimpar, descobrir e escolher entre elas, aquela melodia 
que o faz não se esquecer de quem ele é. Aquela que o conserve em seu centro.

Cantar sua canção, a força melódica que o conserva centrado em si, é se 
tornar capaz de reconhecer quem verdadeiramente se é, “pois a voz é nosso 
instrumento primordial de comunicação, de emoção e de inspiração... As suti-
lezas que encontramos no canto são resultado direto de harmonia ou sintonia 
com uma música interior e com sons da natureza” diz Stewart (1989, p. 60) que 
também chama a atenção para o fato de que quando se fala de sons da natureza 
está também se levando em conta, além dos fenômenos do mundo externo, a 
complexidade interacional do corpo-psique humano.

Orientação da vivência
       
Este é um tipo de trabalho que pode ser usado em nossa prática clínica. É 

de fácil aplicação, e de modo geral os participantes se sentem bastante motiva-
dos e disponíveis para fazer. Ao fim do exercício vivencial resulta em afirmações 
de alegria e de prazer, muitas vezes com os participantes cantando as canções 
que os representam. 

Iniciamos o workshop apresentando o PowerPoint “A canção dos homens 
africanos” que funciona como disparador e sensibiliza os participantes para a 
compreensão do trabalho. Logo após fazemos uma apresentação com a explica-
ção e o embasamento teórico. Em seguida os participantes recebem um formu-
lário, que demos o nome de Linha da Vida. Neste formulário constam as etapas 
do ciclo de vida: infância, adolescência, jovem adulto, adultidade e senectude. 
Os participantes preenchem com o nome de, no máximo três canções, que fo-
ram significativas, positiva ou negativamente, em suas vidas e que lhes identifi-
quem. Ao lado pedimos que coloquem a cor que dariam às canções escolhidas.

De todas essas canções selecionadas pedimos que escolhessem apenas 
uma, aquela que melhor o representa, explicando o porquê dessa escolha e da 
escolha da cor. A seguir, pedimos que formassem grupos de quatro pessoas. 
Cada um dirá aos demais qual sua canção, a cor que a representa e a razão de 
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sua escolha. 
De posse desse conhecimento cada grupo irá escolher entre as quatro can-

ções trazidas por seus componentes, aquela que mais o identifica e qual a cor 
que o grupo dá àquela canção. Será escolhido um relator que falará aos demais 
qual é esta canção e a cor dada, explicando o porquê desta escolha pelo grupo. 
Neste momento a emoção de compartilhar é tão intensa que os participantes 
cantam a canção escolhida com bastante entusiasmo.

Este modelo pode ser utilizado em consultório onde o terapeuta irá trabalhar 
com o seu paciente ou grupo familiar, buscando a canção que mais o representa, 
usando criativamente este recurso para ampliar o processo terapêutico. 

Também pode ser desenvolvido nas escolas para diversos fins, entre eles 
no trabalho para orientação da escolha profissional, sendo muito bem aceito 
pelos jovens que aderem e atendem facilmente à proposta.

O conhecimento da simbologia das cores 
       
Segundo Vanna Puviani (2011), terapeuta italiana que desenvolve um tra-

balho com o uso do desenho e das cores, a cor é portadora de emoção e signi-
ficados mentais. Para ela, não há qualquer entidade independente na natureza, 
tudo está em interação e as cores criam um campo magnético de atração sobre 
as emoções. 

Baseando suas reflexões nas cores do Arco-Íris, que reconhece como a 
expressão da capacidade extrema de se ir de um lado ao outro, insígnia de Céu 
e da Terra, temos as seguintes simbologias das cores, que incluem além de um 
significado objetivo, aspectos afetivos, emotivos e espirituais da realidade que 
significam:

“Violeta” a primeira cor do Arco-íris simboliza a urgência do existir, do nas-
cer, de toda a dinâmica: o estado originário.

“Índigo” (azul escuro), a segunda cor, é base indispensável de qualquer 
processo criativo. Cor da noite profunda, das potencialidades introvertidas, do 
movimento centrípeto, do poder feminino que existe em todos nós. Quando os 
estímulos se acalmam há a interação com a emoção e daí surge a capacidade 
para expressar; a intensidade da expressão que quer se propagar. 

“Azul Celeste” (azul claro) é a terceira cor. Cor do céu diurno que atrai nossa 
atenção e transmite paz e curiosidade. Expressa a capacidade de sonhar, deva-
near, imaginar. Fonte da sensibilidade psíquica - percepção da realidade externa 
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e limite dos cinco instintos. O Azul Celeste está presente em toda criança, em 
todo curador.

Essas três cores: violeta, índigo e azul são consideradas expressões do 
lado inconsciente do psiquismo, da noite e de nossa potencialidade original.

“Verde” é a cor do dia, da potencialidade para a possibilidade. Tem a ver 
com crescimento. Exprime o processo criativo da criança, sua autoafirmação, a 
busca e disputa pelo poder. Na natureza tudo que está em crescimento é verde. 
Representa a cor da própria vida. VERDE significa eu sou. Ponto central do 
equilíbrio entre a noite e o dia, entre a cor quente e fria, é o resultado da mistura 
do índigo com o amarelo-ouro. No verde a criança exprime a necessidade de 
crescimento. Expressa a força para superar os obstáculos, a força da própria 
natureza para renascer. Costuma-se usar a expressão “é ou está verde” para o 
principiante, significando que ainda é novato, que precisa amadurecer.

“Amarelo”, saindo do verde para o amarelo há o exercício do crescimento, 
da maturação. O grão verde está em crescimento, mas quando ele fica ama-
relo está maduro, ou seja, passa do crescimento para a maturidade. Tudo que 
escolhemos e recolhemos é amarelo. É a cor da luminosidade por excelência, 
e contrasta com o índigo da noite. Por exemplo: quando ao viajar escolho meu 
itinerário, para aonde vou, isto representa a cor amarela, que também significa 
a seletividade, capacidade de escuta, criatividade, capacidade de escolha e de 
intuição. Em correspondência com o corpo humano, esta cor é ligada ao nariz, 
pela capacidade de “farejar”, intuir o que vem.

“Laranja” pode-se definir como a cor da manutenção da escolha feita, a 
decisão assumida que se mantém no tempo. Quando a criança não completa as 
coisas é importante que o laranja seja introduzido para ajudar a fixar, a criar per-
manência. Fazer desejar é expressão do laranja. Fazer esperar e ser atendido é 
o laranja.  Cor do outono indica um progressivo aumento de energia e calor - é a 
cor da evolução que representa viver até o fim os aspectos da realidade escolhi-
da fixando a evolução física, intelectual e emocional.

“Vermelho” é a última cor do Arco-Íris e representa a realização do projeto 
inicial contido no índigo. Cor da ação intensa, da velocidade, da energia es-
timulante por natureza. O vermelho é a cor estimulante mais rica em energia 
masculina: expressão da força vital, do desejo de viver intensamente a vida. É a 
primeira cor reconhecida pelos neonatos. Quando a criança está parada ou de-
primida deve ser incentivada a usar o vermelho, que estimula a entrega ao viver, 
ao prazer do silêncio e intimidade.



76

Descobrindo a Sua Canção – S. Engelhard; V. Risi

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 5(1), julho, 2014 (60-78)

Cores complementares 
 
“Negro” é a ausência de luz. Matriz onde todas as cores se escondem, re-

presentando a inatividade, o estado de sono. O preto quer dizer a repressão da 
cor e dos condicionamentos interiorizados. É a cor do contorno que normalmente 
a criança faz nos desenhos.

“Rosa” cor que contém em si a perfeição, a revelação de toda a capacidade 
presente na pessoa.

“Cinza” traz o significado do estado de tensão: a capacidade não usada, o 
nebuloso. É um estado de tensão ligado ao não ver, ao não ter consciência de 
suas potencialidades.

“Marrom” é a cor da “joia” de viver. Cor da Mãe Terra, do tronco das árvores 
presentes na natureza. O marrom está ligado a tudo que nasce na vida.

“Branco” todas as cores juntas formam o branco; ponto final do processo 
criativo. É o significado da parte não desenhada; a separação que discrimina 
as diferentes cores. É o espaço que se dá para se exprimir, e que será ocupado 
como se queira. Cada vez que a parte branca se expressa, a folha enche. O 
espaço branco será entendido em sua expressão.

Alguns resultados atingidos
       
Esta oficina foi apresentada em três diferentes estados de nosso país: Rio 

de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso. Compartilhada por diferentes públicos, 
pudemos observar de imediato como as pessoas são tocadas em seu interior 
pela questão da memória-afetiva musical, e como grupos que se formam aleato-
riamente durante a prática estruturam uma analogia musical que os representa.

Pessoas que não se conheciam e que ficaram em um mesmo grupo por 
“acaso”, acabavam encontrando similaridade de interesses e significados mu-
sicais que as uniam, tendo nestas experiências dois grupos trazidos como sua 
referencia rítmica, canções em língua estrangeira. 

Esta situação mostra como o ritmo/a melodia é maior. Ele consegue referen-
dar e unir diferentes indivíduos para além do próprio idioma nativo, corroborando 
e reforçando a ideia de que na música não existe discriminação: todos são um.

Outro aspecto interessante foi a legitimidade reconhecida pelos participan-
tes da ligação entre as canções e as cores escolhidas por cada um para suas 
memórias musicais. Os participantes ao tomar conhecimento dos distintos signi-
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ficados das cores que escolheram para suas canções ficaram surpresos com a 
sincronicidade constatada.

Bastante singular foi a experiência vivida pelos grupos formados nas dife-
rentes experiências. Reunidos de modo breve e aleatório e tendo que escolher 
uma canção que os representasse e lhe conferindo uma cor expressiva, se sur-
preenderam ao constatar quanto o significado desta escolha lhes era pertinente 
e os identificava enquanto grupo.

A riqueza deste trabalho se encontra em seu prazer lúdico, sua forma breve 
e fácil de aplicação, e principalmente por permitir que as emoções se expressem 
e se comuniquem através de outra forma de interação relacional, escapando 
do controle defensivo da lógica racional, aspecto muito desenvolvido de modo 
unilateral no mundo ocidental.

Quando se consegue que a razão seja um caminho reflexivo para a expres-
são das emoções, e não uma reação de defesa e repressão contra as mesmas, 
as relações humanas se aprofundam e se tornam mais capacitadas para lidar 
e compreender melhor as diferenças, que passarão a ser percebidas não como 
antagonismos, mas como representações pitorescas do diferente.

Referências

 

Brandão, J. (1987). Mitologia grega, vol II. Petrópolis: Vozes.

Campbell, J. (2208). Mito e transformação. São Paulo: Ágora.

Commelin, P. (s/data). Mitologia grega e romana. Rio de Janeiro: Tecnoprint.

Eliade, M. (2010). História das crenças religiosas: Da idade da pedra aos misté-
rios de Elêusis, vol.I.    Rio de Janeiro: Zahar.

Jung, C. G. (1962). Símbolos de transformação. OC V. Buenos Aires: Paidós.

Puvianni, V. (2011). O uso do desenho no trabalho clínico. Belo Horizonte: Arte-
sã.

Sekeff, M. L. (2007). Da música, seus usos e recursos. São Paulo: UNES.

Signell, K. A. (1998). A sabedoria dos sonhos: Para desvendar o inconsciente 
feminino. São Paulo: Ágora.

Stewart, R. J. (1989). Música e psique: As formas musicais e os estados altera-



78

Descobrindo a Sua Canção – S. Engelhard; V. Risi

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 5(1), julho, 2014 (60-78)

dos da consciência. São Paulo: Círculo do Livro.

Anotações de aula (2011). Curso: O uso do desenho no trabalho com crianças, 
adolescentes e       famílias – módulo III – Coordenação: Vanna Puvianni, 
Auditório da SPRJ, 18 e 19 de novembro.

2010/04/Canção dos homens. Retirado em 26/03/2013. recriandomeumundo.
blogspot.com/ 

Vinicius de Moraes. Retirado em 28/03/2013. pt.wikipedia.org/wiki/ 

As quatro estações. Retirado em 30/03/2013. http://pt.wikipedia.org/wiki/ 

Retratos da vida, filme. Retirado em 28/03/2013 www.interfilmes.com/fil-
me_19869_retratos.da.vida.html          

Imagem de Apolo. Retirado em 04/04/2013. portalsaofrancisco.com.br  
Imagens clip-art. Retirado em 04/04/2013.

Endereços para correspondência

suelyengelhard@yahoo.com
verarisi@gmail.com

Enviado em 25/06/2013
1ª revisão em 17/11/2013
Aceito em 05/12/2013



Revista Brasileira de Terapia Familiar, 5(1), julho, 2014 (79-95) 79

Transformações no mundo do trabalho, Terapia de Família e Coaching

Ana Silvia B. Teixeira1

Resumo
 

A partir da observação de que as transformações ocorridas no mundo do 
trabalho impactam a vida dos indivíduos e famílias a autora apresenta um estudo 
sobre trabalho, carreira e coaching. A seguir apresenta o relato de um caso em 
que, entre as possibilidades de atendimento através da terapia de família, orien-
tação profissional ou processo de coaching, a autora optou por este último, por 
ser mais adequado à demanda trazida.
       Palavras-chave: transformações; mundo do trabalho; carreira; coaching.
       

Changes in the working world, Family Therapy and Coaching

Abstract
       

From the observation that the changes in the world of work impact the lives of 
individuals and families, the author presents a study on work, career and coach-
ing. The following presents an account of a case in which, among the possibilities 
of care through family therapy, career counseling or coaching process, the author 
opted for the latter, being more suited to the demand brought. 
        Keywords: transformations; world of work; career; coaching.

1 Psicóloga, Terapeuta de Casal e Família, Coach, Assistente Social, Pós-Graduada em Serviço 
Social, 1ª Secretária ATF-RJ 2012/14.
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Introdução

       No atendimento a indivíduos, casais e famílias é comum surgirem aspectos 
relativos ao trabalho, profissão e carreira, impactando a vida de seus membros 
e influenciando a dinâmica familiar. Seja na adolescência, quando o indivíduo se 
depara com a tarefa/desafio de escolher a profissão; na entrada na vida adulta, 
com as demandas do primeiro emprego; na vida adulta propriamente dita, com 
as situações de emprego e desemprego ou na velhice, com a aposentadoria e a 
oportunidade de busca de novas perspectivas de trabalho. 
       Pode-se afirmar que esses aspectos, além de impactantes, vêm também 
se posicionando cada vez mais como fatores de peso na contribuição para o 
desenvolvimento e equilíbrio emocional das pessoas, ocupando um espaço tão 
importante na vida do ser contemporâneo quanto o da família. 
       A partir dessa percepção a autora passou a buscar novas fontes de co-
nhecimento, para além da abordagem sistêmica e dos modelos de psicotera-
pia de casal e família, base de sua formação. A intenção foi ampliar seu olhar 
para entender e refletir sobre as mudanças no mundo do trabalho na sociedade 
contemporânea e as consequentes novas demandas de carreira na vida das 
pessoas. O objetivo foi oferecer um atendimento diferenciado que atendesse a 
essas demandas. 
       Neste artigo, a autora pretende compartilhar seu aprendizado, convidando 
profissionais que trabalham com casais e famílias, independentemente de sua 
abordagem ou do método utilizado, a despertarem a curiosidade de olhar para 
os aspectos do trabalho, profissão e carreira na sociedade contemporânea e 
seu atravessamento na vida das pessoas. E, além disso, convida-os também a 
conhecer recursos que o coaching disponibiliza para trabalhar esses aspectos. 
       Ao longo do texto, o leitor encontrará um breve resumo sobre a trajetória 
do trabalho, permeando a própria condição humana e configurando-se como 
ocupação básica da humanidade; o significado de carreira, como um dos gran-
des desafios impostos pela sociedade contemporânea; uma apresentação do 
processo de coaching como recurso para o atendimento a famílias e o relato de 
um caso, em que ferramentas do coaching foram aplicadas como facilitadoras 
na escolha da profissão.
       Por se tratar de um relato de experiência, não se pretende discutir a questão 
do trabalho ou da terapia de família, mas compartilhar o aprendizado da autora 
em sua busca para entender esse atravessamento nas demandas trazidas à 
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clínica de família.
As transformações no mundo do trabalho e o novo perfil do trabalhador

       A evolução tecnológica, o avanço das ciências, a globalização, a internacio-
nalização da economia e as mudanças sociais, ocorridas principalmente após a 
chegada do século XXI são fatos.
       Consequentemente, no que tange ao mercado de trabalho, ocorreram 
transformações importantes, trazendo novas demandas de produtividade e de 
competências para os profissionais, bem além do conhecimento técnico. Um 
exemplo disso é o novo perfil de profissional exigido pela economia e pelo mer-
cado de trabalho, com diferenciais intangíveis, como iniciativa, criatividade, pai-
xão, proatividade, adaptabilidade e outras além da tradicional produtividade. Ob-
serva-se que essas demandas de qualificação trazem a representação de um 
profissional que possua uma bagagem tanto de autoconhecimento, quanto de 
conhecimentos científico, tecnológico e cultural que o permitam atuar na prática, 
acompanhar a dinamicidade dos processos e manter o equilíbrio. 
       Observa-se ainda, que a administração de recursos humanos acompa-
nhou as transformações. Na medida em que a realidade mudou, ela precisou se 
atualizar para lidar com a nova cultura organizacional de valorização do capital 
humano, defendida por gestores e organizações. Assim, a Administração abra-
çou novas funções, entre elas, a de passar a ter contribuição efetiva junto aos 
resultados dos negócios das organizações. Foi necessário ampliar seu papel em 
relação ao cuidado da sobrevivência, do crescimento e da competitividade dos 
negócios, por meio da promoção do desenvolvimento de profissionais em todos 
os níveis da organização. 
       O profissional vê-se, dessa forma, vivenciando esse novo tempo do mundo 
do trabalho, cada vez mais dinâmico e competitivo; onde decisões precisam ser 
tomadas de maneira rápida; onde agora um profissional dificilmente passa anos 
e anos em uma mesma empresa; onde a noção de carreira e vida foi substituí-
da pela de projeto e onde todos os profissionais são vendedores de si mesmo 
(Garcia, 2013). 
       Portanto, a autora considera de fundamental importância o entendimento 
do contexto do mundo do trabalho, no qual tanto terapeutas quanto clientes são 
atravessados por suas transformações e, da mesma maneira, influenciando e 
sendo influenciados. Assim a autora acredita que, quanto mais o ser humano 
se conhece e quanto mais se preocupa com o que está fora dele, mais evolui e 
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integraliza o mundo externo, podendo contribuir com seu legado. 

Sobre trabalho
 
       Para Krawulsky (1991), “em sua mais ampla concepção o trabalho pode ser 
concebido como o exercício da atividade humana, quaisquer que sejam a esfera 
e a forma sob as quais esta atividade seja exercida” (p. 7). 
       Ao buscar entender o trabalho ao longo de sua trajetória, percebe-se que o 
mesmo permeia toda a condição humana e configura-se como ocupação básica 
da humanidade. Sua evolução vem desde a pré-história até os dias atuais, com 
a nova ordem socioeconômica do capitalismo e a flexibilidade da produção e das 
relações de trabalho. 
       Segundo Bock (2002), os ancestrais da humanidade viviam para sobreviver, 
ou sobreviviam para viver; seu trabalho organizava-se como atividade de coleta 
e mais tarde de caça, não havendo diferenciação de funções, a não serem as 
determinadas pelo sexo e causadas pela especificidade orgânica na reprodução 
da espécie. Desta forma, não havia possibilidades, nem necessidade de grandes 
escolhas em relação ao desempenho de funções, sequer para a sobrevivência 
material.  
       O autor acima citado aponta para o momento seguinte da história da hu-
manidade, na Grécia Antiga, em que ser cidadão, escravo, artesão, pequeno 
camponês ou trabalhador manual não dependia de qualquer tipo de escolha, 
mas da condição de classe da família do indivíduo, ou de acordo com as vitórias 
ou derrotas nas guerras. 
       Assim, chega-se à Idade Média, no sistema do feudalismo, onde a inci-
dência do mesmo fenômeno se apresenta, já que a condição de classe é dada 
pela circunstância do nascimento. A pessoa, independentemente de sua origem 
familiar ser proveniente de nobres ou plebeus, terá mantida essa mesma posi-
ção na sociedade e a ocupação será transmitida de pai para filho; isso acontece 
invariavelmente, como uma determinação divina (Bock, 2002). Neste modo de 
produção, não há perspectiva de mercado, pois as pessoas trabalham para seu 
próprio sustento. O poder e a riqueza são adquiridos por intermédio das guerras 
de expansão, já que seu valor está na extensão da terra; o acúmulo de merca-
dorias e de dinheiro não é referência para riqueza. Cada trabalhador possui seus 
instrumentos de trabalho. Portanto, os meios de produção são de propriedade in-
dividual e o produto resultante da ação do homem sobre o que a natureza dispõe 
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é dividido com o senhor, dono da terra. Nesse contexto, a Igreja, principalmente 
a católica, reforça e legitima essa ordem social com seu enorme poder e o con-
ceito de vocação se traduz apenas pela fé religiosa (Bock, 2003).
       Percebe-se que, até esse momento, o trabalho esteve presente como ocu-
pação básica dos seres humanos, atendendo unicamente a tal propósito. A vida 
laboral confundia-se com a vida doméstica e a profissionalização era determina-
da por nascimento ou por conveniência. 

       Diferentemente do que ocorreu até então, instalou-se a partir daí uma 
transformação histórica particular, na qual ocorreu a supressão de um sis-
tema econômico e sua substituição por uma nova ordem econômica, que 
passou a dominar e controlar o tecido institucional e social, alterando, em 
consequência, valores substanciais relativos ao trabalho e sua significação 
para os indivíduos. Em decorrência, a relação indivíduo-trabalho hoje é 
complexa, delicada e dependente de fatores múltiplos . . . que, combinados, 
vão consolidar uma significação do trabalho singular para cada indivíduo, 
num processo essencialmente subjetivo (Krawulsky, 1991, p. 6).

       Na sociedade contemporânea surge nova possibilidade técnica de organiza-
ção do trabalho.  É o capitalismo pós-industrial, em que a produtividade é cada 
vez mais sustentada pela atividade imaterial das atividades do terceiro setor (o 
de serviços) e não mais fortemente vinculadas aos setores agrícola (primário) 
e industrial (secundário). Nas atividades terciárias, a organização do trabalho é 
bastante diferente. Não é mais o relógio que organiza decisivamente o tempo de 
trabalho. O ingresso no mercado do trabalho é aos 25 anos e, antes disso, a pes-
soa precisa estar totalmente integrada a uma educação que deve ser recebida 
ao longo de toda sua vida, diante da complexidade da sociedade contemporâ-
nea. Desta maneira, chega-se aos dias atuais assistindo, no mundo globalizado 
do trabalho, ao advento de uma sociedade pós-industrial que traz uma profusão 
de novas tecnologias e conhecimentos em áreas até então inexploradas, uma 
nova ordenação do trabalho.

Sobre carreira

       A palavra carreira tem origem no Latim - via carraria -, que significa estrada 
trilha, ou percurso. Seu sentido veio passando por mudanças ao longo da histó-
ria e hoje, quando se fala em carreira, na realidade, está se falando de um dos 
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grandes desafios impostos pela sociedade contemporânea, na medida em que 
o sucesso na profissão passou a estar intimamente ligado à carreira. Não se 
trata mais de escolher uma profissão, concluir um curso superior com direito a 
diploma, buscar um emprego, progredir estavelmente na hierarquia da empresa 
e ascender socialmente. Esta seria uma perspectiva tradicional de olhar para a 
trajetória profissional, pressupondo diferentes fases por meio de um ciclo similar 
ao desenvolvimento humano, em que se partia da exploração de fantasias sobre 
o trabalho e o ingresso no mundo profissional, até o desligamento da empresa, 
ou a aposentadoria (Tolfo, 2002). 
       Esse modelo tradicional de carreira estava em conformidade com um contex-
to estável, em que o emprego era entendido como sinônimo de trabalho. As or-
ganizações possuíam diversos níveis hierárquicos e os empregados aspiravam 
alcançar o sucesso mediante ascensão na carreira. Essa possibilidade tornou-se 
mais refratária atualmente (Tolfo, 2002).

Tanto o planejamento quanto a administração da trajetória profissional 
vêm sendo fortemente influenciados pelo contexto desfavorável que cerca 
o mundo do trabalho, no qual a perspectiva de carreira – assim como de 
emprego – parece estar restrita a um número cada vez menor de profis-
sionais. Assim sendo, têm se desenvolvido correntes teóricas que além da 
possibilidade da carreira mais horizontalizada (Chanlat, 1995,1966), ou em 
forma de espiral (Evans, 1996) tratam de carreira como planejamento e 
desenvolvimento de competências individuais (Boog, 1991). Os modelos 
emergentes ainda estão em construção e convivem com os modelos tradi-
cionais, que permanecem em vigência. A multidiversidade cultural e social 
que é própria do nosso tempo abre a possibilidade de convivência entre pro-
postas provenientes de diferentes abordagens teóricas e empíricas. Neste 
sentido, gera a demanda de profissionais que sejam capazes de lidar com a 
mudança, com a multiplicidade e com contradições (Tolfo, 2002, p. 60-61).

       Schein (1996, In Tolfo, 2002) contribui de maneira importante para a identi-
ficação de um conjunto de dez fases que representam um recurso didático para 
compreender etapas de trajetória profissional. Essas fases apresentam uma se-
quência, no entanto são variáveis conforme a profissão ou a pessoa:

• Crescimento, fantasia, exploração; 
• Educação, treinamento;
• Ingresso no mundo profissional;
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• Treinamento básico, socialização; 
• Admissão como membro; 
• Estabilização no emprego, permanência como membro; 
• Crise no meio da carreira, reavaliação; 
• Avanço, recomeço ou estabilização; 
• Desligamento; 
• Aposentadoria. 

       E ao concluir sua análise acerca da identidade profissional aponta para 
a importância dessas fases da carreira, do seu desenrolar e da autoimagem 
desenvolvida pela pessoa no decorrer do processo. Esse processo permite o 
desenvolvimento de uma percepção acurada de suas inclinações e, consequen-
temente, um planejamento para definir melhores escolhas (Schein, 1996, In Tol-
fo, 2002).
       No caminho da qualificação o profissional precisará: cuidar da sua ima-
gem e da sua reputação, para criar credibilidade e referência para seu nome, 
tornando-se um profissional de carreira; ter conhecimentos específicos da área 
escolhida; graduação; pós-graduação; MBA; atividades extracurriculares; falar 
mais de uma língua fluentemente; networking (rede de relacionamentos); análi-
se sistematizada da realidade pessoal e profissional; desenvolver competências 
que o diferenciem. Além desses, atributos tangíveis, estão os intangíveis, já ci-
tados neste texto, como iniciativa, criatividade, paixão, equilíbrio emocional, au-
toavaliação de seu comportamento frente à carreira, equilíbrio emocional, saber 
trabalhar em grupo e liderança, entre outros e outros. 
       Neste sentido, a contribuição de Marques (2014) é de que a carreira repre-
senta uma das dimensões mais importantes na vida do ser humano, pelo fato de 
oportunizar a concretização de objetivos, sonhos e a construção de um legado; 
ela traz muitos desafios para a vida das pessoas na medida em que, através 
dela, é possível superá-los com maestria e alcançar estados desejados. 
       Pode-se afirmar que as mudanças numa sociedade acontecem e que muito 
tempo depois é que se observam a chegada de novos valores. Para Tolfo (2002), 
os valores socioculturais de preocupação com a família, o indivíduo e o trabalho 
estão mudando e observa-se que muitas pessoas já valorizam mais a qualidade 
de vida do que os padrões de sucesso no trabalho e na carreira. 
       O Brasil passou por transformações como a abertura econômica, o controle 
da inflação, o aumento da competitividade no mercado, a globalização da econo-
mia, as constantes mudanças tecnológicas e a consequente diminuição da dis-
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tância entre as pessoas. Somente a partir desse tempo é que se podem observar 
profissionais das mais diversas áreas, assim como pequenas, médias e grandes 
empresas começando a investir crescentemente na busca por metodologias de 
desenvolvimento humano. 
       Dentre essas metodologias, a do coaching é a que mais se destaca, devi-
do ao seu crescimento extraordinário. Pode-se afirmar que hoje o mercado do 
coaching está aquecido no Brasil. Isso por causa de mudanças no contexto, a 
partir das transformações acima citadas. Nesse contexto, a competitividade e a 
empregabilidade estão em alta, devido às tendências tecnológicas, à mobilidade 
e ao surgimento das redes sociais, influenciando cada vez mais a carreira de 
muitos profissionais. E uma das propostas do coaching é justamente a qualidade 
de vida por meio de uma carreira de qualidade, alinhada aos objetivos pessoais. 
Ou seja, que cada um possa descobrir e dar o melhor de si, para ser uma me-
lhor pessoa e um melhor profissional, atingindo objetivos, realizando sonhos e 
deixando um legado.

Sobre coaching

       A palavra coach tem origem na língua inglesa e foi utilizada inicialmente para 
designar carruagem de quatro rodas. Alunos nobres das universidades inglesas, 
no século XVIII seguiam para as aulas em coach (carruagem), conduzidos por 
um cocheiro – coacher. Por volta de 1830 o termo passou a ser utilizado em uni-
versidades inglesas para denominar o tutor de uma pessoa, aquele que carrega, 
conduz e prepara os estudantes para exames. A partir daí passou a ser utilizado 
no âmbito dos esportes, onde é aplicado até hoje. Em 1950 foi introduzido no 
âmbito dos negócios como uma habilidade de gerenciamento de pessoas e, em 
1960 foi introduzido, pela primeira vez, na cidade de Nova York, a habilidade 
para o Life Coaching. Para muitos, o marco inicial do coaching como disciplina 
e profissão aconteceu com a publicação do livro The Inner Game of Tennis, de 
Timothy Gallwey, onde o autor apresentou conceitos de coaching aplicados ao 
tênis, mas que poderiam ser transportados para a vida pessoal e desenvolvi-
mento humano como um todo (Marques, 2014).
        O coaching está presente no Brasil desde os anos 70, onde aportou no meio 
esportivo, para depois penetrar no mundo dos negócios. Em pouco espaço de 
tempo o número de profissionais atuando nesta área cresceu progressivamente, 
da mesma maneira como cresceu o número de pessoas que já passaram pelo 
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processo, tornando-o popular seja no Brasil ou em outros países do mundo. Uma 
das justificativas para o crescimento do coaching é a do foco na produção de 
resultados e no progresso tanto pessoal quanto nos negócios. 
       Desde seus primórdios, o significado original do termo continua preservado 
e, quando se fala em coaching, de modo geral, fala-se no coach como um técni-
co que usa seus conhecimentos para auxiliar/facilitar o seu cliente a desenvolver 
suas potencialidades e atingir um lugar almejado, cabendo ao cliente exclusiva-
mente refletir e agir.
       Em um levantamento e estudo de publicações sobre coaching, entre 1937 e 
2004, Vikki Brook constatou que a ideia de coaching é antiga e foi amadurecen-
do e se expandindo à medida que os processos de produção de bens e serviços 
avançaram, acelerando o ritmo das mudanças. Segundo ela, “a maturidade da 
indústria de coaching foi impulsionada por pelo menos três forças interrelacio-
nadas: a experiência acumulada sobre coaching; o crescente ingresso de pro-
fissionais na área de coaching, oriundos de uma ampla gama de experiências 
profissionais e a crescente sofisticação da gestão e dos profissionais da área de 
RH” (Brook, 2008). Este trabalho examina ainda as relações entre disciplinas e 
profissões reconhecidas e a emergente disciplina de coaching e apontam para:

• Coaching é fruto de um conjunto de elementos originários principalmen-
te da Psicologia, da Administração, da Educação e Desenvolvimento de Adul-
tos, além da Filosofia, tanto ocidental quanto oriental e da teoria de Sociologia;

• Coaching apresenta um amplo quadro de referência intelectual que se 
apoia na sinergia, fertilização cruzada e práticas de várias áreas do conheci-
mento;

• As práticas e padrões de coaching são dinâmicas e contextuais, ou seja, 
o coaching é customizado em termos de coach, coachee, contexto e especifi-
cação de cada situação;

• Coaching surgiu para atender a uma demanda de um mundo instável, 
complexo e em rápida transformação;

• A meta comum do coaching é contribuir para o bem estar e o sucesso 
das pessoas (Brook 2008, pp.487-489). 

       Goleman (2012), ao rever as implicações de todo os antecedentes para 
o coaching e aumento das capacidades de inteligência emocional trata como 
neuromitologia o dito popular de que nascemos com uma enorme quantidade 
de células cerebrais e depois as perdemos uniformemente até morrer. Para este 
autor, o novo entendimento chamado neurogênese é de que todos os dias o 
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cérebro gera dez mil células tronco que se dividem em duas, sendo que uma 
torna-se uma linha filiada que continua fabricando células tronco e a outra migra 
para onde quer que seja necessária no cérebro e se transforma nesse tipo de 
célula. Muitas vezes, essa destinação é onde a célula é necessária para novo 
aprendizado. Ao longo dos quatro meses posteriores, essa nova célula forma 
cerca de dez mil conexões com outras para criar um novo circuito neural. A neu-
rogênese fortalece o entendimento da neuroplasticidade, de que o cérebro se 
renova continuamente em função das experiências que vivemos. Ao aprender 
ou criar um novo hábito estamos mobilizando circuitos que atraem conexões e 
neurônios e que crescem de acordo com isso. Por outro lado, ao buscar aban-
donar um hábito, enfrenta-se a resistência de um circuito para algo praticado e 
repetido milhares de vezes. 
       Goleman (2012) apresenta lições cerebrais para o coaching ou para se 
trabalhar por conta própria a fim de intensificar uma capacidade de inteligência 
emocional. Primeiramente, é necessário empenhar-se; mobilizar o poder moti-
vador nas áreas pré-frontais esquerdas. Sendo um coach é preciso comprome-
ter as pessoas, entusiasmá-las em alcançar suas metas; ajudá-las a evocarem 
seus sonhos, suas visões para si mesmas; onde desejam estar no futuro. De-
pois, trabalhar a partir de onde elas estão agora, naquilo que podem melhorar 
para ajudá-las a chegar onde querem. Neste ponto, é útil usar um instrumento 
que meça as capacidades de inteligência emocional para determinar com quais 
competências se é beneficiado ao fortalecê-las. O passo seguinte é cuidar para 
não assumir aprendizado demasiado de uma só vez, operacionalizando a meta 
no nível de um comportamento específico e tornando-a prática, de modo que se 
saiba exatamente o que fazer e quando. Nesse momento, é importante aprender 
a praticar a atenção plena, ativando todos os órgãos dos sentidos, ao invés do 
hábito da multitarefa. É perfeitamente possível criar um aprendizado intencional 
para todas as oportunidades de prática, tornando-o natural, através de um recor-
te no tempo, em que se desliga ou afasta o celular, sai das suas distrações, para 
olhar, ouvir, sentir, prestando a atenção total e estar-se inteiro em cada atividade 
que se realiza. Saber identificar quando um momento desses está prestes a 
acontecer e saber fazer a coisa certa. O fazer como sempre é um hábito em 
que já se tornou um campeão de nível olímpico e o circuito neural fez disso uma 
opção padrão, que já se faz automaticamente e a conectividade para isso é forte 
(Goleman, 2012). Ao se começar a formar um novo e melhor hábito estão sendo 
criados novos circuitos que estarão competindo com o velho hábito. Para fortale-
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ce e fixar o novo hábito, é necessário usar o poder da neuroplasticidade, ou seja, 
fazê-lo repetidamente. Ao persistir o novo e melhor hábito, esse novo circuito 
se conectará e tornar-se-á tão conectado e sólido, que esta será a nova opção 
padrão do cérebro e com essa mudança no cérebro, o melhor hábito se tornará 
a escolha automática. O tempo necessário para que o novo hábito se torne mais 
natural que o antigo é entre três a seis meses de uso de todas as oportunida-
des de prática ocorridas naturalmente. O ensaio mental é outra oportunidade 
de prática a ser aplicado nos tempos livres, ou dedicado a isso. Trata-se de um 
técnica utilizada pelos atletas de alta performance, pois aumenta a capacidade 
de desempenho quando o momento real chegar (Goleman, 2012) .
       “Coaching é uma relação de parceria que revela/liberta o potencial das 
pessoas, de forma a maximizar o desempenho delas. É ajudá-las a aprender, ao 
invés de ensinar algo a elas” (Gallwey, 1974, In IBC, 2013). 
       O condutor do processo é chamado coach e o cliente coachee e o processo 
pode ser aplicado seja em âmbito profissional (corporativo, executivo e carreira), 
como também no desenvolvimento de aspectos da vida pessoal do cliente. O 
trabalho inicia-se a partir da necessidade trazida, estabelecendo-se o estado 
atual e o estado desejado. A partir daí, identificam-se os objetivos buscados pelo 
cliente e os possíveis fatores emocionais, profissionais ou pessoais impeditivos. 
Estes objetivos devem ser específicos, sistêmicos, positivos, apresentar evidên-
cia, recursos disponíveis, delimitar o tamanho e mostrar alternativas (Douglas & 
Zara, 2012). São então realizadas sessões semanais, quinzenais ou mensais, 
com duração de uma hora e meia, onde o coach irá trabalhar no sentido de 
fornecer ferramentas do coaching voltadas para o desenvolvimento de novas 
habilidades e competências, superação de crenças limitadoras, redefinição de 
suas metas com mais clareza, mobilização e ampliação dos seus conhecimentos 
e recursos de forma efetiva, para o alcance rápido e assertivo dos seus objetivos 
de vida e carreira. O processo de coaching trabalha com gerenciamento de tem-
po e tem início, meio e fim predefinidos, o que torna seus resultados acelerados 
e expressivos, facilita uma visualização clara dos pontos individuais de melhoria, 
de aumento da autoconfiança, da quebra de barreiras de limitação para que as 
pessoas descubram seu potencial máximo e alcancem suas metas (Marques, 
2014).
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Sobre um caso de aplicação de ferramentas do coaching como facilitado-
ras para uma situação de escolha da profissão

        As fases de Schein, (1996, In Tolfo 2002), citadas no item carreira oferecem 
uma referência para se compreender as etapas de trajetória profissional. Assim 
é possível entender o momento da escolha da profissão como correspondendo à 
segunda fase, ou seja, aquela que identifica a educação escolar (técnica ou não) 
como um momento de treinamento para o futuro trabalho, quando as informa-
ções sobre profissões são fonte de maior interesse e algumas decisões podem 
começara a serem tomadas (Schein, 1996, In Tolfo, 2002). 
       A mãe de L., 20 anos, marcou a primeira sessão de terapia para a filha, com 
a informação que a mesma estava depressiva pelo término do namoro. 
       No entanto, durante a primeira sessão, a demanda da cliente foi sobre sua 
dificuldade em escolher uma nova graduação, já que estava planejando trancar 
a matrícula em junho próximo, ao completar o quarto período de Serviço Social. 
       O genograma mostrou uma família com pais e dois filhos na fase de saída 
da casa: jovens solteiros, em que o princípio chave do processo emocional de 
transição demanda a aceitação da responsabilidade emocional e financeira pelo 
eu (Carter & McGoldrick, 1995). 
       Segundo L., a saída de casa do único irmão deixara um vazio a partir do qual 
sua mãe passou a pegar no seu pé. A história de sua mãe é de que fora aban-
donada pela própria mãe e colocada em um abrigo pelo pai. Ao casar e ter filhos 
optou por deixar a profissão para dedicar-se à maternidade. Dada à situação 
familiar corresponder ao momento do ciclo vital saindo de casa (Carter e McGol-
drick, 1995) e à fase da educação escolar como um momento de treinamento 
para o futuro trabalho (Schein, 1996, In Tolfo, 2002), o cruzamento desses dois 
fatores permitiu vislumbrar possibilidades de um atendimento tanto em terapia 
familiar, quanto em orientação profissional, quanto em coaching. 
       Os seguintes fatos: solicitação de terapia para L. e não para a família; L. 
não ter trazido a depressão pós-namoro, que a mãe informara como queixa; con-
tradições entre não suportar assistir às aulas, ser assídua na faculdade e obter 
excelentes notas; decisão de trancar a matrícula apenas ao final do semestre e 
dúvida sobre possível arrependimento por jogar tempo fora levaram a terapeuta 
a optar por utilizar as ferramentas do coaching para escolha da profissão, por 
ser este um reconhecido processo de aceleração de resultados. A intenção foi 
oferecer as possibilidades para L.:
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• Perceber o ponto em que se encontrava e o que a realidade à sua volta 
lhe oferecia;

• Saber onde queria chegar, a viabilidade, a positividade e as implicações 
desse querer;

• Saber o que o tornava atrativo e o sentido que teria para si; 
• Descobrir quais as ações necessárias para concretizá-lo e
• Determinar-se para agir nesta direção e dar-se por satisfeita em alcançar 

resultados.  
       A terapeuta tranquilizou-a, informando que dispunha de ferramentas e méto-
dos para ajudá-la a descobrir o que precisava saber sobre si mesma, para fazer 
sua escolha profissional e ofereceu o trabalho de coaching. 
       Confirmada a prioridade ao atendimento à demanda da escolha profissio-
nal, foi apresentada à L. uma proposta de coaching de escolha de profissão, 
com doze sessões, que L. aceitou com entusiasmo. Disse que ficara feliz por 
ter descoberto que não estava doente, mas sim vivendo um momento de trans-
formações e mudanças que demandavam um autoconhecimento para adquirir 
segurança e seguir em frente. Combinou-se do trabalho iniciar do ponto onde L. 
se encontrava, no sentido dela preparar-se para decidir se escolheria seguir em 
frente na graduação ou partir para uma nova graduação.
       A primeira ferramenta utilizada foi: as perguntas são as respostas (Mar-
ques, 2014), no sentido de estimular reflexão, estimular ações, gerar opções, 
criar comprometimento e propiciar autoconhecimento. Segundo o Manual de 
PSC (IBC, 2103, p. 249), “as perguntas estão para o Coaching, como a bola está 
para uma partida de futebol; ambas são elementos fundamentais que fazem o 
jogo acontecer”. 
       As primeiras perguntas de quebra-gelo foram: o que de fato sempre lhe 
deu e ainda dá prazer em realizar? Quais são os temas que você mais gosta de 
estudar? Como estão suas notas? Qual é o seu maior sonho? O que se imagina 
fazendo em 3, 5 ou 10 anos? Quais são seus pontos de melhoria? 
       Estas perguntas evidenciaram o seguinte quadro: o que mais fazia sentido e 
gostava na vida era ajudar pessoas. Escolhera o Serviço Social justamente por 
ser uma maneira de fazer isso profissionalmente. Ao responder a esta pergunta 
seus olhos brilharam e L. mudou de posição na cadeira onde estava afundada, 
sentando-se de forma mais ereta. Suas notas estavam entre as melhores da tur-
ma, apesar de não ir às aulas e estudar apenas para provas. Via-se trabalhando 
em grandes instituições de direitos humanos, inclusive no exterior. Acreditava 
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que o Serviço Social poderia lhe oferecer isto, mas não gostava de assistir aulas, 
nem da didática dos professores e queria deixar a faculdade por essas razões. 
Tinha um sentimento de pena da mãe e a colocara no lugar de melhor amiga. Era 
teimosa e sempre fazia as piores escolhas, o que acabava confirmando a ima-
gem que sua mãe criara dela. Viveu a vida do namorado como se fosse a sua, 
até que ele não mais suportou e finalizou o namoro. Sua mãe vivia a sua vida 
como se fosse a dela. Era chorona, chorava para tudo e por tudo e seus pontos 
de melhoria seriam saber falar sem chorar e aprender a assumir suas escolhas.
       Na segunda das doze sessões L. informou que conseguira duas atitudes 
que a surpreenderam. Seu ex-namorado a convidou para conversarem, ela foi, 
contrariando a opinião da mãe e, pela primeira vez conseguiu comunicar-se sem 
chorar e sentiu-se muito bem com sua nova atitude. A incerteza da possibilidade 
de retomada do namoro, ao fim da conversa, deixou de ter peso após o trabalho 
com roda da abundância, ferramenta de coaching que trabalha ciclos de realiza-
ção por meio dos quadrantes: declarar, solicitar, arriscar e agradecer (Marques, 
2014).  A segunda atitude foi que L. começou a ativar sua rede de amigos e 
foi muito bem acolhida, sendo convidada para várias saídas, de modo que sua 
semana acontecera de forma totalmente atípica e maravilhosa. Foram criadas 
em conjunto tarefas voltadas para obter maiores informações sobre o Serviço 
Social, como a de entrevista a profissionais estudantes no último período, pro-
fissionais recém-formados e profissionais formados há longo tempo. E outras 
tantas, como cine-coaching (filmes relacionados a histórias de superação), para 
assistir com a família e refletir sobre a fortalecedora mensagem de que o segre-
do do poder é acreditar em si mesmo; diário de bordo, em que ao final do dia 
fazia uma reflexão sobre porque valera a pena ter vivido aquele dia, o que faria 
de diferente se pudesse voltar a ele e o que gostaria e se proporia a realizar no 
dia seguinte (Marques, 2014).
       Ao final das doze sessões combinadas, no que se refere à graduação, L. des-
cobriu que o Serviço Social fazia sentido como ponto de partida para a carreira 
que está iniciando; que poderá se transformar em um caminho em menor prazo 
para realizar seu sonho de trabalhar ajudando profissionalmente pessoas, em 
uma instituição ligada aos direitos humanos; que há outras formas de encontrar 
satisfação pelo curso, sem ser fugindo das aulas, mas buscando um estágio por 
sua iniciativa, sem esperar pela grade curricular. No que se refere à relação com 
sua família, percebeu que a saída de casa do irmão não fora a ideal, que ele 
ainda estava bastante dependente dos pais e tomou isso como exemplo para 
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planejar de que maneira e quando queria fazer esta passagem; deixou de pedir 
opinião à mãe, entendendo que quando seguia a opinião dela não dava certo, 
por não ser aquilo que no fundo gostaria, passando a compartilhar dúvidas e 
ouvir opiniões, mas com a liberdade de escolher e se responsabilizar pelos seus 
acertos e erros; acabou retomando o namoro, iniciando um novo ciclo, em que 
podia viver sua vida, seu namorado a dele e os dois construírem planos conjun-
tos. 
       A avaliação de L. foi de que o processo de coaching a ajudou a conhecer-se 
melhor, descobrir seus recursos e potencializá-los, ao mesmo tempo em que 
aprendeu a projetar um objetivo profissional, planejar um passo a passo, praticar 
ações e concretizá-lo.  Com isso, percebeu que pode sair da armadilha familiar, 
de preencher o vazio da saída do irmão da casa e oferecer à família a satisfação 
de vê-la se desenvolvendo.

Considerações finais

       Pode-se afirmar que as transformações ocorridas no mundo do trabalho 
trazem consequências para sociedade, para a vida dos indivíduos e suas famí-
lias e implicam igualmente em consequências na vida pessoal, profissional e de 
carreira dos próprios profissionais que atendem casais e famílias. Dessa forma, 
a autora considera de fundamental importância a percepção da velocidade do 
tempo das mudanças no mundo contemporâneo, principalmente no mundo do 
trabalho. Percebe ainda, mais presente do que nunca, a demanda por uma cons-
tante atualização teórica, bem como de vastos conhecimentos técnicos para que 
profissionais se capacitarem a dar respostas adequadas e a contribuírem para 
que a terapia de casal e família acompanhe seu tempo, mantendo-se sempre 
atual. E reconhece o processo de coaching como coadjuvante do trabalho em 
terapia de família, nos casos de escolha da profissão, primeiro emprego, reco-
locação após perda de emprego, aposentadoria e redirecionamento de carreira.
       Em se tratando de um relato de experiência, este artigo abordou temas 
importantes que, no entanto, merecem ser estudados e aprofundados, sejam 
relativos à questão do trabalho, da terapia de casal e família ou do coaching.
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Momento do Formador, Revisitando a Própria História

Sandra Fedullo Colombo
Angela Baiocchi

Resumo

Este trabalho descreve um workshop realizado com formadores em terapia 
familiar vivenciado no Encontro de Formadores da ABRATEF, em outubro de 
2013, em Goiânia. Relata a experiência de um momento de recriação coletiva 
que pretendeu narrar a trajetória da terapia familiar brasileira. Os participantes, 
representando os formadores de diferentes regionais da Associação Brasileira de 
Terapia Familiar contaram por meio de suas  histórias pessoais, uma rica narrativa 
que traduz nossa diversidade cultural e científica. Este momento possibilitou 
traduzir suas interseções e ressonâncias do encontro com a Terapia Familiar. 
A proposta foi como um convite para mergulhar nos significados que cada um 
construiu no seu caminho pessoal e profissional tendo como pano de fundo o 
caminho da ABRATEF com suas realizações através da construção sistematizada 
de uma linha de tempo. O workshop teve cinco movimentos, onde se sucederam 
momentos de introspecção, narrativas individuais escritas, narrativas em 
subgrupos, escultura, trabalho com imagens fotografadas,  escultura, metáforas, 
conversas em subgrupos e reflexões em grande assembleia. Concluímos que 
este workshop demonstra a importância e necessidade do “cuidado” com o 
terapeuta formador a partir da construção de espaços acolhedores e respeitosos 
que autorizam conversas e vivências férteis que possam alimentar o caminho 
simultâneo da individualidade com o pertencimento. Pensando ser essa situação 
relacional a que mais contribui para nossa humanidade, nosso trabalho oferece 
portas para esse caminho.

Palavras-chave: pertencimento; interseções; ressonâncias; herança.

Trainer’s Moment, Revisiting His Own Story

Abstract

This workshop for trainers in family therapy at the ABRATEF’s Meeting of 
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Trainers, held in September 2013, in Goiânia. It recounts the experience of a 
moment of collective recreation that intended to narrate the trajectory of the 
Brazilian Family Therapy. The participants, representing the trainers of different 
regions of the Brazilian Association of Family Therapy - ABRATEF told through their 
personal stories, a rich narrative that reflects our cultural and scientific diversity. 
This moment allowed them to translate their intersections and resonances of the 
encounter with Family Therapy. The proposal was as an invitation to dive into 
the meanings that each one has built up on your personal and professional path 
having as background of the path of ABRATEF with their achievements through the 
systematic construction of a time line. The workshop had five movements, where 
there were successive moments of introspection, individual written narratives, 
narratives in sub-groups, sculpture, work with photographed images, metaphors, 
conversations in sub-groups and reflections in a large assembly. We conclude 
that this workshop demonstrates the importance and necessity of “caution” from 
the therapist trainer in the construction of welcoming and respectful spaces that 
authorize fertile conversations and experiences which may feed the simultaneous 
path of individuality with belonging. Thinking that this is the relational situation 
that contributes more to our humanity, our work provides doors for this path.

Keywords: belongin; intersections; resonances; inheritance.

O nascimento deste trabalho

Tudo começou a partir de um convite para o Encontro de Formadores na 
ATFAGO, Associação de Terapia Familiar de Goiás. A colega Angela Baiocchi 
atiçou-me a imaginação sugerindo o workshop de encerramento do evento, que 
seria realizado dia 28 de setembro em Goiânia. Eu e Angela temos uma relação 
de amizade e carinho, um trânsito fácil de ideias, um sentimento de cooperação 
recíproca que nos facilita realizar juntas o que for necessário.

Assim aconteceu mais uma vez: combinamos que como ela estaria também 
na parte de organização, eu assumiria a criação e coordenação do trabalho 
sendo ela minha interlocutora e apoiadora. Perfeita sintonia.

Conversamos sobre nossas preocupações com relação à formação dos 
terapeutas de família, nossa crença na diversidade e multidisciplinaridade, 
nossa compreensão de que é importante para a Terapia Familiar conversar com 
profissionais que trabalham com famílias em contextos que não são clínicos, 
nossa crença de que a Terapia Familiar não seja território único de nenhuma 
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profissão reconhecida na graduação. Nosso desejo era de que nos juntássemos, 
com nossas diversidades, e nos preparássemos profundamente através de 
nossas interseções, para fecundar o campo da Terapia Familiar com nossos 
diferentes saberes.

Senti Angela como porta voz da ATFAGO, cofundadora e colaboradora de 
nossa regional caçula, nascida em 2012, trazendo uma mensagem de união de 
todas as forças em direção ao fortalecimento de nosso pertencimento à Terapia 
Familiar! Que acolhêssemos as diferenças, que encontrássemos um continente 
de respeito e compreensão e que fossemos criativos com relação às respostas 
que o momento atual histórico pedia aos terapeutas familiares!

O espírito de congregação, cooperação e horizontalidade norteou nossas 
reflexões e me levaram a construir um encontro fundado no convite a uma 
introspecção individual da própria história com as interseções e ressonâncias no 
encontro com a Terapia Familiar.

Um convite para mergulhar nos significados que cada um construiu em seu 
caminho pessoal e profissional na Terapia Familiar.

Pano de fundo

 Para esse encontro de histórias o pano de fundo foi a reconstrução da linha 
do tempo do movimento da Terapia Familiar no Brasil1.

Em 2002, após minha gestão como presidente da APTF (1998-2000) quis 
fortalecer a percepção de nosso caminho histórico e desenhei o que denominei a 
“linha do tempo” da ABRATEF, onde com dados fornecidos por Solange Rosset, 
querida colega da APRTF, reconstitui os primórdios do movimento da Terapia 
Familiar no Brasil. Essa produção resultou em uma apresentação que retratava 
um percurso linear mostrando o surgimento da ABRATEF e das regionais, com 
a metáfora das estrelas nascendo, assim como a realização dos  cinco primeiros 
congressos. Nessa ocasião presenteei a ABRATEF, sediada na ARTEF-Bahia 
com um banner que foi colocado na entrada do V Congresso Brasileiro para que 
todos nós nos localizássemos nesse movimento histórico.

As conversas com Angela acordaram essas lembranças de pertencimento 
e filiação e levaram-me a retomar esse desenho, rebatizando a “linha do tempo” 

1 Linha do tempo da ABRATEF. Representação Gráfica criada por Sandra Fedullo Colombo em 2002 
durante sua gestão como Presidente da Entidade. Nesta representação a história da ABRATEF e de 
suas regionais é recontada por meio de seus eventos e fatos marcantes. Foi publicada e divulgada 
pela ABRATEF para todos associados.  
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como um caminho histórico e atualizando os eventos posteriores a 2006, 
refletindo o que uma linha temporal deve ser: um caminho que segue adiante, 
lança e se multiplica.

Meu desejo era que cada um de nós ultrapassasse as discussões que 
apontavam para as diferenças e com nossa introspecção nos entregássemos ao 
momento da história quando abraçamos a Terapia Familiar como um diferencial 
a somar, não a dividir em nossa vida pessoal e profissional.

Como cada um viveu esse momento? Por quais passagens e veredas... 
caminhou? Por quais caminhos... andou? Todos nós, cada um a sua forma e 
tempo fez esse movimento!

Pensei em uma vivência onde essas interseções e ressonâncias construiriam 
um lócus no qual todos nós poderíamos aprofundar raízes: falar dos caminhos 
individuais que ao se entrecruzarem formavam o grande caminho da Terapia 
Familiar no Brasil. Nossa atenção estava em nós, terapeutas familiares, que 
buscávamos um pertencimento maior à Terapia Familiar. O foco do trabalho não 
se fixou na linha do tempo da Associação, mas sim no percurso de seus atores. 

Workshop em cinco movimentos
Primeiro movimento

No primeiro movimento convidamos o grupo a entrar em contato com os 
fatos históricos desde 1982 quando houve o I Encontro Nacional de Terapia 
Familiar,  realizado em São Paulo na PUC com a coordenação de Mathilde 
Neder e Clea Pilnik caminhando até o momento atual cujo último evento era o 
Encontro de Formadores da ATFAGO, no qual estávamos reunidos. Pedimos que 
se colocassem em sua interseção com a história da Terapia Familiar Brasileira 
que estava afixada em um desenho na parede, no formato de “linha do tempo” 
que havia se estendido até 2013. 

Um grupo de colegas procurou concretamente verificar no desenho o 
momento de seu encontro com a Terapia Familiar, outros ficaram ouvindo os 
eventos que uma de nossas colegas lia para todos se localizarem.

Na sequência pedimos que, ao revisitarem a história, buscassem responder 
às perguntas:

- Quando você entrou em contato com a Terapia Familiar? Coloque-se no 
momento em que isso aconteceu... lembre-se de uma cena, de um lugar, das 
pessoas envolvidas...
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- Qual o impacto que você sentiu?
- O que mudou em sua vida profissional a partir desse encontro?
- O que mudou em sua vida pessoal?
- Pensando nesse caminho... quais as crises que você viveu?
A partir dessa reflexão pedimos que escrevessem brevemente sobre esse 

momento de encontro com a Terapia Familiar.
A primeira parte do trabalho buscava construir um espaço reflexivo, de 

silêncio, para que as vozes interiores fossem ouvidas, as memórias fossem 
revisitadas e pudessem ser ressignificadas. Era importante para nós que nossas 
perguntas favorecessem um espaço reflexivo acolhedor onde todas as histórias 
individuais recebessem abrigo, fossem validadas e qualificadas.

Não importava qual o caminho cada um havia feito... todos eles estavam nos 
trazendo para este momento.

Gosto particularmente de convidar os colegas para vivências introspectivas. 
Iniciar nos espaços vivenciais mais individuais, aqueles espaços íntimos que 
exigem silêncio para em seguida, contarmos a mesma história através da palavra 
escrita que leva a novas distinções, pois a escolha das palavras e a releitura nos 
leva a novas reflexões. Depois, somente depois, ofereceremos essas construções 
aos outros, nossos pares, para que ao relatarmos, ao sermos ouvidos, novas 
portas possam ser abertas, novos significados fecundados pela dimensão da 
presença dos outros que, com suas interseções trazem novas ressonâncias!

Segundo movimento

O movimento seguinte do trabalho  enfatizou o partilhar com os colegas 
dessas experiências acordadas pela introspecção. Formaram-se quatro grupos 
de mais ou menos 10 a 12 pessoas e a partir dessa troca e escuta foi sugerido 
que escrevessem uma história única que contemplasse a vivência das múltiplas 
vozes e que seriam relatadas para todos nós por um colega escolhido por cada 
grupo.

Por último pedimos que escolhessem a partir dessa vivência um nome para 
cada grupo.

Emocionante! Os participantes do workshop se mostraram empenhadíssimos 
em contar suas reflexões e ouvir as histórias de cada um. Relataram grandes 
descobertas, mudanças da vida, casamentos, separações, nascimentos de 
filhos, mortes... e principalmente novos jeitos de ver a vida...
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Os relatores foram incrivelmente sintônicos e empáticos!
Cada história contada trazia a beleza do encontro daquelas individualidades 

com a Terapia Familiar e entre si naquele momento.
O relator do grupo que quis ser o primeiro a apresentar suas reflexões foi 

Sam Cyrous e o título escolhido, Vivi e Aprendi.
“Em algum momento entre 1979 e 2004, enquanto eu trilhava o 

movimento do meu caminho pessoal e profissional, com alguns membros 
da minha família, comecei a questionar o meu mundo e as relações que 
nele existiam, cruzei-me com uma formação diferente e vi alguns sinais 
(às vezes pareciam livros, outras vezes placas na rua, outras vezes eram 
pessoas que sempre estiveram do meu lado ou que tinham acabado 
de chegar) que me facilitaram ver a vida de outra forma. E aí ocorreu a 
acolhida de algo mágico e encantado: nasceu um novo paradigma em mim. 
Aí… os desafios surgiam: e não sabia como ser pessoa e terapeuta ao 
mesmo tempo. Quem sou eu? Qual o meu papel na minha família de 
origem? E no meu lar? Onde estaria o meu cônjuge no meio disto tudo? E 
como romper os tabus? Liberar os estigmas dentro e fora das instituições 
e da clínica? E nessa postura de aprendizagem, estou feliz por estar com 
outros, confortável e estável, busco mais e mais, crio e recrio. Encontrei 
coerência entre o que fazer e o que ser, melhor: o que sou e o que idealizo e 
sonho. Aprendi a ser verdadeiro e a me aceitar. Em suma: cresci. Em suma: 
vivi e aprendi”.
 
O 2º grupo teve como relatora Claudia Naglis e o título do grupo: Conquista.

“Nesta Conquista do grupo foram observados ao longo dos anos vários 
efeitos da Terapia Familiar e sua influência em nossas vidas pessoais e 
profissionais as quais destacamos algumas a seguir:

Mudança da Psicanálise para a abordagem sistêmica realizada com 
muito sofrimento como se fosse inviável a fusão das abordagens nos 
atendimentos e visto como uma deslealdade para com a Psicanálise.

Dificuldade de agregar os fundamentos teóricos na prática clinica, uma 
vez que isto só se consegue com a prática.

Nós, profissionais continuamos aprendendo, investindo na formação 
contínua”.

Legado: “Todos os caminhos dão em algum lugar, nós só precisamos 
seguir a intuição do caminho e ter iniciativa para fazê-lo”.
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No 3º grupo a relatora foi Fernanda Andrade Lima e o título do grupo, Terapia 
Familiar: mulheres que amam o que fazem.

“Tudo começou nas Terras de Piracicaba... Era uma menina estudiosa, 
mas não sabia direito o que fazer, porém a sua mãe, que não queria que ela 
caísse do cavalo falou com sua vizinha que disse ter em Campinas um curso 
muito bom para mulheres: Psicologia! Então trocou as cavalgadas para não 
cair do cavalo, e foi para São Paulo viver com os ratinhos da biblioteca, pelo 
menos o risco de um tombo, não era mais o perigo!

As relações com a mãe quase sempre são complicadas e depois também 
ser mãe de outros filhos vira uma grande trilha... Também complicada. 
Gestação, adoção, família, grupos, comunidade e sociedade. Depois passa 
um tempo e à filha amadurece, volta para casa e se surpreende em encontrar 
aquela velhinha, sua mãe, e descobrir que aprendeu a cuidar com aquela 
que um dia também vai precisar cuidar!!!  E segue a vida... Ser filha, mãe 
mulher e casar... Aí a maturidade e relação com os homens. O amor pode 
dar certo! Mas às vezes é preciso trocar de homem, para saber o que é uma 
boa vida, encontrar uma parceria e sair da opressão, vida oprimida: NÃO! 
Tem sempre uma saída!

Ser mulher, ter filhos e uma família... Começar com o orçamento 
doméstico para então trabalhar com terapia familiar. Trabalhar com crianças, 
adolescentes e famílias foi um impacto de alegria ansiosa, querendo mais 
sempre, numa constante busca de trabalhar com o outro mudando e se 
mudando, contando, ouvindo e recontando as histórias de cada um.

O resgate ao mesmo tempo de dores infantis, mas com a recuperação 
da esperança e vitalidade. Ir mudando e construindo um mundo melhor 
numa constante reinvenção da vida. Essa relação com o outro sempre nos 
acompanhou. O legítimo outro... E mais outro... E... muitos outros nessa 
visão sistêmica, que é muito mais que a soma entre as partes!!!

Na terapia familiar, a visão sistêmica, a física quântica. Não existe 
verdade absoluta. O movimento de incluir e não excluir. Um encantamento 
por nós mesmas, pelo movimento de sair da crise para superação, e depois 
outra crise e mais superação... Maturidade. Sair do Túnel escuro e encontrar 
a luz. O encantamento de enxergar e sermos iluminadas!!! A experiência 
pela paz das ratinhas de biblioteca pra sermos mulheres que aprenderam 
amar demais aquilo que fazem!!!
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... Numa caminhada de 92 anos, na comissão internacional do 
Congresso de Terapia Familiar 2014, para trabalhar por uma sociedade, que 
acreditamos poder aprender a amar muito mais!!!”

 
No 4º grupo a relatora foi Fernanda Machado e o título do grupo: Germinação.

“Assim como uma mulher quando decide ter filhos, a terapia familiar 
veio para o grupo acompanhada de muitas ansiedades, medos, desejos e 
mudanças”.

O processo de entrega a esse novo projeto aconteceu com batante 
determinação, dedicação e esperança. E mesmo diante de tanta vontade 
em conceber coisas novas esse caminho não ficou livre das dúvidas, 
dificuldades, perdas e desconfianças.

A decisão de gerar novos projetos, de se capacitar, de se valorizar cada 
vez mais e de aprender foi mágica e surpreendente na história de nosso 
grupo. Quanta modificação na vida de cada um para conceber essa virtude.

O grupo espera que a terapia familiar continue fecundando amor e 
respeito em sua história. Espera que esse desejo seja fecundado e gere 
novos embriões de esperança. Que o amor pela terapia familiar resulte 
numa vida bela e saudável que seja capaz de encantar o mundo com sua 
existência!”

Algumas reflexões

Foi interessante observar os diferentes percursos que fecundaram as 
expressões e criações dos terapeutas de famílias ali presentes: as vivências 
de transformação descritas pelos quatro grupos representam a Terapia 
Familiar como um entrelaçamento de novas construções do viver, nutridas por 
experiências intensas, às vezes críticas ou até mesmo vulneráveis. 

Ninguém descreveu o aprendizado da Terapia Familiar, mas sim o impacto 
na visão de mundo trazido pelo paradigma relacional. Germinar, fecundar, 
transformar foram palavras repetidas e associadas à coragem e às mudanças, 
a abraçar coisas novas e a revolucionar o estabelecido. Parece que nossos 
colegas enfatizaram o fato de ninguém poder continuar o mesmo durante esse 
encontro perturbador consigo mesmo e os outros, sejam nas relações intimas ou 
nas profissionais.

Minha proposta é de que o terapeuta se coloque no lugar de co-construtor 
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de realidades alternativas e para isso penso que precisa apresentar-se em 
sua integridade como ser humano, com história, preconceitos experiências 
e consciência de sua autorreferência, ou seja, com uma posição relativa em 
seu saber. Neste workshop quando nossos colegas revisitaram seu encontro 
com a Terapia Familiar e o impacto gerado em sua própria história tiveram a 
oportunidade de revisitar suas crenças e seus desejos e a mergulhar no seu 
ser profissional descrevendo a si mesmo, e ouvindo dos outros suas distinções 
numa dança dialógica reflexiva e fertilizadora.

Lembro-me da beleza do artigo de Marisa Japur (2007) quando enfatiza que 
no Construcionismo Social o outro não é considerado uma experiência exterior, 
mas co-autor na construção de nós mesmos.

Acredito, como escrevi no artigo O papel do terapeuta em terapia familiar 
(Colombo, 2009) que nos constituímos na relação interpessoal, mediados pela 
linguagem, sempre em processo de vir a ser com o outro, dentro de narrativas 
dinâmicas, construídas e reconstruídas através do caminhar pela vida nas 
conversações das quais participamos.

Talvez por isso falou-se tanto de fecundação, pois me parece que ao se dar 
lugar a um nascimento, antes precisamos dar espaço, possibilidade do novo e 
da participação do outro, assim à desconstrução do estabelecido anterior que 
rompe e subdivide. Penso que podemos chamar esse caminho de fertilidade. 
Em analogia ao processo mais elementar da transformação da vida: a semente 
desprende do fruto, se liga à terra e seus elementos recebem da luz, da terra, 
do ar e da água, os estímulos vitais que a tornam nova árvore para novos frutos. 

Mais um passo em nosso caminho
Terceiro movimento

O próximo movimento do trabalho foi um convite novamente individual 
para que abríssemos nossas mochilas cheias de experiências, esperanças, 
dificuldades, desejos...

Há mais ou menos vinte anos trabalho com o uso da imagem como uma 
possibilidade poética de conversar comigo mesma e com os outros. Adoro a 
condensação e os diferentes níveis de ressonâncias que são estimulados por 
essa linguagem.

Penso na imagem como narrativa e acredito como Manguel (2000) que 
ao contemplá-la cria-se um espaço mágico onde a tensão entre nós e o objeto 
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contemplado abre um canal de intimidade imediata. Histórias são despertadas e 
memórias profundas são acolhidas. O artista, o objeto e o observador escrevem 
ali uma história de encontro. A imagem passa a ser um espelho para despertar 
narrativas sobrepostas de nossa subjetividade (Colombo, 2006).

Pensei ao criar a metáfora do caminho... utilizar as imagens que fotografei 
em duas viagens, uma nos arredores de Bariloche, outra no Pantanal de 
Mato Grosso, onde me debrucei em buscas pessoais. Desejei com minha 
autorreferência oferecer um estímulo para que surgisse a empatia da procura 
dos caminhos em cada história revisitada. Revisitar e escolher algumas fotos 
desses ensaios, que fiz há dois e quatro anos respectivamente, aqueceram-me 
profundamente para esse momento do trabalho em grupo. Era como os círculos 
concêntricos de um lago... ampliando, ampliando...

Pedimos nessa etapa do trabalho que novamente entrássemos em contacto 
com nosso silêncio e deixássemos que as imagens projetadas fizessem um 
convite, deixando que nos penetrassem... Elas nos escolheriam para continuar 
contando nossas histórias.

Ponte de madeira
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Viadutos

       Bifurcação

Porteira fechada
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Folhas douradas

Obstáculos
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Porteira aberta

Túnel

Ciclista
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Escadaria de pedra

Tronco cortado

Faixa de segurança
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Avenida congestionada

A pergunta reflexiva proposta foi: qual dessas imagens lembra seu caminho 
pessoal e profissional pela Terapia Familiar?

Gosto de trabalhar com as imagens podendo tocá-las, não só vê-las. A 
emoção de olhar é uma, a de tocar é, para mim, mais profunda, talvez mais 
primária! Assim, enquanto Angela passava as imagens2 eu as distribuía pelo 
chão no centro do grupo: dezenas de lindas reproduções, para que depois de vê-
las projetadas, pudéssemos caminhar entre elas e de novo, sermos escolhidos 
através de nossas ressonâncias.

Não é uma escolha... é um encontro de histórias!
Cada um pegou sua ou suas imagens e parecíamos um pouco crianças 

felizes nos movimentando, brincando e nos apoderando do significado de nossas 
histórias.

Pedi que sentássemos e admirássemos essa foto (ou essas fotos) e 
contássemos uma história começando com era uma vez... não era necessário 
escrever, somente contar para si mesmo.

Muito mobilizador esse momento!
Estávamos abrindo portas de nossas vidas através do acordar de memórias. 

Sempre me encanta testemunhar que não sabemos para onde esses momentos 
nos levam!  Por quais caminhos nossas ressonâncias nos orientarão, quando, 
sem escolhermos deliberadamente, histórias, depoimentos ou imagens cruzam 
nosso horizonte e uma interseção entre os caminhos acontece... É no aqui e 

2 Imagens fotográficas do acervo pessoal de Sandra Fedullo Colombo. Tamanho A4, impressas em 
papel fotográfico colorido. Estas imagens traziam predominantemente espaços abertos de locais 
públicos ou não, na natureza ou no espaço urbano, sempre definidas por intervenção humana.
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agora que uma história se atualiza, acorda e abre portas da vida!
Eu que estava oferecendo imagens captadas por mim, sentia-me oferecendo 

minhas histórias com várias portas abertas para que se encontrassem com 
outras experiências e ampliassem o sentido de minhas buscas neste momento 
da vida. Perguntava-me: o que se mexeria dentro de mim, como sairia desse 
encontro, quais as ampliações possíveis? Que novos caminhos eu construiria a 
partir desse encontro?

Pensava em Elkaïm (1989) que me ensinou a acreditar que a libertação do 
terapeuta é fruto da autorização para integrar tudo que o constitui, que pertence 
a sua história, e assim desenvolver seu ser terapêutico. O encontro de todos 
os mundos envolvidos através das interseções que originam as ressonâncias 
permitirá a cada um de nós ter mais contacto com o próprio existir e assim nos 
oferecermos como instrumento para um encontro ampliador.

Quando o terapeuta está autorizado a percorrer esse caminho e a partir 
dessas vivências, ampliar seus recursos como ser humano, caminha em seu 
processo de individuação, ou como diz Safra (1999) no processo de destinar-se, 
de ser autor de seu destino.

O grupo participou desse momento em um clima profundo e reflexivo. 
Acredito que as histórias iniciadas com: “... era uma vez”, trouxeram memórias 
e vivências significativas, que tivemos acesso somente pela expressão do rosto 
e do corpo, e pelo tempo expandido da vivência, e pela presença de algumas 
lágrimas.

Novo passo... ou: escultura
Quarto movimento

Angela e eu temos formação psicodramática e gostamos muito de trabalhar 
com esculturas como uma linda linguagem narrativa. Queríamos abrir após as 
imagens a possibilidade do grupo encontrar-se numa construção conjunta.

Angela foi a escolhida para coordenar esse movimento que mobilizou um 
novo nível de encontro entre os colegas.

Nessa proposta foi solicitado que nos movimentássemos a partir do centro 
da sala e fôssemos construindo junto aos demais nossa inserção na Terapia 
Familiar, criando uma escultura que poderia ser holográfica e em movimento. 
A sensação de encontro e pertencimento concretizou-se naquele momento! 
Diferentes frases e palavras expressaram afeto e cumplicidade.
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A escultura é uma técnica criativa de expressão simbólica e corporal. Neste 
movimento é possível utilizar diferentes recursos plásticos do grupo para dar 
significado à linguagem não falada, agregando sentimentos, estética e força à 
fala dita ou não. É uma atividade projetiva e pulsante de expressão coletiva. 
Moreno (1978) criador do psicodrama, afirmava que era necessário à saúde do 
homem moderno torna-se um Criador. Para ele era necessário “... elaborar uma 
filosofia do criador como um corretivo antimecânico de nossa época...” (p. 78) 
afirmava que a prática do ato criador, induz o grupo a elevar processos internos 
ao nível consciente.

A Terapia Familiar Sistêmica e o Psicodrama de Moreno têm fortes 
confluências teóricas e práticas. O foco nas diferentes formas de comunicação 
intergrupal e sistêmica, a ênfase na ação e na criação de mudanças como eixos 
do processo terapêutico aproximam forte e inevitavelmente estas duas escolas. 
Watzlawick (1993) em sua teoria da comunicação humana e Minuchin (1990) 
com seu modelo estrutural também asseguram a força dos mecanismos de 
ação como métodos de incorporação mimética rápida na atividade psicológica 
humana.

As palavras aconchego e conexão foram muito lembradas.

As transmissões para futuras gerações: nossas heranças... 
Quinto movimento

Nessa etapa do trabalho pedimos que voltássemos para os lugares e com as 
imagens das fotos em nossas mãos refletíssemos a partir do lugar de formadores 
de novas gerações da Terapia Familiar. A questão colocada: quais são as duas 
heranças que cada um de nós gostaria de oferecer para essas gerações futuras 
de terapeutas familiares?

Foi incrível o movimento do grupo: rapidamente puseram-se a escrever 
com entusiasmo, e muita inspiração! Parece que estavam esperando essa 
oportunidade para escrever  o seu legado. Alguns tinham escolhido três fotos e 
escreveram nas três. Outros queriam escrever legados maiores e até poesias.

Todos empenhadíssimos em transmitir seus valores e crenças às novas 
gerações.

Gosto muito de trabalhar com a metáfora da mochila que carregamos nas 
costas, com tesouros e histórias difíceis e assim pensei que seria uma imagem 
interessante para guardar simbolicamente esse legado e fazer chegar às 
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próximas gerações.
 A mochila foi de um por um para que colocassem sua imagem-carta-legado 

e assim cumprisse o ritual de transmissão.
Foi um ritual de responsabilidade e amor às próximas gerações: uma 

confissão de crença no futuro da Terapia Familiar.
Encerramos convidando nosso presidente Marcos Naime Pontes a receber 

esse legado e transmiti-lo simbolicamente. O grupo adorou e nomeou o ritual 
como a cápsula do tempo. Todos juntos unimos forças para construirmos o 
presente com solidariedade e congregação e assim chegarmos ao futuro da 
Terapia Familiar Brasileira.

Os legados da cápsula do tempo

A imagem que mobilizou mais pessoas (nove escolhas) foi a da porteira 
aberta no meio de um caminho arborizado, que para mim dava uma sensação 
de possibilidade de prosseguir, de passagem aberta para ir além. Algo que ao 
invés de impedir, interditar, se abria e era um convite para continuar. Ao fazer 
essa foto lembro-me da sensação de poder continuar minha caminhada e fazer 
novas descobertas!

Esse seria um legado que adoraria deixar: A curiosidade para prosseguir!
As vozes que foram despertadas:
1- “Eu quero deixar para meus herdeiros abertura e ampliação”
2- “Quero deixar a coragem de arriscar.
Confiança de abrir o coração. Coragem”
3- “Liberdade de pensar, refletir e questionar.
Desafiar sempre seus limites para criar ou inovar”.
4- “Caminhos abertos para serem trilhados pelos que virão depois de nós”.
5- “Esperança e sequência no caminho da Terapia Familiar.
6- “Diversidade. Espontaneidade.
Quero deixar aos meus sucessores o reconhecimento da diversidade humana 

como possibilidade na construção afetiva familiar. Assim como a espontaneidade 
criativa na atuação profissional”.

7- “Abra suas portas e deixe entrar o novo”
8- “Seja uma metamorfose ambulante.
Abertura para aprender.
Olhe sempre para o outro.
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Inverta de lugar com seus clientes (os casais ou famílias).
Seja humilde, as famílias tem muitos saberes.
Não se cristalize. Seja criativo”.
9-“♥.→Amor com AFETIVIDADE Usufrua sua LIBERDADE com                                                                                      

RESPONSABILIDADE
      → Numa cultura de paz”.
 
 A segunda imagem que despertou mais pessoas (oito escolhas) foi do túnel 

escuro que se abria para uma paisagem com água, montanhas e uma pessoa 
carregando a bicicleta. Para mim era uma passagem do escuro estreito para um 
espaço iluminado, amplo e de liberdade, por essa reflexão que o fotografei e 
adoraria deixar esse legado para as próximas gerações.

O que nossos colegas escreveram?
1- “Autodoação e amor.
Só se doa quem ama. Só ama  quem é capaz de se doar”.
2- “Deixo a vontade de construir um mundo melhor em que possamos 

compartilhar mais coletivamente as possibilidades inventivas”.
3- “Paixão, determinação, não desistir, insistência, inclusão”.
4- “Desejo de continuar ajudando a conquistar mais paz, saúde e liberdade 

para todas as relações familiares.
Cultura à paz e que a Terapia Familiar consiga abarcar toda a sociedade, 

contribuindo para um mundo melhor, com amor.
Sabedoria para administrar as relações e buscar o encontro com o outro”.
5- Não vá aonde todos vão, só por ir. Pense sempre “para que? e responda 

a esta pergunta. Daí se você quiser: avance”.
6- “A ação construída junto ao grupo familiar”.
7- “Ousadia para buscar e fazer o diferente.
Compartilhar sempre!
Responsabilidade, humildade, respeito mútuo”
8- “Quero deixar a Esperança de encontrar uma luz e uma praia no fim do 

túnel.
Crença na capacidade de crescimento do outro.
Esperança”.

A imagem que teve (cinco escolhas) foi retirada do logotipo que fizemos para 
o VI Congresso Brasileiro de Terapia Familiar, em São Paulo, e representa um 
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conjunto de viadutos sobre os rios Tietê e Pinheiros que denominamos Cebolão. 
Quando a escolhemos para o Congresso queríamos falar do entrelaçamento da 
Terapia Familiar com vários campos do saber e do desejo de circular, congregar 
e entrelaçar as várias instâncias da sociedade através de nossas reflexões e 
conversas.

Penso que para mim é um grande legado a ser deixado.
O que nossos colegas escreveram:
1- “Conhecimento de si e múltiplos caminhos a serem percorridos que nos 

LEVAM AOS AFETOS... CRISE... E SUPERAÇÃO”.
2- Entrelaçamento de caminhos, diversidade, pluralidade, possibilidades 

com esforço. 
3- “Eu gostaria de deixar de legado: espaço para todos os diferentes, justos, 

livres e fortes.
Estrutura organizada para a paz e criatividade.”
4- “Múltiplos caminhos levam a múltiplas possibilidades”.
5- “Nos percursos de nossas vidas, constantemente se apresentam vários 

caminhos e entre eles devemos decidir por onde seguir. Pare, prepare-se, 
pense, decida e caminhe. Não se obrigue a acertar sempre e enfrente todas  as 
consequências de sua escolha, boas ou ruins e tenha a grandeza de aprender 
com cada movimento/ passo. Viva a vida”.

 
Várias imagens foram escolhidas quatro vezes cada uma.
A foto que tirei da porteira fechada, que me interditava no prosseguimento 

da caminhada, um limite que não me permitia ir além, mas que incitava minha 
curiosidade e vontade de não obedecer.

Talvez também estes sejam legados interessantes... aceitar os limites, 
porém avaliá-los para descobrir se não devemos insistir e ir além...

Vamos ouvir:
1- “Aceite os desafios, lute com responsabilidade, amor e dedicação no 

exercício terapêutico”.
2- “A abertura criativa necessária para estar com a família em seu sofrimento”.
3- “A consciência da importância do conhecimento do outro. A humildade 

para aprender sempre, pois o importante não é chegar, é o caminhar”.
4- “Era uma vez uma menina que abria porteiras... que estavam 

aparentemente fechadas! Busque a abertura de porteiras aparentemente 
fechadas!”.
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Uma imagem particularmente tocante para mim, a da ponte de madeira 
esburacada seguindo por uma estrada de terra reta... a perder de vista com 
um homem caminhando...  Mato Grosso eu e meu marido em uma estrada sem 
ninguém, percorrendo o Pantanal com seus desafios, belezas, isolamento e a 
motivação de vencer os obstáculos.

A meta não era chegar e sim percorrer. Lindo legado para quem virá depois 
de nós...

O que essa imagem despertou:
1- “Dificuldades existem, sempre. E, grandes. Por maiores que sejam, 

soluções existem. Mãos à obra! Amor com amor se paga. Amor ao outro, amor 
a nós mesmos. Com amor as dificuldades diminuem de tamanho e força e são 
vencidas”.

2- “Dedicação responsiva ao ofício Terapêutico”.
3- “Deixo para os futuros terapeutas a determinação de unir as diferenças, 

transpor os desafios, chegar ao outro lado e não temer ser criativo.
Não temam cometer erros - erros são acertos – mas procurem cometer erros 

novos, o que representa que não são meros replicadores.
Não se assustem com o desconhecido – é um espaço apenas a ser conhecido 

e desvendado.
Aprendam e esqueçam todas as teorias quando estiverem frente ao outro.
Acolham suas histórias e troquem a sabedoria de suas experiências e 

diferenças. VIVAM”.
4- “Enfrentar desafios
Coragem e persistência
Alma curiosa cheia de ternura
Percorrendo os caminhos e atravessando as pontes”.
 
Novamente com quatro escolhas temos um caminho que me encantou pela 

luz dourada do outono. Sentindo-me pessoalmente no outono da vida, com as 
folhas douradas caindo para adubar o solo... tive o movimento de fotografá-lo.

As vozes do grupo:
1- “Plante ideias através de um LIVRO, produza conhecimento.
Seja um exemplo não para ser seguido, mas para ser lembrado com orgulho 

e saudade”.
2- “Navegar é preciso, viver não é preciso.
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Busque sempre a mudança não se acomode, mexa se lute pelo que você 
acredita”.

3- “Eu deixo para os próximos terapeutas a minha paixão pela sistêmica, 
a qual me propiciou enxergar a vida e o viver de forma inusitada, pois as 
possibilidades passaram a ser identificadas, e então um novo ser surgiu, com 
luz e beleza. E, a narrativa de dor e sofrimento já não teve espaço, apenas 
esperança para si,  para o outro e para o mundo”.

4- “Faça do seu caminho um BOSQUE ENCANTADO CORAGEM E MUITAS 
DESCOBERTAS! CAMINHE SEMPRE PARA SE ENCONTRAR”!

 
Por último, também com quatro escolhas temos uma escadaria de pedras 

irregulares, com degraus baixos e largos, com seu corrimão de madeira clara, 
envernizado, me levando a pensar na segurança de subi-la passo a passo, indo 
para o alto com uma orientação segura:

Vejamos os legados inspirados por essa imagem:
1- “Busque e ame ouvir a si mesmo dentro de sua história, e ver o outro 

principalmente com o coração, depois com o conhecimento e experiência”.
2- “Experiência e conhecimento.
Amor à profissão de Terapeuta Familiar”.
3- “Trabalhe em equipe, apóie e busque apoio sempre. Ame o que você faz, 

ame seu colega, abra espaço, viva o que aprende nos livros, nada terá sentido 
se você não aplicar em sua vida.

Não escolha a competição escolha a cooperação, todo mundo tem seu 
lugar. Seja humilde, respeite e reverencie quem veio antes de você, mas não 
desacredite de suas capacidades e inove, busque somar e não dividir.

Pare de reclamar, veja a maravilha que você tem na mão. O dom que 
recebeu e escolheu deve mudar a ordem das coisas, não tenha medo do caos, 
mudar faz bagunça, mas também traz satisfação!”

4- “Suba, conquiste sempre!
Vá em frente!!
Com amor!!!”
 
Em seguida temos a imagem de um caminho que se bifurca ao fundo, mas 

antes vence um obstáculo (ou uma amputação) de um velho e enorme tronco 
cortado (duas escolhas). Ao vê-lo pensei em quantos cortes fazemos para 
prosseguir a caminhada e foi o tronco cortado e deixado de  lado que me levou 
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a fotografar esse caminho.
As reflexões que surgiram:
1- “Viver e não ter a vergonha de ser feliz (Arriscar e ouvir as vozes interiores).
Doce ou atroz manso ou feroz, eu caçador de mim (Trabalhar a  família de 

origem que há dentro de nós)”.
2- “Espontaneidade
Simplicidade”.
 
Na próxima imagem (duas escolhas)  nos deparamos com nova bifurcação, 

o caminho da direita parece mais ensolarado e convidativo. No momento que 
fotografei me sentia realmente dividida! O da esquerda era mais escondido, 
menos iluminado e iniciava-se com uma curva e um declive que aguçou meu 
desejo de descoberta. O que se oferece mais pronto nem sempre é o mais 
significativo. Gosto desse legado!

Vamos ouvir:
1- “Não trilhe o caminho dos outros.
Seja diferente.
Seja original.
Percorra o caminho menos viajado”.
2- “Aguentar dúvidas, não precisar ter certezas!
Flexibilidade para ousar”.

Vamos terminar com duas imagens que não foram fotografadas por mim, e 
que receberam somente uma escolha cada uma.

A primeira é a imagem de uma faixa de segurança com inúmeros pedestres 
atravessando. As pessoas foram fotografadas só da altura das pernas para 
baixo: paisagem urbana, homens e mulheres apressados, parecem que sabem 
para aonde vão. Escolhi pela força de seus passos, determinação e anonimato.

Vamos ouvir:
1- “Construir um mundo melhor para Todos!
Inclusive e especialmente para quem não tem família.
FAMILIA É MAIS QUE LAÇOS CO-SANGUINEOS É QUEM ESCOLHO 

PARA AMAR
PODEMOS AJUDAR QUEM PRECISA/PROCURA AJUDA PARA REFLETIR 

SOBRE SUAS ESCOLHAS NA VIDA.
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NOSSOS pés nos levam por uma faixa de segurança”.
 
 Para encerrar, a imagem urbana de uma avenida congestionada por ônibus, 

peruas e carros velhos junto a uma multidão se movimentando. Eu a escolhi 
pela sensação de vida explodindo, possibilidades acontecendo, todos tentando 
improvisar para continuar a viver numa grande massa pulsante, e a sensação 
para mim de uma enorme dificuldade de sentir-se um indivíduo.

O legado oferecido pelo colega que a escolheu:
“Continue seu caminho na busca da Diferenciação e do encontro na 

multidão”.
Duas imagens não foram escolhidas por ninguém: a do ciclista que para 

mim significava o esforço, a liberdade e autonomia, e a do tronco cortado que 
abria um caminho, que ao fotografá-la me trouxe a emoção das perdas impostas 
para continuar o caminhar... 

 
Nossa escuta

Ao ouvir as vozes dos nossos  colegas, sentimos uma alegria enorme ao 
perceber que os legados deixados falavam de uma postura frente à vida, dos 
valores de respeito e legitimação do ser humano, de uma ética relacional voltada 
para a horizontalidade nas relações. A ênfase foi no desenvolvimento da pessoa 
do terapeuta e na crença que sem o encontro humano a postura técnico-científica 
perde sua legitimidade para cuidar do que é humano!

Não foi esquecida a importância do aprendizado da Terapia Familiar e este 
veio como processo aliado ao autoconhecimento e à ética relacional baseada na 
compreensão de que o outro é igual a mim em suas necessidades e diferente de 
mim em sua singularidade.

Pensamos que o legado maior que foi deixado na “cápsula do tempo” é o 
cuidado com nossa própria humanidade.

Últimas reflexões

Acreditamos que trabalhos grupais como esse buscam construir espaços 
relacionais privilegiados, para desenvolver uma co-autoria entre todos os 
envolvidos, que possibilite viver a crença de que na dança dialógica de contar 
e ouvir nossas próprias histórias e as dos outros, todas legitimadas, afetamos e 
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somos afetados por essas vivências, nos desenvolvendo em nossa humanidade, 
compreendida aqui como uma expansão da parceria e da reciprocidade.

Nossa proposta para nós terapeutas (Colombo, 2009) é a de que em 
primeiro lugar nos apresentemos cada vez mais para nós mesmos, através da 
consciência e instrumentalização da autoreferência, e de que toda distinção que 
fizermos seja fruto das ressonâncias acordadas em algum ponto de interseção 
com o outro, pertencendo assim a todos os envolvidos. Em segundo lugar 
que possamos abrir mão do poder sobre o outro, nos mantendo num lugar de 
colaboração e respeito, acreditando na relatividade de nosso saber e de nossa 
presença. Em terceiro lugar, que tenhamos recursos para trabalhar com nossas 
forças de fusão e de diferenciação, em nossas histórias relacionais, para que 
possamos oferecê-los em um encontro terapêutico respeitoso, colaborador e 
ampliador.

Penso que poderíamos viver mais em águas profundas que nos convidam 
a mergulhar e menos com os ventos que sopram em várias direções e nos 
distraem de nós mesmos com seus movimentos.

Workshops que cuidam do cuidador convidam a esse mergulho e assim 
podem criar um espaço protegido para o terapeuta, como ser humano ter 
a oportunidade de dar testemunho de suas vivências e testemunhar a dos 
colegas, respondendo à nossa necessidade humana de dar nome e significado 
às experiências e assim construir uma coerência histórica, e um pertencimento a 
uma rede de conversas e reflexões.

Tenho convicção de que ao criarmos espaços para acolher a humanidade do 
terapeuta contribuímos de forma especialmente importante para o aprimoramento 
do fazer terapêutico e o desenvolvimento da pessoa do terapeuta.

Como diz Guimarães Rosa 
“Só se pode viver perto do outro e conhecer outra pessoa sem perigo de 

ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um 
descanso na loucura” (1969, p. 53). 
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O Mapa do Terapeuta e a Diferenciação do Self como Recursos para a 
Formação em Terapia Familiar

Cynthia Ladvocat1

Resumo

A autora faz um retrospecto da sua experiência no trabalho de diferenciação 
do Self ao longo dos últimos trinta anos. Ressalta a abordagem de alguns 
pioneiros em terapia familiar. E apresenta seu método de trabalho com terapeutas 
em formação de terapia familiar através do recurso do genograma. 

Palavras-chave: genograma; duograma; diferenciação do Self; formação; 
família de origem.

The Therapist´s Map and Self’s Diferenciation as Resource for the 
Therapy Family Specialization

Abstract

The author looks back on their experience working for differentiation of the 
Self over the last thirty years. Emphasizes the approach of some pioneers in 
family therapy. And presents his method of working with therapists training in 
family therapy through the use of the resource genogram.

Keywords: genogram; duogram; Self´s differentiation; training; origin family.
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Introdução

O objetivo desse texto é apresentar a experiência da autora no trabalho 
sobre a família de origem do terapeuta. E dado a importância desse trabalho 
desenvolvido também por outros formadores, a ABRATEF incluiu o tema em seu 
conteúdo programático dos cursos de terapia familiar desde o ano de 2008. Assim, 
em acordo com o Documento Mínimo Norteador de Formação da ABRATEF, 
faz parte da formação o mínimo de 100 horas de exercícios e vivências para o 
desenvolvimento de recursos técnicos com a pessoa do terapeuta.

O trabalho com a família de origem é uma vivência de terapeutas em 
formação com o objetivo de identificar os padrões familiares de suas famílias de 
origem que afetam o seu trabalho com as famílias em atendimento. E a autora 
confirma os resultados benéficos verificados junto aos terapeutas iniciantes. 
Os formadores da rede brasileira de terapeutas familiares consideram que o 
trabalho com a família de origem é fundamental para a formação.

Considerações teóricas

Ao longo dos últimos anos desde os estudos de Bowen (1978) sobre a 
diferenciação do Self, muito pouco tem sido escrito sobre esse tema. É possível 
que um dos motivos de não existirem muitos artigos sobre o trabalho com o 
Self do Terapeuta seja por se tratar de um trabalho pessoal dos próprios 
terapeutas de família. E como transcrever sob anonimato essas experiências? 
E como apresentar essa prática que não possui uma metodologia científica? 
E, consequentemente, como apresentar didaticamente a vivência criativa do 
formador nesse trabalho com a família de origem do terapeuta? Nesse sentido, 
a autora apresenta sua experiência como formadora e coordenadora de muitos 
grupos de diferenciação do Self.

Bowen (1978) apresentou o texto “Anônimo” em um grande evento sobre 
a experiência de um profissional sobre sua família de origem para alcançar 
sua diferenciação. Esse texto revelava sua própria história, mas sem sua 
identificação. Pouco tempo depois, ele assumiu a autoria do artigo e passou 
a estimular seus alunos na busca de suas famílias para o entendimento das 
suas histórias. Ele constatou a diferença na evolução da capacidade dos que 
buscaram entender suas histórias no trabalho terapêutico com as famílias. 
Para esse autor, a impregnação da família era tão determinante que o grau de 
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autonomia individual poderia ser avaliado no decorrer da infância. E desenvolveu 
uma tabela de acordo com o grau de fusão ou de diferenciação envolvendo as 
relações triangulares. 

Andolfi (1999) desenvolve o trabalho do Self na busca de uma capacidade 
fundamentada em seus próprios recursos emocionais. Esta capacidade auxilia na 
descoberta de uma capacidade similar nos pacientes em terapia. O crescimento 
e o amadurecimento profissional têm íntima relação com a sua posição frente 
ao material clínico e frente à sua própria visão de mundo. Por isso, é importante 
exercitar todos os sentidos do terapeuta, as ressonâncias e as cenas temidas 
que coloquem sua pessoa em risco. Essas cenas estão relacionadas com cenas 
vividas ou fantasiadas em sua história familiar. Para esse autor, verificam-se 
três fatores importantes na formação. Aprender a respeito de terapia, através 
de seminários. Aprender a trabalhar em terapia, através de atendimento e 
supervisão. E finalmente, tendo como base uma análise pessoal, aprender a ser 
terapeuta, aprender a usar a sua pessoa como terapeuta através de todo seu 
aprendizado teórico e técnico, que será filtrado pela sua personalidade. 

Elkaim (1988) aborda os impasses do terapeuta no seu trabalho com 
famílias como obstáculos que enfrenta na sua própria história familiar. Esses 
sentimentos podem ser transformados em recursos e instrumentos de análise e 
de intervenção, a partir da ressonância da pessoa do terapeuta. Para identificar 
esses impasses, o terapeuta deve analisar a intercessão dos mapas, ou seja, o 
seu mapa familiar e o mapa da família em atendimento, pois é nessa intercessão 
que se desenrola a técnica. Para o autor, o conceito de ressonância trata de 
sentimentos inconscientes ou conscientes de estranheza mobilizados frente a 
situações humanas. E esse trabalho é importante, evidentemente, para que o 
terapeuta não se identifique ou se projete na história da família para resolver 
os impasses da sua própria história. Por isso as ressonâncias devem ser 
identificadas para que possam desbloquear possíveis obstáculos ou pontos 
cegos. Refletindo sobre si mesmo, para esse autor, é um longo processo e que 
evolui por meio de novas experiências onde o terapeuta está sempre atento aos 
cruzamentos dos mapas, o seu e o da família em terapia. 

Para Ausloos (2011) o terapeuta traz seus casos para supervisão com 
questões que o coloca em desconforto. Isso porque é possível observar que 
algumas intervenções têm mais a ver com os valores do terapeuta do que com 
os valores da família. A terapia familiar é um processo de responsabilidade 
mútua, e nesse sentido, o terapeuta deve avaliar sua posição, antes de avaliar 
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a família. Muitas vezes o terapeuta está desconfortável e busca uma técnica 
ou algo sem saber o que procura. Nesse caso ele está implicado e deve se 
autoavaliar. Para esse autor, a abordagem e a intervenção não estão fora do 
sistema de atendimento. O trabalho se desenvolve a partir de informações 
pertinentes vindas da própria família. A técnica deve ser manejada de acordo 
com sua subjetividade. A relação terapêutica vai depender do estilo pessoal do 
profissional. A partir do momento em que o terapeuta se tornar competente para 
identificar suas questões, ele será capaz identificar a competências das famílias.

Motivações pessoais para o trabalho com o Self

Desde que a autora iniciou seu trabalho como supervisora, pode perceber 
que algumas questões trazidas pelos pacientes podem resultar numa dificuldade 
do terapeuta com relação ao manejo técnico. Essa constatação surge desde 
a sua prática como supervisora e sócia-diretoria do GRUPSI: Terapêutica e 
Estudo da Criança, do Adulto e da Família no Rio de Janeiro. Na década de 
80 ministrava estágio para alunos do último ano da graduação de psicologia, 
no atendimento de crianças e adolescentes em psicoterapia individual. Foi 
percebido que muitos dos impasses dos estagiários estavam relacionados às 
questões de ordem pessoal e, na época, como uma maneira de lidar com esse 
impasse, o tratamento terapêutico passou a ser indicado para a inscrição no 
programa de estágio.

Nessa mesma época, a autora iniciou o trabalho sobre a sua própria família 
de origem durante a formação em terapia familiar no CEFAC: Centro de Família 
e Casal. Um dos professores do curso era Maurizio Andolfi, que estava sempre 
atento às reações dos alunos frente ao material clínico.

 Esse professor trabalhava a partir do modelo trigeracional, que visa à revisão 
profunda do genograma da família de origem do terapeuta, para desbloquear 
possíveis impasses.

A formação como psicanalista de grupo também foi uma experiência 
importante no que diz respeito ao forte impacto de grupo terapêutico sobre a 
pessoa do terapeuta. A formação de Psicanálise na Sociedade Psicanalítica 
do RJ foi fundamental no que diz respeito à análise didática e ao estudo dos 
fenômenos da transferência, contratransferência, identificação projetiva e sobre 
reações do analista às questões trazidas pelo paciente. As supervisões de casos 
ressaltavam a importância do vínculo entre paciente e seu analista. Assim, 
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entre os anos de 1982 e 1991, a autora pode estudar mais sobre o impacto das 
vicissitudes do material clínico no atendimento psicanalítico grupal e individual.

Na década de 90, durante três semanas intensivas, a autora participou do 
Practicum na Accademia di Psicoterapia della Famiglia em Roma, com vivências, 
supervisão, discussão e atendimento de famílias italianas. Esse trabalho sobre 
o Self do Terapeuta, com a análise do genograma pessoal frente ao impacto das 
histórias familiares na pessoa do terapeuta, foi fundamental para reforçar as 
experiências até então. 

Pouco tempo depois, a autora entrou em contato com a metodologia de 
Mony Elkaim sobre como trabalhar com as questões da pessoa do terapeuta. E 
por ocasião da aceitação da autora como membro da EFTA - European Family 
Therapy Association participou do evento “A Vida e a Mente do Terapeuta” em 
Londres. E fez parte da longa e profícua discussão com os coordenadores dos 
institutos formadores da Europa, sobre o trabalho sobre as famílias de origem 
dos trainees a partir das suas ressonâncias.

A partir do contato com a formação em terapia familiar como sócio-diretora 
do Instituto Mosaico, a autora organizou algumas viagens a Roma para a 
participação no Practicum de Maurizio Andolfi, em Roma. E passou a coordenar 
o trabalho sobre a “Diferenciação do Self do Terapeuta e o Desenvolvimento 
de Sua Competência” com alunos da formação, bem como em outros institutos 
formadores no Rio e em outras cidades.

Objetivo do trabalho de diferenciação do Self

A autora, como psicanalista individual, constata que a história pessoal, a 
qual envolve a família, é de uma riqueza extraordinária. A família está sempre no 
tema das histórias relatadas, vividas ou fantasiadas, e trazem angústias, traumas, 
alegrias e realizações. E a pessoa do psicanalista trabalha com o indivíduo 
trabalha com questões inconscientes através da transferência, dos sonhos, 
dos símbolos, dos mecanismos de defesa na análise das relações objetais e 
amorosas no seio de uma família, biológica ou substituta, real ou imaginária. 

Como terapeuta familiar na abordagem da Psicanálise Vincular e Sistêmica, 
a autora percebe a importância do exercício sobre as reações ao material clínico 
e sobre as ressonâncias internas do profissional. E verifica, no contato com 
tantos terapeutas iniciantes, que algumas cenas temidas dizem respeito a sua 
competência, fato que está conectado as suas vivências familiares. Essas cenas 
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têm uma íntima relação com crenças, valores, padrões de comportamento de 
sua história e precisam ser identificadas. O trabalho sobre essas questões é no 
sentido de entender os pontos que se cruzam, para que não se misturem com a 
realidade que se apresenta através do material fornecido por uma família.

O objetivo principal do trabalho com o Self do Terapeuta sobre a família 
de origem e atual é exatamente o desenvolvimento da competência na busca 
da diferenciação do seu Self. Com essa competência o terapeuta poderá então 
analisar suas ressonâncias e utilizar seus próprios recursos intelectuais e 
emocionais no trabalho terapêutico, descobrindo uma competência similar na 
família em atendimento. 

A formação em terapia familiar

A prática de terapeutas e formadoras junto aos seus alunos ressalta a 
importância deste processo de investigação das histórias familiares. E na análise 
da história de um aluno, é importante considerar a participação e o efeito circular 
nos demais membros do grupo. Ou seja, como cada um reage e se sente frente 
ao genograma familiar de um colega no contexto da formação. Importante 
ressaltar que a realidade relatada é resultado da observação de um observador 
sobre alguma coisa, a qual produz reações nos que escutam sobre o fato. E 
que as questões circulares no grupo revelam que uma pessoa sempre diz algo 
de alguém para alguém, que uma pessoa faz alguma coisa junto de alguém, 
o qual reage e interfere no grupo como um todo. Sempre que uma pessoa 
conta algo, conta a partir de sua experiência como pano de fundo. Portanto, o 
mundo é sempre autorreferencial. E consequentemente, quando um profissional 
apresenta um caso de uma família, revela sua percepção e visão de mundo.

O terapeuta de família enfrenta, no exercício de sua prática, histórias 
familiares em diferentes contextos. O terapeuta, mesmo com larga experiência, 
sofre o impacto de crenças, mitos e projeções sobre sua pessoa. Um mesmo 
caso produz reações diferentes a diferentes profissionais. Os sentimentos do 
terapeuta estão conectados à sua história pessoal e ao que acontece com a 
família em atendimento. A intercessão e o cruzamento dos mapas, mapa do 
terapeuta e mapa da família devem ser identificados e analisados na formação 
do terapeuta familiar. Portanto, fatores como o Self do terapeuta, autorreferência, 
visão de mundo, ressonância e o impacto que o terapeuta sente frente a uma 
família, são fatores que devem ser entendidos e integrados para que não sejam 
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obstáculos e sim recursos terapêuticos. Isso porque os impasses são pontos de 
ressonância a partir da história de sua família de origem. 

Na formação em terapia familiar, o terapeuta iniciante passa a reescrever e 
a redefinir a biografia de sua história. Através da dramatização, uma nova visão 
é criada, abrindo novos caminhos e um novo olhar sobre as histórias antigas, 
surgindo novos significados. O grupo ouve histórias e muitas delas se cruzam 
com as suas próprias histórias. 

Observam-se algumas dificuldades do terapeuta iniciante, tais como: 
estranheza, incômodo, ansiedade, stress e exigência em ter respostas claras ou 
certas; surpresa quando a família resolve um problema grave sem dificuldade 
ou quando não resolve uma questão simples; rejeição às crenças e padrões 
diferentes dos seus; identificação com os problemas da família, cobrança em 
não ser “engolido” pela família e até irritabilidade com as opiniões dos colegas, 
etc. O terapeuta percebe, no trabalho de diferenciação do Self, que os recursos 
não são externos, e sim desenvolvidos em sua própria pessoa. E percebe que 
poderá, através da análise das suas ressonâncias e do cruzamento dos mapas, 
sentir-se mais capaz de buscar novas ferramentas terapêuticas.

Para a participação do trabalho de diferenciação do Self, muitos outros 
recursos podem ser utilizados, como fotos dos membros da família atual e de 
origem, fotos de eventos significativos da história familiar, jogos e brincadeiras 
familiares, pratos típicos de cada família, mas principalmente o Genograma e o 
Duograma. 

Segundo McGoldrick (2012), o Genograma é importante para a formação 
em terapia de família e para a supervisão de casos, pois esclarece a dinâmica 
e padrões familiares da família atual e de origem do terapeuta. O genograma 
é uma ferramenta no trabalho clínico, na medida em que levanta os impasses 
técnicos e pessoais e propicia a avaliação das crenças e mitos pertinentes ao 
tema.

Segundo Arcelloni (2008), o Duograma é uma narrativa e representação 
gráfica das histórias de casal de uma pessoa. Assim como o genograma 
descreve, ao contrário as relações parentais, o duograma conta as histórias 
de casal através dos tempos, desde a infância até os dias atuais. O duograma 
levanta hipóteses relacionais, propõe um novo entendimento sobre as diversas 
relações afetivas, desafia os mitos do casal, sublinha as diferenças entre as várias 
fases do ciclo vital, explicita as premissas sobre relacionamentos amorosos. E 
também tem como objetivo criar conexões novas, facilitar novos pontos de vista, 
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descobrir os próprios pontos fortes, experimentar o prazer de escutar e levantar 
perguntas sobre as relações.

O objetivo do trabalho do genograma e do duograma é de descobrir novos 
modos de olhar para a história, de conectar a sua história a outras histórias e aos 
casos em atendimento. O terapeuta pode observar os preconceitos e estereótipos 
sobre os relacionamentos familiares e sobre as escolhas amorosas. E, com 
certeza, pode ocorrer uma análise da história com foco em questões diversas, 
como por exemplo, sobre sexualidade, poder, profissão, quadros patológicos, 
educação de filhos, casamentos e divórcios, padrões de comportamento, 
segredos, mitos e muitos outros temas relevantes

A autora pretende demonstrar nesse texto do que se trata esse processo 
vivencial. E ressalta que é sempre difícil descrever situações humanas nas suas 
vivências familiares. O único exemplo relatado não foi de fato vivido, é apenas 
uma situação hipotética para fins desta publicação. Assim como a metodologia 
descrita a seguir é uma das muitas maneiras a ser aplicada, o que dependerá 
sempre do estilo e subjetividade do coordenador, e também da dinâmica da 
situação apresentada.

O processo junto aos terapeutas em formação

A experiência de tantos anos da autora com o trabalho de diferenciação do 
Self resulta em um intenso material impossível de ser transcrito. Os terapeutas 
escrevem em um “livro de ouro” sobre o que vivenciaram, mas que por questões 
de privacidade não podem ser relatadas, nem mesmo sob anonimato. No geral, 
esses depoimentos versam sobre as emoções frente aos novos significados 
dados aos eventos passados, agora conectados e redefinidos a situação pessoal 
ou profissional. 

A metodologia relatada pela autora é baseada a partir do aprendizado e do 
contato pessoal com seus mestres na área da terapia familiar: Maurizio Andolfi, 
Mony Elkaim, Guy Ausloos e mais recentemente Vanna Puviani. E de uma 
prática desenvolvida junto a tantos grupos de alunos e também de colegas e 
amigos que confiaram nesse trabalho.

Preferencialmente o trabalho é realizado em um ambiente de privacidade, 
para que cada participante possa apresentar sua família de origem. No início, 
é informado que os profissionais abordarão questões da sua intimidade e 
privacidade, portanto é exigido o respeito e o sigilo sobre o processo. Esse 
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espaço deve ser de integração, continência e de respeito por todas as questões 
apresentadas e pelas emoções surgidas no grupo. Os participantes são 
informados também que todas as histórias relatadas são sempre autorreferencias 
e que, portanto, todos os fenômenos estão sempre conectados com as vivências 
pessoais de quem relata tal fato, assim como ao grupo como um todo. 

A vivência tem como referência teórica as premissas de Bowen sobre a 
diferenciação, de Andolfi sobre a análise trigeracional, de Elkaim sobre as 
ressonâncias, e por fim, de Ausloss sobre o conformo e a competência do 
terapeuta. Os recursos utilizados no trabalho da diferenciação do Self são 
extremamente importantes no processo, a saber, o Genograma, o Ecomapa e o 
Duograma. O Genograma (McGoldrick, 2012), é um desenho da estrutura e das 
relações ao longo das gerações. Fotografa o núcleo familiar e analisa pontos 
encobertos, conscientes ou inconscientes, fantasmas, segredos e fantasias 
da família. O Ecomapa, (Santi, 1984), é um desenho que avalia o contexto, as 
intervenções e os relacionamentos de interdependência recíproca entre o sistema 
familiar e o ambiente ecológico. É importante como uma fotografia que revela 
como a família se relaciona com diferentes sistemas. E o Duograma, (Arcelloni, 
2008,) é uma representação gráfica que propicia a narrativa e as hipóteses sobre 
as relações de casal. Fotografa as diferenças entre as fases da vida da pessoa 
nos seus diferentes relacionamentos amorosos, vividos ou fantasiados desde a 
infância. Como o processo sobre a diferenciação do self do terapeuta não é um 
trabalho teórico, essas informações sobre sua fundamentação são suficientes 
para o grupo de participantes. 

O trabalho sobre a diferenciação do Self tem o objetivo de analisar a família 
de origem do terapeuta em contexto de formação. Para iniciar o processo, a 
coordenadora solicita que o profissional relate sobre o que gostaria de falar, 
sobre uma dificuldade ou uma incapacidade, que possa estar interferindo na sua 
competência como terapeuta. Para desenvolver a sua criatividade necessária 
para esta tarefa o coordenador deve estar disponível e com uma escuta empática. 

O exemplo fictício a seguir pode ser útil no entendimento do processo. Um 
membro do grupo de participantes coloca que prefere não atender casais que 
vivem em contexto de violência familiar. E apresenta um caso clínico de um casal 
que se agredia muito em que o terapeuta sentiu muita dificuldade no manejo 
da situação.  E que essa temática da violência afeta sua atuação e que, por 
isso, evita atender casais com alguma questão de agressividade. O terapeuta 
coloca que a questão da agressividade o incomoda apenas por ser difícil lidar 
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com um casal que se comunica com muita raiva. O passo a seguir refere-se ao 
entendimento de como a agressividade afeta sua competência como terapeuta. 
Para isso é necessário a análise do genograma trigeracional, do ecomapa e do 
duograma com a história das escolhas amorosas. E em relação ao grupo, deve 
ser avaliado como o tema “violência intrafamiliar” afeta de maneira diferente 
o grupo. Alguns podem sentir a mesma dificuldade, outros não se sentem 
afetados e nem em dificuldade. Passa a ser discutido no grupo sobre como 
a agressividade na família provoca uma reação diferente em cada terapeuta. 
Depois dessa discussão, o tema deve voltar a ser trabalhado com o terapeuta de 
campo que trouxe a questão. 

O desenho do genograma busca o tema “agressividade” na hipotética 
família no contexto de violência. E a seguir o coordenador busca no genograma 
do terapeuta a temática da violência, da agressividade e demais variações. 
Importante analisar as ressonâncias e suas implicações na vida profissional 
do terapeuta. O coordenador trabalha com as situações autorreferenciais na 
vida pessoal ou profissional. O terapeuta entra em contato com uma história 
muito mal contada na sua família de origem, que diz respeito ao relacionamento 
complicado dos avôs maternos, afetando a saúde de sua mãe, que por fim, 
reagia passivamente ao marido autoritário, pai do terapeuta. Portanto a violência 
no casal em atendimento afetava o terapeuta, no quanto ele se sentia impotente 
para lidar com o comportamento agressivo com todas as suas repercussões, 
sem que ele entendesse claramente a razão.  

A dramatização é um recurso utilizado nessa vivência, onde o profissional 
que traz uma dificuldade ocupa o lugar do terapeuta para o atendimento desta 
família. Todas as questões são trabalhadas no sentido de diferenciar o que faz 
parte da história de vida do terapeuta e o que faz parte da história do caso 
clínico. A partir do cruzamento entre os mapas da família de origem do terapeuta 
e da família atendida, as ressonâncias e as possibilidades são levantadas. 
É importante que a história antiga da trama familiar com seu enredo real ou 
fantasiado possa ser elaborada. O terapeuta em questão relata seus sentimentos 
frente à análise da sua história, agora conectada à história da família atendida ou 
dramatizada. Nesse processo de diferenciação, o terapeuta, poderá desenvolver 
novos recursos.

O coordenador deve estar à frente das tarefas e saber em que momento deve 
acolher os comentários do grupo, pois cada interferência pode ser entendida 
como sua reação ao material apresentado. A discussão como um todo propicia 



132

O Mapa do Terapeuta e a Diferenciação do Self – C. Ladvocat

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 5(1), julho, 2014 (122-133)

que novas versões e soluções possam ser levantadas. Os membros do grupo 
atuam como egos auxiliares, e também se deparam com suas ressonâncias 
frente ao material. O grupo de terapeutas nesse contexto de intimidade se 
confronta com os relatos das histórias familiares que trazem a tona e aquecem 
lembranças passadas. 

Conclusão

Os temas tratados no trabalho de diferenciação do Self na formação em terapia 
familiar demandam um manejo cuidadoso. Os recursos utilizados e a condução 
do processo dependem muito das situações que se apresentam decorrentes do 
vasto mundo interno e relacional de cada indivíduo. As ressonâncias e emoções 
autorreferenciais são conectadas aos casos de família, para que, só depois, 
possam ser diferenciadas. A autora espera ter conseguido transcrever, mesmo 
que superficialmente, esse trabalho que só se concretiza pela confiança entre os 
membros do grupo, o que inclui a pessoa que conduz a vivência. A autora busca 
sempre mais referências sobre esse trabalho desenvolvido junto aos demais 
profissionais comprometidos com a formação em terapia familiar.
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Imigração Italiana: da Ruptura ao Resgate das Origens – Um Estudo de 
Caso

Maria Luiza Pradella Ramos1

Maria Eliza Vernet Machado Wilke2

Resumo

       O tema da imigração italiana tem sido vastamente estudado em seus aspectos 
históricos, sociais e culturais. Observa-se, no entanto, uma lacuna no que se 
refere ao estudo dos aspectos psicológicos, que marcaram a vida de milhares de 
famílias, que vivenciaram esta experiência. O presente artigo, através do estudo 
de caso da família Pradella, analisa, de forma sistêmica, as dificuldades que os 
imigrantes enfrentavam em seu processo de aculturação. Aborda a questão do 
suicídio, suas consequências e legados para as futuras gerações, e, por fim, 
apresenta o resgate da cidadania italiana, como forma de elaboração do luto não 
vivenciado e consequente restituição da dignidade perdida. 
       Palavras-chave: suicídio; luto; vergonha; imigração; resgate.

Italian Immigration: from Disruption to Rescue of Origins - A Case Study

Abstract

      The theme of Italian immigration has been widely studied in its historical, social 
and cultural aspects. There are, however, a gap in relation to the psychological 
aspects that marked and staked the lives of thousands of families who experienced 
it. This article, through the case study family Pradella, systemically analyzes the 
difficulties that immigrants faced in the process of acculturation. Addresses the 
issue of suicide, its consequences and legacies for future generations, and, 
finally, shows the rescue of Italian citizenship as a form of elaboration of grief not 
experienced and consequent restitution of lost dignity.
      Keywords: suicide; grief; shame; immigration; rescue.
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2 Psicóloga, especialista em Terapia de Família e Casal. Mestre em Psicologia Social pela PUCRS. 
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Introdução

O presente artigo tem por objetivo o estudo das narrativas das memórias 
de integrantes da família Pradella, como estudo de caso, tendo como ponto de 
partida a Teoria Sistêmica.
      Conforme Nichols e Schwartz (2007), a Terapia Familiar Sistêmica nasceu 
nos Estados Unidos, em Palo Alto, Califórnia, na década de 1950. Busca, como 
referenciais, conceitos de outras ciências, como a biologia, a química, a física 
e também de outras teorias, como a Cibernética, a Teoria da Comunicação e a 
Teoria Sistêmica.

A abordagem da Terapia Familiar Sistêmica está voltada para o modo 
como se estabelecem as relações familiares, como se desenvolvem os padrões 
específicos de comportamento e como estes padrões são mantidos, adquirindo 
o caráter de função para o Sistema Familiar, mesmo que sejam prejudiciais aos 
seus membros, salientam Nichols e Schwartz (2007).

Os mesmos autores (2007) evidenciam uma mudança de paradigma. A 
Terapia Sistêmica, ao ampliar a visão para além do indivíduo e das questões 
intrapsíquicas, contempla a ideia de que o contexto, como rede de interações das 
condições sociais e ambientais, influencia, de maneira significativa, a formação 
do sujeito.  

A partir disso, enfatiza-se, a complexidade do processo de imigração italiana 
no Rio Grande do Sul, tendo em vista o processo de Aculturação, as questões 
relacionadas ao suicídio, suas ressonâncias nas gerações futuras e o processo 
de elaboração, através do resgate da cidadania italiana.

A família Pradella, como estudo de caso, representa apenas um exemplo, 
num universo de milhares de famílias italianas que passaram pelo processo de 
imigração.

Neste contexto, visitam-se os anos de 1850, destacando a importância do 
momento histórico, demarcado pela segunda fase da Revolução Industrial, e sua 
influência no processo de Imigração.

Este estudo é fruto de minha experiência pessoal, enquanto psicóloga 
e membro da família Pradella. Tal experiência teve início após conclusão da 
graduação no curso de Psicologia, quando me deparei com as dificuldades, ao 
ingressar no mercado de trabalho – passei a considerar a aquisição da cidadania 
italiana como uma possibilidade de afirmação pessoal e profissional.

Posteriormente, no curso de Especialização em Terapia Familiar Sistêmica, 
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passei a olhar as questões familiares com outras reflexões. Compreendi que as 
famílias representam sistemas abertos em interação com o meio em que estão 
inseridas. Logo, o presente trabalho é, também, consequência deste processo 
reflexivo.

Contexto histórico da imigração italiana

Uma das características da Teoria Sistêmica é a valorização dos aspectos 
inter-relacionais, em suas questões culturais, econômicas, políticas e sociais. 
Nesse sentido, torna-se importante o resgate de algumas questões contextuais, 
como a segunda fase da Revolução Industrial e as conjunturas da Itália e do 
Brasil na época da imigração.

A segunda fase da Revolução Industrial ocorreu a partir de 1850, segunda 
metade do século XIX, e caracterizou-se pelo uso das máquinas e motores para 
produzir, provocando inúmeras transformações, entre elas, a criação de novos 
centros industriais e, em consequência, a necessidade de aumento de mão-de-
obra.

Conforme Lanzoni (1987, p. 32), estes centros industriais “atraem para a 
zona urbana, grande quantidade de pessoas, vindas da zona rural, provocando 
um verdadeiro ‘êxodo rural’”. 

A falta de habitações adequadas, de higiene e saúde pública, a inexistência 
de assistência médica e escolar, o aumento da criminalidade, a prostituição, entre 
outros problemas sociais, se dinamizam a partir desta urbanização desordenada. 
O mesmo autor acrescenta, ainda, que nem todos os trabalhadores conseguiam 
emprego, formando o que designou como “batalhões de reserva” (Lanzoni, 
1987, p. 32); formados por desempregados que serviriam como rodízio de mão-
de-obra barata.

Em relação à saída dos italianos de seu país de origem, Bertonha (2004) 
observa que esta não começou em 1870, quando a unificação do país se 
completou. Ele salienta que, mesmo antes, era comum que comerciantes, 
artesãos e intelectuais se deslocassem em busca de negócios e oportunidades 
dentro da Europa e nas margens do Mar Mediterrâneo. 

Bertonha (2004) ainda refere que, a partir dessa época, os italianos passaram 
a emigrar em massa para a América, dando início ao que denominaram de “a 
grande imigração”.

Maestri (2005) contextualiza que a situação da Itália, quando ocorreu a sua 
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Unificação, era um país agrícola atrasado, de 26 milhões de habitantes, pobre 
em recursos naturais e terras agricultáveis; eram frágeis os laços mercantis 
entre as regiões da península e delas com o comércio mundial, uma vez que 
subsistiam profundas diferenças entre o mundo rural do norte, do centro e do sul. 

Dessa forma, muitos fatores contribuíram para a emigração italiana, 
conforme Maestri (2005); era comum que os pequenos proprietários fugissem 
dos pesados impostos ou perderem suas terras para o fisco, para o agiota, para 
o burguês citadino, para o grande proprietário. 

Os emigrantes, segundo Maestri (2005), obtinham gratuitamente o 
passaporto per l’estero (passaporte para o exterior) e vendiam as poucas 
posses e terras, se as tinham. Embalavam seus pertences, despediam-se do 
paese (país) e dos que ficavam. Partiam para Gênova, por trem, com escala 
nas grandes cidades do trajeto, que em geral, não conheciam – Vicenza, Milão, 
Verona, Padova.

Uma das dificuldades dos imigrantes que chegavam ao Brasil era a 
comunicação – havia inúmeros dialetos maternos, com os quais se comunicavam, 
e existia pouco conhecimento a respeito do idioma italiano oficial. 

Lorenzoni (2005) anotou em suas memórias que “em qualquer canto do 
vapor, só se escutava um vozerio incompreensível de dialetos, a maior parte 
Vênetos e Lombardos, muitos dos quais eu não entendia absolutamente, de 
modo que me deixava admirado ouvir tantos vocábulos novos, procurando 
adivinhar-lhes o significado” (p. 115).

Giron (1980) evidencia que, no Brasil, a imigração e a colonização são 
processos correlatos: “A primeira resolverá o problema da mão-de-obra e 
a segunda contrapõe a pequena propriedade ao latifúndio, permitindo uma 
vigilância contínua e um isolamento, que garantiriam a segurança nacional” 
(Giron, 1980, p. 60).

Maestri (2005) lembra que, nos momentos finais do escravismo, levas 
de imigrantes foram desviadas, para substituir os trabalhadores escravizados 
rebelados, ou fugidos das fazendas cafeicultoras. Ele enfatiza que, após a 
Abolição, multidões de europeus foram atraídas ao Brasil. Tornaram-se, então, 
um verdadeiro exército rural de reserva de desempregados, desprovidos dos 
meios de subsistência.

Constantino (2008) especifica que, mesmo antes dos primeiros colonos 
chegarem ao Rio Grande do Sul, notava-se a presença de italianos nas principais 
cidades, em especial, Porto Alegre.
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Os italianos, em Porto Alegre, na década de 1870, eram, em geral, 
provenientes da Calábria, de acordo com Constantino (2008), formando um 
grupo psicossocial em forma de comunidade. Este grupo-comunidade tem 
permanência temporal, consciência e se encontra unido por laços afetivos, tanto 
que seus elementos se entrelaçam por compadrio.

Antes do ingresso na Província de imigrantes propriamente ditos, a 
presença de italianos é evidenciada através de comerciantes e profissionais 
especializados, que preferem os núcleos urbanos, conforme Constantino (2008).

Berry, Poortinga, Segal e Dasen (2003) constatam que as mudanças 
ocorridas nos indivíduos após o contato intercultural são importantes, pois 
configuram o Processo de Aculturação, produzindo efeitos diferentes em ambos 
os sexos.

Logo, foi possível observar que, inicialmente, os fatores da imigração italiana 
estavam relacionados com razões econômicas, todavia não se restringiram a 
elas. Desdobraram-se na complexidade de muitos fatores, entre os quais, cabe 
evidenciar a relevância do Processo de Aculturação.

Fragmentos de uma história: “Uma viagem sem retorno”

A Família Pradella tem a sua origem na Comune de Ostiglia, província 
de Mantova, localizada na região da Lombardia, norte da Itália. Os dados que 
seguem foram adquiridos através de relatos familiares, mais precisamente da 
irmã mais moça de meu avô, Telésforo, filha do segundo casamento de minha 
bisavó, Giulia.

O casal Ermíno e Giulia residia na Comune de Ostiglia, onde tinha uma 
pequena propriedade agrícola. Conforme relatos, o casal possuía um tambo de 
leite e fornecia para um convento de freiras. No início do século passado, eles 
decidiram deixar a Itália, trazendo consigo os filhos pequenos, em busca de 
melhores condições de vida.

Ermínio embarcou para o Brasil, trazendo consigo a esposa Giulia e os 
três filhos pequenos; não há relatos de outros parentes. Acredito, todavia, que 
tenham vindo outros familiares, pois a família Pradella encontra-se espalhada 
por vários estados do Brasil, principalmente: São Paulo, Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul. A maioria veio para o Brasil, como colonos, os Pradella, 
como comerciantes. Isso só foi possível após a decisão de venderem o pouco 
que possuíam na Itália. 
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Este casal tinha outra particularidade, que os diferenciava dos demais 
imigrantes. Ermínio decidiu estabelecer-se em Porto Alegre, onde montou 
um pequeno comércio, diferentemente, da maioria dos imigrantes, que iam 
diretamente para as colônias. Tal decisão fez com que a família nuclear, formada 
por ele, a esposa e os filhos, se distanciassem dos outros familiares, isolando-os 
da família extensiva. Segundo relatos, uma das características de Ermínio era 
ser uma pessoa de boa índole, e, também, o fato de ser solidário com os outros 
imigrantes.

Este sentido de solidariedade com os conterrâneos, que, assim como ele, 
viviam em situação difícil, levou-o a “vender fiado”, o que, paulatinamente, 
escasseou os poucos recursos financeiros que tinha, culminando com a falência.

Consta que, após a falência, Ermínio cometeu suicídio jogando-se num poço, 
deixando o seu cachimbo na borda para sinalizar o seu gesto. Não sei quanto 
tempo transcorreu desde a chegada ao Brasil até o acontecimento trágico. Giulia 
buscou abrigo na colônia, onde conheceu o seu segundo marido, com quem teve 
uma filha. Após, se mudaram para Porto Alegre.

Pouco se sabe a respeito de como viviam, pois a família dispersou-se: os 
filhos homens não se adaptaram à colônia e retornaram para Porto Alegre, indo 
trabalhar na construção civil. Telésforo tinha cinco anos, quando veio para o 
Brasil. Na adolescência, sentia muita vergonha do seu nome, pois era motivo de 
chacota, e, quando teve que fazer documentos, adotou o nome de Luis.

Através do trabalho na construção civil, mais precisamente na construção 
do Arsenal de Guerra, que Luis veio para General Câmara, onde conheceu Maria 
Catarina, que era de origem indígena e tinha sido adotada por uma família de 
alemães; casaram-se e tiveram nove filhos.

Telmo, filho de Luis e Maria, desde criança, trabalhava, na oficina mecânica 
que possuíam, onde aprendeu seu ofício e desenvolveu seu fascínio por 
automóveis.

Luis tinha, também, um “carro de praça”, como denominavam os táxis na 
época, o que levou Telmo a aprender a dirigir muito cedo. Adquiriu a sua carteira 
de motorista aos 11 anos, fato do qual muito se orgulhava; cresceu e tornou-se 
adulto, sempre trabalhando para a família de origem, até mesmo após o seu 
casamento com Zélia, com quem teve cinco filhos.

Zélia já esperava o segundo filho, quando Telmo decidiu trabalhar para 
sustentar a própria família. Surgiu um comprador, para os maquinários da oficina 
de Luis, que levou consigo Telmo, como sócio, fato que gerou muitos conflitos.
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Iniciei minha vida profissional em Porto Alegre, para onde me mudei, aos 
19 anos, e, trabalhei como professora na Rede Pública Estadual, enquanto 
realizava o curso de Psicologia; fui a primeira dos cinco filhos a concluir o curso 
superior e a primeira psicóloga da família.

Na busca pelo espaço profissional, deparei-me com as dificuldades 
inerentes a este processo, visto que não tinha referências familiares que me 
guiassem. Neste momento, a ideia de conseguir a cidadania italiana surgiu como 
um desafio e uma perspectiva de futuro.

Comecei a pesquisa consultando minha avó, Maria Catarina, que 
disponibilizou os documentos de Luís, para iniciar o processo junto ao consulado. 
Com os documentos existentes, consegui, junto ao Ministério do exterior, a 
Certidão Negativa de Naturalização de Luis, documento imprescindível para dar 
início ao processo.

A primeira tentativa fracassou, quando o Consulado exigiu a apresentação 
de um documento italiano, o que não tinha. A partir deste momento, iniciou-
se uma fase de muitas buscas e revelações a respeito da história da família. 
As informações eram precárias, e foi necessário conversar com alguém que 
pudesse dar indicadores mais precisos da cidade de origem, na Itália.

A irmã mais moça de Luis, filha do segundo casamento de Giulia, foi a 
pessoa chave para esta pesquisa, a qual informou sobre a cidade de origem, na 
Itália, o que faziam e como viviam lá. Diante de tais dados, e, orientada por meu 
professor de italiano, na época, escrevi uma carta para o Síndaco da Comune de 
Ostiglia, na Itália, e solicitei a certidão de nascimento de Telésforo.

Após o recebimento do documento italiano, que faltava, deparei-me com um 
novo desafio, o de comprovar que Luis e Telésforo eram a mesma pessoa, o que 
foi feito através de um processo judicial. O que até este momento estava sendo 
guiado pelo meu interesse, a essa altura dos fatos já era de grande interesse 
familiar.

Uma nova fase teve início, a partir de então, a de proceder à alteração 
do nome de Luis, para Telésforo, nos documentos, de todos os familiares, 
interessados no processo de aquisição da cidadania italiana. Como é o critério 
do Consulado, Ítalo, que era o filho mais velho de Telésforo, ficou como o 
responsável pelo grupo familiar, até a apreciação final do processo.

Após a culminância deste processo, que durou aproximadamente dez 
anos, houve a concessão da cidadania italiana aos descendentes de Ermínio. 
Isso permitiu que alguns integrantes da família Pradella emigrassem por vários 
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países, inclusive a Itália.

Migração e o ciclo de vida familiar 

McGoldrick e Carter (1995) assinalam que “a migração é tão disruptiva em si 
mesma, que poderíamos dizer que ela acrescenta um estágio extra, completo, ao 
ciclo de vida daquelas famílias que precisam negociá-la” (p. 77). O reajustamento 
à uma nova cultura é de forma alguma apenas um simples evento, mas constitui 
um prolongado processo desenvolvimental de ajustamento, que afetará os 
membros da família de modo diferente, dependendo de sua fase de ciclo de vida 
no momento da transição. “As famílias, que migram com crianças pequenas, 
talvez fiquem mais fortalecidas por terem uns aos outros, mas ficam vulneráveis 
à reversão das hierarquias geracionais”, conforme McGoldrick e Carter (1995, p. 
77). 

Se “a família migra com filhos pequenos (e ainda mais adolescentes), existe 
a probabilidade de que os pais se aculturem mais lentamente do que os filhos, 
criando uma problemática reversão de poder na família. Caso os filhos precisarem 
assumir a tarefa de interpretar a nova cultura para os pais, a liderança paterna 
pode ficar tão ameaçada, que os filhos são deixados sem uma autoridade adulta 
afetiva para apoiá-los e sem uma identificação positiva com seu background 
étnico, para amenizar sua luta com a vida nessa nova cultura”. (Lappin & Scott, 
1982, p. 77). 

Rodrigues, Strey e Pereira (2007, p. 177) observam que: 
Os processos migratórios não só interferem na urbanização do local, 
como também influenciam a identidade cultural. Quando a pessoa emigra, 
fisicamente, isso não quer dizer que tenha emigrado, emocionalmente, pois 
ultrapassar as fronteiras geográficas não se constitui na maior tarefa da 
migração, mas sim transpor as barreiras sociais, econômicas, culturais e 
linguísticas.
 
A adaptação conforme Berry (2002) implica desaprender algum repertório 

comportamental, que não é mais apropriado, e aprender um novo repertório que 
seja compatível com o novo contexto social e cultural. Na emigração, a pessoa 
é levada a pensar e raciocinar no idioma da comunidade local, dentro de um 
contexto diferente do que é acostumado. 

Nos casos em que a pessoa percebe a experiência migratória, como 



142

Imigração Italiana: da Ruptura ao Resgate das Origens – M. L. P. Ramos; M. E. V. M. Wilke

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 5(1), julho, 2014 (134-154)

geradora de estresse, e ela ou ele não tem uma boa resposta de enfrentamento, 
podem aparecer a depressão e a ansiedade. 

Essas questões também são consideradas por Sebben (1996), ao enfatizar 
que há a possibilidade de o indivíduo manifestar alguma doença física ou 
psicológica, porém a gravidade da enfermidade, também está relacionada ao 
contexto da migração, isto é, sozinho ou em grupo.

O suicídio e os símbolos 

Werlang e Oliveira (2006) consideram que a dor de fundo emocional coloca 
o indivíduo num sofrimento que o deixa em um estado de precariedade psíquica 
que pode ameaçar sua identidade. Quem padece de dor psicológica parece 
despojado de prazeres e da alegria da vida, sente-se excluído, privado, num 
sofrimento muitas vezes incomunicável.

As autoras acima citadas (2006) enfatizam que a dor psicológica é vivida 
como um ataque aniquilador, um desmoronamento. Assim, afetivamente, 
caracteriza-se por uma emoção negativa, que expressa sofrimento, mal-estar e 
um padecimento devastador. O comportamento suicida, por exemplo, escancara 
uma situação psicológica que se associa com a incapacidade do indivíduo de 
encontrar alternativas para superar uma extrema dor psicológica.

Segundo Becker (1998), “de todas as coisas que movem o homem uma 
das principais é o medo da morte” (p. 129). A afirmação coloca-nos diante do 
instigante dilema do suicídio. Se o que move o homem é o medo da morte, que 
forças o moveriam em direção a ela? O que estaria por trás de um ato tão radical 
e definitivo?

Para Cassorla (2004), o suicídio deve ser abordado como uma dimensão, 
que integra um possível contínuo de comportamentos que pode partir de 
pensamentos de autodestruição, passando por ameaças, tentativas de suicídio 
e, finalmente, a concretização. 

Sobre a decisão de morrer, Gutstein (1991) refere que o suicida deve não 
acreditar mais que as coisas podem mudar; que elas podem melhorar. Ele diz 
que o suicida chegou à conclusão de que não importa o quão irracional esta 
premissa possa ser, a vida não vale a pena ser vivida no presente e que algo 
foi perdido ou alterado, tornando certo o fato de que a vida nunca mais valerá a 
pena ser vivida.

Maris (2005) compreende “a desesperança presente nos tentadores de 



143Revista Brasileira de Terapia Familiar, 5(1), julho, 2014 (134-154)

Imigração Italiana: da Ruptura ao Resgate das Origens – M. L. P. Ramos; M. E. V. M. Wilke

suicídio como uma inflexibilidade cognitiva, pois se trata de uma dificuldade 
em acreditar que existam alternativas não suicidas para os seus problemas do 
cotidiano” (p. 130). 

Parece ter sido esta a conclusão de Ermínio, quando decidiu suicidar-se, 
deixando apenas o seu cachimbo na borda do poço, sinalizando seu gesto, 
carregado de simbolismo.

Para Chevalier e Gheerbrant (1997) “o poço se reveste de um caráter 
sagrado em todas as tradições: ele realiza uma espécie de síntese de três ordens 
cósmicas: céu, terra, inferno; de três elementos: a terra, a água e o ar – é uma via 
vital de comunicação” (p. 726).

Sobre o simbolismo do cachimbo sagrado, os autores (1997) afirmam que ele 
representa “o homem primordial, erguido no centro do mundo, portanto no Eixo 
do Mundo, a realizar, através da prece que a fumaça do tabaco materializada – 
fumaça essa que nada mais é senão o sopro e a alma” (p. 150). 

Os simbolismos do poço e do cachimbo podem refletir a profunda solidão de 
Ermínio; assinalam o abismo em que se encontrava. Distante da terra natal, de 
onde fora obrigado a emigrar, por não conseguir o sustento da família, através do 
trabalho no campo, ele vê, novamente, seus esforços fracassarem. Desta vez, 
num país distante, totalmente isolado do apoio da família, tão importante para os 
italianos.

Rotunno e McGoldrick (1982) afirmam que:
Para os italianos, não existe família nuclear. Para esse grupo, família 
costuma referir-se a toda rede ampliada de tios, tias, primos e avós, que 
estão todos envolvidos nas tomadas de decisões familiares, que passam 
juntos os feriados e os pontos de transição do ciclo de vida, e que tendem a 
viver em estreita proximidade, se não na mesma casa (p. 66).

Os mesmos autores (1982) salientam ainda que, para os italianos, a família 
ampliada é procurada e irá aconselhar a respeito dos conflitos e problemas que 
o casal pode ter um com o outro ou mais tarde com seus filhos. Nas famílias 
italianas, espera-se que os homens manejem todas as questões fora da própria 
família. 

A decisão de emigrar coloca Ermínio diante de uma complexidade de 
situações, dentre elas a opção de vir para a zona urbana, ao invés de ir para as 
colônias, como a maioria dos imigrantes na época, isolando ainda mais a família 
do convívio com os demais.
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Sluzki (1997) observa que “o processo de migração é um experimento 
natural de ruptura e reconstrução da rede social. Quando uma família muda de 
localização geográfica (e mais ainda, quando essa mudança inclui uma migração 
que transcende os limites culturais), cada membro abandona numerosos 
segmentos de sua rede social pessoal” (p. 88).

Ainda, conforme Sluzki (1997):
Isto deveria corresponder a um período de luto pessoal. No entanto, 

na prática, esse processo de luto é minimizado e evitado em função da 
necessidade prioritária de adaptação ao novo ambiente. As habilidades 
adaptativas incluem os esforços, para desenvolver uma nova rede, que 
poderia substituir, pelo menos em parte, os vínculos e as funções, perdidos 
durante o processo migratório (p. 89).

O mesmo autor (1997) ressalta que, “enquanto este processo de reconstrução 
da rede acontece, muitas funções interpessoais, desempenhadas pela antiga 
rede, permanecem insatisfeitas. Durante esse período, que pode durar anos, a 
família se encontra num estado de stress crítico” (p. 89). 

Além da natural dificuldade com o novo idioma, a existência de inúmeros 
dialetos maternos e o pouco conhecimento do idioma italiano oficial, na época da 
emigração, dificultava o processo de comunicação entre os próprios imigrantes, 
constituindo um complicador para a reconstrução de novas redes de apoio, que 
poderiam minimizar a ausência da família. 

Outra particularidade importante é que Ermínio decide estabelecer-se como 
comerciante – atividade com a qual não estava familiarizado, uma vez que em 
sua terra natal sobrevivia como camponês.

Ao vir para Porto Alegre, esses fatores se potencializam, visto que os 
italianos que emigraram para esta região, na década de 1870, eram, em geral, 
provenientes da Calábria, de acordo com Constantino (2008), e constituíam um 
grupo psicossocial, acostumado a viver em comunidade, unido por laços afetivos 
e culturais.

Assim, sem o apoio da família extensa e sem redes de afinidades, o jovem 
casal, com filhos pequenos, conta apenas um com o outro para solucionar todos 
os conflitos. 

Sluzki (1997) refere que, nestas ocasiões:
Tende-se a esperar que o cônjuge se converta numa fonte decisiva de 
apoio emocional, mesmo se, de fato, essa função tenha sido previamente 
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satisfeita de forma eficaz por amigos ou outros familiares (pais, irmãos) e, 
portanto, as habilidades necessárias, para desempenhar essa função não 
foram desenvolvidas de maneira eficaz dentro do casal (p. 89) 

O velho cachimbo, companheiro de suas reflexões, parece desta vez não ter 
conseguido apaziguar as suas angústias, tampouco fazê-lo vislumbrar sequer 
uma tênue esperança de restituir sua dignidade como chefe de família. O sonho 
de uma nova vida, para Ermínio, terminava ali.

O legado

Shneidman (2013) acredita que:
A pessoa que comete suicídio coloca seu esqueleto psicológico no 

mundo emocional da pessoa enlutada, sentencia a pessoa enlutada a lidar 
com muitos sentimentos negativos e, além disso, tornar-se obcecada por 
pensamentos em relação ao seu próprio papel atual ou possível papel em 
ter precipitado o suicídio, ou impedido que ele ocorresse. Pode ser uma 
carga pesada (p. 129).

A partir do suicídio de Ermínio, a família enfrenta novos e importantes 
desafios. Sobreviver à perda e aos sentimentos a ela relacionados torna-se 
um poderoso ingrediente, associado às dificuldades, inerentes ao processo de 
adaptação à nova cultura, e à falta de redes de apoio significativas. A ausência 
de informações sobre este período de luto é reveladora do significativo trauma 
que abalou a família.

Lazare (1998) considera o luto um processo social, no qual salienta três 
condições sociais que podem pressagiar ou desencadear reações de luto 
complicadas. A primeira é um caso no qual a perda é, socialmente, não comentada, 
o que, frequentemente, acontece no caso de morte por suicídio. Existe uma 
tendência da família e dos amigos de não falar sobre as circunstâncias da morte. 
Esta conspiração de silêncio causa muitos danos às pessoas enlutadas, que 
podem precisar falar com os outros sobre o seu luto. Um segundo fator é quando 
a perda é socialmente negada, em outras palavras, quando a pessoa e aquelas 
pessoas a sua volta agem como se a perda não tivesse ocorrido. Uma terceira 
dimensão social que pode causar complicações é a ausência de uma rede de 
apoio social – ela pode estar ausente pelo isolamento social. 
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Esses fatores podem ser claramente observados no silêncio familiar que 
perdura por gerações; quando o tema suicídio surge é carregado de mistérios e 
interrogações. Ninguém sabe nada sobre o ocorrido; a data do acontecimento e 
o local onde o corpo foi enterrado são desconhecidos – é como se Ermínio não 
tivesse existido.

A esse propósito, Worden (1998) observa que:
De todos os sentimentos de uma pessoa de luto por um suicídio, a 

vergonha é o que predomina. Em nossa sociedade, há um estigma associado 
ao suicídio. As pessoas enlutadas é que tem que passar pela vergonha, 
depois que uma pessoa da família tira a própria vida, e sua sensação de 
vergonha pode ser influenciada pela reação dos outros (p. 114).

Fossum e Mason (1986) salientam que a vergonha é um senso íntimo de 
ser completamente diminuído, ou ser insuficiente como uma pessoa. É o self, 
julgando o self. Um momento de vergonha pode ser uma humilhação dolorosa 
ou uma indignidade tão profunda que o indivíduo sente-se roubado de sua 
dignidade ou exposto como basicamente inadequado, mau ou digno de rejeição. 
Um senso abrangente de vergonha é a premissa contínua de que o indivíduo é, 
fundamentalmente, mau, inadequado, defectivo, indigno ou não completamente 
válido como um ser humano.

O senso de vergonha parece ter atingido intensamente Telésforo, filho 
de Ermínio, que decide trocar de nome. A palavra “Telésforo” vem do grego 
Telesphóros, e significa “o que leva até o fim”. É também o nome de um papa da 
igreja cristã romana, que reinou entre 126 e 136, sendo indicado para substituir 
o Papa Sisto I, como o oitavo pontífice depois de São Pedro3. O simbolismo 
do nome é revelador de quanto os valores da igreja católica, que considera o 
suicídio, um pecado mortal, estavam arraigados à família.

Para Steinglass (1989), o Legado é como uma cápsula do tempo na qual 
a família coloca os elementos que, na forma mais condensada, comunica às 
gerações futuras a essência da família atual. É um fenômeno que revela, para 
as gerações seguintes, os principais aspectos da família atual e o que se espera 
que tenha continuidade.

Bozormeny–Nagy e Spark (2003) consideram a importância do conceito de 
Legado, que é transmitido de geração para geração, revelando uma extensão 
transgeracional do princípio da delegação. Eles resgatam a etimologia da 

3 Disponível em: www.dicionariodenomesproprios. Acesso em: 05 nov. 2012, 16h56min.
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palavra lealdade que deriva do idioma francês loi, lei, implicando atitudes de 
acatamento à lei. Enfatizam que as famílias possuem suas próprias leis, que são 
compartilhadas, através de expectativas. 

A lealdade, como atitude individual, conforme os autores acim acitados 
(Bozormeny–Nagy & Spark, 2003), envolve a identificação com o grupo, autêntica 
relação com os outros membros, confiança, responsabilidade, compromisso, fé 
e firme devoção. Com isso, sinaliza o sentimento de pertencimento a um grupo 
e aparece, ao mesmo tempo, como uma característica do grupo e como uma 
atitude individual.

Ao escolher o nome de Telésforo, Ermínio reafirma os valores da cultura 
italiana, fortemente marcados pela igreja cristã, e atribui ao filho, simbolicamente, 
o compromisso de transmití-los às gerações futuras. Estabelece, desta forma, o 
seu Legado. 

Outro fator relevante é o fato de o suicídio de Ermínio ocorrer no momento 
em que Telésforo ingressa na adolescência, período em que as questões 
relacionadas à identidade são intensificadas.

Para Minuchin (1983), “o sentido de pertencimento de cada membro é 
influenciado por seu sentido de pertencer a uma família específica” (p. 53). Tal 
sentimento envolve afeto, liberdade, reciprocidade, histórias compartilhadas e 
aspectos relativos à condição humana, abrangendo questões conscientes e 
inconscientes.

O processo de separação/ individuação, segundo Minuchin (1982), requer 
que a família vivencie diversas fases de desorganização. Assim, o equilíbrio de 
um estágio é rompido em preparação para outro mais adequado. As fases de 
instabilidade, marcadas por confusão e incerteza, podem revelar a passagem 
para um novo equilíbriio emocional, desde que a família seja capaz de tolerar as 
diferenças entre os seus membros.

McGoldrick e Carter (1995) referem que o estresse familiar é, geralmente, 
“maior nos pontos de transição de um estágio para o outro no processo 
desenvovimental familiar, e os sintomas tendem a aparecer mais quando há uma 
interrupção ou deslocamento no ciclo de vida familiar em desdobramento” (p. 8).

Erikson (1968), situado num patamar de valorização da cultura, 
diferentemente das ideias clássicas de Freud, assinala que:

A identidade do ego, em seu aspecto subjetivo, é a consciência do fato de 
que existe uniformidade e continuidade nos métodos de sintetização do ego, 
o estilo de individualidade de uma pessoa, e de que esse estilo coincide com 
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a uniformidade e continuidade do significado, que a pessoa tem para os 
outros significantes na comunidade imediata (p. 49).

Para Erikson (1968) a identidade engloba um sentido consciente de 
singularidade individual, um esforço inconsciente para manter a continuidade 
da experiência e uma solidariedade para com os ideais do grupo. Ele ressalta, 
ainda, que os padrões básicos de identidade emergem da afirmação ou do 
repúdio das identificações infantis, e da maneira pela qual o processo social e 
histórico da época identifica a geração jovem. 

Na opinião de Rocha (1996), a Identidade Cultural dos indivíduos imigrantes 
sofre influência, na medida em que acabam adotando o modelo de comportamento 
da nova cultura, a fim de serem aceitos pela nova sociedade. 

Ao trocar de nome, o jovem Telésforo, movido pelo sentimento de vergonha 
e pela necessidade de afirmar a sua identidade na nova cultura, adota o nome de 
Luis, nome de origem germânica que significa “combatente glorioso”, “guerreiro 
famoso” ou mesmo “famoso na guerra” (Oliver & Alvim, 2008, p. 165).

Dessa forma, aquele que deveria levar até o fim a tarefa de transmissão da 
cultura de origem, afasta-se da mesma e do pesado fardo do suicídio e prepara-
se para a batalha da sobrevivência, acelerando seu processo de Aculturação. 

McGoldrick e Carter (1995) afirmam que “se um progenitor vai embora ou 
morre, uma outra pessoa pode ser trazida para preencher a função paterna, mas 
essa pessoa jamais substituirá o progenitor em seus aspectos emocionais” (p. 
9).

É o que acontece quando Giulia, viúva de Ermínio, casa-se novamente. Os 
filhos adolescentes, assim que adquirem maior independência, seguem os seus 
próprios caminhos, distanciando-se cada vez mais da família de origem que se 
rompe, de forma definitiva, após a morte de Ermínio. Outro aspecto relevante é o 
fato de Telésforo, agora Luis, realizar um casamento fora do grupo étnico.

McGoldrick e Carter (1995) salientam que “o casamento inter-racial é temido, 
porque ameaça a sobrevivência do grupo” (p. 69). Os casais que decidem casar 
fora do grupo estão procurando um novo equilíbrio do seu próprio background 
étnico. Eles estão se afastando de alguns valores, assim como se aproximando 
de outros. 

Imber-Black (2002) evidencia que a vergonha pode ser conscientemente 
conhecida ou guardada no inconsciente, em histórias familiares mantidas em 
segredo e mitos nas famílias. Realça, ainda, que a fidelidade familiar, mantém os 
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segredos e a vergonha intactos, não importando o seu poder debilitante.
Logo, as escolhas de Telésforo são reveladoras; elas mostram o esforço 

que precisou empreender para superar a trágica perda do pai, num momento tão 
significativo do seu processo evolutivo. Mostram um jovem comprometido com 
a luta pela sobrevivência e que, em detrimento de seu sentido étnico, adapta-se 
à nova cultura.

O resgate

McGoldrick e Carter (1995) definem a família como “um sistema que se move 
através do tempo. Diferentemente de todas as outras organizações, as famílias 
incorporam novos membros apenas pelo nascimento, adoção ou casamento, e 
os membros podem ir embora somente pela morte” (p. 9).

McGoldrick e Carter (1995) consideram difícil superestimar o tremendo 
impacto modelador de vida de uma geração sobre aquelas que a seguem. Em 
primeiro lugar, as três ou quatro gerações devem acomodar-se simultaneamente 
às transições do ciclo de vida. E ainda referem que “experiências dolorosas, 
como doença e morte, são particularmente difíceis de serem integradas pela 
família, e assim, provavelmente tem um impacto de longo alcance nas gerações 
seguintes” (McGoldrick & Carter, 1985, p. 11). 

Após quatro gerações, o suicídio, de Ermínio ainda apresenta ressonâncias 
em seus descendentes. A vergonha parece permanecer intacta, encoberta 
pelo silêncio familiar, o que pôde ser constatado quando decidi revisitar minhas 
origens, por ocasião do processo de aquisição da cidadania italiana.

Na época, mais precisamente na década de 80, movida por uma necessidade 
de afirmação pessoal e profissional, iniciei o processo que descortinaria fatos 
dolorosos mantidos no inconsciente familiar durante várias gerações; foi, 
aproximadamente, uma década de envolvimento, desde as primeiras descobertas 
até a conclusão com o resgate da cidadania italiana.

A primeira etapa foi reveladora de detalhes sobre o local de origem da família, 
na Itália: o modo de vida que tinham lá, como sobreviviam e como vieram para 
o Brasil. O distanciamento entre os filhos do primeiro e do segundo casamento 
de Giulia tornou-se claro, assim como a precária comunicação entre os filhos 
de Ermínio que, de certo modo, formaram os seus próprios núcleos familiares, 
mantendo uma relação distanciada com a família extensiva. A impressão que tive 
é de que Telésforo nunca tinha conversado com os filhos sobre as suas origens.



150

Imigração Italiana: da Ruptura ao Resgate das Origens – M. L. P. Ramos; M. E. V. M. Wilke

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 5(1), julho, 2014 (134-154)

A burocracia do processo de cidadania marcava o rumo das descobertas. 
Diante da inexistência de um documento italiano, deu-se início à etapa, que 
considero decisiva e emblemática, da aquisição da certidão de nascimento de 
Telésforo, uma vez que todos os documentos que possuíamos eram brasileiros 
e neles constava o nome de Luis.

O resultado foi exitoso, o documento foi enviado pelas autoridades italianas, 
o que tornou possível, através de um processo judicial, a comprovação de que 
Telésforo e Luis eram a mesma pessoa.

Sayad (2000) afirma que o retorno é, naturalmente, o desejo e o sonho de 
todos os imigrantes. É para o próprio imigrante, mas, também, para o seu grupo, 
um retorno a si, um retorno ao tempo anterior à emigração, uma retrospectiva. 
Há a possibilidade de voltar ao ponto de partida, mas, por outro lado, não se 
pode voltar ao tempo de partida, tornar-se novamente aquele que se era no 
momento, nem reencontrar na mesma situação os lugares e as pessoas que se 
deixou.

Os descendentes de Ermínio e Telésforo, através deste processo, resgatam 
as suas origens. O retorno ao local onde tudo começou, com a dignidade 
recuperada através da cidadania, é um fato. A sexta geração da família já tem 
integrantes nascidos em solo italiano a partir de então.

Imber-Black (2002) ressalta a esse respeito que:
Todos, encontramos experiências, na vida, que oferecem uma 

oportunidade, para o crescimento pessoal. À medida que voltamos à 
verdade que é devida a um membro da família ou a outros que nos são caros, 
revelando nossos segredos, começamos, simultaneamente, a consertar as 
pontes interpessoais rompidas e a curar nossa vergonha (p. 53).

Protagonizar este processo de resgate das origens familiares, trilhando 
passo a passo por caminhos desconhecidos e até mesmo dolorosos, foi uma 
experiência única, intensa e enriquecedora. Um exercício de autoconhecimento e 
de constatação dos poderosos laços que nos unem a nossas famílias de origem.

Considerações finais

Imber-Black (2002, p. 42) lembra que a vergonha tem sido citada como 
o motivador mais poderoso para o progresso humano. A vergonha torna-se o 
“motor”, que impulsiona muitos à busca de perfeição, status e prosperidade.
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O presente estudo é a comprovação disso: ele é revelador de o quanto 
a vergonha, guardada no inconsciente familiar, e, consequentemente, no meu 
self, tem movido as ações e escolhas ao longo de minha trajetória pessoal e 
profissional.

Aventurar-me a desvendar os segredos familiares e tentar compreendê-
los, coloca-me diante da difícil tarefa de romper com as lealdades familiares, 
que estão a serviço de manter os segredos guardados no inconsciente 
familiar, perpetuando-os, mesmo que com isso tenha de enfrentar as possíveis 
consequências por tal ousadia. 

Ao recuperar a verdadeira identidade de meu avô e protagonizar o processo, 
que restituiu a cidadania a todos os seus descendentes, restituo, também, 
aspectos importantes do meu self. Além do aspecto legal, o grupo familiar pôde 
resgatar, também, a sua autoestima.

Trazer de volta à cena familiar aquele que foi motivo de sofrimento e 
vergonha, refazendo os seus passos e mesmo que, através de fragmentos, 
tentar reconstituir os fatos que contribuíram para o trágico acontecimento, é uma 
maneira de lhe atribuir um novo significado. 

Poder ver o homem, por trás do mito, reviver as suas angústias e sentir 
o peso de suas escolhas, enfim, restituir-lhe as características que o tornam 
humano, foi uma tarefa dolorosa, porém, restauradora. Possibilitou-me o 
exercício da empatia, característica fundamental para o trabalho terapêutico.

McGoldrick e Walsh (1998, p.131) evidenciam que ”a perda pode criar mitos 
e superstições a respeito dos perigos do mundo exterior que se transmitem pelas 
gerações de uma família, influenciando descendentes que não têm consciência 
das origens das crenças e premissas desde as quais operam”. 

Espero que este trabalho possa ensejar, não só aos familiares de Ermínio, 
mas a todos os descendentes de famílias italianas, que viveram a experiência 
da imigração, a possibilidade de uma reflexão sobre as ressonâncias deste 
processo em suas vidas. 

Na medida em que nos permitimos compreender as histórias de nossas 
famílias, com um olhar que vai além das representações infantis, podemos 
sair da posição de meros reatores das forças operantes e assumir o papel de 
protagonistas de nossas próprias escolhas.
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Avaliação Psicológica do Paciente Infértil: Áreas a Avaliar e 
Instrumentos
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Resumo

O artigo foi desenvolvido tomando-se como ponto de partida as experiências 
clínicas e a percepção, sob o ponto de vista da Psicologia, sobre as dimensões 
do impacto da reprodução assistida (RA) sobre o casal infértil. A abordagem 
deste tema remete-nos ao seguinte questionamento: quem realmente entra 
tranquilo em um hospital público ou em uma clínica particular? Nesse tipo de 
ambiente, muitas vezes, o tempo é medido por procedimentos, intervenções, 
notícias, resultados, sempre à espera de um médico que dê respostas ou de 
alguém que escute e oriente. O somatório destes elementos, paciente (com seu 
sofrimento), equipes (com seus trabalhos), familiares (com suas angústias) e 
tudo que é mobilizado na interação desses fatores, originam, a necessidade de 
intervenção da área da Psicologia.

Palavras-chave: infertilidade; avaliação psicológica; reprodução humana 
assistida.

Psychological Evaluation of the Infertile Patient: Assessment Areas 
and Instruments

Abstract

 The article was developed having, as its starting point, clinical experiences 
and the perception, from a psychological perspective, of the impact extent of the 
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assisted reproduction (AR) on the infertile couple. The approach of this topic shifts 
to the following question: who really feels calm when entering a public hospital 
or a private clinic? In this type of environment, the time is often measured by 
procedures, interventions, pieces of information, results, expectations for doctors’ 
answers or for someone else’s attention and  advice. The concurrency of these 
elements patient (with his suffering), teams (with their tasks), relatives (with their 
worries) and everything implicated in the interaction of these factors, give rise to 
an intervention by the Psychology area. 

Keywords: infertility; psychological evaluation; assisted human reproduction.

Introdução
 
Independente de ser em hospital público ou em clínicas particulares, os 

locais destinados a tratar da infertilidade pode ser classificados como palcos 
de momentos “de crise” à pessoa que necessita desses cuidados. Pacientes 
em tratamento de reprodução assistida sofrem intensas mudanças de vida 
decorrentes dessa decisão. A mobilização é sistêmica, trata-se de um conjunto 
de fatores no qual compete às equipes profissionais a excelência no atendimento, 
manejando o impacto da infertilidade vivido pelos casais, tanto com técnica 
e tecnologia a seu serviço como com as limitações impostas pela realidade 
(econômicas e sociais).

 A infertilidade __ insucesso na concepção após um ano de relações sexuais 
regulares sem o uso de nenhum método anticoncepcional __ é uma condição 
prevalente e representa importante problema social e de saúde pública (Zegers-
Hochschild; Adamson de Mouzon, Shihara et al., 2009). Embora a prevalência da 
infertilidade seja difícil de ser mensurada, estima-se que afete oito % dos casais 
em todo mundo (Passos et al., 2003; Boivin, Buting, Collins, & Nygren, 2007, 
Chachamovich et al., 2010). Conforme a Sociedade Brasileira de Reprodução 
Assistida (SBRA), hoje já são cinco milhões de bebês de proveta no país e, 
a cada ano, 100 mil casais procuram as técnicas de reprodução assistida em 
clínicas brasileiras, muitos em função da infertilidade (fertilização.blog.br/tags/
IBGE). Há duas abordagens de trabalho e suas peculiaridades no que se refere 
à Avaliação Psicológica do Paciente/Casal Infértil, assim como ao papel do 
psicólogo inserido nesses diferentes contextos. A primeira é baseada no trabalho 
em hospital público, envolvendo uma equipe multidisciplinar no atendimento ao 
casal enquanto paciente de baixa renda, na cidade de Porto Alegre. A segunda 
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origina-se de experiência em uma clínica particular de Reprodução Humana, 
portanto, com foco maior na figura do médico, com pacientes/ casal de classe 
média/alta, na cidade de Curitiba.

Quando avaliar?

A proposta deste trabalho é refletir sobre a avaliação psicológica do paciente 
infértil podendo ser a mulher, o homem ou o casal. Diante desta patologia orgânica 
está presente a impossibilidade de conceber naturalmente. Em consultas 
terapêuticas, Winnicott (1971) demonstrou que sintomas podem responder 
bem a intervenções breves; assim, em relação à infertilidade, mesmo sendo 
patologia orgânica, isso não deve excluir a avaliação e a escuta psicodinâmica 
como forma de investigar e tratar. Portanto, o papel do psicólogo junto à equipe 
médica de Reprodução Assistida é o de ajudar o paciente infértil a expressar as 
suas ansiedades em palavras. 

Moreno Rosset (2009) sugere que a avaliação psicológica possa ser realizada 
o quanto antes. Se o psicólogo trabalha em uma Unidade de Reprodução 
Assistida, a avaliação psicológica deveria se realizar em paralelo à avaliação 
médica, salientando que tanto o diagnóstico quanto o tratamento da infertilidade 
envolvem um processo físico e psíquico, compreendendo o indivíduo em sua 
totalidade. Também enfatiza que a atenção psicológica deveria estar disponível 
a qualquer pessoa ou casal que a solicite nas unidades de Reprodução Humana, 
sendo fundamental a existência dessa área de atuação com objetivo preventivo.  

A avaliação sempre implica maior aproximação com o objetivo de melhor 
conhecer, esclarecer, ajudar o paciente para nortear caminhos e encontrar 
soluções. Segundo o Dicionário de Psicologia (APA), a avaliação compreende “a 
obtenção e integração dos dados para uma tomada de decisão”. Assim, serve, 
fundamentalmente, para que possamos saber para onde ir.

Os pacientes com diagnóstico de infertilidade indicadas para a realização 
de técnicas de reprodução assistida são exemplos de casos em que as 
demandas de ordem emocional não devem ser negligenciadas (Greil, 1997; 
Jacob, Mc Quillan, & Greil, 2007; Todorova & Kotzeva, 2006). Chachamovich 
(2010) e colaboradores demonstraram que mulheres com infertilidade possuem 
escores significativamente mais baixos na saúde mental, funcionamento social 
e comportamento emocional. O medo, a ansiedade e as incertezas quanto ao 
desfecho dos tratamentos afetam diretamente o bem-estar desses pacientes. 
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Bem-estar pode ser compreendido como o sentimento resultante de certo 
número de fatores geradores de prazer para o indivíduo. Incluem-se, entre 
eles, relações interpessoais satisfatórias, processos familiares normais, lazer, 
condições de vida e de trabalho adequadas, independência e autonomia, 
ausência de consequências somáticas e psíquicas de enfermidade, ausência de 
problemas econômicos, participação em atividades comunitárias, qualidade de 
saúde subjetiva e objetiva, satisfação com a vida, a família, os amigos e vizinhos, 
boa moradia, etc. (Fernándes-Rios, 1994).

Quando se faz uma avaliação é necessário ter bem claro qual o propósito 
que se pretende alcançar por meio dela. Mas, afinal, qual é a função da 
avaliação psicológica nas clínicas de Reprodução Assistida e como ela tem sido 
utilizada? Como é possível enriquecer ainda mais este complexo processo com 
o conhecimento técnico da Psicologia? 

Sendo a Psicologia a ciência que estuda o comportamento humano, cabe a 
ela investigar o todo que ocorre em uma determinada situação. Qual o objeto a 
ser estudado, quais as condições de observação, qual o método a ser utilizado e 
as características do próprio observador. “Para avaliar é preciso ter conhecimento 
que permita olhar o todo e os detalhes; escutar para além do significado das 
palavras; ler o latente através do emergente, a fim de articular os elementos 
observados” (Serrat, 2011, p. 20).

Quem avaliar?

Os pacientes inférteis apresentam características marcantes que demandam 
a criação de uma forma de abordagem muito particular: trata-se de pessoas 
extremamente magoadas e fragilizadas pela impossibilidade de gerar seu 
filho naturalmente. Esses pacientes chegam às clínicas em busca de soluções 
rápidas, pois, em geral, estão perto do limite biológico para conceber e, muitas 
vezes, preferem não refletir sobre seu estado emocional.

 A infertilidade é considerada um problema do casal e, por isso, é importante 
que a avaliação psicológica ocorra com ambos, pois é muito mais rica e oferece 
informações mais consistentes. O fato de entrevistar o homem juntamente com 
a mulher significa que se prestará igual atenção a ambos, podendo-se, inclusive, 
observar à dinâmica de funcionamento do casal, a postura mais ativa ou passiva, 
as divergências de opiniões, dentre outros aspectos. É fundamental, contudo, 
que ambos se sintam igualmente atendidos, ouvidos e compreendidos.
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Aqueles que se submetem ao tratamento da infertilidade apresentam um 
quadro emocional marcado por angústia intensa, prazo de tempo por vezes 
escasso e alta expectativa de que o médico consiga lhe dar o seu tão sonhado 
filho e, em função disso, a intervenção de outros profissionais no processo pode, 
em algumas situações, ser vista como ameaçadora ou intrusiva. A participação 
de psicólogos pode intimidar ainda mais esses pacientes já que tal contato pode 
suscitar dúvidas quanto à possibilidade de a infertilidade estar correlacionada a 
questões emocionais. Afinal, sabe-se que no contexto da reprodução assistida, as 
representações sobre a vivência da infertilidade produzem efeitos que desafiam 
o sentimento de bem-estar das pacientes (Moura-Ramos, 2011; Lourenço, 2010). 

Segundo Seger (2009), a avaliação emocional do paciente em reprodução 
humana assistida ainda não é feita como rotina, o que aumenta o desconhecimento 
dos benefícios que esta prática traz ao paciente e à equipe médica. A autora 
afirma ainda que, quando os atendimentos psicológicos são oferecidos de forma 
voluntária, poucos pacientes escolhem participar e sugere a implantação de um 
trabalho de acompanhamento como rotina nas clínicas de reprodução assistida 
ou o encaminhamento dos pacientes a um especialista. 

Para tanto, o médico precisa estar convicto da eficiência desse tipo de 
acompanhamento, consciente de que se os aspectos emocionais de seus 
pacientes forem trabalhados, eles podem se sentir mais tranquilos, entendem 
melhor o processo, suportam os procedimentos e, com isso, obtém melhora nos 
resultados do tratamento e na qualidade de vida.  

Que conhecimentos necessita ter o psicólogo nesta área?

Macedo (2005) afirma que é tarefa do psicólogo, quando solicitado, avaliar 
não somente o paciente, mas todo o contexto no qual ele está inserido. Nessa 
perspectiva, o trabalho do psicólogo situa-se em três níveis: observação, 
diagnóstico e intervenção. Esses recursos serão utilizados tanto no atendimento 
do paciente, como na compreensão de sua interação com equipe e instituição 
maior e no contato com a família, abrindo ampla rede de informações a serem 
integradas em benefício da compreensão da situação como um todo.

É necessário esclarecer alguns conceitos essenciais quando se discute 
testes, avaliação psicológica, psicodiagnóstico. Romaro (2000) lembra 
apropriadamente que a avaliação psicológica, ao buscar o que é singular em 
uma pessoa, abandona o sentido redutivo de um diagnóstico, que poderia, 
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então, ter o efeito de rótulo ou estigma; perdendo tal sentido, adquire outro: o 
das possibilidades, dos potenciais, para desenvolvimento.

Scafati e Caride (1998) definem psicodiagnóstico como atividade de 
pesquisa que faz uso de técnicas cujo objetivo é proporcionar base empírica, 
indicadores ou dados observacionais para que o profissional tenha condições 
de aliar clínica e teoria para interpretar os dados relativos ao indivíduo que está 
sendo avaliado. Portanto, tal avaliação deixa de ser somente aplicação de testes 
e técnicas e passa a representar uma ferramenta útil para que o profissional se 
aproxime da problemática de quem busca seu auxílio, em menor tempo do que 
o requerido por outros métodos (González, 1999).

Para melhor compreensão do uso de testes é fundamental observar a 
diferença entre testagem psicológica e avaliação psicológica. A testagem 
psicológica é o processo relativamente direto pelo qual uma determinada escala 
é administrada para que se obtenha um escore específico. Já a avaliação 
psicológica consiste na 

variedade de escores de testes obtidos geralmente de uma gama de 
testes, considerando o contexto da história do cliente, informações sobre a 
demanda, comportamento que pode ser observado de modo a compreender 
a pessoa que está sendo avaliada de modo a responder as questões do 
encaminhamento e, então, comunicar os achados ao cliente seus familiares 
e a quem encaminhou (Meyer, Finn, Eyde, Kay et al., 2001, p. 153).

 Também é importante ressaltar que se espera do psicólogo a realização de 
psicodiagnóstico como atividade básica e fundamental de atuação profissional 
em seus aspectos terapêutico, preventivo ou de promoção (Quelho, Munhoz, 
Damião & Gomes, 1999), ainda que o psicólogo não se submeta sem crítica a 
realizar o que o imaginário ou a expectativa social deseja.

Assim, em um processo psicodiagnóstico, a escolha da bateria de testes 
deve atender às necessidades específicas de cada caso, obedecendo a critérios 
bem definidos de acordo com o objetivo do que se quer avaliar. Testes gráficos 
e psicométricos tendem a mobilizar menos ansiedade. Contudo, as técnicas 
projetivas se utilizam de material relativamente não estruturado, consignas 
breves, estímulos vagos e ambíguos que permitem uma variedade quase 
ilimitada de respostas possíveis. A análise das respostas é fundamentalmente 
qualitativa. Nesse sentido, é preciso ter em mente que, no decorrer de todo o 
processo, somos depositários de tudo o que o paciente trouxer, tanto no que diz 
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respeito à palavra quanto a observações e resultados de testes, quando estes 
forem utilizados (Macedo, 2005).

Existem muitas abordagens sobre avaliação psicológica, contudo, a avaliação 
psicológica de qualquer adulto, em qualquer circunstância, envolve a entrevista 
psicológica (Nunes, 1993). Para Sigal (2000), a entrevista é o instrumento 
por excelência à disposição do profissional que realiza um psicodiagnóstico, 
pois, segundo ele, esta ferramenta possibilita “contextualizar a singularidade 
na história do sujeito” (p. 39). Certamente a entrevista é muito valorizada. Em 
pesquisa citada por Nunes (1993), 99,4% de um grupo de psiquiatras norte-
americanos questionados apontavam a condução da entrevista como o elemento 
mais importante para a atividade profissional.

Alguns dos principais dados a estabelecer na entrevista diagnóstica são: 
nível de inteligência, capacidade de verbalização, capacidade de associar 
livremente, grau de integração do pensamento lógico, capacidade de vivenciar 
afetos, nível de relações de objetos, defesas utilizadas e seu grau de rigidez, grau 
de tolerância de ansiedade e capacidade de contenção de impulsos (Brafman, 
1991). O grau de autoestima deverá ser avaliado juntamente com a capacidade 
de levar a termo empreendimentos, pois isso possibilitará ver um quadro do 
que são as imagens reais e ideais que a pessoa tem de si mesmo. É importante 
formar uma impressão tão clara quanto possível das condições familiares e 
sociais em que a paciente vive e, pelo menos, tentar inferir alguns dados sobre a 
dinâmica familiar da pessoa. A partir da avaliação global destes dados é possível 
chegar a uma formulação sobre motivação, capacidades e possibilidades da 
pessoa para conseguir alterar sua situação interna e externa (Brafman, 1991). 

Além do conhecimento técnico-científico da Psicologia, para se trabalhar com 
reprodução assistida o psicólogo deve conhecer o processo médico do paciente 
infértil, ou seja, conhecer a fisiologia da reprodução, avaliação, diagnósticos, 
tratamentos, origem da infertilidade, técnicas e procedimentos em reprodução 
assistida, além de requisitos psicológicos e legais para ser doador.

Sabe-se que até pouco tempo, na década de 50, a maior parte dos casos de 
infertilidade recebia um diagnóstico de causa psicológica em consequência de 
dois motivos distintos: a medicina não encontrava explicação para a infertilidade 
e os médicos percebiam seus pacientes muito estressados e pensavam que esta 
era a causa do problema. Atualmente, o stress destes pacientes é considerado 
tanto causa como consequência do quadro de infertilidade.

Diante disso, ressalta-se que a atuação do psicólogo nas clínicas de 
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reprodução humana se faz de maneira peculiar e delicada, já que também se 
percebe certa resistência por parte dos médicos. Observa-se que há, sim, o 
interesse pela parceria; porém, como muitas vezes o médico estabelece certa 
identificação com a dor de suas pacientes, ele pode temer que o contato com 
os elementos derivados do trabalho psicológico possa machucá-las ainda mais. 

Cabe destacar que é imprescindível que o psicólogo também esteja 
familiarizado com os medicamentos usados no tratamento, os protocolos dos 
vários tipos de tratamentos e com os avanços que ocorrem na área.

Metodologia, formas e recursos de avaliação

Em função de ainda não existir, no Brasil, uma rotina de avaliação nos 
centros de reprodução assistida, as metodologias têm variado bastante. Alguns 
centros desenvolvem trabalhos mais estruturados e em outros predomina o 
sentido experimental com o intuito de pesquisar qual a conduta que se faz mais 
efetiva para a população local. 

Fernándes (2009) sugere modelo ideal para ser implantado com os pacientes 
em tratamento, desenvolvido em 1992, em conjunto com Letícia Urdapilleta e 
denominada Módulo de Counseling para Tratamento de Reprodução Assistida 
de Alta Complexidade, aplicada no Centro de Estudos em Ginecologia y 
Reproducción, em Buenos Aires, Argentina. São quatro as fases do trabalho, 
com tempo determinado e objetivos específicos, de acordo com as etapas do 
tratamento médico: Fase I - entrevista inicial com o casal, antes ou durante o 
começo do tratamento hormonal; Fase II - preparação para as etapas posteriores 
e que consiste em três reuniões durante a fase de estimulação da ovulação; 
Fase III - apoio que se caracteriza por intervenções individuais na área de 
internação (punção ovariana ou transferência de embriões) e de uma reunião 
durante os dias de espera, e Fase IV - seguimento ou follow up dos pacientes 
após o resultado do tratamento, sendo ele positivo ou negativo.

Quando existe um trabalho multidisciplinar uma equipe que mostra 
a necessidade de avaliação e tratamento dos aspectos emocionais, os 
pacientes se beneficiam, sentindo-se mais corajosos, mais fortes quando 
percebem que falar e olhar para aquilo que causa dor e angústia os habilita 
a aprender a lidar com essas situações e a torná-los aptos e com armas 
para enfrentar as situações adversas. Os médicos que trabalham em equipe 
se beneficiam em vários aspectos: têm pacientes menos temerosos, muitos 
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pacientes resolvem continuar as tentativas, ainda que dolorosas sobre todos 
os aspectos, com mais confiança e clareza (Seger, 2009, p. 99).

Na sequência, serão expostas as experiências práticas.

Experiência I 

Pela dificuldade de realizar acompanhamentos individuais, inclusive 
psicológicos, em hospitais, o paciente infértil, muitas vezes, sabe pouco sobre 
as suas condições de gestar, sobre os métodos de reprodução assistida, 
procedimentos, uso de medicação, laboratório, custos, sobre as medidas que 
estão sendo tomadas para ajudá-lo e assim por diante. É dessa maneira que 
certas demandas não satisfeitas podem provocar estados de angústia que 
interferem negativamente no bem-estar dos pacientes.

O trabalho de grupo como atividade educativa é uma estratégia que possibilita 
aos casais compartilhar experiências e sentimentos, além de informações acerca 
dos fatores causadores da infertilidade, exames, procedimentos e finalidades 
dos mesmos. Os participantes podem sentir-se confortados por perceberem 
que outras pessoas têm as mesmas dificuldades, facilitando a aprendizagem, o 
enfrentamento e o resgate da autoestima. O contato com outros casais inférteis 
é importante para evitar o isolamento e desespero da experiência da infertilidade 
e o grupo auxilia a solucionar dúvidas dos mesmos (Rigol et al., 2004).

O projeto de desenvolvimento do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, por 
meio do Serviço de Gineco-Obstetrícia Setor de Reprodução Assistida e Serviço 
de Enfermagem em Saúde Pública, disponibiliza a seus usuários um trabalho 
de grupo para casais inférteis. Após participar dos trabalhos de grupo, o casal 
tem direito a até três tentativas de tratamento, sendo a compra do medicamento 
seu único custo. O atendimento destina-se a casais que podem se beneficiar de 
técnicas homólogas de reprodução assistida.

O trabalho de grupo para casais inférteis busca esclarecer aos casais as 
causas da infertilidade, explicar sobre investigação, tratamentos e técnicas de 
reprodução assistida, procedimentos laboratoriais, orientar uso de medicamentos. 
Para tanto, apresenta aos participantes a equipe envolvida no processo, esclarece 
dúvidas em geral, faz a avaliação do estado nutricional e também favorece a 
troca de experiências e sentimentos entre os casais que vivenciam a infertilidade. 
Através de aulas expositivas e recursos audiovisuais são oferecidas informações 
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com a mobilização simultânea de todo o grupo de profissionais responsáveis pelo 
cuidado das pacientes. O ato de prestar informações proporciona aos pacientes 
a chance de perceber e entender sob outra forma e perspectiva a sua condição, 
o que auxilia a diminuir os efeitos das inevitáveis fantasias negativas, medos e 
incertezas emergentes da situação. Esta fase do trabalho de grupo consiste em 
uma relação humana na qual os integrantes têm ampla liberdade de perguntar 
antes de aderir ou não aos tratamentos. É importante ressaltar que a equipe se 
utiliza de uma linguagem acessível favorecendo o enfrentamento da situação 
atual de crise.

Ao todo, são realizados cinco encontros semanais por grupo, cada um com 
duração de uma hora. Os primeiros quatro encontros são realizados no decorrer 
do mês antecedente ao procedimento de reprodução assistida e o último encontro 
ocorre três semanas após o quarto encontro. A equipe profissional é composta 
por médico especialista em Reprodução Assistida, enfermeira obstetra, bióloga 
embriologista, psicóloga e nutricionista.

Em relação aos critérios de inclusão, são convidados, e previamente 
agendados, os casais organizados para fazer o tratamento com técnicas de 
reprodução assistida, a partir do diagnóstico de infertilidade. Os casais assinam 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido quando terminam os encontros e 
iniciam o procedimento. 

O primeiro encontro do programa contempla a apresentação da equipe 
multiprofissional e dos casais e esclarecimentos gerais, bem como causas da 
infertilidade e informações sobre importância da avaliação antropométrica. No 
segundo encontro são apresentados os procedimentos de reprodução assistida 
e é realizada a avaliação antropométrica __ através da medida de peso, altura, 
circunferência da cintura e quadril __ com a finalidade de traçar o perfil nutricional 
dos pacientes atendidos no setor de reprodução humana e, posteriormente, 
verificar suas implicações com a reprodução assistida. Essa avaliação 
ocorre trinta minutos antes do início do encontro. O terceiro encontro aborda 
esclarecimentos e orientações sobre medicações e seu uso adequado. No 
quarto encontro são transmitidas orientações nutricionais e são devolvidas aos 
participantes as fichas de avaliações antropométricas individuais. Nessa ocasião 
também são tratados os aspectos emocionais: implicações do tratamento da 
infertilidade, discussão sobre estratégias de enfrentamento do problema e é feita 
a avaliação dos encontros já realizados. O quinto e último encontro é destinado 
aos relatos e compartilhamento de opiniões sobre o tratamento, sobre o apoio 
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psicológico e sobre as perspectivas de cada casal.
É importante detalhar as atividades desenvolvidas por cada profissional que 

compõe a equipe, a bióloga: ministra aula expositiva esclarecendo o grupo de 
pacientes sobre os procedimentos de reprodução assistida que serão realizados 
no laboratório e elucida as dúvidas e questionamentos que surgem ao longo 
dos encontros; enfermeira: inscreve os participantes nos grupos, conforme 
ordem de atendimento, e organiza a equipe de reprodução do HCPA, coordena 
os encontros, esclarecendo dúvidas dos casais, além de orientar sobre os 
procedimentos de reprodução assistida e sobre uso correto das medicações; 
médico: ministra aulas para orientação e esclarecimento sobre as causas de 
infertilidade, os métodos de investigação diagnóstica, os tratamentos propostos e 
a chance de sucesso após o tratamento. Esclarece as dúvidas dos participantes, 
confere os exames e receita as medicações e exames necessários para o 
início do tratamento; nutricionista: realiza as orientações nutricionais gerais e 
avaliação antropométrica dos participantes; psicóloga: apresenta os aspectos 
psicológicos da vivência da infertilidade e coordena o grupo no momento dos 
relatos de experiência. 

Os resultados das avaliações dos encontros revelam que os participantes 
sentem muita satisfação em relação aos esclarecimentos e à atenção 
recebida, porém, sentem necessidade de escuta individual. Diferentes tipos 
de psicoterapias podem beneficiar o paciente infértil: psicanalítica, cognitivo-
comportamental, de apoio, terapia familiar ou de casal. A duração do tratamento 
poderá ser de horas ou anos e dependerá da motivação, questões financeiras, 
tipo de terapia, abordagem teórica, característica do profissional e gravidade do 
problema. Porém, todo aconselhamento individual ou psicoterápico partilha uma 
definição geral: uma interação de duas pessoas, principalmente verbal, em que 
uma pessoa é designada a ajudar e a outra a receber ajuda. 

Pelos benefícios, sugere-se ampliar o programa de avaliação do paciente 
infértil. Em alguns casos, as intervenções de apoio serão os principais elementos 
da técnica a serem utilizados, na busca de um reforço na estrutura egóica e 
na sua capacidade defensiva. Assim, se o casal é atendido uma única vez 
pelo psicólogo, a entrevista deve, dentro do possível, contemplar os seguintes 
elementos: avaliação, esclarecimento, diagnóstico da situação, intervenção e/ou 
encaminhamentos.

Outro aspecto refere-se à importância do estabelecimento de critérios 
psicossociais que contraindicam o tratamento dos pacientes Klock (2006) 
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descreve os aspectos que não podem ser ignorados: 1. o tratamento ou a gravidez 
pode piorar significativamente uma doença psiquiátrica ativa; 2. a dependência 
de substância ativa com estilo de vida caótico concomitante; 3. um dos parceiros 
está coagindo o outro a prosseguir com o tratamento; 4. um ou ambos os 
parceiros estão impossibilitados ou não querem fornecer o consentimento para 
o tratamento; 5. histórico legal relacionado a abuso infantil seja descoberto; 6. 
o tratamento para infertilidade é usado para compensar uma disfunção sexual; 
7. decisões sobre a privacidade e envolvimento de terceiros na reprodução não 
pode ser resolvido; 8. uso de um doador de gametas que seja membro da família 
e que possa causar discórdia familiar significativa; 9. acordos de custódia para 
uma potencial criança de um doador de gametas conhecido não forem aceitos 
por todas as partes; 10. discórdia conjugal grave.

Mas como se deve aplicar estas contraindicações em cada situação?
Aqui há o confronto com, no mínimo, duas questões éticas: “o que se deve 

fazer?” e “o que se pode fazer?” Além da necessidade de realização da avaliação 
psicológica, que ainda não está estabelecida em legislação como precursora aos 
tratamentos no Brasil, é preciso refletir acerca da abrangência do processo de 
conscientização dos casais para a transição para a parentalidade onde novas 
formas de subjetividade serão exigidas. Em alguns países como, por exemplo, 
Reino Unido, Suíça e Canadá, já se requer oferecer o aconselhamento psicológico 
para pacientes inférteis ou exige-se que eles participem de um aconselhamento 
antes de proceder ao seu plano de tratamento para infertilidade. No Canadá 
existe uma legislação aprovada sobre a existência do aconselhamento nos 
centros de tratamento de fertilidade licenciados (Klock, 2006). Klock (2006) vai 
ainda mais além e propõe um sistema de avaliação dos pacientes inférteis do 
programa com informações padronizadas que contenham o período da entrevista, 
conteúdo geral da entrevista, histórico do casal, questões emocionais vinculadas 
ao tratamento, impressões sobre a preparação do casal para o tratamento, 
indicação de continuidade para o tratamento ou não, além da indicação de onde 
se localiza o laudo completo da avaliação feita.

Angerami-Camon (1980) revisa e reflete a essência da prática do psicólogo 
no hospital: É o resgate da nossa condição humana que está em questionamento 
quando abordamos essa maneira peculiar de compreensão da doença e do 
paciente. É o respeito à dignidade humana exigir uma postura profissional que 
leve em conta a nossa fragilidade humana, nossa dor e desespero. “E assim é: 
humanos somos e como humanos devemos agir” (Angerami-Camon, 1998, p. 
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57). 

Experiência II

Por meio da experiência prática conduzida em uma clínica de reprodução 
assistida que atende casais de nível socioeconômico estável, constrói-se e 
reconstrói-se constantemente um caminho de acesso a esse público. A avaliação 
é iniciada com um primeiro contato dirigido de maneira que se possa aproximar 
de questões que são consideradas importantes pelo profissional de Psicologia.  
Há casais que conseguem uma maior sintonia com seu estado emocional, 
porém, há outros que precisam de um direcionamento para tal, pelo fato de 
necessitarem de estímulos para pensar.  De acordo com a demanda de cada 
paciente, ocorrem outros contatos que, muitas vezes, culminam em um trabalho 
terapêutico.

Cabe ao psicólogo reconhecer as influências, no ser humano, de um 
processo despertador de angústia e ansiedade. Contudo, o caminho tem início 
no acolhimento da história e na percepção pessoal do processo para, em 
seguida, dimensionar as interferências da situação de dor e suas decorrências 
relacionais.

Busca-se, inicialmente, relacionar a quantidade de tentativas realizadas, o 
tempo de envolvimento com a infertilidade e com o processo como um todo. O 
tratamento divide-se em três níveis: a fase inicial, que corresponde ao inicio dos 
procedimentos, entre uma ou duas intervenções médicas; o segundo estágio, 
uma etapa intermediária de três a quatro intervenções e uma fase mais avançada, 
abrangendo acima de quatro procedimentos. Quanto ao tempo, considera-se o 
período de dois a três anos de tratamento como inicial; em torno de cinco a seis 
anos, um tempo médio e mais de 10 anos, como longo e que acarreta sequelas 
e posturas emocionais significativas.

Observa-se que o momento do contato também é relevante, podendo ser 
no início da estimulação, antes da implantação ou no momento da espera do 
resultado. O início da estimulação é o período em que as pacientes tem mais 
dúvidas, como “quantos embriões poderão ser fertilizados?” ou “como será a 
resposta do meu organismo?” Na fase próxima à transferência dos embriões 
há a expectativa de quantos embriões foram fertilizados e se o tratamento dará 
certo ou não. Nessa etapa são comuns dúvidas como “qual a quantidade de 
embriões que o médico vai sugerir?”, “quantos embriões cabem para aquele 
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casal implantar?” “O que fazer com os outros embriões excedentes?”  O período 
após a transferência dos embriões é realmente o mais difícil, já que a paciente 
passa de um momento intenso __ com o acompanhamento de cada passo do 
processo __ para um período de solidão, onde não há mais o que controlar e é 
preciso apenas aguardar. Nessa fase, pode-se registrar tanto a esperança de 
que o tratamento dará certo como o contrário. Normalmente as mulheres ficam 
buscando em seu corpo uma resposta antecipada, diante da confusão de sinais 
gerada pelo uso das medicações.

 No primeiro contato com o paciente, após conhecer verbal e conscientemente 
o que cada um deseja, pede-se a elaboração de um desenho do que ele considera 
uma família ideal, com o intuito de acessar as áreas não verbais, inconscientes 
e projetivas. 

O questionário inicial utilizado segue o seguinte roteiro elaborado pelas 
psicólogas técnicas da clínica: 

1. Relate sua compreensão em relação ao processo de infertilidade 
Por intermédio do relato dos pacientes pode-se compreender a leitura que 

eles fazem desta vivência, como registram este percurso e que construções 
fazem sobre o que estão passando. A resposta a este questionamento possibilita 
ao avaliador perceber dados significativos como as dificuldades no trato com 
médicos, enfermeiros, psicólogos e demais profissionais; sobre a rotatividade 
nas clínicas de reprodução assistida, como lidam com as frustrações e se 
transferem ou não para terceiros sua angústia como forma de dividir esta dor. 

Nessa questão os pacientes geralmente descrevem caminhos, clínicas 
percorridas, diferentes diagnósticos e toda a subjetividade envolvida no 
processo. Pode-se observar diferenças significativas entre o homem e a mulher 
ao relatarem este processo.

2. Quais outros momentos que vivenciaram e que lutaram com todas as 
forças?

Registra-se nessa resposta a busca por paralelos nas histórias de vida, 
menções a doenças de infância, mudanças de cidade, períodos de pressões 
como início de carreira profissional, perdas, término da faculdade e luta por 
dificuldades financeiras. O objetivo dessa pergunta é remeter aos momentos 
e situações em que os pacientes usaram sua capacidade de lutar, como 
conseguiram forças para passar pelas dificuldades e onde reconhecem seus 
movimentos pessoais nos momentos de crise. 
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No processo avaliativo é relevante verificar a postura dos pacientes 
perante a vida, já que “os sobreviventes não são necessariamente dotados 
de boa resiliência, alguns ficam presos numa posição de vitima, alimentando 
seus sofrimentos e impedidos de crescer pela raiva e pela culpa” Walsh (2005). 
Portanto, analogias com suas histórias e vivências passadas auxiliam nessa 
direção.

Nos depoimentos expostos é possível perceber sensações de sobrevivência, 
de conquista e, sobretudo, da tentativa de se libertar da postura vitimizada 
imposta pela vida. Entende-se aqui resiliência de acordo com o conceito definido 
por Walsh (2005): “Resiliência pode ser definida como a capacidade de se 
renascer da adversidade fortalecido e com mais recursos. É um processo ativo 
de resistência, reestruturação e crescimento em resposta à crise e ao desafio” 
(p. 7).

Apegos religiosos e espirituais são mencionados paradoxalmente, ao 
mesmo tempo em que eles próprios se questionam se estão sendo castigados 
por possíveis desvios cometidos no passado.

É inevitável a retomada de situações traumáticas vividas no desenvolvimento 
pessoal de cada um. Winnicott (1988), ao falar da mãe ou futura mãe afirma que 
se deve considerá-la como “uma pessoa que nasceu, já foi criança, brincou de 
papai e mamãe, ficou apavorada com as mudanças decorrentes da puberdade, 
passou pela experiência dos impulsos recém descobertos na adolescência, 
tomou decisões importantes para falar dos aspectos normais por onde  uma 
mãe já passou” (p. 62). 

3. Ao passar por este momento o que lhes vêm à cabeça?
O objetivo deste questionamento é verificar que associações os pacientes 

fazem relativamente ao momento de suas vidas em que realizam o tratamento para 
fertilidade, com vistas a identificar algo que possa sinalizar a idéia de repetição 
de angústias ou de fixação em uma determinada questão ou posicionamento.  

 O psicólogo busca se aproximar das fantasias dos seus pacientes, inclusive 
para tentar identificar se há algo na sua história de vida que justifique a dificuldade 
apresentada. 

Até nos contos de fadas é possível encontrar a abordagem de infertilidade, 
a exemplo do conto Hans, o Ouriço, de autoria dos Irmãos Grimm. A história 
refere-se a um pai impossibilitado de ter seus próprios filhos e que pede a 
Deus para que lhe dê um, mesmo que seja um ouriço. Acaba sendo atendido 
e nasce uma criatura tal qual fora convocada, um ouriço. O conto aborda a 
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dificuldade desse filho em ser aceito pelos pais, de ser amado, como também 
as idealizações impostas pelos pais aos filhos e, até mesmo, de os filhos serem 
exibidos pelos pais como troféus. Ao analisar esse conto, Corso (2006) comenta 
que “a infertilidade de um casal é um revés biológico do qual ninguém tem culpa. 
Porém, quando ela ocorre é como um pé de vento que levanta uma poeira que 
ninguém gosta de encontrar, pondo em evidência toda uma gama de conflitos 

que usualmente passariam sem fazer barulho” (p. 147).
4. Como imaginam a gravidez?
As respostas a esse tipo de pergunta, por vezes, não estabelecem muitas 

conexões, são mais simplificadas e racionais e, em contrapartida, por vezes, 
despertam fantasias relacionadas à história da própria gestação e a experiências 
de familiares lidando com o assunto. Percebe-se que as respostas variam de 
acordo com as experiências de cada paciente e tempo de tratamento. Quando 
as pessoas estão mais fragilizadas, esta pergunta lhes remete a uma posição 
inalcançável pelo próprio medo de pensar sobre o assunto. Há também sinais 
de medo e insegurança quanto à continuidade do processo de gestação quando 
são diagnosticadas determinadas doenças. 

5. Como se visualizam no papel de pai e mãe?
Os mitos e valores familiares vêm à tona nesse momento, o que é percebido 

quando os casais discordam sobre o cumprimento de papéis sociais e as 
vinculações com suas histórias familiares. 

Por vezes, os sobrinhos são citados como exemplos, apontando desacordos 
relacionados à educação que seus irmãos e cunhados oferecem aos próprios 
filhos quanto a regras e limites, estabelecimento de horários e disciplina.                              

6. Como ficará seu casamento e a relação de vocês após a vinda de um 
filho?                                                                                         

É possível observar qual o espaço que o casal pretende abrir para o filho que 
está por vir e como imaginam a transição da estrutura de uma vida de casal para 
a de uma família. Atualmente, a opção por se ter um filho é algo consciente, pois 
o casal pode se preparar previamente mediante planejamento social, financeiro 
e emocional.  

Imber-Black (1994) afirma: “Alguns estudos de casais que se submetem 
a tratamento a longo prazo relatam que, embora esses indivíduos sintam-se 
frustrados pela infertilidade, seus relacionamentos conjugais são cheios de afeto 
e apoio” (p. 123).                                                                           

O tempo de tratamento e de tentativas para engravidar pode influenciar na 
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dinâmica do casal que, possivelmente passa a viver em estado de suspense, a 
conviver com filhos idealizados e, por vezes, em função desse desejo deixa de 
tomar decisões importantes como, por exemplo, mudança de residência, troca 
de emprego e demais ações que num cotidiano natural estariam fluindo de forma 
diferente.

7. Como imaginam esse filho?                                                        
É possível sonhar com um bebê que ainda não existe concretamente e tê-

lo no mundo imaginário. Mas é preciso observar atentamente se ter um filho 
é realmente o desejo do casal ou se eles estão apenas preocupados com a 
demanda social que lhes pressiona a ter um filho em função da idade ou do 
tempo de casados.

Winnicott (1988) afirma que “o início das crianças se dá quando elas são 
concebidas mentalmente. Após o casamento, há um período em que a ideia de 
filhos começa a se formar. É desnecessário dizer que o ato de desejar crianças 
não é, por si só, capaz de produzi-las” (p. 43). É possível perceber nas respostas 
como os pais idealizam os bebês e como os tornam presentes emocionalmente 
em suas vidas. Por outro lado, tem-se também registros que denotam cuidados 
e medos decorrentes de tentativas frustradas. 

8. O que acham da ideia de ter um filho por meio de reprodução humana 
assistida? Como compreendem esse método?

A partir da resposta a esta questão, procura-se verificar como o casal está 
lidando com o processo, ou seja, se sentem angústia pelo filho não ser gerado 
naturalmente, se por não serem férteis sentem-se inferiores a outras pessoas e 
também se compartilham informações sobre a realização do tratamento.

Em geral, os casais expõem sentimentos de alívio e esperança no processo. 
Este é um espaço para questionamentos relacionados à bioética e à legislação 
da infertilidade.

9. Alguma situação faria vocês pararem o tratamento?
Pretende-se observar até onde um casal está disposto a ir para gerar um 

filho, qual a sua ideia de limite, de tempo e de condição para alcançar esse 
objetivo. Novamente procura-se levantar as condições emocionais do casal a 
respeito do que pensam ou se não pensam sobre o assunto, haja vista que é 
muito comum encontrar respostas como “não pensamos sobre isso”, “estamos 
vivendo este momento e vamos pensar nisto depois”. Depoimentos relacionados 
a fatores financeiros, idade cronológica ou diagnósticos e posturas médicas são 
registrados.
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10. O que vocês levaram dessa conversa?
A ideia é que o casal reflita sobre os pontos abordados e faça um balanço 

pessoal sobre esse momento. Via de regra são feitas associações sobre o que 
foi discutido e depoimentos que a prática é muito bem-vinda, especialmente 
pela dificuldade que alegam encontrar para conversar sobre o assunto, já que 
normalmente as exposições se restringem ao companheiro. 

Conclusão

A infertilidade provoca a quebra do trajeto natural do processo evolutivo de 
um casal: namorar, casar, gerar seus próprios filhos e constituir uma nova família. 
Trata-se de uma descontinuidade que causa fortes impactos e sensações que 
remetem principalmente a um estado confusional e a vivências de desamparo.

A prática clínica possibilita a experiência de confrontação com os 
sentimentos e a compreensão dos fenômenos humanos. A necessidade de 
avaliar psicologicamente o paciente infértil é fruto dessa experiência.  Escutar é 
buscar nas palavras de quem sofre um significado próprio e singular. 

Há muitas modalidades de se realizar uma avaliação psicológica, mas é 
fundamental que a avaliação tenha objetivos claros ao profissional que conduz o 
processo. Questões básicas que definem para quem e para que se está avaliando, 
servem como norte para o percurso seguinte, seja em equipe multiprofissional, 
seja em contexto privado ou particular. A condução do processo deve ter como 
premissa o respeito ético à situação.  

Na prática, pode-se observar situações complexas como a de casais que 
visam atender a demanda social de serem pais, sem preparação psicológica 
para tal função, assim como outras em que os casais se percebem com poucas 
chances para pensar no que fazer com as situações oferecidas a partir do 
tratamento, sobre o que fazer com embriões excedentes, quando utilizar a 
ovodoação, até onde se pode ir com o tratamento e quando é necessário parar. 

Assim, a avaliação psicológica aplicada às pessoas inférteis mostra-se 
imprescindível para melhor compreensão e condução dos casos e deve seguir 
a mesma metodologia que a utilizada em qualquer demanda, porém, abre 
questões que merecem novos e mais aprofundados estudos qualitativos. 
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Resumo

Este tema surgiu a partir de atendimentos psicoterapêuticos, realizados em 
uma Clínica-Escola, sob a abordagem da Gestalt-terapia, portanto, este estu-
do caracteriza-se como relato de experiência. Foram selecionados os relatos 
de quatro mulheres que haviam recentemente se separado do companheiro. 
A relação amorosa adulta é considerada fundamental para o desenvolvimento 
humano, já a separação é compreendida como o desenlaçar dessa união, pro-
cesso que pode ser vivenciado como profundamente perturbador. Objetivamos, 
então, analisar teoricamente o fenômeno da separação amorosa sob os pres-
supostos da Gestalt-terapia e da Terapia de Família, ressaltando possibilidades 
de intervenção que propiciem a elaboração da perda por parte das mulheres 
que buscaram ajuda profissional para lidar com seu sofrimento psíquico. Como 
resultados, identificamos indícios de elaboração das perdas amorosas relata-
das, fazendo-nos concluir que a Gestalt-terapia pode proporcionar no que diz 
respeito, especificamente, à elaboração da perda simbólica em relacionamentos 
amorosos rompidos, uma postura mais autêntica e autônoma perante a vida.

Palavras-chave: Gestalt-terapia; terapia de família; separação amorosa; 
luto; desenvolvimento adulto.
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Abstract

This subject came out from psychotherapeutic care performed on a school 
clinic under the Gestalt-therapy approach, meaning that this study is an expe-
rience report. Were selected the reports of four women who had recently got 
separated from the male companion. The adult love relationship is considered 
fundamental to the human development, although the separation is saw as the 
undoing of this union, process that might be experimented as deeply disturbing. 
Was aimed to theoretically analyse the love break up phenomenon under the 
assumptions of the Gestalt-therapy and the Family therapy, emphasizing possi-
bilities for interventions that allow the loss elaboration on the women that sought 
professional aid to deal with their psychic sufferings. As results were indentified 
evidences of the elaboration of the loving loss reported, making us realize that 
the Gestalt-therapy can provide, specifically about the symbolical loss elabora-
tion in broken loving relationships, a more authentical and autonomous posture 
towards life.

Keywords: Gestalt-therapy; family therapy; loving break up; loss; adult de-
velopment.

A temática em discussão surgiu no exercício dos atendimentos psicológi-
cos dirigidos aos usuários da Clínica Escola de Psicologia da Universidade Vila 
Velha, no período letivo de 2013, nas matérias de Estágio Supervisionado em 
Clínica I e II. Os atendimentos foram orientados sob a abordagem da Gestalt-
-terapia e podemos identificar inicialmente um público específico que busca a 
psicoterapia após o fim de um relacionamento amoroso. Dos atendimentos reali-
zados semanalmente (o Manual do Estagiário da Universidade Vila Velha, 2013 
estabelece que o aluno deve cumprir uma carga horária de 10 horas semanais 
no campo onde atua), entre eles crianças, adolescentes, adultos e idosos, com 
demandas diversificadas, quatro foram dirigidos a pessoas que buscavam na 
psicoterapia um recomeço para a sua vida após a separação do parceiro amado. 
Selecionamos para este estudo, então, quatro mulheres, na faixa etária entre 27 
e 54 anos, com condições socioeconômicas variadas e de diferentes ocupações, 
que buscavam na psicoterapia o alívio do sofrimento provocado pela ruptura de 
uma relação amorosa.

Apesar de esse estudo retratar somente casos femininos, o fim de um rela-
cionamento amoroso, seja ele um casamento ou um namoro, pode ser experien-
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ciado como uma perda significativa por diversas pessoas, independentemente 
do gênero ou da idade (Caruso, 1981). A diferença entre homens e mulheres, no 
sentido de buscarem a psicoterapia para lidar com o sentimento de perda diante 
de um rompimento amoroso, pode estar no fato de que socialmente é esperado 
que as mulheres estabeleçam vínculos amorosos estáveis e longos, como o 
casamento. Tal concepção, transmitida ao longo das gerações, pode permane-
cer arraigada na identidade de muitas mulheres, ocasionando, quando um víncu-
lo é rompido, perda de parte de sua identidade (Silva, Strey & Magalhães, 2011). 
Outro fator que pode contribuir para os homens não buscarem ajuda psicológica 
nesse momento não está relacionado ao fato de eles não sofrerem com o rompi-
mento, mas sim porque alguns não são educados para expressar e compartilhar 
suas vivências íntimas (Giddens, 1993).

Neste contexto, verificamos que a iminência de uma possível separação 
pode mobilizar sentimentos específicos naqueles que formam um casal, pois o 
fim do relacionamento pode ser percebido, como discutido mais adiante, como 
uma vivência da morte em vida, ou seja, como uma experiência da morte simbóli-
ca desta perda, e, consequentemente, da elaboração desta experiência (Caruso, 
1981). É possível identificar várias formas de separação, com variadas vivências 
emocionais, tendo em vista que existem as separações amigáveis e saudáveis 
e também as violentas, sofridas e hostis. Podem existir situações onde os pro-
tagonistas da relação percebem o seu desgaste, podendo ser a separação ex-
perimentada como um alívio e a saída de uma relação infeliz. Mas, há também 
relações que finalizam de forma trágica, com a devastação emocional de um ou 
de ambos os amantes (Marcondes, Trieweiler & Cruz, 2006). 

Na clínica psicológica, podemos observar situações de grande sofrimento 
psíquico em decorrência do fim do relacionamento amoroso, e, em alguns casos, 
identificamos momentos de ambivalência dos sentimentos, que podem oscilar 
entre a saudade do ex-companheiro e reações de raiva e revolta. Diante destas 
situações, o processo psicoterapêutico parece ter auxiliado algumas mulheres, 
que procuraram a clínica psicológica, na elaboração desses sentimentos e, con-
sequentemente, no enfrentamento da perda sofrida. 

Diante deste quadro, que se caracterizou em nossa experiência como es-
tagiária no contexto clínico, objetivamos, então, refletir sobre a importância e o 
significado do rompimento da relação amorosa na vida adulta, seja esta um na-
moro, noivado ou casamento. Buscamos compreender como o término dessas 
relações mobiliza emocionalmente os sujeitos que as protagonizam, uma vez 
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que os mesmos podem vivenciar tal experiência como uma perda significativa 
em sua vida, necessitando, muitas vezes, elaborar emocionalmente esta vivên-
cia. Essa análise, a partir de uma revisão bibliográfica sob o enfoque da Gestalt-
-terapia e da Terapia Familiar, fica circunscrita à maneira pela qual a psicoterapia 
pode contribuir para o processo de enfrentamento de mulheres diante do fim de 
uma relação amorosa.

Para a análise dos dados, utilizamos como metodologia o relato de expe-
riência, em que disponibilizamos relatos e vivências das participantes do aten-
dimento clínico e articulamos com a pesquisa bibliográfica. Essa tem como 
característica a utilização de materiais já publicados para o levantamento de 
informações sobre o tema, e permitiu a fundamentação teórica do trabalho (Gil, 
2010). Discutimos, então, os tópicos de análise, conforme seguem: 1. o papel 
dos relacionamentos amorosos no desenvolvimento humano adulto; 2. o rompi-
mento amoroso e a elaboração do luto na abordagem da Terapia de Família; 3. 
a Gestalt-terapia e a busca de novos caminhos psicoterapêuticos.

1. O papel dos relacionamentos amorosos no desenvolvimento humano 
adulto

Segundo Giddens (1993), as relações amorosas adultas são centrais para o 
desenvolvimento humano, sendo responsáveis pela definição dos papéis adota-
dos pelos indivíduos no contexto social onde estão inseridos. Sobre isso, Neves 
(2007) cita Beall e Sternberg (1998), que descrevem que 

... as concepções sobre o amor são de extrema importância para a or-
ganização das várias culturas e sociedades porque implicitamente definem 
o que é apropriado e desejável nas relações entre indivíduos (p. 609). 

Dessa forma, as manifestações do sentimento de amor nas relações adultas 
são moldadas pelo contexto social e histórico onde o indivíduo está inserido, não 
podendo, portanto, tal sentimento e demonstrações de afeto serem compreen-
didos como universais. Na atualidade, é possível identificar uma forma diferente 
de demonstração amorosa entre casais, comparando com aqueles de décadas 
atrás, e mudanças no campo social, no âmbito econômico e na expressão da 
sexualidade são fundamentais para explicar tal fenômeno.

Nesse sentido, durante muitos anos, descreve Giddens (1993), o amor foi 
compreendido, desde o Antigo Egito até a Europa pós-moderna, como um mal 
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incontrolável, intenso e trágico, sendo denominado por estudiosos como amour 
passion (Giddens, 1993, p. 48), estando usualmente fora do contexto do casa-
mento, uma vez que este se caracteriza pelas uniões com interesses familiares 
e políticos. A partir do século XVIII, com as intensas transformações sociais e a 
ascensão da burguesia, a disseminação dos dogmas católicos, dentre outros fa-
tores, ajudou no surgimento do amor romântico, compreendido como uma união 
amorosa eterna, sendo especial e único o parceiro escolhido. Dessa forma, a re-
lação é vista como sagrada e o casamento como a consolidação do sentimento 
de amor vivenciado por duas pessoas. 

Porém, o amor romântico, apesar de em tempos atuais ainda ser idealizado 
por alguns, tem dificuldade em resistir às transformações sociais e econômicas, 
como a emancipação feminina, que, atrelada ao surgimento de novos méto-
dos contraceptivos, fez surgir um novo cenário nos relacionamentos amorosos 
e, consequentemente, uma nova forma de expressão dos sentimentos, como 
o chamado amor confluente (Giddens, 1993). Por este último, é presumida a 
igualdade de envolvimento afetivo entre as duas pessoas que formam um casal, 
aceitando estabelecerem uma união amorosa somente enquanto considerarem 
que existe satisfação afetiva e sexual para ambas. Também Silva et al. (2011) 
indicam que casamento, apesar de continuar a ser visto como obrigação social, 
apresenta o status de satisfação e realização na vida adulta, sendo a felicidade 
distante do casamento compreendida como uma vida solitária e isolada. 

Dessa forma, são cada vez mais comuns relacionamentos amorosos adul-
tos que não mais apresentam a perspectiva de laços eternos, podendo chegar 
ao fim, portanto, e sendo a separação conjugal, neste sentido, vista como uma 
possível solução para os problemas enfrentados pelo casal. Ademais, a incor-
poração de novos valores, como a autonomia, na vida social contemporânea 
desafia a permanência ao longo do tempo dos tradicionais papéis atribuídos 
aos gêneros feminino (como a mulher cuidar da casa dos filhos, por exemplo) 
e masculino (como o homem ser o provedor financeiro do lar, por exemplo). As-
sim, podemos identificar uma crescente busca por igualdade de gênero também 
nas relações amorosas, demandadas principalmente pelas mulheres que, além 
de administrarem os lares, buscam ocupações no mercado de trabalho. Como 
consequência, observamos também a maior participação dos homens na vida 
doméstica (Silva et al., 2011). 

Neste contexto, autores do campo da Terapia Familiar como Cater e McGol-
drick (2011) ressaltam que as mudanças significativas nos últimos anos no que 
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se refere aos modelos familiares causam impacto nos relacionamentos amo-
rosos na vida adulta. Além das mudanças nos papéis desempenhados dentro 
do casamento, podemos nos deparar com homens e mulheres que escolhem 
viver solteiros por diversos motivos, incluindo interesses profissionais. Também 
há casais que optam por não ter filhos, e ainda temos um número crescente de 
uniões homoafetivas, que vêm conquistando aos poucos os mesmos direitos 
dos heterossexuais casados. Crescem também as estatísticas relacionadas aos 
divórcios e aos recasamentos. Estas novas configurações familiares tornam pos-
síveis diferentes estilos de vida e de família, levando a formas contemporâneas 
de se relacionar amorosamente.

Destacamos que dentre as mulheres em processo de psicoterapia no con-
texto do estágio, que fizeram parte deste estudo, somente uma era casada. Duas 
apresentavam relacionamentos estáveis com o ex-companheiro e a última, uma 
moça mais jovem, descrevia o seu relacionamento como um namoro, que dura-
va quatro anos e resultou no nascimento de seu filho. Nas relações amorosas 
analisadas, das quatro mulheres em questão, percebemos assim um vínculo 
afetivo importante das mesmas com seus ex-companheiros, seja pela duração 
(de 4 a 10 anos) do envolvimento afetivo e sexual, seja pelo fato de terem gerado 
filhos com os mesmos.

Do ponto de vista do desenvolvimento humano, o modo como manifestamos 
o nosso afeto com relação à pessoa amada pode ser determinado por vivências 
que se iniciam ao nascimento. Bowlby (1982) descreve que a criança busca, 
logo após o nascimento, uma figura que lhe possa proporcionar proteção física e 
psicológica, normalmente a mãe, e, neste sentido, a interação entre ambos será 
de grande importância para o desenvolvimento mental do bebê. Este aspecto 
também poderá influenciar posteriormente o modo como cada um de nós irá 
se relacionar afetivamente com as demais pessoas, aquelas que consideramos 
próximas e íntimas, como amigos, cônjuges e filhos. Assim, o afeto (ou apego) 
que, inicialmente, se apresenta nos comportamentos de agarrar, sorrir, chorar 
etc., evolui gradativamente até a idade adulta tornando-se mais complexo. Sobre 
o amor, então, sentimento derivado do apego, e suas manifestações na idade 
adulta, Fierro (2004) descreve que, 

... é uma abreviatura para o complexo conjunto de sentimentos, de ati-
tudes, de práticas e de hábitos, cuja primeira manifestação é o apego infan-
til. ... adquire facetas variadas ao longo da vida, e na idade adulta é, sem 
dúvidas, uma realidade complexa (p. 406).
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O autor cita Sternberg (1989), que descreve que na idade adulta as relações 
afetivas continuam a se desenvolver por meio de novas dimensões, como o 
estabelecimento da intimidade, que promovem o vínculo com o outro e a paixão 
como expressão do desejo, além da possibilidade da decisão de amar e estabe-
lecer com o outro um compromisso em longo prazo. Tais sentimentos e vivências 
tornam possível o casamento, que se caracteriza como uma união contínua e 
que simboliza nas sociedades ocidentais uma importante etapa do desenvolvi-
mento humano. Sobre este aspecto, Eizirik, Kapcziski e Bassols (2001) discutem 
o fato de esta fase da possibilidade de casamento poder ser iniciada aos 20 anos 
de idade. Contudo, outros autores descrevem diversos indicadores, além da ida-
de, para o ingresso na fase adulta, como o amadurecimento sexual, maturidade 
cognitiva, definições jurídicas, sociais e psicológicas, ou ainda indicativos inter-
nos, como o sentimento de autonomia, de autocontrole e de responsabilidade 
individual (Papalia, Olds & Feldman, 2010).

Apesar das inúmeras maneiras de compreendermos o início da vida adulta, 
essa etapa do desenvolvimento humano parece estar relacionada a descobertas 
no campo pessoal, afetivo e profissional. Podem acontecer mudanças significati-
vas, nesse momento da vida, como a busca por uma carreira, pela independên-
cia financeira e afetiva dos pais, além da vivência de relações amorosas mais 
íntimas, que possa futuramente se concretizar em uniões mais formais como o 
casamento (Eizirik et al., 2001; Papalia et al., 2010; Aylmer, 2011).

Ao avançar para a meia idade, o adulto, gradativamente, passa a apresen-
tar características distintas para seu desenvolvimento humano, pois é uma fase 
repleta de responsabilidades múltiplas, como cuidar da casa, chefiar departa-
mentos ou empresas, educar os filhos, cuidar dos pais já idosos, ou, em alguns 
casos, iniciar novas atividades profissionais. Mas, apesar das dificuldades en-
frentadas, alguns estudos apontam que adultos da meia idade bem posiciona-
dos economicamente, após terem criados os filhos, podem experimentar uma 
sensação maior de liberdade e independência (Lachman, 2004, In Papalia et al., 
2010). 

Eizirik et al. (2001), por sua vez, descrevem este período como de autoa-
valiação, onde o sujeito reflete sobre as conquistas realizadas até então, nos 
âmbitos financeiro, social, pessoal e profissional, e sobre seus ideais e sonhos 
da juventude. No campo da intimidade, a reavaliação também é importante, pois 
a relação com o cônjuge poderá sofrer mudanças após a saída dos filhos da 
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casa dos pais, o envelhecimento e o surgimento das doenças. A manutenção da 
intimidade e a aceitação do corpo que envelhece devem ser exercitadas, mas 
há casais que, diante das particularidades deste momento da vida, optam pela 
separação, surgindo possibilidades de novos relacionamentos afetivos com pes-
soas da mesma idade ou mais novas.

Após refletirmos acerca das dimensões que o relacionamento amoroso 
pode alcançar na vida adulta, vejamos em seguida uma análise teórica a res-
peito de quando essa relação acaba. Tratemos, então, do rompimento amoroso.

2. O rompimento amoroso e a elaboração do luto na abordagem da Terapia 
de Família

O início de uma união amorosa traz consigo, como refere Ramos (1990), 
algo “... revestido por uma certa atmosfera de encantamento” (p. 12). Como des-
creve a autora, “na fase do enamoramento, cada pessoa está mais interessada 
em descobrir que o outro pode atender a seus desejos e necessidades, e não em 
ver o que, realmente, cada um pode oferecer” (p. 7). O que vale, portanto, nesse 
contato inicial, são as fantasias em relação ao outro, não a realidade em si. A 
união amorosa seja ela formal, por meio do casamento religioso ou civil, ou infor-
mal, cria a “... expectativa [nos sujeitos] de sentirem-se apoiados e amparados 
pelo companheiro. A união de um casal alimenta ainda a ideia de fortalecimento: 
agora são os dois para enfrentar o mundo” (p. 12). Assim, as uniões podem pa-
recer uma solução para vários problemas enfrentados pelo ser humano, como a 
angústia da solidão e o medo do futuro, que podem parecer menos intensos ao 
se poder contar com outrem.

Porém, é no convívio diário que começamos a conhecer de verdade o com-
panheiro eleito. Para a autora (Ramos, 1990), os costumes, hábitos e ideias se 
diferem de pessoa para pessoa e “... cada um dos cônjuges tem a secreta espe-
rança de modificar no outro aquilo que não lhe agrada” (p. 14), podendo surgir na 
rotina diária diferenças que antes não eram identificadas pelos parceiros amo-
rosos. Na mesma direção, McGoldrick (2011) ressalta que para que um casal 
passe a compartilhar uma moradia, como nos casamentos, inúmeras questões 
precisam ser negociadas como as práticas relacionadas à alimentação, à con-
vivência do casal com terceiros, às rotinas e práticas sexuais, ao lazer, a como 
utilizar espaços domésticos, ao dinheiro etc. Contudo, os autores alertam para 
os conflitos que podem aparecer nesta ocasião, caracterizando, assim, um mo-
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mento de crise.
Nesse sentido, pode ocorrer um desencantamento com relação ao parceiro, 

incomodando o casal, pois “... é difícil aceitar que o desengano só se produziu 
por cada um haver evitado reconhecer anteriormente as diferenças que caracte-
rizam o outro como Outro, que não é igual a mim” (Ramos, 1990, p. 15). Diante 
dessa situação, o casal pode optar por romper a relação, escolha esta que será 
determinada por vários fatores, dentre eles pelo potencial individual de cada um 
em lidar com momentos de crise ou pela solidez da relação amorosa.

A este respeito, Perls (1988) descreve que cada pessoa tem um enredo de 
vida que, diferente da ideia de destino ou acaso, é traçado por cada um. Assim, 
quando há a formação de um casal, há dois enredos que podem não se com-
plementar, e, quando isso ocorre, há situações em que um dos cônjuges pode 
anular os próprios sonhos e escolhas em função dos ideais de seu parceiro. Tal 
comportamento, posteriormente, poderá resultar em sentimentos de frustração e 
inveja, por parte de quem abdicou de si mesmo, que podem também desenca-
dear conflitos entre o casal.

Para exemplificar este aspecto, uma das mulheres atendidas (E; 54 anos), 
recém-divorciada no momento desta pesquisa, permaneceu casada por oito 
anos, tendo um filho deste relacionamento. Relatou em algumas sessões o fato 
de ter deixado sua profissão para dedicar-se ao lar, na ocasião de seu casamen-
to, abdicado, inclusive, do carro que havia comprado quando solteira para quitar 
as dívidas de seu companheiro, situação que ainda lhe causava pesar. Diante 
disso, a participante E. se queixava de ter sido abandonada mesmo tendo sido 
uma esposa muito dedicada, capaz de sacrifícios pelo parceiro, o que ocasionou 
um sentimento de menos valia em relação a si mesma, pois se sentia como um 
objeto que após perder o valor foi descartado. 

Além da falta de sentido que uma separação amorosa pode ter para quem 
é deixado, este fenômeno pode significar não somente o desenlaçar de duas 
pessoas como também o abalo na autoimagem dos sujeitos. As lembranças e 
expectativas idealizadas se confundem com a realidade da perda, que é real, 
e os amantes tentam compreendê-la procurando erros e culpabilizando a si e 
ao outro (Caruso, 1981). É importante destacar que tais sentimentos também 
podem surgir nos casos em que ambos os parceiros decidem se separar, pois 
mesmo assim podem experienciar o sentimento de perda. 

A este respeito, do sentimento de perda, Viorst (2002) descreve que “a mor-
te de um cônjuge destrói uma unidade social, impõe novos papéis e obriga as 
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pessoas a enfrentar uma solidão terrível” (p. 265). Ainda que a autora descreva, 
nesse caso, a morte física, explica em seguida que um casal divorciado pode 
apresentar vivências semelhantes, pois

embora esteja focalizando a morte de pessoas amadas, devo mencio-
nar outra morte, a que se chama de divórcio. Pois o fim de um casamento é 
uma perda como a perda de um dos cônjuges, e geralmente é lamentado e 
sofrido de modo paralelo. Existem diferenças essenciais: o divórcio provoca 
mais raiva do que a morte e é, naturalmente, muito mais opcional. Mas o 
sofrimento, a saudade, a falta podem ter a mesma intensidade (p. 265).

Apesar de a autora ressaltar que o sentimento de raiva se destaque nos 
divórcios, ou nas separações de casais que mantém uma relação estável, em 
comparação à morte do cônjuge, Peck e Maniocherian (2011) alertam para o 
fato de serem comuns os sentimentos ambivalentes, como a raiva e o pego ou a 
revolta e a saudade, nos divórcios. Nas palavras dos autores, “... cada cônjuge 
está propenso a um tremendo tumulto emocional, [de] altos e baixos” (p. 295), 
e, além disso, podem ser experimentados sentimentos de impotência social e 
sexual, de fracasso social e, ainda, problemas de identidade. 

Mas, é preciso também considerar o impacto dos rompimentos amorosos 
sobre as famílias, pois muitas vezes será necessária uma reorganização por 
parte dos membros de um núcleo desfeito (filhos, sogros e outros parentes) por 
causa da separação do casal. Neste sentido, Peck e Maniocherian (2011) en-
sinam-nos que tarefas podem precisar ser redefinidas, como, por exemplo, a 
aprendizagem de novos ofícios diante de alterações econômicas e mudanças 
na estrutura hierárquica da família. Os autores estimam que após o divórcio as 
famílias demorem cerca de um a três anos para se reestabelecer e reequilibrar 
e um importante fator para isso é se a decisão tomada para a separação partiu 
de um ou de ambos os parceiros amorosos. A este respeito, acrescentam que 
quanto mais repentina e inesperada a decisão do divórcio, por parte do outro, 
maiores poderão ser os sentimentos de revolta e de desamparo por quem está 
sendo deixado. Contudo, os autores não deixam de mencionar a forma positiva 
pela qual uma separação pode ser vista, ao possibilitar um crescimento pessoal 
para algumas mulheres, que muitas vezes não é possível no casamento, carac-
terizando o primeiro momento em que se sentem autônomas, propiciando um 
novo senso de competência e de bem-estar.

Para a participante E., a título de ilustração para esta discussão, o fim de 
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seu relacionamento provocou, de fato, mudanças importantes em sua vida, pois 
a sogra pediu de volta a casa onde residiam, gerando mágoas e dificuldades 
financeiras. Outro fator relevante, a partir de sua separação, foi a percepção de 
que seu filho mais novo havia sido demasiadamente prejudicado financeira e 
emocionalmente por deixarem de ter uma casa para morar tão repentinamente. 
A situação foi remediada em alguns aspectos somente quando, por intermédio 
da justiça, uma pensão alimentícia passou a ajudar nas finanças e as visitas do 
pai ao filho proporcionaram novas fronteiras de convivência entre os ex-cônju-
ges.

Analisando as mudanças provocadas pelo divórcio, ou pela separação de 
duas pessoas que vivem juntas, deparamo-nos com alguns autores (Parkes, 
1998) que descrevem uma semelhança entre o sofrimento ocasionado pela per-
da do outro com as situações em que ocorre a morte física deste. Dessa forma, a 
morte propriamente dita do parceiro amoroso também pode causar sentimentos 
ambivalentes para os que sobrevivem, tal qual nos divórcios – em que alguém é 
deixado, não pela morte do outro, mas pela partida do mesmo. As reações em 
ambos os casos, neste sentido, podem ser de raiva, culpa e saudade. Para o 
autor, há uma reação a esta perda, denominada de luto, que caracteriza um pro-
cesso psicológico em que a pessoa reage com sentimentos de tristeza e pesar 
diante da falta de outrem. Acrescenta, ainda, que além do sofrimento sentido, po-
dem ocorrer situações de estresse provocadas pelas perdas secundárias, como 
mudanças na situação financeira ou de papéis, como quando o cônjuge deve 
assumir as tarefas que antes cabiam ao parceiro que faleceu ou que foi embora. 

Outro aspecto semelhante entre uma pessoa viúva e a que se separou do 
parceiro é aquele que se refere ao estigma nestas situações, pois Parkes (1998) 
descreve que “a crescente desconsideração pelo luto formal significa que as 
pessoas enlutadas recebem pouco apoio da sociedade como um todo, e de sua 
própria família em particular” (p. 27). Na mesma direção, com o crescente nú-
mero de divórcios, o fim do casamento deixou de ser um estigma social, porém, 
Peck e Maniocherian (2011) ressaltam que 

embora os amigos casados possam apoiar incialmente, depois dos pri-
meiros meses [após o divórcio] geralmente há um abrupto declínio, parti-
cularmente para as mulheres. Sem esse apoio o ajuste completo fica mais 
difícil. A própria pessoa pode se impor a essa situação, pois algumas res-
pondem afastando-se da família e dos amigos quando mais precisam de 
apoio. Talvez as pessoas em volta dele/dela desaprovem, ou estejam can-
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sadas de ouvir a mesma história ser repetida (p. 296).

Este processo de luto, descrito por Parkes (1998), não deve ser conside-
rado como patologia, embora, dependendo da duração e da intensidade das 
reações do enlutado, possa levar a graves processos de depressão. Por esta 
perspectiva, de processo natural diante de uma perda, o autor menciona, então, 
determinadas fases, que não são necessariamente fixas ou sequenciais, que 
podem caracterizar o luto. Assim, no entorpecimento, que pode durar horas ou 
semanas, o sujeito tende a agir com incredulidade ou ficar sem reação, como 
se não conseguisse assimilar o fato ocorrido. Ao assimilar a perda, pode, então, 
deparar-se com a saudade, pois a falta do outro passa a ser sentida, deixando 
sentimentos de solidão, tristeza etc. Após este momento de saudade, há um mo-
vimento de procura, em que pode acreditar que conseguirá encontrar o falecido 
em algum lugar, parecendo ouvir vozes do mesmo ou achando que o telefone 
tocará no horário que ele consumava ligar etc. Diante da constante falta de quem 
partiu, o enlutado poderá, então, se deparar com a realidade de seu falecimento 
e assim se desesperar diante da morte e do vazio deixado por ela. Nessa fase, 
de desorganização, os sentimentos de perda e solidão tornam-se intensos e 
para sua superação será necessário vivenciá-los e aceitá-los, de forma a alcan-
çar uma recuperação.

A este respeito, outra autora (Kovács, 2002) ressalta que  
a morte do outro configura-se como a vivência da morte em vida. É a 

possibilidade de experiência da morte que não é a própria, mas é vivida 
como se uma parte de nossa morresse, uma parte ligada ao outro pelo vín-
culo estabelecido (p. 153).

Ela descreve, então, que a morte “consciente” é a vivência da perda e que 
sua elaboração (o luto) caracteriza aspectos importantes e contínuos do desen-
volvimento humano. Assim, além da morte física também experienciamos a mor-
te simbólica quando nos deparamos com a perda de alguém em razão de seu 
afastamento de nossa vida. Portanto, 

a morte faz parte do desenvolvimento humano desde a mais terna ida-
de. Nos primeiros meses de vida a criança vive a ausência da mãe, sentindo 
que esta não é onipresente. Essas primeiras ausências são vividas como 
mortes, a criança se percebe só e desamparada. ... Esta primeira impressão 
[apego] fica carimbada e marca uma das representações mais fortes de 
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todos os tempos que é a morte como ausência, perda, separação, e a con-
sequente vivência da aniquilação e desamparo (p. 3). ... a morte como perda 
nos fala em primeiro lugar de um vínculo que se rompe, de forma irreversí-
vel, sobretudo quando ocorre perda real e concreta. Nessas representações 
de morte estão envolvidas duas pessoas: uma que é “perdida” e a outra que 
lamenta esta falta, um pedaço de si que se foi (p. 150).

Importante destacar, ainda, que a perda somente é dessa forma percebida 
quando há um vínculo entre as pessoas, ou seja, quando existem investimen-
tos afetivos, e, assim, quanto mais intenso o vínculo e a dependência física e 
psíquica com a pessoa que partiu (pela morte física ou porque seguiu outro 
rumo) mais difícil poderá ser processo de luto. Kovács (2002) também ressalta 
que além da perda pela morte física temos que considerar a perda ocasionada 
pela separação que os amantes experimentam após o fim da relação amorosa. 
E, como Caruso (1981), ensina-nos que a separação em vida de quem se ama 
pode também caracterizar uma experiência demasiadamente dolorosa. 

Nessa medida, Caruso (1981) descreve que “há no ato da separação sen-
tença recíproca de morte, o outro morre dentro de mim e eu também morro na 
consciência do outro” (p. 12). O sofrimento provocado pela perda do compa-
nheiro é devido à natureza da relação que se estabelece, quando existem entre 
essas duas pessoas o sentimento de amor. Assim,

[mesmo] uma união dual efêmera. ... é algo dinamicamente diferente da 
soma das duas personalidades. Como todo encontro ou ainda mais intensa-
mente, essa união compõe uma nova unidade dialética. Ela envolve os dois 
parceiros numa relação única; e depois morre. Nessa morte única, morrem 
os dois companheiros (p. 46).

Portanto, continua o autor, para viver um amor são necessários sacrifícios 
pelos parceiros de uma relação, pois ambos devem abrir mão de parte de sua 
personalidade para permitir a criação de uma nova unidade dialética, o casal. E, 
chegando essa relação em algum momento ao fim, poderá haver um questiona-
mento quanto ao seu valor, avaliação que pode caracterizar um momento crucial 
de sofrimento para os parceiros ao constatarem que precisaram se sacrificar 
por um vínculo que deixou de existir. Dessa forma, o desenlaçar da união (seja 
um casamento, noivado ou namoro) representa a perda do objeto o qual o su-
jeito elege para se identificar e, nesse sentido, perder a pessoa amada significa 
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colocar a própria identidade em risco, podendo vivenciar uma morte simbólica. 
Nessa mesma direção, Marcondes, Trierweiler e Cruz (2006) acrescentam que, 
embora o sofrimento causado pelo término de um relacionamento amoroso não 
siga um padrão em termos de duração e intensidade da dor, os queixas negati-
vas mais recorrentes são a sensação de infelicidade e mal estar, com relatos de 
dores no peito, sensação de peso, disfunção sexual, baixo peso, baixa imunida-
de, insônia e outros transtornos de sono.

Para exemplificar estes aspectos, constatamos nos atendimentos clínicos 
ao longo do estágio específico que as participantes atendidas relatavam, muitas 
vezes, não saber ao certo quem eram, tendo dificuldades para tratarem de si 
mesmas e reportarem nas sessões seus gostos, desejos e perspectivas futu-
ras. Contudo, estes aspectos dependem estreitamente do tempo de duração do 
relacionamento que foi rompido e também das expectativas que os parceiros 
estabelecem para o mesmo. Todavia, na condução do processo psicoterapêu-
tico com essas mulheres foi imprescindível o resgate de suas histórias de vida 
(famílias de origem, histórias e experiências ao longo de sua juventude vivências 
que tiveram independentemente de seus parceiros amorosos etc.) como estra-
tégia para a reestruturação de suas personalidades, após a separação de seus 
companheiros.

Mais especificamente, a participante H. (37 anos) chegou ao primeiro aten-
dimento aparentando estar muito abatida, física e emocionalmente, e relatando 
ter buscado a psicoterapia após o término de sua relação com o companheiro. O 
relacionamento, que havia durado pouco mais de sete anos e era caracterizado 
como união estável, foi interrompido por decisão do ex-companheiro. Nessa ses-
são, a participante informa não conseguir se alimentar adequadamente há mais 
de uma semana, além de apresentar insônia e inquietação durante a noite, sen-
tindo-se ao longo do dia muito triste e tendo frequentemente crises de diarreias 
e vômitos. De forma semelhante, a participante E. descreveu em suas primeiras 
sessões de psicoterapia, também após divorciar-se,  muitas dores físicas, além 
também de um quadro de insônia e ausência de apetite.

Acerca do sofrimento que pode ser vivenciado após rompimentos de rela-
cionamentos amorosos, Peck e Maniocherian (2011), ao citarem Boolm e cola-
boradores (1978), destacam que  

as pessoas divorciadas apresentam um índice de suicídio duas vezes 
mais elevado do que as casadas, mais acidentes de carro, mais doenças fí-
sicas culminado em morte (câncer e doenças cardíacas), e mais problemas 
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com abuso de substâncias (p. 293).

Por outro lado, apesar de também poder haver sentimentos de alívio e eufo-
ria com a separação, diante de situações em que esta parece ser a única alterna-
tiva para colocar fim ao sofrimento imposto por um relacionamento, ainda assim 
podem coexistir sentimentos de medo e de insegurança (Maldonado, 1995, In 
Marcondes et al., 2006). Nesse sentido, a sensação de alívio pode diminuir o im-
pacto causado pela separação, mas não necessariamente eliminará sentimen-
tos como culpa e tristeza, ou seja, a morte simbólica ou o sentimento de perda 
e, consequentemente, o processo de luto permanecem. Portanto, sentir raiva do 
companheiro que partiu e desprezar sua importância pode ser necessário para 
dissipar a dor causada por sua ausência, mesmo diante de relacionamentos que 
causavam sofrimento psíquico para ambos os parceiros.

Tendo abordado o rompimento de um relacionamento amoroso e suas con-
sequências no que se refere à elaboração do luto pelas perdas sofridas, vejamos 
por fim os apontamentos possíveis na direção de novos caminhos psicoterapêu-
ticos para lidar com esta temática específica na clínica psicológica.

3. A Gestalt- terapia e a busca de novos caminhos psicoterapêuticos

Para a Gestalt-terapia, “o homem é o único ser que tem uma maneira carac-
terística de se fazer, de se refazer” (Ponciano, 1985, p. 28), estando ele próprio 
no centro de sua existência, tendo consciência de si e sendo responsável em di-
recionar seu caminho. A Gestalt-terapia compreende, assim, o homem como “um 
ser particular, concreto, com vontades e liberdades pessoais, consciente e res-
ponsável” (Ponciano, 1985, p. 32), tendo como potencial de vida a criatividade, 
espontaneidade, saúde, força, inteligência etc., que podem ajudá-lo ao longo de 
sua existência, podendo, assim, autogerir-se e se regular. Essas características 
são naturais para todos os seres humanos e o autoconhecimento é fundamental 
para tornar o homem sujeito ativo de sua própria história, conseguindo existir de 
forma livre e responsável.

Neste sentido, Perls (1988) estabelece que as ciências psicológicas não 
devem oferecer apenas explicações do comportamento, pois precisam ajudar 
o sujeito a atingir o autoconhecimento, a autosatisfação e a autosustentação, 
ou o self-support. Para isso, o homem deve ser analisado levando em consi-
deração não somente sua estrutura intelectual, mas também sua sensibilidade, 
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sendo necessário compreendê-lo de forma holística, percebendo-o como um ser 
em constante interação com o meio, sendo sujeito ativo na modificação de seu 
ambiente, mas também sendo atingido e modificado por este (Ginger, 1995). 
Para garantir o sucesso dessa interação, ou seja, para que o sujeito se adapte 
ao meio sem se agredir, é necessário que ele reflita sobre tais mudanças, as-
similando-as e interagindo de forma criativa e espontânea com o meio. Mas, 
diante de algumas circunstâncias, o sujeito pode enfrentar dificuldades em se 
adaptar, sem conseguir lidar satisfatoriamente com tais situações, ficando preso 
a modelos e rótulos antiquados e adquirindo características estereotipadas e 
superficiais (Perls, Hefferline & Goodman, 1997).  

Nos atendimentos descritos nesse relato de experiência, a partir de nosso 
estágio na clínica psicológica, ao se depararem com o fim do relacionamento, 
surgiu nas mulheres atendidas a necessidade de enfrentar a perda e de criar 
uma nova identidade, daquelas que agora caminham sem os companheiros. 
Porém, algumas participantes não conseguiram se adaptar de forma criativa 
e espontânea à nova realidade, apegando-se, em alguns casos, ao rótulo de 
“abandonadas” ou “vítimas” ao longo das sessões. Essa estereotipia pode reve-
lar uma falta de habilidade para entrar em contato com os problemas vividos nos 
anos de casamento, com os sentimentos advindos da perda do relacionamento 
e das consequências da separação. Como exemplo para esta questão, citamos 
a participante E., que relata não compreender  e nem ter perceber o fim de seu 
casamento, embora ao longo do processo de psicoterapia tenha constatado que, 
na verdade, não queria fazer contato com o fato de que o casamento vinha há 
muito tempo com sérios problemas, que culminaram na separação.

Neste sentido, quando uma pessoa inicia um processo psicoterapêutico, 
busca a ajuda de um profissional porque pode estar vivenciando um momento 
de crise existencial, isto é, pode estar diante de uma situação para a qual não 
consegue se adaptar eficazmente, ficando suas demandas psicológicas sem 
serem atendidas. Essa falta de habilidade em lidar com a situação problema 
(também denominada figura em Gestalt-terapia) ocasiona um processo de dese-
quilíbrio homeostático, o que pode favorecer o surgimento de doenças físicas e 
mentais (Kyan, 2009).

Segundo Burow e Scherpp (1985), a psicoterapia em Gestalt-terapia deve 
ajudar o sujeito na criação e/ou fortalecimento do self-support, que está abala-
do, sendo necessário, por este procedimento, que a pessoa desenvolva a au-
tosustentação. Por esta perspectiva, conseguirá, então, ser capaz de lidar com 
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as demandas do meio, mas, também, tomar consciência de suas próprias ne-
cessidades, identificando-as e suprindo-as. Neste sentido, “a terapia gestáltica 
estabelece o postulado básico de que falta ao paciente autoapoio, e o terapeuta 
simboliza o si mesmo incompleto do paciente. O primeiro passo na terapia, por-
tanto é descobrir que o paciente necessita” (Perls, 1988, p. 122). É comum no 
processo psicoterapêutico, então, o cliente não saber ao certo por que está pro-
curando ajuda ou eleger inicialmente uma demanda e, após algumas sessões, 
perceber que na verdade há a necessidade de lidar com outras questões, não 
mencionadas anteriormente (Perls, 1988).

Também ressaltamos que o processo psicoterapêutico acontece sempre no 
aqui-e-agora, uma vez que as possibilidades de conscientização e ação somen-
te são possíveis nesse tempo. Essa abordagem teórica pressupõe, então, que 
a única possibilidade de viver está no agora, uma vez que o ontem já foi e o 
amanhã não chegou, sendo somente nesse momento que a conscientização, 
a responsabilidade e a criatividade são possíveis (Kiyan, p. 66). O cliente deve, 
dessa forma, trazer para o agora seus sentimentos, vivenciá-los e assim promo-
ver a awareness, sendo possível, dessa forma, uma mudança de atitude (Burow 
& Scherpp, 1985). A awareness, portanto, significa a possibilidade de o sujeito 
se conscientizar entrando em contato com as relações estabelecidas entre ele e 
o meio, ou seja, o ser compreende e conhece as alterações que tal contato lhe 
proporciona (vivências internas) sem se desprender da realidade presente (meio 
externo). Assim, há uma conscientização do modo como o sujeito se posiciona 
em sua vida no agora, aumentando as possibilidades de compreensão de si e do 
mundo e, consequentemente, de suas mudanças. 

Nesse contexto, o processo de awareness reabilita a percepção corporal, 
emocional e do meio, o que pode resultar em uma melhor percepção das neces-
sidades emergentes e proporciona escolhas mais responsáveis e harmoniosas, 
aumentando a confiança do cliente em si (Ginger, 1995). A awareness é, portan-
to, um processo de percepção sensorial, emocional, cognitiva e energética que 
acontece no aqui-e-agora. Sendo a Gesltat-terapia compreendida como uma 
psicoterapia do encontro, é necessário que o trabalho do psicoterapeuta tenha 
início a partir do acolhimento. A acolhida é um processo de grande importância, 
uma vez que fortalece a interação entre cliente e terapeuta, pois o cliente esta-
belece uma relação de confiança, facilitando a interação autêntica entre ambos 
(Kiyan, 2009). 

Na experiência de estágio, algumas mulheres relataram não tocar no assun-
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to do sofrimento proveniente da separação conjugal porque as pessoas à sua 
volta as criticaram ou demonstravam estar pouco interessadas em escutá-las. 
Como discutimos anteriormente, o fim de um casamento, namoro ou noivado 
caracteriza uma perda somente se a pessoa com quem se rompeu o vínculo 
for alguém importante para quem foi abandonado. Daí a necessidade, nestas 
situações, em enfrentar a perda, mas como tratar da questão ficava inviável com 
as pessoas ao redor, as mulheres procuraram a psicoterapia de forma a poder 
conseguir uma escuta, autêntica e compreensível, para os sentimentos provo-
cados pelo rompimento do relacionamento amoroso. Visavam, com isso, obter 
oportunidades terapêuticas de superação para a dor vivenciada.

A partir de então, com a finalidade de estabelecer uma relação psicotera-
pêutica com as mulheres que procuraram a clínica psicológica, auxiliamo-las na 
delimitação dos problemas a serem abordados nas sessões. Percebemos, no 
decorrer da prática de estágio, a dificuldade de algumas delas na elaboração 
do processo de luto, na medida em que não aceitavam experienciar a própria 
tristeza de forma a conseguir, posteriormente, desvincular-se da antiga relação 
amorosa e, assim, inaugurar uma nova forma de se colocar no mundo. Este 
contato psicoterapêutico, na maneira como o descrevemos, é fundamental para 
a Gestalt-terapia, tendo em vista que o crescimento pessoal ocorre mediante as 
relações que estabelecemos (Kiyan, 2009). A este respeito, Perls (1988) afirma 
que o crescimento emocional acontece com as frustrações, assim, o psicotera-
peuta, através do bom contato estabelecido com o cliente, pode agir de forma a 
frustrá-lo de modo habilidoso, ou seja, pode intervir de forma rigorosa e bondosa 
(D’Arci, Lima & Orgler, 2007). 

Para melhor compreender este aspecto, trazemos à tona o caso de outra 
participante (K, de 27 anos de idade), que, ao fim do processo psicoterapêu-
tico, revelou ter tomado para si a própria vida. Inicialmente, relatou ter namo-
rado durante quatro anos um rapaz mais velho, com quem teve um filho, hoje 
com seis anos de idade. Iniciaram o namoro quando K. estava com 14 anos 
e o companheiro com 18 anos, mas após a constatação da gravidez, houve o 
rompimento da relação por parte do mesmo.  Na época, sentiu-se abandonada 
e sem perspectiva futura, passando a ter dificuldades para estabelecer novos 
relacionamentos. Desde então, vinha assumindo, conforme tomou consciência 
na psicoterapia, a posição constante de vítima, permanecendo dependente da 
ajuda de terceiros para todos os aspectos de sua vida, trabalho, cuidado com o 
filho etc. A conscientização desta condição lhe proporcionou, após nossos con-
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frontos como psicoterapeuta, a melhor compreensão dos papeis assumidos na 
vida e das suas potencialidades como mulher, mãe e trabalhadora.

Portanto, com a experiência de estágio aqui narrada, destacamos a rele-
vância da awareness, sendo esta parte fundamental para o desenvolvimento 
do self-support. Isso porque quando uma pessoa em psicoterapia assimila seus 
sentimentos, capacidades e limitações, toma posse de si e do mundo, podendo 
alcançar uma postura mais segura e responsável diante a vida (Ponciano, 1985). 
Como resultado, podemos perceber a Gestalt-terapia como abordagem de inter-
venção que muito pode contribuir para o processo de enfrentamento do luto, ao 
tornar possível a vivência autêntica dos sentimentos vivenciados, que, no caso 
deste trabalho, referem-se às situações de rompimento amoroso. 

Por fim, gostaríamos de também destacar o fato de Imber-Black (2011) 
considerar o fim de uma relação amorosa como uma transição idiossincrática 
do ciclo de vida, uma vez que não haveria rituais de passagens adequados na 
sociedade que propiciassem o enfrentamento da ansiedade causada pela nova 
condição. A consequência, então, seria o início de um processo de adoecimento 
e o surgimento de sintomas físicos e psíquicos. Os autores descrevem que os 
rituais de passagem, assim como o batismo, o casamento ou os funerais, por 
exemplo, são fundamentais para o desenvolvimento humano sadio, pois favo-
recem a entrada do sujeito em uma nova condição de sua vida, adquirindo es-
tratégias de enfrentamento das dificuldades e alcançando um maior bem-estar 
emocional e físico.

Considerações finais

Em um de seus versos, Vinícius de Moraes declarou 
Porque a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem 

chorou, pra quem sofreu. Ah, quem nunca curtiu uma paixão nunca vai ter 
nada. Ai de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. Quem 
nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não... (Vinícius de Moraes, 
Toquinho & Marília Medalha, 1971).

 
Nesses versos, o poeta retrata a necessidade que o homem possui de amar 

e de sentir, reforçando a ideia de que não há sentido na vida se não pudemos 
nos deliciar com uma novidade ou chorar a dor de uma tristeza. As autenticida-
des das emoções enriquecem e deixam a vida mais colorida, essa é a forma 
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como pensamos o tema em questão. Assim, aquele que não permite viver suas 
emoções, como diria Vinícius, “nunca vai ter nada, não...”. 

Sentir-se amado é uma das grandes necessidades humanas (Caruso, 1981) 
e, na vida adulta, vivenciamos a experiência de compartilhar tal necessidade 
com outro ser, que, assim como nós, procura acolhimento, aconchego, carinho 
e intimidade. Em tempos onde o amor confluente, como já mencionado anterior-
mente, quebra os paradigmas dos contos de fadas, como o das relações que já 
foram pautadas em “felizes para sempre” e no “príncipe encantado”, a respon-
sabilidade de manter o relacionamento e o vínculo de qualidade é de ambos os 
companheiros. É preciso empenhar-se pela união e também pelo amor do outro. 
Caso a luta seja em vão, haverá sempre a opção de um recomeço, na procura 
de um novo amor. Assim, se na atualidade não há garantias de felicidade eterna, 
mesmo no casamento, símbolo máximo da representação de uma união amoro-
sa, homens e mulheres devem estar preparados para enfrentar a perda do com-
panheiro amado, que tem, ou deveria ter, a liberdade para ir e vir. Para alguns, 
isso torna o amor mais autêntico, mas para outros pode significar a constante 
ameaça da perda.

Mas, quando o fim é inevitável temos que aprender, como pessoas, para 
poder ensinar, como psicoterapeutas, que o vazio que pode ser deixado pela 
ausência do outro precisa ser, antes de tudo, vivenciado. Isso equivale a um 
sofrimento humano genuíno, conforme a discussão deste trabalho, pois repre-
senta um convite para olharmos a morte mais de perto, na medida em que o 
outro não mais fará parte de meu ser, que, apesar de continuar vivo, não mais 
se tornará meu bem querer. Contudo, deixar-se sofrer faz parte do desafio que 
encontramos na vida social, pois parece que aprendemos, cada vez mais, a viver 
tentando driblar as situações difíceis, como se dessa forma conseguíssemos evi-
tar o sofrimento e o luto, que fazem parte da existência humana (Birman, 2009). 
Queremos crer, portanto, na necessidade de aceitação do fim, enfrentando os 
sentimentos dele advindos, pois somente assim poderíamos renovar as nossas 
experiências de vida. Aceitar a perda é aceitar, nesse sentido, algo que deixa-
mos de ter e, dessa experiência, poderemos emergir com novas perspectivas.

Constatamos, finalmente, a partir desse relato de experiência, que, embora 
uma separação amorosa possa trazer sentimentos de confusão, desesperança 
e melancolia, a elaboração dessa perda, por meio de um processo psicoterapêu-
tico, pode contribuir para realizar uma cerimônia de despedida do ente querido, 
inaugurando, assim, uma pessoa diferente, pronta para os desafios de sua his-
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tória e com planos, sonhos e esperanças renovados, ou seja, uma pessoa cuja 
identidade tenha sofrido relevantes mudanças.
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referências on-line) 

Correa, J., & MacLean, M. (1999). Era uma vez ... um vilão chamado Matemática: 
Um estudo intercultural da dificuldade atribuída à Matemática. Psicologia: 
Reflexão e Crítica, 12, 173-194. Retirado em 02/10/2000, do SciELO 
(Scientific Eletronic Library On-line) http://www.scielo.br/prc 

12. Resumo on-line 
Parente, M. A. M. P., Capuano, A., & Nespoulous (1999). Ativação de modelos 

mentais no recontar de histórias de idosos. Psicologia: Reflexão e Crítica, 
12, 157-172. Retirado em 22/07/2000, do Index-Psi Periódicos. http://www.
psicologiaonline.org.br/psiindex.html 
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13. Texto publicado em revista de divulgação comercial 
Buchalla, A. P. (2003, 9 de novembro). Você tem medo de quê? Veja, 44, ed. 

1827, 100-107. 

Colocar em itálico o nome e o nº da revista.

14. Filme 
Scorcese, M. (Produtor), & Lonergan, K. (Escritor/Diretor), (2000). You can count 

on me [Filme]. United States: Paramount Pictures. 

15. Comunicação pessoal 
Pode ser carta, mensagem eletrônica, conversa telefônica ou pessoal. Cite 

apenas no texto, dando as iniciais e o sobrenome do emissor e a data completa. 
Não inclua nas referências.   

Anexos 
Devem ser apresentados em uma nova página, após as referências 

bibliográficas. Anexos só devem ser utilizados caso forem imprescindíveis ao 
texto. Devem ser indicados no texto e apresentados no final do manuscrito e 
identificados pelas letras do alfabeto em maiúsculas (A, B, C, e assim por diante). 

Figuras e tabelas 
Devem ser apresentadas com as respectivas legendas e títulos, uma em 

cada página. Não devem exceder 11,5 x 17,5 cm e devem ser apresentadas em 
preto e branco. Os títulos das tabelas devem ser colocados no alto das mesmas, 
em letras minúsculas, indicando o conteúdo das destas. 

Os títulos das figuras devem ser apresentados abaixo das tabelas, com as 
demais especificações. 

Sobre os autores 
Incluir uma breve descrição de sua formação e das atividades atuais dos 

autores e sobre sua formação, colocadas logo após o nome do autor, como nota 
de rodapé, na 1ª pág. 

Endereço para correspondência 
Devem ser colocados no final do artigo, de forma sucinta, de preferência 
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somente o e-mail. 

Responsabilidade 
Textos, posicionamentos teóricos e ideológicos, contidos nos trabalhos 

propostos, são, unicamente, de responsabilidade do autor.






