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Editorial 

 

Com muita honra, apresento, aqui, 10º volume da Revista Brasileira de Terapia Familiar, da 

ABRATEF, lançada no 14º Congresso Brasileiro de Terapia Familiar, organizado pela ABRATEF e 

ATFAGO. No atual momento histórico, com cuidados efetivos devido à covid-19, o congresso renovou-

se no formato virtual.  

Nesta edição, contamos com 12 artigos de associados(as) e colaboradores(as), profissionais de 

diversos locais do país que trabalham com famílias. 

No primeiro capítulo, apresentamos a entrevista com uma mulher incrível, referência: Mathilde 

Neder, a pioneira!  

Nos capítulos subsequentes, temos um cardápio diversificado de experiências na área. Os 

trabalhos contemplados abordam os temas: adoção, violência na família, infidelidade, atendimento a 

idosos, conjugalidade, parentalidade, maternidade e experiências com grupos de famílias. 

Meus sinceros agradecimentos aos autores e às autoras que rechearam esta edição com 

suas ricas experiências. 

À presidente da ABRATEF, Silvana Silvestre, e à vice-presidente, Eliane Pelles, pelo apoio 

constante.  

Aos membros da comissão editorial, ao conselho editorial científico e aos consultores ad hoc, pela 

disponibilidade e parceria na construção conjunta do 10º volume da Revista Brasileira de Terapia 

Familiar.  

Venha, leitor, degustar cada capítulo!  

Até a próxima edição, em 2022! 

Cordialmente, 

Ana Cristina Bechara Barros Fróes Garcia 

Editora 
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Mathilde, a Pioneira 

Elza Sbrissia Artigas1 

Maria Luiza Fava2  

(Entrevistadoras) 

 

 

Introdução 

Mathilde Neder, nascida em Piracicaba, São Paulo, em 30 de novembro de 1923, 

destacou-se pela sua atuação em Psicologia Hospitalar, Psicoterapia Breve, Psicoterapia 

Familiar e Psicossomática. Licenciada em Pedagogia pela Universidade de São Paulo, em 

1946, especializou-se, pela mesma universidade, em Psicologia e Sociologia Educacional, 

Administração Escolar, Pedagogia e Psicologia Clínica (Mathilde Neder, n.d.). 

 
1 Psicoterapeuta sistêmica com formação em Psicodrama e Terapia do Esquema. CRP 08/1847. 
Coordenadora da Clínica Social da APRTF. 
2 Psicoterapeuta sistêmica. Analista junguiana pelo IJPR/AJB/IAAP. CRP 08/1795. Coordenadora da 
Clínica Social da APRTF. 
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Mathilde teve, também, atuação destacada na criação e coordenação de novos cursos de 

Psicologia. Promoveu, em 1982, o primeiro Encontro Nacional de Terapia Familiar. E entre 

1991 e 1997, realizou pós-doutorados em Terapia Familiar nos Estados Unidos, no México e 

na Itália (Mathilde Neder, n.d.). 

A consolidação e o crescimento profissional do psicólogo foram possíveis por meio da 

contribuição da doutora Mathilde, que teve papel destacado na Sociedade de Psicologia de 

São Paulo, a partir de 1958, participando ativamente das discussões do projeto que resultaria 

na Lei n.º 4.119, de 1962, que regulamenta a profissão (Mathilde Neder, n.d.). 

Nós, Elza e eu, Maria Luiza, no ano passado, logo no início da pandemia, começamos a 

nos “encontrar virtualmente” para discutir o desejo de fazermos entrevistas com os terapeutas 

de família brasileiros que foram importantes para o desenvolvimento da prática sistêmica, com 

o intuito de transformar isso em livro. E a primeira pessoa que nos ocorreu foi a Mathilde 

Neder. Nosso primeiro contato com ela, em 1991, aconteceu num curso de Extensão em 

Terapia Familiar Sistêmica, organizado e coordenado por Carlos Sluzki em Williamstown, 

Massachusetts, nos EUA. Ela revelou-se muito participativa, curiosa e companheira. Depois 

dessa convivência intensa de um mês, passamos a reencontrá-la em seminários e congressos 

afins. Assim, elegemos Mathilde como a nossa primeira entrevistada. Havíamos estabelecido 

que o foco seria que cada terapeuta contasse a sua história familiar e fizesse as articulações 

com suas escolhas teóricas e práticas.  

Pelas sincronicidades, um dia, participei de uma agradável live coordenada por Agda 

Maffei, presidente da APTF, cuja convidada e homenageada era a própria Mathilde. Logo em 

seguida, outra coincidência. Num sábado pela manhã, despretensiosamente assisti a outra 

live, a do psiquiatra e terapeuta familiar Marcos Naime Pontes, e qual não foi minha surpresa 

ao descobrir que a ocasião era para a apresentação do seu livro Construção pela Vivência 

em Terapia Familiar, gestado durante nove anos. Um livro muito bem estruturado, com os 

depoimentos dos principais terapeutas de família brasileiros, e a Mathilde naturalmente 

fazendo parte desse elenco.  
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No entanto, antes de tomar conhecimento desse livro, já havíamos feito contato com a 

também psicóloga Christina, sobrinha da Mathilde, para operacionalizar a entrevista e já 

havíamos conversado com a própria Mathilde, convidando-a para a empreitada, convite 

prontamente aceito. Ficamos num pequeno impasse, mas decidimos manter o combinado 

com ela. Assim, esta agradável e divertida entrevista revestiu-se, para nós, de outro propósito 

e direcionamento.  

 

Entrevista realizada em 22 de novembro de 2020 

Elza: Vamos começar esta história pela menina esperta e intrépida que subia até nas árvores. 

Está aí essa menina, Mathilde? 

Mathilde: Essa menina é a única de quem me lembro, porque de tudo o mais não recordo. 

Lembro de mim em cima das árvores, passando de uma para outra sem descer no chão. Eu 

gostava, era a minha vida, sabe? Vivia correndo atrás dos meninos que jogavam bola. Não 

que eu fosse menino, mas era o movimento. Então, ficava atrás da bola. E eles estavam 

cheios da Mathilde, não sabiam como se livrar dela. E sabiam que, se tentassem, minha mãe 

reagiria e os obrigaria a me incluir. Tinham que me tolerar porque minha mãe trabalhava muito 

e não tinha tempo. Eu entendia isso, mas eles não queriam saber. Então brincavam comigo 

dizendo que eu era do time dos bandidos e me prendiam para ficarem livres de mim. Mas eu 

descobria jeitos de escapar da prisão e dizia: “a Mathilde fugiu, fugiu da prisão.” Tive uma 

infância danada, mas assim, de elaboração, de entender como dominar o grupo, como obrigar 

o grupo a me aceitar porque não tinha outro jeito. Os meninos tinham que me aceitar porque 

eu brincava com o grupo dos homens.  

Christina3:  Sempre independente... Fugindo das prisões. 

Elza: É interessante como, nesse recorte da infância, a gente enxerga mesmo a Mathilde. 

Aquela que está em outro plano, vendo as coisas por outro ângulo. 

 
3 Christina Ribeiro Neder Cerezetti. Doutora em Psicologia Clínica e sobrinha de Mathilde Neder. CRP 
06/20361. 
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Christina: É interessante, pois o comentário que sempre se ouvia no hospital era de que as 

pessoas que seguiam Mathilde eram livres. “Ela nunca aprisiona ninguém.”. Dava 

independência, queria ensinar, mas as pessoas eram livres. E falava: “Vocês não me devem 

nada, sigam suas vidas. Não precisam pôr o meu nome em nada que escreverem, vocês são 

livres.”. E ela ajudava, mas não queria essa dependência, essa lealdade que se vê em muitos 

grupos, especialmente na Psicologia. 

Mathilde: Eu, então, quando estava em cima das árvores, passava de uma para outra 

segurando nos galhos. E havia uma voz, embaixo, no chão, que era de um rapazinho que 

mamãe praticamente criava. Ele embaixo, no chão, e eu em cima na árvore. De vez em 

quando, eu ouvia sua voz: “Esse galho não.”. Porque eu passava de uma árvore para outra, 

podia cair, e ele, de baixo, controlava. 

Maria Luiza: Ou cuidava? 

Mathilde: É, cuidado. “Aí não, passe na outra, aqui tem um galho.”. Então, é muito 

interessante como as crianças se ajudam. 

Elza: Estou encantada com essa história, Iza. Porque assim vamos vendo toda esta 

mobilidade e como a vida da Mathilde foi pautada pelo movimento. O passar de uma árvore 

para outra, e você foi pioneira em tudo que fez. Foi passando de uma árvore para outra, 

criando ali uma floresta. 

Mathilde: É verdade, é verdade. Que coisa, pensa! Olhando agora, você vê. Não era fácil 

não, mas era gostoso. E eu achava aquilo possível, não era nada impossível. Era simples, 

era só pegar um galho da outra árvore e passar. E o Tião, lá debaixo, dizia o perigo. É 

curioso... também havia um tempo em que eu era, num certo sentido, muito controlada pelo 

meu irmão. Eu tinha um irmão que estudava num colégio particular. Era o seu pai, Christina. 

Naquele tempo, ele ainda não conhecia sua mãe. Era o Zezinho. Ele era líder. Era sim, um 

mandão que me controlava em tudo, estava bem acostumado a fazer isso. Então foi difícil 

para ele, quando se casou, ficar sem me controlar. Mas buscava de qualquer forma e me dava 

coisas: tenho um relógio que ele me deu, tenho mais um não sei quê. E ele me amarrava, ia 



Mathilde, a Pioneira – Elza Sbrissia Artigas e Maria Luiza Fava 

 
Revista Brasileira de Terapia Familiar, 10(1), agosto 2021 

14 

ver o que eu fazia na minha casa, que amigas eu tinha, controlava minhas amigas. Era fogo, 

o meu irmão. 

Maria Luiza: Ele cuidava. Ao modo dele, ele estava cuidando. 

Mathilde: É, na cabeça dele estava me cuidando, mas me controlava. Para mim, aquilo era 

controle. 

Christina: Como se fosse no lugar do seu pai, não é? 

Mathilde: É, no lugar do meu pai. Exato, ele era controlador. 

Elza: Parece que ela sabia fugir muito bem desse controle, não é Christina? 

Christina: Muito bem, a vida toda. Ela viajava sem avisar. E nos perguntávamos: “Nossa, 

cadê a tia?” “A tia não veio aqui nesse domingo?”. De repente, vinha um telefonema: “Oi, 

estão todos bem aí?” “Tia, onde a senhora está?” “No Egito.”. Então ninguém controlava nada, 

era uma borboletinha livre. 

Mathilde: Era o que eu conseguia, não era fácil não. Simplesmente era como se eu pegasse 

o trem e fosse embora. Passa o trem por aqui, pego e vou.  

Maria Luiza: Mathilde, você contando essa história das árvores, eu lembrei que foi adepta de 

várias teorias. Você não era aquela pessoa que falava “só isso serve”. Quando a Elza falou 

na floresta, eu pensei na profissão. Você namorou com vários saberes, não tinha uma visão 

limitada. Desde pequena, não, Christina? 

Christina: Desde pequena! E era a professora que dava várias disciplinas, várias 

modalidades. Então, assim, ela sabia de todas as teorias. E acho que foi pegando melhor até 

chegar à Sistêmica, que é sua paixão, não, tia? 

Maria Luiza: Desde o início, ela foi uma terapeuta infantil com olhos voltados para a família. 

Mathilde, como era essa busca? Porque, desde 1948, você viajava. Foi para o Chile, depois 

para o Peru. Audaciosa também, não, Christina? Foi lá para Machu Picchu à noite, ficando 

sozinha. 

Christina: Ela ia atrás da pesquisa, do conhecimento, ganhava bolsa para estudar. 
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Mathilde: Quando eu via, ganhava bolsa. Não pedia porque nem sabia da importância 

daquelas bolsas, mas ganhava. Noemy4 me pedia desculpas de não me colocar na USP 

trabalhando com ela. Eu disse: “Mas eu não quero trabalhar na USP.”. Falei claro para ela: “É 

com você que eu quero ficar.”. Então ela ficou comigo. Ia para o Rio de Janeiro, e eu estava 

por perto, porque ela me punha perto dela. Ela entendeu isso e concordou, porque também a 

livrava do Arrigo5 e das críticas: “O que ela está fazendo ali com mais uma?”. Então ela se 

permitia, dizia que tinha seus assistentes particulares e seus assistentes da universidade. E 

assim todo mundo ficava quieto porque eu era assistente particular. 

Maria Luiza: Ela foi muito importante na sua vida, não, Mathilde? 

Mathilde: A Noemy foi o ponto número um para mim. Eu estava em Campinas quando ela foi 

convidada para dar uma conferência para nós. Foi a professora francesa Madame Peter que 

a convidou na ocasião. E Noemy, surpreendentemente, ao invés de fazer a conferência, como 

estávamos esperando, levou os alunos. E estes fizeram a exposição. E ela ficou assistindo, 

comentando, discutindo. E eu fiquei admirada: “Como? Que professora é essa? Eu quero 

essa professora!”. Foi aí que eu decidi que queria ir para São Paulo. 

Maria Luiza: É a ressonância, não, Mathilde? Era no que você acreditava. Como a Christina 

disse, Mathilde faz crescer quem está em volta. 

Christina: Isso, é isso aí. O que ela mexe, vira ouro. 

Maria Luiza: Seu pai faleceu cedo, e com que sua mãe trabalhou para cuidar de cinco filhos? 

Mathilde: Você sabe que o libanês tem fama de viajante e ele é mesmo viajante. Minha mãe 

era como todo libanês. Quando meu pai vivia, pegavam o carro, botavam roupa dentro e iam 

vender no sítio. Quando chegavam, o pessoal do sítio ficava amigo deles. Então o que 

acontecia? Eles dormiam por lá, na casa dos amigos, dos negociantes, dos fregueses. E estes 

fregueses, quando iam à cidade, compravam na nossa casa e dormiam por ali mesmo, porque 

também não tinham onde ficar. 

 
4 Niephe. Noemy da Silveira Rudolfer. Ver: 
https://sites.usp.br/niephe/mulher-inovadoras/noemy-da-silveira-rudolfer/  
5 Entrevista com o Prof. Dr. Arrigo Leonardo Angelini. Ver: 
https://www.scielo.br/j/pee/a/nGCrJszNHNHQCPK5gLcr4mN/?lang=pt  
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Maria Luiza: Então sua mãe vendia roupas. 

Mathilde: Vendia roupas. Era uma casa muito importante na cidade. A casa da minha mãe 

tinha três partes: uma parte antiga; outra parte mais moderna; outra mais moderna, 

moderníssima até. Tudo bem dividido no local. As pessoas que vinham do sítio compravam 

de um lado, eram tecidos mais duros, fortes. E os grã-finos da cidade iam comprar, da minha 

mãe, a roupa chique, o tecido fino. 

Elza: E você? Como continuou sua história? 

Mathilde: Eu estava em São Paulo, tinha que fazer muita coisa importante, e Noemy tinha me 

dado x atribuições. O que aconteceu? Fui para Piracicaba porque minha família estava me 

chamando. Só quando cheguei, fiquei sabendo que minha mãe estava doente. Minha família 

havia me poupado o tempo todo. Eu estava muito bem em São Paulo, no bem bom, 

trabalhando gostoso, dando cursos, dando aulas. Como me chamaram, eu fui. Quando 

cheguei, vi que minha mãe estava doente, na cama. Foi um susto muito grande. Entendi que 

minha mãe estava muito mal e porque o pessoal não me falava nada. E entendi que o meu 

lugar era ali. Então escrevi uma carta para minha amiga Edieu, e ela mostrou à Noemy. E, na 

carta, eu disse: “Edieu, não vou mais para São Paulo, estava sendo egoísta, estava fazendo 

isto por mim, pois queria ficar aí com Noemy. Não vinha para cá, pois pensava que era aí que 

tinha que ficar. Mas não é não, meu lugar não é aí, meu lugar é aqui perto da minha mãe.”. 

Escrevi que eu tinha que pôr minha mãe na frente de Noemy. Então foi que ela decidiu que ia 

ficar comigo. Aí soube que ia ficar, que Noemy fazia questão que eu ficasse com ela. 

Maria Luiza: Foi melhor, não? 

Mathilde: É, foi melhor. Edieu não lembra disso, eu acho. Nós temos as nossas desavenças, 

mas há algo firme entre nós e sempre estamos próximas. Por mais que a gente discorde disso 

ou daquilo, nós estamos acordes em muita coisa. Bem, então, estando em Piracicaba ou em 

São Paulo, eu tinha aquela história de ir para o interior, ou viajar, ou ir para Piracicaba. 

Christina: Uma desbravadora, como toda libanesa. 

Mathilde: Minha irmã mais velha teve quatro filhos, que foram muito bem-sucedidos na vida, 

e todos eles tinham olhos de cuidadores para mim. 
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Christina: É a tia querida. 

Maria Luiza: Todo mundo quer cuidar da Mathilde. 

Mathilde: Exato, e a Mathilde fugia pelos lados, escapava. 

Elza: Os sobrinhos têm importância na vida da Mathilde. Poderiam comentar sobre isso? O 

que é ser sobrinho da Mathilde? Falamos pouco sobre este tema na Terapia de Família. 

Christina: É uma tia extremamente querida. Nos aniversários, eu era pequena, ninguém 

cantava o “Parabéns” enquanto ela não chegasse. Então era assim, até ela vir ninguém podia 

cantar e ela estava sempre atrasada. Atrasada para nós... E, quando chegava, era festa: “Aí, 

a tia Mathilde chegou!”. Minha sobrinha me chamou a atenção porque observou que eu falo: 

“Ah, minha tia fez isso, fez aquilo...” “Conseguiu não sei o quê...”. E virou-se para mim e falou: 

“É, você só tem uma tia, a tia Mathilde. Por isso você fala ‘minha tia’.”. Foi aí que caiu minha 

ficha. Eu falei: “Nossa, é mesmo.”. Só para vocês saberem da importância da minha tia. 

Mathilde: E eu era danada porque usava, usufruía desse amor e, ao mesmo tempo, era 

doadora. Como eu conseguia, não sei! 

Maria Luiza: É o seu charme. 

Christina: Ela é um exemplo de amor para todos nós, sabe? Exemplo de amor, de 

integridade. 

Elza: SPA para nós tem uma referência, mas para você parece que é outra coisa. Pode 

explicar isso?  Eu estava pensando sobre o que é um SPA, mas para você não é lugar de se 

tratar ou descansar, é um Sacrifício Por Amor e parece que é uma vivência antiga. 

Mathilde: E eu escrevia SPA atrás das portas, porque tinha receio de que eu mesma não 

respeitasse isso. Então, punha lembretes para mim: “Mathilde, seja controlada, você não pode 

ter tudo que quer. Você tem que fazer também seu sacrifício, não é assim: você tem tudo, 

tudo, tudo, SPA, sacrifício por amor. Você gosta deles? Gosta, então vamos fazer sacrifício, 

tem que fazer.”. Então eu aprendia a me controlar, aprendia a doar mais do que eu doava, 

achava que doava pouco. E era pouco, relativamente. 

Christina: Minha tia doava pro universo. 
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Mathilde: É, eu achava pouco o que doava. Mas então assim, eu recebia de Noemy e sabia 

que ela dava com gosto, e eu também dava com gosto para todo mundo. 

Elza: Acho que o que recebeu da Noemy você mais do que multiplicou. Não foi, Christina? 

Christina: Sim, e é muito interessante: uma líder forma líderes. E foi isso que eu vi minha tia 

fazer a vida inteira. É por isso que hoje, aos 97 anos, ela é totalmente independente, vive a 

vida dela, na casa dela. 

Mathilde: Eu fiquei furiosa e agora ando muito brava. Olha, sabe o que acontece, sei que já 

tenho idade para morrer, mas acho esquisito isso. 

Christina: Falei que na lápide dela vou colocar: “Aqui Mathilde, mesmo a contragosto.”. 

Mathilde: Mas o lugar onde vou ficar, eu gosto. Lá por enquanto está seu pai. Vamos tirá-lo 

de lá e mandar trazer para São Paulo junto com sua mãe. O destino é tirar seu pai de lá e pôr 

junto aqui, você sabe onde, ficar quieto é lá. 

Elza: Esses libaneses viajam até depois de falecidos. 

Christina: Eles não param nunca. 

Mathilde: Não param. E eu vou ficar em Piracicaba. E ficando lá, meu pai, minha mãe e eu 

vamos ficar nós três. Só que já estão só ossos… 

Christina: Isso, as ossadas. 

Mathilde: Ossada. E eu, no começo, não serei, mas depois vou ficar também e ficarei lá. 

Agora, é curioso porque… onde que eu fico? No futuro? 

Christina: No futuro a senhora volta para cá como uma Buda, vai fazer muita coisa ainda… 

Mathilde: Então está bom. Estou com vocês, pronto. 

Elza: E você sempre pioneira… 

Mathilde: Pioneira do quê? 

Elza: Em tudo. Você viu a Psicologia nascer, viu a Psicossomática tomar corpo, a Psicologia 

Hospitalar, você fundou a ABRATEF, o Conselho Regional de Psicologia, fundamentou essa 

profissão. Eu brinquei até que você é a música do Raul Seixas: “o início, o fim e o meio.”.  

Você está em todas. Nasceu há 10 mil anos e vai voltar aqui, vai ficar sempre por aqui. Como 

é isso, Mathilde? Você se dá conta dessa grandiosidade? 



Mathilde, a Pioneira – Elza Sbrissia Artigas e Maria Luiza Fava 

 
Revista Brasileira de Terapia Familiar, 10(1), agosto 2021 

19 

Mathilde: Olha, não me pesa nada porque abro mão. O outro pode sair, voar, sentar, correr... 

o que ele quiser. Se ele fala: “Mathilde, eu quero, me ajuda?”, eu estou ali, mas também não 

obrigo o outro a me querer. Ele não é obrigado a me querer, eu quero. É interessante, esses 

meus amigos… viajam comigo, porque eu disse para você que sou viajante, eu sou mesmo. 

É curioso porque você falou em sobrinhos lá atrás. Eu tinha dois sobrinhos que estavam 

praticamente doentes. E não é que fossem só doentes, eles se encontravam e, ao mesmo 

tempo, se separavam. E eu estava perto, tinha sobrinhos com quem eu me dava mais 

dependentemente e tinha sobrinhos que não, que eu mais observava. É curioso isso… Eu 

ainda vou investigar melhor essa parte desses sobrinhos que se foram: foram dois que 

morreram assim, dois irmãos. E eu tive muita tristeza porque eles, num certo sentido, estavam 

infelizes. Mas foram, e ficaram duas irmãs, os dois meninos morreram, e as duas irmãs estão 

aí. Uma é a Eliana, e a outra é a Sonia. Sonia está muito bem-casada. 

Christina: Viram como ela foge? Estavam falando da grandiosidade dela. Isso eu chamo de 

humildade. 

Mathilde: Por que humildade? 

Christina: Mil idades... Só uma pessoa que realmente já viveu muito pode lidar com todo esse 

sucesso de forma tão natural. É como se isso fosse sua vida. “Fazer isso era o meu 

propósito.”. 

Mathilde: E é muito interessante, esses meus sobrinhos, eu tenho muita pena, porque que 

eles não estão todos. E ontem, telefonou uma delas e disse: “Olha que pena, nós não 

podemos ir por causa desse bichinho aí.”. 

Christina: Covid. 

Mathilde: Esse tal de Covid sei lá o quê. Minha sobrinha estava reclamando: “A gente não 

pode ficar junto.”. E eu falei: “Eu também, eu quero.” “Mas quem sabe nós conseguimos, 

vamos dar um jeito. Não sabemos que jeito, mas vamos dar um jeito de nos encontrar.”. 

Christina: Mas ela também foi pioneira na Psicoterapia Breve. Era uma grande modalidade 

dentro do HC, e Mathilde dava um curso muito importante, da Psicoterapia Breve à 
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Psicanálise. E ela fazia um paralelo para mostrar de onde a primeira tinha realmente vindo… 

Era lindo, não, tia? 

Mathilde: Era interessante, muito interessante. Tinha Psicoterapia Breve no país de onde era 

o marido da Odette Lourenção6, o Theo7.  Theodorus… O país dele era lá da Europa. 

Christina: Holanda. 

Elza: Mathilde, você sempre foi esta pessoa para o mundo, não? Teve tantos filhos pelo 

mundo e não teve seus filhos biológicos. Isso foi uma escolha? Isso foi por cuidar de tantos 

outros filhos? 

Mathilde: No final já era construção de vida, não tinha mais jeito. Houve uma época em que 

o mundo não iria conhecer a Mathilde porque eu ia ficar em Piracicaba. 

Christina: Ia casar… 

Mathilde: Tinha planos de casamento… Primeiro era só um namoro, mas houve um 

desentendimento, e fiquei muito ofendida. A ofensa foi: eu tinha esse namorado e ele tinha 

uma motocicleta e vivia rondando minha casa com aquela motocicleta para lá, para cá, para 

lá, para cá. Minha mãe já sabia que o negócio daquela motocicleta era comigo. E ela e minha 

tia, uma olhava para outra, sabiam que tinha alguma coisa com aquela motocicleta. Um dia, 

eu fui passar as férias em Jaboticabal, onde minha irmã morava, ela e o Bernardo, seu marido. 

E, quando cheguei de viagem, fui ter a primeira entrevista com o namorado e, então, ele 

pergunta: “Como é, arranjou muitos namorados lá?”. Eu me ofendi, eu fiquei ofendida, fiquei 

violentamente ofendida: “Como, se eu sou namorada dele, ele pergunta isso? Então, ele não 

me considera namorada dele.”. Como é que ele pergunta se eu arranjei um namorado? Se 

namorei muito por lá? E eu respondi: “Mais ou menos.”. 

Maria Luiza: Terminou com ele aí. 

Mathilde: Terminou aí e acabou tudo, acabou aí, acabou São Paulo, acabou. Acabou namoro 

de Mathilde. 

 
6 Ver: Instituto de Psicologia. Odette Lourenção. https://www.ip.usp.br/site/odette-lourencao-van-kolck/ 
7 Avaliação Psicológica. Odete Lourenção van Kolck. Ver: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-04712004000100008 
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Maria Luiza: E aí você casou com o mundo, com as universidades. 

Christina: E, além disso, continua uma mulher vaidosa.  

Mathilde: Houve um momento que eu ia deixar crescer os cabelos, ia fazer um pitote. Eu ia 

me fantasiar de senhora.  

Maria Luiza: Mathilde, deixa para ficar senhora daqui uns anos, ainda é cedo. 

Mathilde: Aí, outro dia eu estava me olhando e falando assim: “Com tal idade, tal idade... eu 

vou ter que morrer com que idade? Ai que raiva, já está muito perto!”. 

Maria Luiza: Seja com a idade que for, Mathilde, você viveu e vive bem. 

Mathilde: Estou querendo viver mais, sabe? Não estou com vontade de morrer não. Eu gosto 

da minha vida. 

Maria Luiza: Então não vai, é cedo! Não vai. Você ainda vai se tornar uma senhora. 

Mathilde: Não vai dar tempo! Sabe, estava ontem à noite, na cama, pensando. Demoro para 

dormir porque vejo um programa que começa lá pela uma hora da manhã, o do Bial. Então, 

enquanto não chega a hora de começar, não durmo e fico esperando. Assisto e tenho 

dificuldade de dormir, porque já é tarde. Eu gostaria que esse programa do Bial fosse umas 

três horas mais cedo, no máximo até às 23 horas. É uma pena, é um programa tão bom, mas 

passa às duas horas da manhã, e é muito tarde. E é gente importante que ele entrevista, é 

gente importante. E eu gosto muito, eu faço questão de assistir, de participar, mas, 

infelizmente, o programa é muito... muito tarde… Eu estava esta noite pensando assim: 

“Mathilde, pense em desistir do programa do Bial. Pense, você vai desistir, você tem que 

desistir, faz uma força. Faça um sacrifício. Um SPA, um sacrifício, desiste do programa do 

Bial.”. 

Christina: Por amor à vida. 

Mathilde: É, mas tem o seguinte que eu vou falar para você, tenho uma empregada que só 

pensa na minha morte, e eu fico uma onça. Se ela me ouve falar, vai ficar magoada. Ela pensa 

na minha morte, quer que eu morra. Ela está esperando, achando que estou perto de morrer, 

entendeu?  

Christina: Só quem se diverte com o tema da morte é porque já se divertiu com a vida. 
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Mathilde: Isso, não estou a fim de morrer ainda, não quero morrer ainda. 

Christina: Pronto, a senhora pode ficar, está decretado! Hoje nós decretamos, pode ficar o 

quanto quiser. 

Mathilde: Está bem. Se eu morrer, morri, pronto. Estou tentando fazer com que ela pense em 

mim de uma maneira útil. Não está fácil para ela me tratar. Eu quero ser tratada como útil, e 

ela quer me tratar como dependente próxima da morte. 

Elza: Nossa, isso que você está falando é muito profundo, porque assim é você, Mathilde. 

Aprendendo, aprendendo até agora, aprendendo a se colocar de um jeito diferente. Não é 

esse o lugar. E você diria: “Vocês querem me pôr nesse lugar, desse jeito, mas eu quero 

outro.”. E se colocando desafios. Se você tem o propósito de ver o Bial tal hora, até isso é um 

desafio. É uma quebra de paradigma, “é hora de velhinho estar dormindo.”. Mas você diria: 

“mas eu quero poder ver alguma coisa, eu me desafio para isso.”. 

Maria Luiza: Ela não é senhora ainda, pode ver o Bial muito. 

Mathilde: Eu fiquei muito orgulhosa de estar aqui com vocês. É muito importante para mim 

estar aqui com vocês, eu gostei muito. 

Elza: É uma honra, um prazer. Nos sentimos junto com você andando nas árvores. 

Mathilde: Que beleza! Que belezinha, o meu controle era lá embaixo. Ele assobiava e dizia 

assim: “Esse é muito mole.”. E era mesmo um galho muito mole, que, se eu pegasse, podia 

cair, passando de uma árvore para a outra. Então eu tinha um ajudante lá embaixo, então eu 

tenho meus amigos, meus parentes. 

Christina: E só para perguntar, será que ela escutava alguém? 

Mathilde: Eu escutava, escutava sim. Ele falava “esse não”, eu tirava a mão. Eu podia cair, e 

ele dizia lá de baixo: “Esse galho não, esse não.”. E eu já sabia que era “esse galho não”, pois 

podia cair. 

Christina: Ao longo da vida dela, quando falavam “Não vai.”, ela falava “Vou.”, e dava certo.  

Elza: E lá vai a Mathilde pelo mundo. A Mathilde que não é imortal, mas será eterna. 
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Considerações Finais 

Nós, da Psicologia, conhecemos a densidade e a consistência da vida profissional da 

Mathilde. Nesta entrevista, ela revela leveza e seu lado lúdico, frutos de muita experiência e 

vitalidade. Tivemos o privilégio de acompanhar a Mathilde criança: destemida, desbravadora, 

apoiadora e com olhar diferenciado. Mathilde não aprisiona e não se deixa aprisionar. Se 

precisar, foge dos padrões. Luta pelo seu direito e do outro, considerando-o sempre como um 

ser legítimo num lugar legítimo. 

Mathilde vai atrás dos seus desejos, participando e atualizando-se nos eventos 

acadêmicos e culturais, sempre com afinado senso de humor e grande humanidade – até para 

falar da vida e da morte. O que nos impressiona nela é o brilho nos olhos, a vida que pulsa, 

buscando-a nas mínimas frestas! 

Sua vida tem sido pautada por uma visível humildade. Justamente por não se preocupar 

em buscar os picos, acabou alcançando vários. Então, formou uma cordilheira sólida – 

importante para a profissão do psicólogo – da Psicossomática, da Psicoterapia Breve e, 

principalmente, da Terapia Familiar. 

Mathilde é daquelas pessoas iluminadas que conseguem colocar em evidência o brilho 

do outro! 

"Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome." (Clarice Lispector). 
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Resumo 

A adoção de crianças e adolescentes no Brasil acontece desde os tempos coloniais. Este 

artigo objetivou analisar as produções científicas nacionais na área da Psicologia. Trata-se de 

uma revisão sistemática de literatura do tipo metassíntese. Utilizou-se o descritor “adocao” e, 

a partir da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foi possível selecionar 44 artigos 

provenientes de cinco revistas Qualis A1 e 14 revistas Qualis A2 conceituadas pela Capes. 

Os resultados mostraram: artigos entre 2001 e 2019; predomínio de instituições públicas de 

ensino superior; parcerias interinstitucionais, interestaduais e internacionais. As categorias 

temáticas predominantes foram adoção tardia, adoção homoafetiva e ações do judiciário e 

legislação. Observou-se também o atravessamento do preconceito na maioria dos artigos, 

bem como a baixa quantidade de trabalhos tendo como participantes as crianças. Concluiu-

se que as produções em Psicologia têm uma contribuição relevante na discussão da temática 

da adoção, possibilitando uma reflexão crítica acerca do complexo fenômeno. 

Palavras-chave: adoção, psicologia, crianças e adolescentes, metassíntese 
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Abstract 

The adoption of children and adolescents in Brazil has been going on since colonial times. 

This article aims to analyze the national scientific productions in the area of Psychology. This 

is a systematic review of the meta-synthesis literature. The descriptor “adoption” was used, 

and from the application of the inclusion and exclusion criteria, it was possible to select 44 

articles from 5 Qualis A1 journals and 14 Qualis A2 journals, conceptualized by Capes. The 

results showed: articles between 2001 to 2019; predominance of public higher education 

institutions; interinstitutional, interstate and international partnerships. The predominant 

thematic categories were late adoption, homoaffective adoption and judicial actions and 

legislation. It was also observed the prejudice in most of the articles, as well as the low amount 

of research with children as participants. It was concluded that the productions in Psychology 

have a relevant contribution in the discussion of the theme of adoption, allowing a critical 

reflection about the complex phenomenon. 

Keywords: adoption, psychology, children and adolescents, meta-synthesis 

 

Introdução 

A história da adoção no Brasil possui um longo percurso, o qual se iniciou nos tempos da 

colonização, época na qual a adoção era associada à caridade, em que também era bastante 

comum famílias abastadas possuírem em sua composição a presença de filhos de terceiros, 

os chamados “filhos de criação”. Todavia, a permanência destes no interior dos lares não era 

formalizada, e eles tampouco tinham os mesmos privilégios que os filhos biológicos, sendo 

criados de forma singular e inferior, habitualmente servindo como mão de obra para os demais 

membros da família (Paiva, 2004).  

A adoção no Brasil foi regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 

8.069, 1990); pelo Código Civil (Lei n.º 10.406, 2002); pelo Plano Nacional de Promoção, 

Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 

Comunitária (2006), bem como pela Lei Nacional de Adoção (Lei n.º 12.010, 2009). Esses 

documentos apontam que todo ser humano tem o direito fundamental de pertencer a uma 
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família e nela ser criado, educado e cuidado, conforme descreve o artigo 19 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA): “Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e 

educado no seio da sua família e excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 

convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes 

de substâncias entorpecentes” (Lei n.º 8.069, 1990).  

A adoção faz parte de um conjunto de transformações sociais na seara brasileira. As 

re(configurações) familiares nas últimas décadas, a possibilidade da adoção monoparental e 

da adoção homoparental, advindas da aprovação da Lei Nacional da Adoção (Lei n.º 12.010, 

2009), foram uma verdadeira quebra de paradigmas perante a ampliação do conceito de 

família no país. O crescimento da temática tornou-se um tópico de debate social em diferentes 

contextos: na mídia; nos Grupos de Apoio à Adoção, que foram credenciados; nas Instituições 

de Acolhimento; nas demais entidades que englobam a rede de proteção das crianças e dos 

adolescentes; nas Universidades e nos Tribunais de Justiça.  

No entanto, mesmo diante da regulamentação da adoção, desde 1990 (Lei n.º 8069, 

1990) e de outras leis promulgadas, no intuito de acelerar e promover o processo de adoção 

de maneiras, antes inimaginadas (adoção monoparental, homoparental), observa-se, ainda, 

um alto número de crianças a espera de uma família. Conforme dados do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ) (2019), há, atualmente, 5.084 crianças e adolescentes disponíveis no 

Cadastro Nacional de Adoção (CNA) no Brasil, sendo 2.265 do sexo feminino (44,5%) e 2.819 

do sexo masculino (55,5%). Os índices de crianças dos 3 aos 17 anos atingem 4.987 crianças 

e adolescentes de um total de 5.084 no quantitativo de todo o Brasil.  

No campo jurídico percebe-se um movimento frente à promulgação das leis, e no âmbito 

das produções científicas? Em especial, como a Psicologia tem se posicionado e 

desenvolvido produções acadêmicas sobre a adoção? Desse modo, diante dessas questões, 

este artigo objetiva analisar as produções acadêmicas nacionais na área da Psicologia sobre 

adoção. De modo específico, selecionar as revistas científicas, na área da Psicologia no 

Brasil, classificadas com Qualis A; mapear os artigos que abordam a temática da adoção em 



Metassíntese da Temática Adoção em Revistas de Psicologia Qualis A – Luciana de Araújo Vieira, Adélia 
Augusta Souto de Oliveira, Camila dos Anjos Falcão e Paula Orchiucci 
 

 
Revista Brasileira de Terapia Familiar, 10(1), agosto 2021 

27 

revistas de Psicologia no Brasil com Qualis A; destacar os aspectos teórico-metodológicos e 

seus desmembramentos temáticos apresentados por seus autores. 

 

Método 

Trata-se de uma revisão sistemática de literatura do tipo metassíntese, a qual possibilita 

uma revisão bibliográfica ampliada acerca de uma temática previamente selecionada. Essa 

permite que o pesquisador realize uma reflexão crítica sobre as abordagens que circunscreve 

espacial, temporal e institucionalmente, um determinado campo de conhecimento científico. 

Desse modo, produzir uma síntese interpretativa em nova abordagem. Conforme Oliveira, 

Trancoso, Bastos e Canuto (2015), essa modalidade de pesquisa caracteriza-se como uma 

estratégia metodológica que, além de descrever um panorama das produções, proporciona a 

interpretação dos resultados encontrados em pesquisas realizadas, numa área específica do 

conhecimento ou em áreas de interesse comum.  

Para sistematizar uma metassíntese, é necessária a implantação de etapas sequenciais 

e complementares que beneficiarão o êxito dos objetivos pretendidos. Assim, são propostas 

as seguintes etapas: definição do objeto (objeto de investigação); definição das fontes (bancos 

virtuais de produção científica, teses, dissertações); definição dos tipos de documentos 

(diários, documentos públicos, artigos); composição da amostra (material selecionado e com 

potencial analítico); descrição (conhecimento da amostra por meio das informações que 

identificam cada documento); e interpretação (articulação das informações, estabelecimento 

de conexões, confrontamento dos dados, ultrapassa o conteúdo de cada documento para 

alcançar uma compreensão que está entre eles). 

Nessa perspectiva, definiu-se a temática da adoção no âmbito da produção acadêmica 

da Psicologia, circunscrita aos artigos publicados em revistas de Psicologia com Qualis A1 e 

A2, avaliadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

no quadriênio 2013-2016, conforme descritas na Plataforma Sucupira. A classificação dos 

periódicos é realizada pelas respectivas áreas de avaliação, que são frequentemente 

atualizadas e estão, no momento da pesquisa, distribuídas em oito estratos, A1; A2; B1; B2; 
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B3; B4; B5 e C, os quais se apresentam em ordem decrescente de valor e qualidade da 

produção científica. 

Para tanto, identificaram-se as revistas científicas de Psicologia classificadas nos estratos 

A1 e A2; acessaram-se os periódicos, previamente selecionados, em suas páginas 

individualizadas disponíveis no site Scientific Eletronic Library (Scielo). Utilizou-se o descritor 

“adocao” nessa forma escrita, pois apresenta melhor captura de artigos. Conjuntamente, 

utilizaram-se os filtros “Por título” e “Neste periódico”, campos de pesquisa presentes nas 

páginas de acesso aos periódicos, que visam a busca pelos títulos dos artigos e somente da 

revista pesquisada individualmente. 

Utilizaram-se os seguintes critérios de inclusão: revistas científicas de Psicologia; 

nacionais; artigos disponíveis na íntegra; na língua portuguesa; disponíveis nas versões on-

line e artigos com relação à temática da adoção de crianças e adolescentes, o que foi possível 

por meio da leitura cuidadosa do título, das palavras-chave de cada artigo e do resumo. Optou-

se pela inexistência de marcador de temporalidade dos anos de publicação dos artigos para 

ampliarmos o panorama histórico e detectar seu movimento em relação à temática da adoção. 

Ressaltam-se a construção e o armazenamento de informações em banco de dados 

próprio da pesquisa sob a forma de planilhas e tabelas com identificação das instituições, 

autores, descrição dos artigos e observações da pesquisadora, que foram armazenadas em 

pastas identificadas e salvas no Google Drive. Esse procedimento possibilita a organização e 

a segurança digital dos levantamentos quantitativos e qualitativos da referida pesquisa. 

 

Resultados e Discussão 

3.1 Descrição 

As informações aqui descritas, obtidas no mês de julho de 2018, por meio da Plataforma 

Sucupira (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, 2018), 

na área da Psicologia, resultou em 200 revistas nacionais e internacionais para o conceito A1, 

sendo cinco nacionais: Estudos de Psicologia; Psicologia em Estudo; Psicologia: Reflexão e 

Crítica; Psicologia: Teoria e Pesquisa; Paideia. Em relação àquelas com conceito A2, 
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obtivemos 413 registros de periódicos nacionais e internacionais, das quais, 14 nacionais: 

Ágora; Arquivos Brasileiros de Psicologia; Avaliação Psicológica; Estudos e Pesquisas em 

Psicologia; Psico (PUCRS); Psicologia e Sociedade; Psicologia: Ciência e Profissão; 

Psicologia Clínica; Psicologia em Revista; Psicologia Escolar e Educacional; Psicologia: 

Teoria e Prática; Psicologia USP; Psico-USF; e Temas em Psicologia. Em relação aos artigos, 

obteve-se um total de 53, sendo 22 em revistas A1 e 31 em revistas A2. Após aplicação dos 

critérios de inclusão, foram selecionados 44 artigos, sendo 16 em A1 e 28 em A2.  

Em relação à temporalidade, pôde-se observar que as produções selecionadas para a 

pesquisa datam do ano de 2001 ao de 2019 e apontam para um crescimento da produção 

acadêmica acerca da temática nos últimos 20 anos. Na amostra selecionada, a quantidade 

de artigos entre os anos 2001 e 2012 variaram entre um a três artigos por ano. O ano de 2013 

foi o que mais se destacou, com publicação de oito artigos, o que, hipoteticamente, pode estar 

relacionado, em longo prazo, por um dos marcos históricos da adoção no Brasil, que foi a 

consolidação da Nova Lei da Adoção (Lei n.º 12.010, 2009). Parece-nos, assim, uma 

importante expressão da relação entre as diversas dimensões da sociedade, e as publicações 

científicas revelam-na.  

Com relação as universidades e instituições às quais os autores estavam vinculados no 

momento das respectivas publicações, o resultado encontrado foi de 40 instituições 

diferentes, englobando universidades públicas, faculdades privadas, Tribunais de Justiça e 

Ministério Público. Dessas, 34 são brasileiras, sendo 30 instituições de ensino superior, 

compostas por 19 públicas e 11 privadas. Outras quatro instituições são órgãos do Poder 

Judiciário, sendo três dos Tribunais de Justiça e uma do Ministério Público. As outras seis são 

instituições de ensino superior estrangeiras: duas francesas e quatro portuguesas. Observou-

se inúmeras parcerias existentes entre as instituições, especialmente pesquisas decorrentes 

de parcerias interinstitucionais, interestaduais e internacionalidades, tanto da rede pública 

quanto da privada. Desse modo, a temática da adoção, além de ser de interesse e de 

intervenção de várias ciências, pode ser um canal de interface entre os diversos segmentos 

envolvidos nesse contexto de reflexão teórica e de aplicabilidade. 



Metassíntese da Temática Adoção em Revistas de Psicologia Qualis A – Luciana de Araújo Vieira, Adélia 
Augusta Souto de Oliveira, Camila dos Anjos Falcão e Paula Orchiucci 
 

 
Revista Brasileira de Terapia Familiar, 10(1), agosto 2021 

30 

3.2 Interpretação 

A etapa de interpretação, realizada com base na leitura aprofundada dos 44 artigos, 

permitiu a elaboração de quatro categorias temáticas, apresentadas e discutidas a seguir: 

adoção homoafetiva e monoparental; adoção tardia; ações do judiciário e legislação; e 

crianças esquecidas. 

3.2.1 Adoção Homoafetiva e Monoparental. Observamos o interesse dos 

pesquisadores na área de Psicologia pela temática da adoção homoafetiva e adoção 

monoparental, que ganhou destaque na sociedade, sobretudo após a promulgação da Nova 

Lei da Adoção (Lei n.º 12.010, 2009), a qual legitimou essas formas de adoção. Artigos 

relataram sobre a experiência de casais homoafetivos acerca do processo de adoção, sendo 

possível observar: algumas semelhanças na vivência do processo de adoção por casais 

heterossexual, como a dificuldade da revelação, os medos e receios advindos dessa 

(Amazonas, Veríssimo, & Lourenço, 2013); a celeridade do processo judicial e os percalços 

da adoção de crianças com necessidades especiais (Tombolato, Maia, & Santos, 2019; 

Fonseca, Santos, & Dias, 2009); questionamentos dos filhos com relação à sexualidade dos 

pais e o enfrentamento do estranhamento social ainda causado pela família homoparental 

(Dantas & Ferreira, 2015); o perfil da criança que os casais homoafetivo querem adotar é mais 

amplo e abrange crianças mais velhas, pardas, negras, com irmãos, com necessidades 

especiais, contribuindo, assim, para a minimização da grande quantidade de crianças e 

adolescentes institucionalizados (Machin, 2016).  

Na direção de qual perfil os casais de forma geral mais adotam, segundo o CNJ (2019), 

mais de 45.000 famílias esperam para terem seus filhos via adoção legal, entretanto apenas 

50% das famílias inscritas no SNA aceitam crianças de qualquer etnia e somente 3,21% 

concordam em receber crianças maiores de 10 anos de idade. Enquanto isso, mais de 9.498 

crianças aguardam por adoção, destas, mais de 55% possuem irmãos que também aguardam 

por um lar. Os casais homoafetivos, então, seriam a minoria no cadastro de adoção ao 

aceitarem crianças e adolescentes com diferentes e diversas características.  
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Para compreender esse fato, é importante entender o contexto de preconceitos e 

discriminações que esses casais passaram e passam diariamente na tentativa de consolidar 

o direito de adotar frente a uma sociedade com elevados índices de violência contra eles. 

Contudo, diversos estudiosos no assunto afirmam em suas pesquisas que a orientação sexual 

e de gênero não afetaria nenhuma das capacidades necessárias para exercer o cuidado 

dessas crianças e/ou adolescentes (Gomes, 2015; Gomes & Costa Fernandez, 2019; Rosa, 

2017). O que ocorre, na verdade, é a naturalização de pensamentos, atitudes e ações 

discriminatórias contra a população LGBTQIA+, consolidando formas de invisibilização e 

violência contra esses indivíduos. Vivenciar essas formas de exclusão social torna esses 

casais mais abertos às crianças preteridas no sistema de adoção. Importante destacar que a 

adoção, por si só, ainda é vista sob um viés preconceituoso (Gomes, 2015), e as crianças 

e/ou adolescentes que estão “fora” dos perfis da maioria dos adotantes sofrem duplamente 

nesse processo. 

Ao encontro da identificação de preconceito diante da temática adoção homoafetiva, 

observamos algumas produções realizadas com estudantes e população em geral. Araújo, 

Oliveira, Sousa e Castanha (2007) observaram que, embasadas numa visão de que a adoção 

de crianças por essa modalidade de casais poderá acarretar consequências psicossociais e 

morais ao filho adotivo, as representações sociais de estudantes de Direito e Psicologia eram 

contrárias a tal processo. Cerqueira-Santos e Santana (2015) perceberam que os 

universitários do curso de Direito apresentaram um índice maior de crenças negativas contra 

homossexuais e contra a adoção assistida por eles quando comparados aos estudantes de 

Serviço Social. Pereira, Torres, Falcão e Pereira (2013) identificaram que as representações 

sociais sobre a natureza da homossexualidade baseadas em conceitos religiosos e 

psicológicos estão intimamente relacionadas com o apoio à manutenção de políticas 

discriminatórias. Santos, Araújo, Negreiros e Cerqueira-Santos (2018) observaram 

posicionamentos favoráveis da população em geral sobre a adoção por casais homoafetivos 

no Brasil, mas também posicionamentos desfavoráveis relacionados ao receio da criança não 

se adaptar ao novo modelo de família. 



Metassíntese da Temática Adoção em Revistas de Psicologia Qualis A – Luciana de Araújo Vieira, Adélia 
Augusta Souto de Oliveira, Camila dos Anjos Falcão e Paula Orchiucci 
 

 
Revista Brasileira de Terapia Familiar, 10(1), agosto 2021 

32 

A inquietação referente a esses resultados diz respeito a uma perpetuação da cultura do 

preconceito, principalmente por algumas dessas pessoas virem a ser futuros profissionais 

atuantes de áreas que precisam se deparar com situações como a adoção homoparental. 

Dessa forma, os estudos apontam para a preocupação com a temática da homoparentalidade 

no alicerce da formação acadêmica dos futuros profissionais, de forma que se “re(pense)” o 

papel que esses têm frente a todos os desafios costumeiramente mencionados nos estudos, 

os preconceitos, os mitos e a discriminação vivenciados pelas pessoas homoafetivas, 

especialmente dentro do processo adotivo parento-filial.  

Essa cultura que perpetua a ação de atitudes hostis é decorrente de uma automatização 

e mecanização de ideias que perpassam socialmente sobre estereótipos, como, por exemplo, 

casais homoafetivos influenciariam na orientação sexual e de gênero das crianças e/ou 

adolescentes adotados. Fato esse que já foi refutado em diversas pesquisas e por diversas 

áreas do conhecimento. Entretanto, é importante destacar que a hostilidade contra 

determinados grupos se consolida socialmente sem que seja necessário a comprovação da 

veracidade dos fatos. Com isso, mesmo que já tenha sido provado que não acarrete nenhum 

problema para a criança e/ou adolescentes, em relação à adoção por casais homoafetivos, 

socialmente, ainda se perpetuam o preconceito e os processos de exclusão. Segundo Gomes 

(2015), esses pensamentos preconceituosos ainda são propagados. Em sua pesquisa de 

mestrado, na qual entrevistou estudantes das áreas do Direito e da Psicologia, campos do 

saber que atuam nos processos de adoção, quando foi citado a questão da adoção 

homoparental, uma das respostas contrárias mais mencionadas foi o argumento que “a 

ausência das figuras parentais de ambos os sexos tem a influência de comprometer o 

desenvolvimento da personalidade da criança” (Gomes, 2015, p.102). 

O preconceito também foi observado no trabalho de Santos, Fonsêca, Fonsêca e Dias 

(2011), o qual tratou sobre a adoção monoparental, e pôde-se perceber que as experiências 

adotivas ocorreram de forma satisfatória mesmo diante dos entraves inerentes ao processo 

(preconceitos em relação a homens solteiros que adotam, não aceitação inicial por parte da 
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família, dificuldades em relação à educação do filho), e os pais tiveram dedicação e paciência 

frente aos obstáculos.  

A adoção homoafetiva e tardia ganhou visibilidade e transparência na trama na telenovela 

“Amor à Vida”, analisada por Ayres (2016), que identificou a mídia televisiva como um 

elemento de produção e afirmação da adoção. Contudo, analisou como preocupante o poder 

da mídia televisiva na produção de realidades, mitos e verdades. É necessário discutir esse 

poder que a mídia possui, no qual pode ser visto de formas diversas: na consolidação e 

propagação de preconceitos ou na possibilidade de discussões que são considerados tabus 

na sociedade, e consequentemente, desnaturalizações de ideias que foram se perpetuando 

nos aspectos históricos, sociais e culturais. Por isso, é de grande valia observar as maneiras 

como são apresentados os estereótipos sociais e as formas como as mídias e os meios de 

comunicação representam tais discussões. Com isso, é importante perceber que o 

preconceito para com os pretensos adotantes, na adoção homoafetiva, tende a mudar o foco 

para as crianças e/ou adolescentes na adoção tardia. Podemos, então, observar temas como 

a adoção homoafetiva e a adoção tardia, por vezes relacionados. 

3.2.2 Adoção Tardia. Observamos que a adoção tardia em seus múltiplos 

desdobramentos tem sido enfatizada nos artigos brasileiros na área da Psicologia. De acordo 

com dados do CNJ (2019), as crianças e adolescentes acima dos 2 anos de idade e 

disponíveis à adoção no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento representam cerca de 

97% no caso brasileiro. Quanto maior a idade da criança e do adolescente, maior a quantidade 

disponível à espera de uma família.  

A maioria dos artigos dessa categoria foi realizada com casais e/ou famílias que 

experienciaram de alguma maneira a adoção tardia, os quais apontaram para as 

especificidades e singularidades desse tipo de adoção. Os dois artigos de Ebrahim (2001a, 

2001b) tratam sobre a temática da adoção tardia com intuito de identificar se existem 

diferenças entre os adotantes que optaram por adoções tardias e os que realizaram adoções 

convencionais. A autora observou que os adotantes tardios enfrentam maiores dificuldades 

nas etapas do estágio de convivência, período de adaptação e pós-concessão da guarda 
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provisória (Ebrahim, 2001a), além de perceber que o nível de altruísmo, amadurecimento e 

estabilidade emocional foi mais elevado entre os adotantes tardios do que nos adotantes 

convencionais (Ebrahim, 2001b). 

As dificuldades no processo de adaptação e de estabelecimento de vínculos afetivos em 

casos de adoções tardias foram identificadas por Sampaio, Magalhães e Féres-Carneiro 

(2018), que também apontaram para a importância da paciência, perseverança e sabedoria 

dos casais adotantes. O preconceito por membro de família extensa foi identificado por Valério 

e Lyra (2014), e que, devido à convivência familiar com a criança adotada, os mitos e 

preconceitos puderam ser ressignificados. As famílias alegam, por diversas vezes, que um 

dos problemas na aceitação da adoção tardia é que não conseguiriam adaptar a criança e/ou 

adolescente à nova família (Jacinto, 2016). Entretanto, a partir da convivência com a criança 

e/ou adolescente, essas ideias enraizadas passam a ter novas interpretações. 

Otuka, Scorsolini-Comin e Santos (2013) realizaram estudo sobre uma adoção bem 

atípica, casal com três filhos biológicos que, após o rompimento conjugal, adotaram um 

adolescente com 17 anos de idade. Os autores observaram que, nesse estudo, a situação de 

divórcio do casal não impediu o sucesso da adoção e a efetividade dos papéis parentais, o 

esteio foi o vínculo afetivo, respeitoso e amistoso que existe na família, capaz de sobreviver 

à dissolução do vínculo conjugal, permitindo evidenciar o quanto as pré-concepções do senso 

comum podem afetar o comportamento dos adotantes e, sobretudo, o quanto tal temática 

merece ser conhecida, discutida e esclarecida.  

Os mesmos pesquisadores (Otuka, Scorsolini-Comin, & Santos, 2012) investigaram a 

experiência adotiva de um bebê de 4 meses por um casal juntos há 20 anos e com três filhos 

biológicos e perceberam que as motivações para a adoção podem ocorrer por diferentes 

maneiras, quebrando o paradigma da adoção como via de parentalidade somente para os 

casais inférteis. 

3.2.3 Ações do Judiciário e Legislação. Produções sobre avaliação de processos 

judiciais, função dos profissionais do Judiciário e/ou grupo de apoio à adoção compuseram 

essa categoria, bem como artigos sobre a nova lei da adoção. A produção de Silva, Cassarino-
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Perez, Sarriera e Frizzo (2017) objetivou investigar e refletir sobre o papel da equipe 

psicossocial do Judiciário nos processos de adoção. Observou-se a falta de uma metodologia 

unificada nessa etapa, bem como o papel do psicólogo apenas nos casos considerados mais 

difíceis. Os profissionais referiram a importância da preparação da criança e dos pretendentes 

à adoção ao longo de todo o trâmite do processo e confessaram que os aspectos negativos 

mais relevantes são: a grande demanda de trabalho decorrente do volume de processos; as 

constantes mudanças de magistrados, que faz com que a dinâmica do serviço se modifique; 

e a “pressão” dos prazos processuais. 

Cecílio e Scorsolini-Comin (2018) buscaram compreender de que modo a avaliação de 

pretendentes à adoção no contexto brasileiro vem sendo abordada, descrita e problematizada 

na literatura científica. Observou-se que o estudo psicossocial realizado por assistentes 

sociais e psicólogos do âmbito jurídico traz à tona diversos questionamentos, tanto em termos 

dos instrumentos empregados nesse processo, como no manejo das entrevistas, na condução 

das observações e no modo como essa atuação proporcionará a tomada de decisão do juiz 

em relação ao deferimento ou não de uma adoção. 

Sequeira e Stella (2014) buscaram compreender a experiência de um grupo de apoio a 

candidatos à adoção. Observou-se que o grupo de apoio mostrou-se interessante no processo 

de reflexão sobre a escolha de adotar e sobre as mudanças na vida decorrentes dessa 

escolha, além de contribuir para uma desidealização da família, fazendo com que os 

candidatos pudessem compreender a família real como espaço de conflitos e crises que 

contribui para o fortalecimento dos vínculos e do desenvolvimento das pessoas. Oliveira, 

Souto e Silva Júnior (2017) identificaram a importância dos profissionais envolvidos com os 

casos de adoção em acolher e acompanhar os postulantes durante e após o percurso adotivo. 

Sobre a Nova Lei da Adoção, observou-se três produções de Silva e Arpini (2013, 2013a, 

2013b). Os artigos discutem a percepção dos profissionais que compõem as equipes técnicas 

das instituições de acolhimento acerca das possíveis mudanças decorrentes da lei, 

explorando aspectos como o modelo institucional, a práxis profissional e a reinserção familiar 

após a implementação da Lei. Os autores destacam os benefícios trazidos pela Nova Lei da 
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Adoção: a diminuição do tempo previsto de institucionalização; a valorização da escuta da 

criança e do adolescente; a importância do Plano Individual de Atendimento e da relação mais 

estreita com a família. Verificou-se, ainda, que os profissionais entrevistados, apesar de 

considerarem os avanços, confessaram sentimentos ambivalentes em relação aos serviços 

institucionais, ora por acreditarem ser um espaço de proteção, ora por criticarem o modelo 

anterior de “orfanato” (Silva & Arpini, 2013a). 

3.2.4 Crianças Esquecidas. Observamos que, dos 44 artigos, apenas dois tiveram suas 

amostras compostas especificadamente por crianças e adolescentes (Rosa, 2008; Oliveira & 

Próchno, 2010), a primeira realizada com crianças institucionalizadas em serviços de 

acolhimento e a segunda, com crianças e adolescentes adotados acompanhados no processo 

de psicoterapia.  

Oliveira e Próchno (2010) perceberam que a percepção das crianças acerca da instituição 

não foi tão negativa como se supôs inicialmente. Apesar de conseguirem estabelecer vínculo 

no Serviço de Acolhimento, manifestaram a esperança do direito de viver em família 

substituta. Rosa (2008) observou que a fantasmática da família adotiva, tanto para pais como 

para filhos, depende das condições de desejo dos pais, da possibilidade de estes inscreverem 

seus filhos nos ajustes simbólicos familiares, inscrevê-los em uma história que já começou a 

ser contada muito antes da chegada deles. 

Esses achados vão ao encontro da revisão integrativa sobre devolução de crianças 

adotadas, em que não foi identificado nenhum trabalho com crianças e adolescentes como 

participantes da pesquisa (Rossato & Falcke, 2017). A escassez de produções na área da 

Psicologia com crianças e adolescentes revela-nos o quanto se está distante de uma 

efetivação de escuta e visibilidade desse público-alvo como principais atores de um processo 

que está intimamente relacionado à sua vida, o processo de uma possível adoção ou da 

concretização desta. É preciso um outro olhar por parte dos pesquisadores, de modo que as 

crianças e adolescentes sejam incluídos como sujeitos de direito em toda a trajetória de suas 

vidas. 
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Considerações Finais 

Com este estudo, foi possível mapear o que a área da Psicologia vem produzindo nos 

periódicos científicos Qualis A, conforme classificação da CAPES, a respeito da temática 

adoção. O desenvolvimento da metassíntese na presente pesquisa permitiu a análise de 44 

artigos. Quanto à temporalidade, identificou-se produções de cerca de 20 anos, embora seja 

uma temática mais antiga, e a busca de artigos on-line pode ter restringido a amostra em anos 

mais recentes. Além disso, percebeu-se que a produção científica ganhou consistência nas 

últimas décadas, possivelmente após a promulgação de leis que englobam a política de 

garantia de direitos de crianças e adolescentes, bem como por decorrência de um maior 

destaque da adoção na sociedade, na mídia e nos diversos grupos de apoio à adoção 

existentes no Brasil. 

Constatou-se, ainda, a relevância da produção científica por parte de instituições de 

ensino superior públicas, com relevância das regiões Nordeste e Sudeste. Algumas pesquisas 

foram desenvolvidas em parcerias entre instituições de ensino públicas e privadas, nacionais 

e estrangeiras e, além destas, com dispositivos não acadêmicos, tais como o MP e o TJ, o 

que ratifica o quanto a temática desperta o interesse de diversos segmentos e demonstra a 

necessidade de se discutir acerca dela. 

A análise qualitativa dos artigos permitiu observar que os eixos temáticos predominantes 

foram adoção tardia, adoção homoafetiva e ações do judiciário/legislação. Com relação aos 

dois primeiros eixos, observamos tanto o interesse do(a) pesquisador(a) por esses assuntos 

quanto pelo aumento desse tipo de adoção no cenário brasileiro. Quanto ao último eixo, 

percebemos o avanço da legislação e a contribuição desta para o campo de atuação dos 

profissionais. Observamos também a diversidade e a complexidade de ações atribuídas à 

equipe técnica do judiciário, que parece demandar por protocolos que auxiliem no processo 

de adoção, além disso, diante das inúmeras atribuições direcionadas a eles, aponta-se para 

a necessidade de incentivo constante em sua formação e capacitação. 

Outra consideração a ser feita diz respeito ao atravessamento do preconceito na maioria 

das categorias temáticas, o que revela a perpetuação de ideias negativas acerca da adoção 
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pela população em geral, por estudantes e profissionais que atuam diretamente com o 

fenômeno estudado, mas também aponta para a constituição de outros preconceitos advindos 

das novas formas de adoção, tais como: tardia e homoafetiva. Esses resultados demonstram 

o enorme desafio da Psicologia, bem como de outras áreas, em potencializar a prática da 

adoção e minimizar os diversos tipos de preconceitos engendrados nesse contexto. Além 

disso, o artigo apontou para a pequena quantidade de trabalhos com crianças e adolescentes 

como participantes da pesquisa, o que aponta para uma enorme lacuna nas investigações. 

Embora o panorama apresentado pelo estudo seja considerado significativo, foi possível 

refletir acerca de vieses invisíveis ainda pouco explorados nas pesquisas, a saber, estudos 

sobre o SNA, a devolução de crianças e adolescentes após pedido de guarda, a separação 

de grupos de irmãos, a preparação da criança e do adolescente para a destituição do poder 

familiar, entre outros. Tal fato coloca a temática como praticamente uma fonte inesgotável de 

pesquisa, podendo, desse modo, justificar a ênfase que todas as 44 produções deram à 

necessidade urgente na continuidade das pesquisas nesse segmento, sobretudo no que diz 

respeito a pesquisas longitudinais, de modo que, no palco dessa discussão, as crianças e os 

adolescentes deixem os “camarins” e tornem-se os principais atores, protagonistas ativos de 

suas histórias de vida. 
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Violência na Família e os Impactos na Vida da Criança 

Violence in the Family and the Impacts on the Child's Life 

Antônia Simone Gomes12 

 

Resumo 

O texto propõe uma reflexão acerca da violência na família e seus impactos na vida da criança. 

Apresenta-se a noção de violência enquanto fenômeno complexo e multicausal que se 

desenvolve nas relações sociais. A seguir, o texto convida-nos a pensar a violência como um 

processo relacional tomando como foco a abordagem Sistêmica, o que significa trazer para o 

centro das discussões as inter-relações e os processos nos quais os sujeitos estão inseridos. 

Focar a violência a partir da dinâmica das relações representa dar centralidade ao fenômeno 

comunicacional. Na sequência, a violência intrafamiliar é apresentada como um ato de 

natureza ofensiva em que um membro da família exerce coação sobre o outro. No que tange 

aos impactos sobre a criança, a violência é ressaltada como uma forma de poder que se 

naturaliza nas relações familiares, de modo a fortalecer uma cultura da violência que se 

instala, muitas vezes, como prática disciplinadora e aceitável socialmente. 

Palavras chaves: violência intrafamiliar; violência na família; naturalização da violência 

 

Abstract 

The text proposes a reflection on violence in the family and its impacts on the child's life. The 

notion of violence is presents as a complex and multi-causal phenomenon that develops in 

social relations. Next, the text invites us to think of violence as a relational process focusing 

on the Systemic approach, which means bringing the interrelationships and processes in which 

the subjects are insert to the center of the discussions. Focusing on violence based on the 

dynamics of relationships means giving centrality to the communicational phenomenon. 

Subsequently, intrafamily violence is presents as an act of an offensive nature in which one 

 
12 Psicóloga graduada pela UFRJ. Doutora em Educação pela UFMG. Terapeuta de Família. Membro 
da ATF- RJ. Membro Colaboradora do Centro de Estudos da Família, Adolescência e Infância (Cefai). 
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member of the family exercises coercion over the other. Regarding the impacts on the child, 

violence is highlights as a form of power that is naturalized in family relationships, in order to 

strengthen a culture of violence that is often installed as a disciplinary and socially acceptable 

practice. 

Keywords: intra-family violence; family violence; naturalization of violence 

 

Introdução 

As histórias em torno de violências que acontecem na família chegam até nós, terapeutas 

de família, como um conjunto de narrativas que envolvem cenas do cotidiano em que as 

agressões são naturalizadas e as causas, muitas vezes, são justificadas por estresse, ciúmes 

ou estão relacionadas às adversidades que, de algum modo, acabam sendo associadas ao 

uso de álcool pelo ofensor. Em muitos relatos fica evidenciado o quanto a violência ancora-se 

na relação desigual de poder, cujo domínio implica no uso da força, que, em um sentido amplo, 

pode ser caracterizada como o comando do mais forte sobre o mais fraco. 

À luz das diretrizes da Organização Mundial da Saúde (2002), a ideia de violência na 

família13 pode ser entendida como “ações ou omissões que prejudiquem o bem-estar, a 

integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de outro 

membro da família” (p.99). A violência intrafamiliar diz respeito aos atos violentos cometidos 

por algum membro da família, incluindo pessoas que passam a assumir função parental ainda 

que sem laços de consanguinidade, o que se distingue da violência doméstica que inclui 

outros membros do grupo familiar, sem necessariamente ser parente, como no caso de 

empregados(as) e agregados que vivem no espaço doméstico. 

No presente texto, a violência ganha a cena como um fenômeno relacional apresentado 

por Santos e Moré (2011) quando discutem a violência intrafamiliar enquanto processo que 

tensiona as relações familiares na medida em que pressupõe uma trama relacional, na qual 

 
13 No presente estudo, utilizaremos a denominação violência na família ou violência intrafamiliar na 
busca de delimitar o fenômeno da violência protagonizada pelos adultos, na rede familiar, no exercício 
da parentalidade. 



Violência na Família e os Impactos na Vida da Criança – Antônia Simone Gomes 
 
 

 
Revista Brasileira de Terapia Familiar, 10(1), agosto 2021 

46 

todas as partes envolvidas afetam-se recursivamente. Nesse enfoque, admitir a situação de 

violência na dinâmica das relações interpessoais abre a possibilidade de compreender como 

os comportamentos são produzidos e perceber como se dão os posicionamentos de ofensor 

e/ou de submissão. 

 Somos convidados a pensar o modo como a violência faz-se presente na dinâmica das 

famílias desde a mais tenra infância, seja na forma autoritária como os papéis são definidos 

na teia familiar, seja no modus operandi que sustenta o argumento de que a ação violenta 

fundamenta-se como conduta de natureza educativa, como também na forma como as 

crianças são ensinadas desde cedo a se defenderem. Nesse plano de comunicação, é 

possível perceber como a resolução de conflitos pode ser vivenciada como uma experiência 

quotidiana da violência na medida em que “a solução de problemas pode ser alcançada 

através do uso de estratégias agressivas” (Benetti, 2006, p.263).  

É importante frisar que as repercussões dos atos violentos que acontecem no contexto 

familiar estendem-se a todos os membros da família, de modo que a presença das crianças 

nesse ambiente, mesmo que estas não sejam o alvo direto da violência, propicia um 

sofrimento psíquico que pode ser entendido como um sentimento de vulnerabilidade. 

Presenciar cenas de violência ou experimentar situações que põem em risco a integridade faz 

com que a criança se sinta confusa, desenvolva um alto grau de ansiedade e confusão 

emocional, o que, no sentido dado por Ravazzola (1997), demarca o paradoxo que envolve, 

por um lado, amar ao mesmo tempo que se sente intimidada e oprimida pelo agressor. 

 Esses serão alguns pontos apresentados ao longo do texto, os quais suscitam nossas 

reflexões e colocam o fenômeno violento como uma forma de poder naturalizado nas relações 

familiares.  

 

Como Olhar para a Violência? 

A palavra violência deriva-se do latim violentia, que remete a violentus, “o que age pela 

força”; faz referência ao termo vis, que significa força, vigor, potência ou impulso. Para 

Michaud (1989, como citado por Bonamigo, 2008, p.205), a etimologia do termo evidencia a 
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ideia de uma força não qualificada que se torna violência apenas quando passa da medida, 

quando perturba uma ordem, quando rompe acordos e regras que ordenam relações. Sob 

esse ponto de vista, o que caracteriza um ato como violento vai depender do contexto e do 

momento histórico em que a situação ocorrer. Para Narvaz (2005), o termo violência envolve 

“uma relação de forças na qual há um desequilíbrio ou um abuso de poder. Caracteriza um 

estado de dominação e de expropriação quer de indivíduos, quer de grupos ou de classes 

sociais sobre outrem” (p.37). 

A violência, segundo Saffioti (2015), caracteriza-se por qualquer comportamento que, em 

seu bojo, traz a violação dos direitos essenciais do ser humano, o que significa conceber a 

ruptura de qualquer forma de integridade da vítima, seja física, psíquica, sexual ou moral, por 

meio do uso da força. Marilena Chauí (1998) define violência como todo ato de força contra a 

espontaneidade, caracterizado como violação de algo ou de alguém:   

Violência é um ato de brutalidade, sevícia e abuso físico e/ou psíquico contra alguém e 

caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela opressão e intimidação, pelo 

medo e o terror. A violência se opõe à ética porque trata seres racionais e sensíveis, 

dotados de linguagem e de liberdade, como se fossem coisas, isto é, irracionais, 

insensíveis, mudos e inertes ou passivos (Chauí, 1998, p.2). 

Na concepção da autora, a violência caracteriza-se como um ato intersubjetivo, em que o 

uso da força ou opressão impede a espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém, 

sendo considerada como violação dos direitos pessoais. Aqui, a violência é vista como a 

antítese da ação ética, pensada a partir da condição do sujeito de se sentir livre e autônomo 

para realizar escolhas justas e responsáveis dentro da sociedade.  

É importante ressaltar ainda que a violência enquanto fenômeno14 pode assumir várias 

formas e comporta múltiplos significados, estabelecendo uma polifonia de sentidos. Esse 

espectro sugere que o termo não deve ser utilizado no singular, e sim que devemos falar em 

 
14 Segundo Kant, os fenômenos constituem o mundo como nós o experimentamos, ao contrário do 
mundo como existe independentemente de nossas experiências. 
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violências15, no plural, pois: “[...] não existe violência, mas violências, múltiplas, plurais, em 

diferentes graus de visibilidade, de abstração e de definição de suas alteridades” (Misse, 2006, 

p.38). 

Tomando por base esse pressuposto, podemos dizer que cada família desenvolve formas 

sutis de transmissão de padrões de violência, definindo o nível do que pode ser tolerado ou 

não dentro do grupo familiar. Ainda sob esse enfoque, é necessário entender como a 

naturalização da violência em nossa cultura aparece nos discursos e narrativas que 

desqualificam a outra pessoa, ou na expressão da vontade e/ou do pensamento dos que estão 

em posição de subordinação, o que Rapizo (2003) considera como uma forma invisível e 

natural de essas práticas instalarem-se nas relações da família.  

[...] fenômenos comunicacionais nos levam, todos, a aceitar e legitimar inadvertidamente 

práticas violentas. Há distintas formas em nossa sociedade de invisibilidade das 

indignidades. Todos nos acostumamos a certas formas de maltrato. Assim, são também 

os companheiros da violência – os preconceitos – como gênero, etnia, idade, etc. (Rapizo, 

2003, p.4). 

Podemos dizer, então, que a violência enquanto fenômeno que se materializa por meio 

da linguagem expressa, eminentemente, uma relação de poder que inclui diferentes graus de 

opressão/intimidação e pode ser entendida como uma força promotora da sensação de 

impotência, invisibilidade e medo. Nesse sentido, reconhecemos, nos contextos em que a 

situação de violência é produzida, a impossibilidade de as vítimas serem ouvidas, vistas, 

significadas e terem voz. 

Tratar a violência como fenômeno implica, essencialmente, o reconhecimento de como o 

fato é experimentado, o que nos leva a recorrer ao conceito de posicionamento em Shotter 

(1993) no intuito de entendermos a relação estabelecida entre como uma situação é percebida 

pelo sujeito e o posicionamento que ele apresenta diante de tais circunstâncias. 

 
15 Na atualidade, são identificadas algumas formas de violência: violência doméstica, violência familiar, 
violência urbana, violência comunitária, violência institucional, violência social, violência política, 
violência revolucionária, violência simbólica, violência de gênero e violência estrutural. Todas essas 
formas de violência estão interligadas, sobrepondo-se, muitas vezes, umas às outras (Narvaz, 2005). 
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No caso de pessoas que se encontram em situação de violência, muitas vezes, estas 

experimentam um sentimento de vergonha, medo, submissão, que as levam a um 

posicionamento de intimidação, silêncio e isolamento, mantendo, assim, o círculo de agressão 

e opressão. Como nos afirma Shotter: “a ideia de posicionamento está relacionada às histórias 

prévias de cada um, que definem modos de ser e sugerem as possíveis descrições de si” 

(1993, p.128). Para esse autor, é possível mudar o posicionamento por meio da interação com 

outros interlocutores na medida em que se abrem espaços de diálogos e trocas de 

experiências que promovam um fluxo de conversação em outras direções, “ampliando a 

possibilidade de transformação narrativa com a emergência de novas percepções que 

proporcionam outras compreensões de si e dos outros, que nos mova de nossos 

posicionamentos” (Shotter, 1993, p.128).  

Decerto, fomentar espaços de reflexão em que seja possível não só reconhecer as 

situações ofensivas, mas, sobretudo, poder nomeá-las e ter alguém com quem possa negociar 

novos discursos possibilita emergir outras percepções sobre o modo de ser e permite ao 

sujeito em situação de violência um reposicionamento diante do contexto em que está 

inserido. 

Frente ao exposto até aqui, entendemos ser necessário jogar luz sobre três matrizes 

epistemológicas que nos conduzem a diferentes formas de perceber a violência enquanto 

fenômeno humano e apontam-nos diretrizes que acabam por direcionar nossas práticas 

terapêuticas. São elas: a Psicanálise, a Perspectiva Sócio-histórica e o Enfoque Sistêmico.  

Para os autores que tomam por base a Psicanálise, a violência é considerada um 

fenômeno intrínseco à própria existência humana que envolve as relações no interior da 

sociedade. Sob essa fundamentação, tem-se estabelecido que a violência tem suas raízes 

ancoradas na dinâmica de funcionamento do aparelho psíquico, o que Freud, em O Mal Estar 

na Civilização (1997), estabelece como o impulso agressivo que opera desde cedo no 

desenvolvimento do indivíduo e apresenta o homem como 

[...] um ser, por natureza, agressivo e antissocial, que, para que possa conviver com os 

outros é necessário que ele freie seus instintos violentos, e esse é o papel da sociedade, 
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isto é, educá-lo moralmente para que ele possa tornar-se apto a viver em sociedade 

(Freud, 1997, p.56). 

Nesse campo teórico, o comportamento agressivo, ou o sentimento agressivo, é 

reconhecido como uma manifestação da energia psíquica que move o sujeito em direção às 

realizações e que, para tal, exige uma atividade – pulsão de vida. A teoria de Freud explicita 

que parte dessa energia agressiva tende não só a preservar a espécie que visa manter e 

afirma a existência, quanto a caracterizar a agressividade como uma “força radicalmente 

desorganizada e fragmentante, que pode se manifestar como ato de auto-agressão ou modo 

de violência exercida sobre outrem” (Laplanche & Pontalis,1967, p.42). 

Ao contrário dos que entendem a violência como inerente à natureza humana, outros 

pensadores perspectivam o ponto de vista social em que a violência é cunhada como um 

fenômeno gerado nos processos sociais, históricos e culturais. Nessa direção, é importante 

destacar a inadequação de se estudar a violência de forma independente do contexto em que 

é produzida, o que nos remete ao conceito de construção social16, o que significa dizer que 

os significados que envolvem esse constructo dependem de um sistema de crenças 

constituídas em meio a um conjunto de relações e interações no meio social. 

Estudiosos como Minayo (2007) discutem a violência numa vertente biopsicossocial, 

levando em conta os atravessamentos que cada sociedade apresenta na configuração de “um 

repertório de violências em que se cruzam problemas da política, da economia, da moral, do 

direito, da psicologia, das relações humanas e institucionais, e do plano individual” (p.7). 

Nessa vertente, parte-se da premissa normativa que cada sociedade estabelece os critérios 

e as características que vão definir o que é ou não violência. 

Já Rapizo (2003) convoca-nos a pensar a violência dentro de um campo relacional 

tomando como foco a Abordagem Sistêmica, o que significa trazer para o centro das 

 
16 A noção de construção social é concebida como um produto da cultura que cada sociedade gera 
para fazer referência e dar sentido aos fenômenos que construímos com base em nosso sistema de 
crenças. Esse enfoque encontra base no referencial teórico do construtivismo social, que postula que 
o conhecimento é sempre gerado no marco de uma série de práticas culturais e sociais estabelecidas 
em um processo dialético. 
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discussões as inter-relações e os processos nos quais os sujeitos estão inseridos. Nesse 

caso, considerar a complexidade do fenômeno da violência requer entender os sujeitos na 

trama relacional, o que significa jogar luz sobre o contexto no qual são estabelecidos os 

padrões de conduta entre si, que, por sua vez, constituem o tecido de acontecimentos e ações, 

na dinâmica das relações. Com efeito, pensar a família à luz dos princípios da Teoria 

Sistêmica pressupõe o enfoque centrado em um sistema dinâmico de relações e de 

comunicação, em que nada acontece isoladamente e qualquer coisa que afete um dos 

componentes afeta todos os outros. 

Para Rapizo (2003), a violência não deve ser vista como propriedade de um indivíduo 

violento, nem como um fenômeno que tem causas ou consequências lineares. Propõe pensar 

a violência como um fenômeno comunicacional, uma linguagem utilizada pela/na família “para 

a expressão de conflitos, de poder, mas também de comunicação de toda qualidade de afetos” 

(p.2). Esse aspecto metacomunica que o uso da violência pode ser uma estratégia eficaz de 

solução de problemas que abrange desde as queixas, protestos e brigas à desqualificação 

das narrativas do outro, chegando a insultos e agressões verbais, na busca de submetê-lo à 

sua própria definição da realidade. 

Entendendo que as questões que envolvem a violência não devem ser tratadas de forma 

simplista, dentro de uma lógica de causa e efeito em que, de um lado, se coloca a pessoa em 

situação da violência e, do outro, o autor da violência, associamo-nos ao pensamentos dessa 

autora e passamos a conceber a violência como um processo multicausal em que o foco das 

observações desloca-se do indivíduo para as relações, o que, na visão de Moré, Scantamburlo 

e Crepadi (2012), corresponde à “relação de codependência e corresponsabilização do 

processo de violência no sistema familiar” (p.40), o que significa que todos os participantes 

da família estão envolvidos na trama das relações de violência ainda que sobressaia um autor 

e uma vítima. As autoras deixam claro que nessa discussão não é retirada nem minimizada a 

responsabilidade do agressor frente à violência, este devendo ser responsabilizado e 

responder legalmente por seus atos. 
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 A Família e a Violência Intrafamiliar 

Enquanto núcleo da estrutura social, a família mantém o papel básico de garantir a 

proteção, o cuidado e o desenvolvimento da criança, perspectiva que ascende a um projeto 

de subjetivação dos seus membros. Esse enfoque é trazido por Costa e Santos (2004), que 

destacam o papel da família como matriz identitária, local no qual são desenvolvidos os 

vínculos, o sentimento de pertencimento e compromisso, que permite a individuação de cada 

elemento. No entanto, ao pensar a família no que se considera a diversidade de contextos e 

as realidades diversas, entende-se que esse núcleo nem sempre se destaca pelas 

características de integrar e acolher seus membros e, por vezes, representa um espaço de 

sofrimento e violência em que são vivenciados atos de violação de direitos e de integridade 

física e mental. 

Acerca da violência praticada na família, recorremos a Guerra (1998), que conceitua a 

violência intrafamiliar como um “ato de natureza abusiva das relações de poder, em que um 

membro da família exerce coação sobre o outro, sem que esta pessoa possa se proteger, por 

se encontrar numa situação de submissão” (p.32). A interlocução com Soler (2000) convoca-

nos a pensar a violência intrafamiliar como uma expressão mais abrangente do que acontece 

na/pela participação direta ou indireta de todos os membros do sistema familiar e envolve o 

contexto sociopolítico e cultural17 como fomentador das condições facilitadoras de sua 

expressão, a exemplo das famílias que sofrem as consequências do desemprego e do 

alcoolismo como derivação de violências mais amplas que se relacionam às estruturas 

sociais.  

Entre as diferentes formas como a violência apresenta-se na família, particularmente 

aquelas que são praticadas pelos adultos contra a criança, ganham foco nesta discussão o 

abuso físico, psicológico, sexual, a negligência e o abandono.  

 
17 As famílias desassistidas ou mal assistidas repetem as condições de exploração/abandono de que 
são vítimas. Um dado enfatizado na pesquisa realizada por Soler (2000) é que não é a pobreza em si 
que leva milhares de crianças e adolescentes a fugirem de suas famílias, mas os maus-tratos e abusos 
de que são vítimas.  
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A violência física pode ser caracterizada pelo uso intencional da força física; são 

reconhecidamente os atos de agressão praticados com o potencial para causar um dano. 

Inclui, por exemplo, arranhões, empurrar, cortar, asfixiar, queimar etc. Na relação 

interparental, esses atos podem ocorrer quando um dos pais coloca-se em situação superior 

à criança e usa a força física justificada como um método educativo, corretivo repressor, como 

algo importante para manter a disciplina. 

A violência psicológica dos adultos contra as crianças e adolescentes consiste em ações 

que causem danos psíquicos e morais. Manifesta-se essencialmente pela depreciação, 

constrangimentos, humilhações, ameaças, impedimentos, ridicularizações que minam a 

autoestima. A violência naturaliza-se por meio de chingamentos, insultos, críticas, podendo se 

apresentar ainda como atitude de rejeição ou abandono afetivo. Esse tipo de violência é 

invisível e instala-se de forma insidiosa, deixando marcas profundas que podem causar 

transtornos psicológicos e até levar ao suicídio.  

A negligência, por sua vez, pode ser caracterizada pela ausência dos cuidados físicos, 

emocionais e sociais em função da condição de desassistência de que a família é vítima. A 

rejeição e o abandono proposital podem expressar a falta de cuidados necessários ao 

desenvolvimento físico, mental, afetivo, educacional, configurando nesse ato, a 

desresponsabilização da família.  

Violência sexual configura-se como uma relação abusiva, geralmente praticada por 

adultos que gozam da confiança da criança ou do adolescente, com ultrapassagem de limites 

físicos, relacionados ao ato sexual, bem como envolve um ato invasivo nas dimensões 

psíquicas, sociais e culturais.  

Geralmente as pessoas expostas às violências estão submetidas a mais de um tipo de 

violência. Muitas vezes elas acontecem concomitantemente ou de forma alternada. Essas 

violências mantêm uma relação entre si, e as suas consequências variam de pessoa para 

pessoa em função de vários fatores, como idade da criança ou do adolescente, tipo de vínculo 

com o adulto que comete a violência, proteção recebida, entre outros. 
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No que tange às controvérsias quanto às causas da violência intrafamiliar, recorreremos 

ao enfoque trazido pela Teoria da Transmissão Geracional, que aponta para a perpetuação 

da violência em um processo caracterizado pela transmissão de padrões que mantêm a 

identidade da família que visa a perpetuação das crenças, valores, das experiências 

compartilhadas pelos membros da família (Andolfi, 2003).   

Esse panorama leva-nos a considerar a ideia de transmissão geracional enfocada por 

Wagner (2005) como um fluxo emocional e de padrões relacionais que são transmitidos de 

geração em geração e imprimem um padrão de comportamento violento que vai sendo 

naturalizado na família. Em suma, podemos dizer que a transmissão intergeracional da 

violência ocorre quando a criança interioriza que o uso da violência nos conflitos interpessoais 

é algo permitido, legitimando a sua aceitação, em que são assegurados concepções, valores 

e padrões normativos que acabam por serem seguidos na vida adulta. 

Na pesquisa desenvolvida por Falcke et al. (2012), tem-se que a transmissão geracional 

da violência conjuga-se com as questões de gênero na medida em que as vivências são 

marcadas pelas formas como são transmitidos os significados relativos aos papeis de homem 

e mulher na história familiar. As autoras relacionam a transmissão geracional ao modo como 

são vivenciados os diferentes papéis na geração seguinte e “sustentam que há fatores da 

família de origem, que podem ser considerados como preditores da ocorrência da violência 

nas gerações futuras” (p.7). Em linhas gerais, a teoria da transmissão geracional da violência 

consiste na transmissão de pais para filhos dos hábitos e condutas violentas provenientes de 

gerações anteriores: 

[...] a transmissão intergeracional pode ser um dos motivos para explicar, porque algumas 

mulheres que cresceram num contexto familiar sofrendo violência e/ou testemunhando a 

mãe sofrer maus tratos, tendem a escolher parceiros violentos, e ao mesmo tempo 

tornarem-se passivas perante a sua vitimização (Renner & Slack, 2004, citado por 

Baptista, 2012, p.16). 
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Na visão de Bowen (1989), esse padrão de fluxo de informação relacional pode ser 

identificado fazendo-se um levantamento da história dessa família por pelo menos três 

gerações.  

 

A Violência Intrafamiliar e os Impactos Sobre a Criança  

Um dos pontos mais tocantes em relação aos efeitos da violência do adulto contra 

crianças e adolescentes diz respeito a como se impõe uma hierarquia de poder, fenômeno 

que foi descrito por Saffioti (1989) ao apresentar o conceito de Síndrome do Pequeno Poder 

para explicar quando se instaura a natureza destrutiva na relação entre pais e filhos. Partindo 

dessa compreensão, o adulto abusa de sua autoridade e sente-se no direito de infringir atos 

de agressão sobre as crianças e adolescentes pelo simples fato de serem seus filhos. Esse 

aspecto parece estar na base da naturalização da violência intrafamiliar e do fortalecimento 

de uma cultura da violência (Russo et al., 2012) que se instala como prática disciplinadora e 

aceitável socialmente. 

Como uma reflexão acerca do efeito traumático da violência intrafamiliar, Sluzki (1996) 

joga luz no paradoxo que se instala na dinâmica das famílias nas quais essa situação é 

recorrente: aquele que deveria ser o protetor torna-se o agressor. Tanto o ato em si quanto a 

imagem da pessoa que pratica o ato violento ficam marcados pela distorção do significado e 

perdem-se como referências de afeto e proteção. É importante declarar que esses pontos 

assinalados vão além da natureza da mensagem paradoxal e configuram-se como uma 

dimensão estruturante da relação violenta.  

Um segundo aspecto que o autor nos convida à reflexão diz respeito à violência como 

um processo no qual “o corpo da vítima é incluído como objeto explícito da violência” 

(Sluzki,1996, p.230), o que retira da criança sua condição de sujeito pensante e que tem uma 

subjetividade, ficando, assim, demarcada uma “invasão do self da vítima” (Sluzki,1996, p.230). 

Esse autor demonstra de forma variada as combinações que envolvem, por um lado, os 

diferentes tipos de situações e, por outro, os sentidos atribuídos às ameaças, que podem 

variar em intensidade (ameaça à integridade física) e frequência (repetitiva, previsível, 
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insidiosa) do ato violento. Levando em conta essas considerações, Sluzki (1996) afirma que 

qualquer ato violento constitui-se como uma violência psíquica que produz uma dor que deixa 

marcas afetivo-emocionais e pode ocasionar um trauma psíquico, configurando-se como fator 

desestruturante, ou seja, vivencia experiências que representam ameaça extrema e risco de 

integridade à criança, “podendo sofrer uma alteração de consciência ficando parcialmente 

desconectado o corpo e outras áreas do self” (Sluzki, 1996, p.233). 

Para Corsi (2003), as crianças que vivem em situação de constante violência em casa18 

acabam por desenvolver algumas características bem definidas, as quais envolvem o 

sentimento de baixa autoestima, desesperança, medo, ansiedade e insegurança.  Dentre 

outros aspectos, essas crianças 

[...] desenvolvem problemas de autocontrole e condutas exageradas; manifestam 

dificuldades para concentrar-se; mostram-se dependentes emocionalmente; tendem a 

ser sexualmente ativos e em muitas ocasiões abandonam o lar; aprendem padrões de 

conduta violentos, copiando o da vítima (passivo) ou do agressor (matam animais ou 

agridem a outras crianças menores do que elas); pensam com frequência em suicidar-se 

e/ou mutilar-se ou causar-se algum dano, sendo frequentes as tentativas de suicídio 

(Corsi, 2003, como citado em Costa & Santos, 2004, p.63). 

Outro aspecto relevante sobre os efeitos da violência intrafamiliar diz respeito a quando 

a criança vivencia uma experiência de maus tratos na infância, seja de forma direta19, seja 

indireta, presenciando atos violentos de um dos pais sobre o outro. Para Ravazzola (1997), é 

comum que a criança sinta-se confusa pelo fato de amar o agressor, já que, em outros 

momentos, o progenitor comporta-se de forma carinhosa e delicada com os filhos.  

Essa criança constrói, então, justificativas que não incriminem o agressor, não 

registrando, portanto, o dano que lhe foi causado, não sendo este percebido como grave 

 
18 Em se tratando da violência contra crianças e adolescentes, o Mapa da Violência 2012 mostra que, 
no Brasil, cerca de 40 mil crianças e adolescentes foram atendidos em 2011, pelo SUS, vítimas de 
violência doméstica, sexual e/ou outras violências (Portal, n.d.). 
19 Segundo Sani, o termo “criança exposta à violência interparental” designa uma criança que vive numa 
casa caracterizada pela violência que até pode não estar diretamente ligada ao abuso, mas está num 
canto a ouvir ou a ver, no dia seguinte, as suas marcas.  
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e prejudicial, ou sendo minimizadas. Como consequência elas podem se aliar ao agressor 

através de um processo de identificação e reproduzir seu comportamento com outras 

pessoas e até com indivíduos menores, cuja inferioridade física e a incapacidade de se 

defender são negadas da mesma forma que a elas foi negado o direito de serem cuidadas 

(Costa & Santos, 2004, p.63). 

Para Costa e Santos (2004), a convivência das crianças com adultos que se descontrolam 

representa a possibilidade de repercutir sérias consequências na vida adulta.  

Sem dúvidas, o fenômeno violento quando produzido no seio da família adquire um 

significado bem específico de dor e sofrimento psíquico, porque sua base instala-se no 

paradoxo entre o cuidado, a proteção, o amor e a violência no sentido do domínio invasivo e 

da opressão. 

 

Considerações Finais  

Certamente, muito mais poderia ser dito sobre a violência intrafamiliar, outros caminhos 

poderiam ter sido percorridos, outros contornos poderiam ter sido privilegiados para o enfoque 

dado aos impactos ocasionados pela violência na família. Sem dúvida, o caminho escolhido 

recorta alguns autores e joga luz sobre alguns argumentos que favorecem a narrativa que 

visa fomentar reflexões sobre a violência enquanto fenômeno complexo, multicausal, que 

converge em uma diversidade de elementos. Por outro lado, considerar a noção de violência 

sob a ótica da Teoria Sistêmica representou tomá-la como um processo e situá-la no campo 

das relações familiares, o que conduz o direcionamento do olhar para o contexto no qual a 

situação foi produzida e perceber como se apresentam os padrões de comportamentos.  

Pensar a violência a partir da dinâmica das relações representa dar centralidade ao 

fenômeno comunicacional a partir das narrativas e experiências compartilhadas em seus 

contextos de pertinência. Essa reflexão leva-nos a compreender o ato violento como 

expressão de poder, mas também se expressa como uma comunicação de afetos, ainda que 

distorcidos e tóxicos. É importante compreender que essa forma de atuar e de se comunicar 

define o que é tolerável ou não dentro dos relacionamentos. 
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Vale assinalar que trabalhar na abordagem Sistêmica, considerando os aspectos 

relativos à transmissão geracional de valores e concepções, ajuda a compreender de forma 

contextualizada a inter-relação que ocorre entre os múltiplos fatores – individuais, relacionais, 

sociais, culturais e ambientais – que compõem um fenômeno tão complexo como o da 

violência familiar. Podemos também dizer que a abordagem Sistêmica alinha-se aos princípios 

colaborativos que propõem a busca da compreensão da situação problema por meio da 

conversação com os familiares, levando-os a refletirem sobre os seus atos e a conscientizá-

los, o que significa criar condições que lhe permitam descobrir-se e ampliar as possibilidades 

de novas negociações e alternativas que levam à transformação.  

Para finalizar, entendemos que o trabalho do terapeuta de família frente a casos de 

violência deva mesclar um tanto de sensibilidade com os conhecimentos necessários para 

uma escuta profissional contextualizada às realidades de cada família. O terapeuta que 

trabalha alinhado com esses princípios parte do pressuposto de que a relação é bastante 

diferente para as pessoas que aprenderam a viver em contextos em que as manifestações de 

cuidado, preocupação, medo e amor podem ser violentas. Cabe, portanto, desenvolver uma 

postura de acolhimento para compreender como os padrões interativos interferem na 

construção e manutenção desse contexto e possibilitar canais de abertura de novos 

caminhos. 
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Resumo  

Este artigo tem como objetivo compreender as repercussões do diagnóstico de HIV/AIDS no 

contexto familiar de idosos soropositivos e discutir possíveis intervenções a partir da 

abordagem sistêmica. A fim de responder tais objetivos, empregamos o método de revisão 

narrativa de literatura à luz de vinhetas extraídas das experiências vivenciadas pela autora 

em sua prática, como estagiária de psicologia, em um serviço público de saúde que atende 

pessoas com HIV/AIDS, no estado do Rio Grande do Sul. O diagnóstico de HIV/AIDS causa 

repercussões não somente no domínio da vida do idoso, mas também na forma como as suas 

famílias funcionam. Muitos idosos optam por não revelar o diagnóstico de HIV positivo para 

evitar preconceito e discriminação por parte das pessoas com quem convivem, mas tal atitude 

pode levar à exclusão social e ao enfrentamento solitário da doença. Cada família vai reagir 

e conviver com o diagnóstico de HIV de uma forma com os serviços de saúde, auxiliando na 

busca por uma melhor convivência com a doença e contribuindo para a adesão às terapias 

indicadas. Ressalta-se a importância de abordar essa questão dentro de uma perspectiva 

sistêmica, ampliando, assim, o olhar para o sistema familiar e não somente para a experiência 

individual do idoso soropositivo.  

Palavras-chave: idoso, diagnóstico, HIV/AIDS, família 

 

Abstract 

This article aims to understand the repercussions of the diagnosis of HIV/AIDS in the family 
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Educação pela Universidade da Carolina do Norte – Chapel Hill – EUA. 
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context of seropositive elderly people and to bring possible interventions from the systemic 

approach. For this purpose, we employed the method of narrative review of literature in the 

light of vignettes extracted from the author experiences in her practice as a psychology intern, 

in a public health service that assist people with HIV/AIDS, in the state of Rio Grande do Sul. 

The diagnosis of HIV/AIDS has repercussions not only in the domain of the elderly's life, but 

also in the way their families function. Many elderly people choose not to reveal the diagnosis 

of HIV positive, in order to avoid prejudice and discrimination from people they live with, but 

such behaviours can lead to social exclusion and solitary coping with the disease. Each family 

will react and live with the HIV diagnosis in a unique way, and is also an important resource at 

different levels, making connections with health services, helping in the search for better living 

with the disease and contributing to adherence to the indicated therapies. It is important to 

address this issue from a systemic perspective, expanding the perspective at the family system 

and not only at the individual experience of the seropositive elderly.  

Keywords: elderly, diagnosis, HIV/AIDS, families 

 

Introdução  

       Em meio a importantes mudanças no cenário político brasileiro e, também, a movimentos 

da reforma sanitária na década de 80, chega no Brasil a epidemia da Síndrome da 

Imunodeficiência Humana (SIDA) ou AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome). A forma 

de contaminação do HIV, por meio do sangue ou esperma, levantou discussões de ordem 

moral na sociedade, principalmente porque as primeiras vítimas da doença foram pessoas do 

sexo masculino, homossexuais e, também, usuários de drogas injetáveis (Portinari, Wolfgang, 

2017). Atualmente o “perfil” epidemiológico de quem carrega a doença já não é o mesmo da 

década de 80, mas, mesmo assim, ainda permanecem resquícios do preconceito e da 

discriminação que surgiu no início da epidemia. 

Com o acesso à medicação gratuita, o Brasil iniciou, no ano de 2013, a estratégia “Testar 

e Tratar” em que não é necessário que a pessoa apresente os sintomas da doença, assim 

que diagnosticada com HIV positivo pode receber medicação e iniciar seu acompanhamento. 
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Tal estratégia vem ao encontro das metas estabelecidas pelo Programa Conjunto das Nações 

Unidas sobre HIV/AIDS (Correa, 2016), cujas metas 90/90/90 possuem o objetivo de dar fim 

à epidemia até o ano de 2030, com 90% de pessoas diagnosticadas, 90% das pessoas em 

tratamento e 90% das pessoas com supressão viral. Com isso, reduzindo a carga viral das 

pessoas soropositivas e, consequentemente, reduzindo o risco de transmissão do HIV.  

        A redução das taxas de mortalidade pode ser explicada devido ao fortalecimento de 

ações de saúde publica e da sociedade civil, distribuição de medicamentos antirretrovirais 

gratuitamente, acesso a serviços de saúde especializados e o aumento nas campanhas de 

prevenção, testagem e tratamento da doença (Reis, Santos, & Cruz, 2007; Pinto, Pinheiro, 

Vieira, & Alves, 2007).  Com a chegada dos medicamentos antirretrovirais houve um grande 

aumento na perspectiva de vida, permitindo que pessoas soropositivas chegassem na terceira 

idade. Segundo o Ministério da Saúde (2018), a taxa de idosos infectados com o vírus HIV 

cresceu 103% nos últimos 10 anos (Silva, Marques, Leal, Torres, & Araújo, 2018).   

       Estudos têm demonstrado que as formas mais comuns de contaminação do HIV em 

idosos brasileiros foram: 99,2% por relação sexual; 0,5% por uso de drogas injetáveis; e, em 

menor escala, por hemofilia (0,02%); por transfusão de sangue (0,03%); e por transmissão 

vertical, ou seja, de mãe para filho (0,2%) (Silva et al., 2018). Por ser uma população 

sexualmente ativa, existem algumas características que levam pessoas idosas a estarem 

mais vulneráveis ao HIV, como, por exemplo, a dificuldade dos homens em utilizar o 

preservativo masculino com receio da perda de ereção e/ou sensibilidade; a crença de que 

por estarem em um relacionamento monogâmico estarão imunes ao vírus sem necessidade 

de proteção; falta de informação sobre o HIV/AIDS; além da falta de profissionais de saúde 

capacitados para orientar e identificar idosos que estejam se expondo ao vírus (Aguiar, Leal, 

Marques, Torres, & Tavares, 2020).  

Os idosos, ao longo dos anos, vêm desconstruindo um estereótipo, que permanece até 

hoje em nossa sociedade, que é a assexualidade na velhice (Cássette et al., 2016). Essa fase 

da vida, “não representa sinônimo de incapacidade funcional, dependência ou ausência de 

vivências sociais e sexuais” (Vieira, Coutinho, & Saraiva, 2016, p.107). Mesmo com muitos 
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avanços e com a promoção de espaços de convivência e inclusão social para a população 

idosa, ainda há idosos que sentem vergonha ou se culpabilizam por sentirem necessidade de 

exercer a sua sexualidade e encontrar prazer sexual. Entretanto, um fator que vêm 

contribuindo para a mudança de comportamento na terceira idade é a indústria farmacêutica 

que vem produzindo medicamentos que reduzem a impotência sexual e, assim, favorecem 

uma vida sexual ativa na velhice (Vieira, Coutinho, & Saraiva, 2016).  

Atualmente, apesar do HIV/AIDS ser considerado uma doença crônica com tratamento e 

bom prognóstico, ainda é muito permeada por preconceito, tabus e estigmas, causando 

repercussões físicas e emocionais que impactam os indivíduos e as famílias, especialmente 

no caso de idosos. A partir de um diagnóstico positivo para HIV, pode surgir medo da 

aproximação da morte, da discriminação, de alterações no corpo e, até mesmo, a perda da 

confiança em ter parceiros (Cardoso, Marcon, & Waidmani, 2008). 

Especialmente no que se refere aos idosos, a rede de apoio é fundamental nesse 

momento de descoberta de diagnóstico de HIV. Embora se tenha avançado na compreensão 

do HIV/AIDS ainda existe pouca literatura sobre o impacto do diagnóstico nas famílias de 

pacientes idosos. Assim, o objetivo deste trabalho é compreender as repercussões do 

diagnóstico de HIV/AIDS no contexto familiar de um idoso soropositivo.  

 

Perspectivas Metodológicas e Éticas neste Trabalho 

       Este trabalho caracteriza-se como uma revisão narrativa de literatura à luz de vinhetas 

extraídas das experiências vivenciadas por uma das autoras em sua prática como estagiária 

de psicologia, no período de março de 2016 a agosto de 2017, em um serviço público de 

saúde que atende pessoas com HIV/AIDS, no estado do Rio Grande do Sul.  

       De acordo com Rother (2007, p.21), “os artigos de revisão narrativa são publicações 

amplas apropriadas para descrever e discutir o desenvolvimento ou o ‘estado da arte’ de um 

determinado assunto, sob ponto de vista teórico ou conceitual”. Nesse tipo de revisão, existe 

uma temática mais aberta, em que não é necessário esgotar fontes de estudo e as 

informações encontradas estão sujeitas a seleção e a interpretação com interferência 
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subjetiva do(a) autor(a) (Cordeiro, Oliveira, Rentería, & Guimarães, 2007).  

       Em relação aos procedimentos éticos deste trabalho, os dados coletados nesta pesquisa 

foram autorizados pelo Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva (NUMESC), 

vinculado à Secretaria de Saúde do município de São Leopoldo.  

 

O Enfrentamento de Idosos Soropositivos e suas Famílias 

  A família desempenha um importante papel de proteção e cuidado, também em 

situações de crise ou de doença. É dentro do ambiente familiar que acontece a maior parte 

dos cuidados informais relacionados à saúde (Serapioni, 2005). Esses cuidados são 

redirecionados dependendo da etapa do ciclo vital em que o indivíduo se encontra no 

adoecimento. A família, quando convive com um membro na terceira idade é conduzida a 

realizar inúmeras adaptações para lidar com as particularidades dessa etapa do ciclo de vida, 

em especial, o aparecimento de doenças crônicas (Walsh, 2016).  

       Descobrir e revelar o diagnóstico de HIV é considerado como um evento de grande 

estresse para quem é soropositivo, bem como para sua família e rede social (Silva, Loreto, & 

Mafra, 2017). Além das dúvidas e ansiedades sobre a comunicação do diagnóstico para 

família e amigos somam-se sentimentos de culpa por ter contraído o vírus, medo de ser 

julgado pela família, receio do preconceito e discriminação por parte das pessoas de seu 

convívio social. Por essa razão, uma estratégia encontrada pelos idosos soropositivos quando 

descobrem o diagnóstico é ocultar a doença como um meio de evitar o preconceito e 

discriminação (Silva, Loreto, & Mafra, 2017). 

        Goffman (1998) ressalta que o estigma possui conotação nociva e a sociedade utiliza 

essa noção como defeito e desaprovação. A pessoa estigmatizada acaba se isolando, 

temendo ser identificada ou ser socialmente excluída por ser portadora de uma condição 

clínica, historicamente alvo de múltiplas formas de discriminação. Nessas situações, é comum 

que muitos pacientes com HIV decidam conviver com a doença em segredo e, assim, iniciar 

uma caminhada solitária sendo soropositivo. Segundo Despret (2011, p.16), o segredo “não 

separa apenas o que é público do que é privado, ele separa as coisas das quais se pode 
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orgulhar daquelas que envergonham”. 

Compreende-se que o efeito do diagnóstico positivo para HIV contribui para um misto de 

sentimentos relacionados a dúvida de contar ou não para as pessoas que formam a sua rede 

de apoio. Tais ambivalências podem interferir na comunicação e nas suas relações 

interpessoais (Silva, Loreto, & Mafra, 2008).  

Os desafios individuais e familiares diante de um diagnóstico geram uma série de 

reações. Os impactos emocionais são enormes e suscitam diferentes sentimentos, como, por 

exemplo o medo da morte, da solidão, da incapacidade para exercer suas atividades, bem 

como o receio de que seu diagnóstico seja revelado por terceiros e, assim, causar um 

constrangimento frente a sua família ou pessoas do seu convívio, gerando rejeição e 

discriminação (Silva, 2015). Essa gama de sentimentos são recorrentes e frequentemente 

reportados na prática clínica com esses indivíduos, as falas a seguir expressam sentimentos 

relacionados à descoberta de um diagnóstico positivo para HIV na terceira idade e denotam 

o sofrimento advindo do conhecimento do problema.  

“Essa coisa terrível que aconteceu comigo” (Idoso 1). 

“Eu, uma velha de 60 anos, viúva, mãe, como eu fui pegar esse negócio?” (Idosa 2). 

“E o médico me perguntou: E o HIV? Tu estás tratando? A partir daquele momento meu 

mundo desabou, eu não sabia que tinha HIV! Aquilo foi um choque muito grande pra mim! Fui 

chorando em todo o caminho até a minha casa.” (Idosa 3). 

“Só no momento que eu soube o diagnóstico é que eu fiquei derrotado, na minha cabeça 

eu não tenho isso aí, a minha cabeça, o meu cérebro fala mais. Eu lembro que tenho HIV 

quando toca o despertador no celular porque está na hora de tomar a medicação ou quando 

eu entro aqui no posto” (Idoso 4). 

       A literatura tem mostrado que a descoberta do diagnóstico de HIV/AIDS conduz os 

indivíduos a refletirem sobre a finitude da vida, tanto do corpo quanto do seu papel social. 

Entretanto, cada pessoa vai experienciar esse acontecimento de singular (Botti et al., 2009). 

É bastante comum que apareçam sentimentos de negação e indiferença ou a associação do 

HIV/AIDS com a morte (Serra, Sardinha, Pereira, & Lima, 2013).   
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Também é possível perceber que muitos idosos que decidem expor o seu diagnóstico 

acabam usando justificativas e procurando meios para que a doença seja aceita mais 

facilmente, como, por exemplo, alegando que contraiu HIV por meio de transfusão de sangue 

e não pelo sexo sem proteção (Silva, Loreto, & Mafra, 2017). Nas falas a seguir, podemos 

compreender o medo da revelação para a família aliado a sentimentos de vergonha, medo do 

julgamento e o sentimento de solidão. Ao mesmo tempo, pode-se perceber o desejo de poder 

dividir o diagnóstico com alguém da sua rede de apoio.  

       “Que vergonha minhas filhas descobrirem!! Eu que sempre falei para as minhas filhas e 

para os jovens da igreja: se cuidem!!! Usem camisinha!!!!” (Idosa 2). 

      “Queria poder falar com alguém sobre o HIV, não conto para a minha mãe, pois tenho 

medo de que ela fique doente só de saber disso.” (Idosa 3). 

    “Ninguém da minha família sabe, eles moram no interior e eu aqui na cidade, às vezes fico 

me perguntando: será que só eu estou passando por isso?” (Idosa 4). 

      Segundo Botti et al. (2009), manter o segredo do diagnóstico pode causar uma falsa 

impressão de estar protegido do estigma e preconceito das outras pessoas. Segundo Imber-

Black (1994, p.16), “os segredos representam dilemas éticos que não são resolvidos através 

de ‘regras’ simples”, logo, não revelar o diagnóstico de HIV/AIDS pode ser considerado uma 

forma de enfrentamento ao julgamento da sociedade, medos e humilhações. 

        Estudos demonstram que pessoas na terceira idade que possuem um apoio social 

insuficiente ou frágil tendem a apresentar uma saúde mental prejudicada (Tavares, Marques, 

& Zimmermann, 2019). Sintomas depressivos advindos do isolamento, aumentam os níveis 

de ansiedade e estresse, reduzem a imunidade, e consequentemente, abrem espaço para 

doenças oportunistas (Castanha, Coutinho, Saldanha, & Ribeiro, 2006). É o que podemos 

visualizar na fala da idosa a seguir:  

“Me sinto deprimida em casa, gostaria de vir aqui no posto mais vezes, lá em casa, não 

falamos sobre o HIV, mesmo que o meu marido e meu filho saibam do meu diagnóstico” (Idosa 

6). 

       Os estresses, as ansiedades e os sintomas depressivos podem interferir negativamente 
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na vida do idoso, afetando o seu autocuidado e motivação para aderir à medicação 

antirretroviral, bem como contribuir para o seu isolamento e afastando-o de oportunidades de 

socializar com a sua rede social (Rodrigues, Silva, Ferreira, Silva, & Patricio, 2019).  

Conforme Vieira, Alves e Souza (2012), cada família vai reagir de modo diferente frente 

ao diagnóstico. Com frequência, observa-se um certo afastamento da convivência dos 

membros da família com os idosos. Kantorski, Machado e Bielemann (2004, p.3), ao refletirem 

sobre a família e a convivência com uma pessoa com HIV/AIDS, afirmam que “é conviver 

movimentando-se para além das fronteiras físicas que a doença apresenta”.  

A presença do HIV/AIDS, no contexto familiar, pode gerar situações de grande estresse, 

principalmente, por consequência da falta de informações sobre a doença, receio de não ter 

recursos financeiros para garantir o cuidado da pessoa idosa, medo do contágio do HIV/AIDS 

dentro de casa, o que interfere muito na rotina da família, ocasionando muitas vezes a não 

aceitação do idoso nessas condições de doença (Botti et al., 2009). Na fala a seguir, o idoso 

relata que a sua família e a comunidade onde ele reside sabem que ele é soropositivo, mas 

ele não percebe espaço para falar sobre a sua vivência com o HIV:  

“Lá na minha família e na vila onde eu moro, todo mundo sabe que eu tenho HIV, mas né 

o pessoal é difícil pra conversar sobre isso, ficam te julgando” (Idoso 5). 

       Muito desse preconceito é devido a um desconhecimento da doença, de como se dá o 

tratamento e, também, é claro, da sua crença e regras em relação a AIDS. São apontados, 

como mecanismos psicológicos de enfrentamento a essa situação, a negação e a sublimação 

para enfrentar ameaças que podem vir a ser reais ou não em relação a doença (Silva & 

Tavares, 2015). No decorrer da convivência da família com o idoso soropositivo, pode haver 

instabilidade emocional e sofrimento quando surgem sintomas da doença e, também, pela 

expectativa de vida desse idoso, que pode ser encurtada, caso ele não siga o 

acompanhamento devido (Silveira & Carvalho, 2002). Ao mesmo tempo, devido ao 

preconceito e estigmas sociedade, a família também pode ser um lugar de discriminação e 

exclusão (Souza, Kantorski, & Bielemann, 2004).  

O sistema familiar também vai sentindo os efeitos quando descobre o diagnóstico do 
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familiar idoso, muitas famílias também optam por um silenciamento, principalmente por medo 

de um julgamento social, a família acaba por se proteger da sociedade. Em decorrência desse 

silêncio, é frequente o sentimento de solidão dessas famílias, por não receber apoio de outros 

familiares, amigos ou vizinhos. Muitas vezes, o cuidado com essa família fica com os 

profissionais da saúde que atendem o idoso e, consequentemente, escutam também a família 

(Silva & Tavares, 2015). Segundo os autores Silva, Loreto e Mafra (2017, p.834), “as redes de 

suporte ou apoio social são hierarquizados de pessoas que mantêm entre si laços típicos de 

relações em que se dá e recebe apoio”. Esse suporte fornecido pela rede de apoio torna-se 

imprescindível quando se trata das necessidades do idoso. O ato de cuidar não é apenas 

atender demandas fisiológicas da pessoa que se encontra enferma, mas cuidar também 

consiste em apoiar, estabelecer uma escuta empática, demonstrar sentimentos para que o 

idoso se sinta acolhido e aceito (Botti, Leite, Prado, Waidman, & Marcon, 2009).  

      Mesmo que o envelhecer não seja mais sinônimo de incapacidade, as pessoas que se 

encontram nessa fase da vida estão mais vulneráveis a adquirirem problemas de saúde. 

Desse modo, idosos que possuem uma rede apoio estão mais amparados em relação a 

cuidados, comparado a idosos que se encontram sem essa rede no envelhecer (Camargos & 

Rodrigues, 2008). Na fala a seguir, uma mulher idosa relata que recebeu apoio e foi acolhida 

por suas filhas quando revelou a elas o seu diagnóstico de HIV positivo.  

“Contei para as meninas sobre o HIV! E elas me disseram: Mãe porque tu não nos contou 

antes? Nós nos abraçamos e choramos. Hoje as meninas me ligam: mãe? Tomou teu 

remédio? Quer que a gente te leve na consulta? Umas queridas! Combinamos de não contar 

para ninguém e manter o segredo entre nós.” (Idosa 2).  

       O suporte da família para o idoso que convive com o HIV/AIDS é importante para a 

mudança de hábitos, abandono de comportamentos que coloquem o idoso em risco e, 

também, para a adesão ao tratamento. A família afeta positivamente a autoimagem e a 

autoconfiança do sujeito que se encontra com HIV/AIDS, o contexto familiar pode contribuir 

muito para o fortalecimento da pessoa e para ela conviver com a doença da melhor forma 

possível (Botti et al., 2009). Buscar ajuda ou apoio é uma reação muito comum quando o ser 
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humano encontra-se em situação de vulnerabilidade. A gerontologia classifica as redes de 

apoio em “formais e informais”. As redes de apoio formais compreendem os locais que 

prestam atendimento ao idosos como hospital, atendimento domiciliar, asilos entre outros 

serviços destinados a essa população. Já as redes de apoio informais são compostas pelas 

redes de relacionamento do idoso como a família, amigos, vizinhos e comunidade a qual ele 

pertence (Andrade, Silva, & Santos, 2010).  

Nesse sentido, a família pode se tornar um importante recurso em diferentes níveis, 

realizando conexões com os serviços de saúde, auxiliando na busca por uma melhor 

convivência com a doença e contribuindo para a adesão às terapias indicadas. Sendo assim, 

a família pode ser considerada como um sistema de saúde. Segundo Sousa, Kantorski e 

Bielemann (2004, p.1), “Cada família movimenta-se de forma singular, interpretando a 

situação a partir de sua cultura, seus códigos e suas regras, que irão influenciar o 

comportamento e o processo de comunicação entre seus membros”. É importante abordar 

essa questão dentro de uma perspectiva sistêmica, ou seja, com o olhar mais ampliado para 

o sistema maior, pois o comportamento de um membro da família influencia no 

comportamento dos outros integrantes do sistema (Calil,1987).  

 

Intervenções com Familiares de Idosos Soropositivos a partir da Abordagem 

Sistêmica 

       Ao longo dessa escrita, podemos compreender que cada família vivencia a experiência 

da convivência com um idoso soropositivo de uma forma singular (Sousa, Kantorski, & 

Bielemann, 2004). A falta de informação sobre a doença e o estigma que ela carrega 

prejudicam na revelação do diagnóstico e, consequentemente, no cuidado que a rede de 

apoio possa oferecer. Conforme Bielemann (2002, p.242), “o adoecer consiste num momento 

de introspecção, análise e reflexão, que pode contribuir para o aprimoramento do ser humano 

e que na doença sobressai o viver sendo acentuada a busca de manter a vida”.   

       Ampliar o olhar para a família do idoso soropositivo é poder compreender os limites e as 

potencialidades do contexto familiar no enfrentamento de uma doença crônica e, assim, 
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também contribuir no fortalecimento dos vínculos dos integrantes desse sistema (Souza, 

Kantorski, & Bielemann, 2004). Estudos apontam para a importância de profissionais da saúde 

estarem preparados para trabalhar também com familiares e cuidadores de idosos 

soropositivos, seja auxiliando nas orientações sobre saúde na terceira idade, manejo com a 

pessoa idosa, ou, até mesmo, permitindo um espaço de acolhimento e de escuta para essas 

famílias e/ou cuidadores (Aguiar et al., 2020; Almeida & Labrocini, 2007).  

        Segundo Böing, Crepaldi e Moré (2009, p.835), “pensar sistematicamente implica, 

portanto, reconhecer o sujeito no seu contexto; não significa negar os fenômenos 

intrapsíquicos, mas sim, buscar compreender e trabalhar os fenômenos psíquicos de uma 

complexa rede de relações interpessoais”. Os processos de intervenção na abordagem 

sistêmica são mais voltados ao “como” as pessoas interagem entre si e não ao “porque” das 

ações, sempre buscando modos de se relacionar mais saudáveis, realizando mudanças seja 

na saúde no indivíduo, nas relações familiares ou na comunidade (Moré, 2000).  

       Assim, terapeutas que utilizam o pensamento sistêmico como ferramenta de trabalho 

reconhecem o contexto no qual o sujeito está inserido, compreendendo os fenômenos 

psicológicos não com o olhar centrado somente no indivíduo, mas também nas redes e 

relações que o tecem e o constituem (Böing, Crepaldi, & Moré, 2009). Essa abordagem tem a 

propriedade de permitir a reflexão de muitos processos da relação idoso e família, uma vez 

que se respalda em amplo instrumental teórico para intervir em muitos aspectos relacionais, 

em especial no contexto do HIV/AIDS em idoso. Quando abordamos as questões 

relacionadas ao tema do idoso soropositivo e suas repercussões no sistema familiar, estamos 

diante de uma situação de grande complexidade. 

O terapeuta vai se confrontar com temas recorrentes no sistema familiar que incluem, em 

especial, segredos, comunicação intrafamiliar, rituais, transgeracionalidade, entre outros. Os 

segredos são constantes nas famílias e são utilizados como recursos para evitar que alguns 

temas venham a ser revelados e ameacem o sistema. Esses podem ter a função de proteção 

de membros da família, mas também podem acarretar afastamento entre membros quando 

ocorre desconfianças de que algo está sendo escondido e não revelado (Papp,1994).        
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A literatura científica tem amplamente evidenciado a importância da comunicação para o 

sistema familiar e a maneira como ela interfere nas relações familiares. O contexto familiar é 

um campo rico em aprendizagens sobre se comunicar, em que se aprende a interagir, de onde 

emergem emoções diversas e o sentimento de pertencimento ou não do sistema familiar 

(Relvas,1996). Segundo Watzlawick, Beavin e Jackson (1973), toda ação traduz-se em 

comunicação e todo comportamento envolve uma interação.  

A comunicação é um fator determinante para facilitar as relações familiares. Outro ponto 

importante no trabalho terapêutico com famílias é entender que a família é a primeira 

instituição na qual exercitamos conviver socialmente e, também, na qual aprendemos 

ensinamentos que levamos para além da infância. Podemos considerar que 

transgeracionalidade significa os processos que são transmitidos através de gerações, 

estando presente no transcorrer da história da família (Falcke & Wagner, 2005). O conjunto 

de heranças familiares que o indivíduo traz consigo e, também, as heranças que ele recebe 

seja no contexto social, econômico ou cultural irão contribuir para a construção da sua 

identidade (Maluschke-Blucher, 2008). 

          É dentro dessa perspectiva que a abordagem sistêmica auxilia nessa compreensão do 

idoso com HIV/AIDS, considerando as heranças que ele carrega através de gerações 

anteriores e a forma como influencia as suas relações atuais (Muniz & Eisenstein, 2009). 

Sendo assim, compreendendo os modelos transgeracionais do sujeito idoso será possível 

compreender a origem de muitos comportamentos e recursos utilizados por ele para o 

enfrentamento nessas situações.  

          Em relação aos rituais no contexto familiar, Imber-Black (2003) afirma que estes são 

onipresentes, acontecem no cotidiano dos sujeitos e acompanham os indivíduos desde o 

nascimento até a morte. Os rituais possuem a finalidade de manter e alterar relações, 

demarcando etapas que podem ser transições simples do cotidiano ou transições que 

registram eventos fundamentais do ciclo de vida, recuperar-se de traumas e perdas nos 

relacionamentos, expressar crenças, conceder significados e celebrar momentos marcantes 

na vida de um sujeito. Torna-se necessário auxiliar as famílias a refletirem sobre os seus 
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rituais, questionar sobre a importância de um determinado ritual e seu significado para aquele 

sistema familiar e, assim, contribuir com que elas possam criar novos rituais necessários e 

pensar em modificar rituais já existentes.  

       Ao revisar os principais pressupostos teóricos sistêmicos aliados à prática profissional da 

autora do presente trabalho, com famílias de idosos soropositivos, entendemos que esse 

referencial poderá oferecer um instrumental e ferramentas para abordar as questões mais 

relevantes desse contexto, uma vez que ele possibilita uma compreensão do fenômeno de 

forma mais abrangente. 

 

Considerações Finais  

        Este trabalho partiu da premissa de contribuir na reflexão sobre as repercussões de um 

diagnóstico de HIV/AIDS nas famílias de idosos soropositivos e, também, trazer possíveis 

intervenções a partir da abordagem sistêmica. Compreender os diferentes processos que 

acometem os pacientes e suas famílias é essencial para uma abordagem acolhedora, sensível 

e compreensiva dos fenômenos que os profissionais de saúde possam identificar nas famílias 

de idosos que atendem. O envelhecer com HIV/AIDS pode trazer significativas mudanças do 

ser e estar no mundo e nas experiências vivenciadas.   

       A convivência com HIV/AIDS é única para a pessoa que convive com essa doença e para 

a sua família, entretanto a literatura e a prática profissional em um serviço público de saúde 

apontam para similaridades no modo como os indivíduos e famílias enfrentam o problema.  O 

instrumental sistêmico contribui para a compreensão desses fenômenos dentro de uma 

perspectiva relacional. Ressalta-se também a importância da aproximação de serviços de 

saúde a fim de que possam oferecer um espaço de acolhimento e escuta em um momento 

tão delicado que é a convivência com um familiar idoso com doença crônica. Ao realizar esse 

estudo, observamos uma lacuna em estudos sobre famílias de idosos soropositivos dentro 

dessa perspectiva sistêmica. Dessa forma, sugere-se mais produções acadêmicas na área de 

famílias e idosos com HIV, principalmente envolvendo a abordagem sistêmica, oferecendo, 

assim, suporte para intervir com as famílias nos mais diversos espaços. 
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Estudo de Caso Clínico 

The Contributions of Narrative Therapy in the Care of Elderly Patients: a Clinical Case 

Study 

Michele Klotz da Rosa22 

Débora Silva de Oliveira23 

 

Resumo 

O presente artigo tem por objetivo apresentar as possíveis contribuições e limitações da 

terapia narrativa no atendimento a pacientes idosos, grupo populacional em crescimento nas 

últimas décadas que apresenta significativa vulnerabilidade para doenças mentais, além de 

vivência mais frequente de perdas e lutos. A partir de estudo de caso clínico com uma paciente 

idosa em atendimento num serviço-escola de Psicologia, são apresentadas as narrativas de 

vida saturadas de problema da paciente, que chega à terapia apresentando sintomas 

depressivos e ansiosos. O levantamento dos aspectos teóricos deu-se por meio de revisão 

narrativa, que viabilizou a análise crítica de materiais relacionados às questões do ciclo vital 

familiar, do processo de envelhecimento, das repercussões do envelhecimento na saúde 

mental e das possíveis contribuições (e limitações) da terapia narrativa desenvolvida por 

White e Epston no atendimento à população idosa. Adicionalmente, foram apresentadas 

intervenções voltadas a favorecer a transformação das narrativas problemáticas, bem como 

a contribuir para o processo de elaboração do luto, um dos aspectos mais presentes nas 

 
22 Acadêmica do curso de Psicologia da Escola de Ciências da Saúde e da Vida, da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Coautora do artigo, que é requisito para aprovação na 
disciplina de Supervisão de Estágio B1. 
23 Coautora do presente artigo. Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Maria 
(2003) e em Sistemas de Informação pela Universidade Franciscana de Santa Maria (2000). Concluiu 
mestrado em Psicologia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2006) 
e doutorado por este mesmo Programa de Pós-Graduação na UFRGS (2010). É especialista em 
Terapia de Família e de Casal pelo Instituto da Família de Porto Alegre – INFAPA (2008) e em Psicologia 
Jurídica pela Faculdade do Ministério Público do Rio Grande do Sul (2009). Faz parte do corpo docente 
da Graduação em Psicologia da Escola de Ciências da Saúde e da Vida da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). É supervisora e coordenadora do Serviço de Psicologia do 
Centro de Reabilitação em Fissura Labiopalatina (CERLAP), da Faculdade de Odontologia da Escola 
de Ciências da Saúde e da Vida da PUCRS. 
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famílias no estágio tardio de vida. Externalizando o problema e apresentando a paciente às 

suas narrativas saturadas de problema, foi iniciada a desconstrução de algumas dessas 

narrativas problemáticas, em busca de resultados únicos, ou seja, de elementos de sua 

história que, por serem dissonantes dos discursos dominantes, vinham sendo por ela 

ignorados, sustentando seus sintomas psicopatológicos.   

Palavras-chave:  Terapia Narrativa, ansiedade, depressão, luto, idosos  

 

Abstract 

The present article aims to present the possible contributions and limitations of Narrative 

Therapy in the care of elderly patients, a population group that has been growing in the last 

decades and which presents significant vulnerability to mental illnesses, in addition to a more 

frequent experience of losses and mourning. Based on a clinical case study with an elderly 

patient in attendance at a Psychology School Service, this study presents the problem-

saturated stories brought by the patient, who arrives at therapy with depressive and anxious 

symptoms. The survey of the theoretical aspects that were articulated to the clinical case 

presented took place through a narrative review, which enabled the critical analysis of 

materials related to issues of the family life cycle, the aging process, the repercussions of aging 

on mental health and of the possible contributions (and limitations) of the Narrative Therapy 

developed by White and Epston in serving the elderly population. Additionally, were addressed 

interventions aimed at favoring the transformation of these narratives, as well as contributing 

to the process of mourning, one of the most presents aspects in families in the late stage of 

life. Externalizing the problem and introducing the patient to her problem-saturated stories, we 

tried to start deconstructing some of these problematic narratives, in order to go in search of 

the unique results, that is, the elements of her story that, being dissonant of the dominant 

speeches, had been ignored by her, sustaining her psychopathological symptoms. 

Keywords: Narrative Therapy, anxiety, depression, mourning, elderly 
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Introdução  

O presente artigo buscou introduzir, inicialmente, dados estatísticos sobre o 

envelhecimento populacional, a prevalência de transtornos mentais entre a população idosa 

(enfatizando a probabilidade de agravamento das taxas de prevalência em virtude da 

pandemia) e a frequente vivência de perdas e lutos inerentes à referida fase do ciclo vital. Na 

sequência, foram brevemente apresentadas a estrutura da Terapia Narrativa de Michael 

White24 e David Epston25, algumas de suas principais intervenções e possíveis limitações ao 

seu uso.   

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a expectativa de vida da população 

tem aumentado significativamente nos últimos 50 anos. Estima-se que até 2050, a população 

idosa no mundo atingirá 1,25 bilhão de pessoas, correspondendo a 22% da população total 

(Teixeira, 2017). Até 2025, a OMS prevê que o Brasil terá a sexta maior população de idosos 

do mundo (OMS, 2005). Esse crescimento no Brasil e, em especial no Estado do Rio Grande 

do Sul, também é retratado nos dados projetados pelo IBGE (2020), que estima que até 2060 

corresponderá a 25,49% e no Rio Grande do Sul a 29%. 

Ainda que se considere o processo de envelhecimento a partir de uma perspectiva mais 

otimista em termos de vitalidade e de funcionamento físico e psíquico, sabe-se que adultos 

acima de 65 anos de idade têm sido o grupo mais suscetível a doenças mentais (Walsh, 1995). 

Dentre os principais quadros presentes, estão as doenças cerebrais orgânicas, a depressão 

e a ansiedade (Teixeira, 2017). Ademais, podem se apresentar estados paranoides e risco de 

suicídio. Todos esses quadros costumam derivar justamente das dificuldades da família em 

se adaptar às transições e tarefas desse estágio tardio de vida (Walsh, 1995).  

 
24 Michael Kingsley White nasceu em 1948 na Austrália e faleceu em 2008 nos EUA. Assistente social 
graduado na University of South Australia em 1979, atuou como assistente social psiquiátrico no 
Hospital Infantil de Adelaide antes de iniciar seu trabalho como terapeuta familiar junto ao Dulwich 
Centre no início dos anos 1980. Em 1990, publicou, em parceria com David Epston, o livro Narrative 
Means to Therapeutic Ends, considerado o marco fundador da Terapia Narrativa.  
25 Nascido em 1944, no Canadá, David Epston iniciou seus estudos na University of British Columbia. 
Ao se mudar para a Nova Zelândia, concluiu seu bacharelado em Sociologia e Antropologia na 
Universidade de Auckland. De 1981 a 1987, atuou como terapeuta familiar consultor no Leslie Centre, 
em Auckland. Desde então, atua como codiretor do The Family Therapy Centre em Auckland.  
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Segundo Walsh (1995), a adaptação da família as transições e tarefas no estágio tardio 

de vida está diretamente relacionada aos padrões familiares que foram sendo desenvolvidos 

ao longo da vida no intuito de manter a estabilidade e a integração do sistema familiar. Mesmo 

que alguns desses padrões tenham sido adequados em um dado momento para a família, 

eles podem vir a se tornar disfuncionais diante da mudança do momento do ciclo vital de cada 

um de seus membros. O principal desafio das famílias nesse estágio costuma ser justamente 

a aceitação das mudanças nos papéis geracionais, sobretudo para a geração do meio, para 

quem a mudança do status relacional com os pais idosos costuma ser ainda mais desafiadora.  

Dentre as tarefas principais desse estágio, que costuma ser inaugurado com a saída do último 

filho de casa (o momento do ninho vazio), estão aspectos como: (i) o reencontro do casal 

enquanto díade; (ii) os ajustamentos relativos à aposentadoria e à perda de papéis sociais até 

então desempenhados; (iii) a perda de amigos e parentes; (iv) a viuvez, com toda a dificuldade 

de reorganização da vida para o cônjuge sobrevivente; (v) o declínio do vigor físico e o 

surgimento de problemas de saúde (algumas vezes impondo limitações nos hábitos e 

mudanças de rotina significativos); (vi) dificuldades financeiras, rearranjos de moradia e a 

eventual dependência de cuidadores, e; (vii) a incorporação de novos membros na família 

(por casamentos, nascimentos etc.).   

Consoante visto, são inúmeras adaptações requeridas, tanto para a geração idosa, 

quanto para as gerações mais jovens, que, ao mesmo tempo que vivenciam as questões 

típicas do seu ciclo de vida individual e familiar, precisam lidar com a interação geracional 

cruzada (Walsh, 1995). Outros aspectos frequentemente vivenciados são situações 

envolvendo perdas e lutos, as quais costumam se intensificar em contextos de pandemia, 

como o atual, no qual também se estima um aumento da incidência de transtornos psíquicos 

de modo geral (OMS, 2009).  

Nesse sentido, buscar-se-á refletir sobre as possíveis contribuições (e limitações) da 

Terapia Narrativa de White e Epston (1990) para o trabalho com indivíduos no estágio tardio 

de vida. Acredita-se no potencial desse modelo para o trabalho com essa fase do 

desenvolvimento sobretudo pela sua capacidade mais sofisticada de introspecção e reflexão, 
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com a qual se torna possível trabalhar na elaboração de uma narrativa coerente. Nesse 

trabalho, busca-se reinterpretar o passado, selecionar e dar forma a antigas memórias, e 

reafirmar a importância dos eventos passados na busca de um sentido de coerência para o 

presente (Cárdenas & Del Valle, 2015; Erickson, 2000; Izquierdo, 2005; Martín, 2008; 

Ocampo, & Londoño, 2007; Woodhead, Ivan, & Emery, 2013).  

Outros aspectos que reforçam o potencial do modelo narrativo para o trabalho com idosos 

são: (i) o fato do foco de intervenção estar na transformação da narrativa problemática que 

costuma estar subjacente aos problemas psicológicos; (ii) a alta prevalência de quadros 

depressivos e ansiosos, quadros estes nos quais a terapia narrativa vem sendo utilizada de 

forma exitosa (Batista et al., 2018), e; (iii) a presença mais frequente de lutos e perdas nesse 

estágio do ciclo vital (Walsh, 1995). 

Indispensável ressalvar, no entanto, que a efetividade da terapia narrativa pressupõe que 

as competências narrativas do cliente estejam preservadas (o que nem sempre ocorre com 

um cliente idoso) e que a história de vida seja contada a partir da influência de uma narrativa 

dominante. Também pressupõe, para que o trabalho de desconstrução que é realizado na 

terapia narrativa possa acontecer, que a história de vida tenha sentido e seja construída em 

torno de um tema central que organize a experiência, conferindo uma estrutura à narrativa. 

Consoante Batista et al. (2018), nas histórias de vida caracterizadas pelo sentimento da vida 

não ter sentido ou ter sido um desperdício (histórias sem sentido), procura-se aumentar o 

sentido de agência pessoal do cliente e, nas histórias caóticas (desestruturadas), o trabalho 

acaba sendo mais voltado para a organização dos episódios de vida mais relevantes. 

O pressuposto básico de White e Epston é de que os dilemas apresentados pelos 

indivíduos costumam ser construídos por meio da linguagem, não residindo, portanto, dentro 

dos próprios indivíduos. É justamente por meio das histórias que são contadas e recontadas 

nas suas relações com outras pessoas histórias que são influenciadas por aspectos históricos, 

sociais e culturais (os chamados discursos dominantes), que, aos poucos, os indivíduos vão 

atribuindo sentido às suas experiências. Nas psicopatologias, são justamente esses sentidos 

atribuídos que costumam ser problemáticos (Morgan, 2007).  
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Por meio das práticas narrativas, busca-se explorar histórias que possam nunca ter sido 

contadas acerca do problema ou da experiência vivida. Histórias que, por serem dissonantes 

do discurso dominante e da narrativa saturada de problema, vêm sendo desconsideradas.  

O processo terapêutico, nessa abordagem, dá-se em três fases  que, segundo Batista et 

al. (2018), não são delimitadas, nem estanques, movimentando-se dinamicamente a todo 

momento, são elas: 

• Desconstrução: em que se trabalham estratégias que visam questionar as “verdades” 

do indivíduo que sustentam a narrativa saturada de problema.  

• Reconstrução: em que se objetiva a construção de narrativas alternativas, 

compreendendo outras formas de se relacionar com o problema. 

• Consolidação: em que se busca justamente consolidar a narrativa de mudança no dia 

a dia do indivíduo (Batista et al., 2018).  

Em relação às estratégias de trabalho comumente utilizadas no processo terapêutico e 

utilizadas no presente artigo, serão apresentadas a externalização do problema e a reautoria. 

Além disso, será apresentado o re-membering, estratégia presente, sobretudo, no trabalho 

com situações de luto. 

(i) Desconstrução da Narrativa Saturada de Problema via Externalização do 

Problema 

Segundo Lomando e Sigaran (2018), na externalização do problema, busca-se separar a 

identidade do paciente do problema por ele trazido. Ao invés de se trabalhar com uma 

“paciente depressiva” (ou seja, com o sintoma / patologia adjetivando a pessoa), costuma-se 

trabalhar a patologia (depressão) enquanto um substantivo, algo externo ao paciente com o 

qual este necessita lidar. Essa técnica é realizada em quatro passos:  

a) definição particular do problema pelo paciente: momento em que o nomeia, atribui-lhe 

características (como tamanho, forma, cheiro, cor, gênero, aspecto etc.), identifica situações 

gatilho em que aparece, observa táticas, estratégias, planos e falas que costumam ser 

utilizados;  
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b) mapeamento dos efeitos do problema: momento em que o paciente elenca as 

consequências (sentimentos, impactos nas relações, dificuldades etc.) que o problema 

acarreta os diversos contextos de sua vida, bem como seus objetivos, sonhos, valores, 

perspectivas futuras de vida, enfim, naquilo que realmente importa em sua vida;  

c) avaliação dos efeitos da atividade do problema: momento em que se convida o 

paciente para se posicionar frente aos efeitos que o problema tem causado em sua vida;  

d) justificação da avaliação: momento em que o paciente reflete sobre como o problema 

o afasta de seus valores e princípios. 

Na desconstrução da narrativa problemática, via de regra, surgem detalhes tais como 

intenções do indivíduo de se relacionar de forma diferente com o problema no futuro, 

comportamentos, emoções ou atitudes que desafiam a lógica do problema, o que White e 

Epston denominaram “Resultados Únicos”. Esses resultados únicos são justamente um meio 

para viabilizar o processo de reautoria, compreendendo o desenvolvimento de novos 

significados e novas experiências que acabaram sendo inicialmente desprezados pela 

influência da narrativa dominante (Batista et al., 2018).  

(ii) Reconstrução e Reautoria 

Nessa fase, busca-se favorecer a emergência de “Resultados Únicos”, as suas 

elaborações e a posterior reflexão desses aspectos (inicialmente dissonantes do discurso 

dominante e por isto desprezados) numa narrativa alternativa que seja coerente para o 

indivíduo. O principal foco, nessa fase, consiste na descrição dos sentimentos, dos 

comportamentos e das ações e de como o indivíduo acredita que seus Resultados Únicos são 

assimilados pelas pessoas que lhe são significativas (Batista et al., 2018). 

Em outras palavras, parte-se do pressuposto de que para cada história contada pelo 

indivíduo (no caso das patologias e das narrativas saturadas de problemas), há muitas outras 

que estão silenciadas e que, muitas vezes, contradizem à narrativa dominante contada sobre 

o problema, sobre a experiência de vida ou sobre o self. No trabalho terapêutico, essas 

histórias não contadas (histórias alternativas) costumam ser investigadas visto que acabaram 

não ganhando notoriedade. Busca-se associar tais experiências a outras que também 
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desafiem a história saturada de problema, de modo que a história alternativa ganhe maior 

relevância, tornando-se menos vulnerável ao esquecimento e mais consistente (Vilela & 

Souza, 2020).  

(iii) Consolidação da Narrativa Alternativa 

A terceira fase do processo terapêutico tem por objetivo expandir e validar a narrativa 

alternativa construída na fase anterior, tendo em mira a construção de uma identidade 

alternativa para o indivíduo. É o momento em que as histórias alternativas precisam se 

concretizar no exterior para atingirem seu pleno potencial transformador. Segundo Batista et 

al. (2018), estratégias que costumam ser utilizadas nesta fase são: (i) batizar a nova narrativa 

(contrastando-a com a narrativa saturada de problema); (ii) criar audiências para a nova 

narrativa (buscando a validação social para a nova narrativa formulada no processo de 

reautoria), e; (iii) fomentar a reflexão e ancorar a mudança (o que costuma ser realizado por 

meio de cartas, nas quais se documenta o processo terapêutico e as novas narrativas). 

(iv) Re-membering e o Trabalho com o Luto 

O re-membering foi um conceito introduzido por Michael White a partir das ideias da 

antropóloga Barbara Myerhoff. White constrói uma metáfora relacionada ao que denominou 

“clube da vida”. Cada indivíduo tem o seu “clube da vida”, que é composto por pessoas vivas 

ou falecidas, personagens, animais, enfim, por todos aqueles que contribuíram para a 

construção do indivíduo como ele é, compreendendo, inclusive, suas crenças e seus valores. 

Considera-se que esses elementos do clube, por meio de suas diferentes ações e discursos, 

influenciam o modo de atuar e de viver do indivíduo (White, 2005).   

Por meio do re-membering, o indivíduo é convidado a retomar e reorganizar quem são os 

membros do seu clube, já que o grau de importância e influência pode ser diferente ou mesmo 

se modificar com o passar dos anos. O pressuposto por trás da metáfora do clube da vida é 

o fato de o self ser construído nas relações, sendo, portanto, algo dinâmico.  

No re-membering, o terapeuta trabalha perguntas voltadas a identificar quem são os 

membros de “clube da vida” e busca promover a reflexão sobre uma eventual necessidade de 

reorganizar o grupo de membros e/ou as suas funções (White, 2005). Essa estratégia mostra-
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se bastante útil no trabalho de elaboração de processos de luto, seja na reorganização de 

funções ou participantes do clube, seja favorecendo a compreensão de que mesmo falecidos 

podem seguir sendo membros importantes no “clube da vida” (Batista et al., 2018).   

Segundo Carr e White (1998), a expressão “re-membering” refere-se menos a um 

recordar do falecido e mais à ideia de um “voltar a ser membro” do clube. Nesse sentido, 

propõem a substituição da metáfora “dizer adeus” (comumente trabalhada em contextos de 

luto) pela metáfora “dizer olá novamente”. A proposta é de reintegração dos falecidos na vida 

do enlutado, mantendo viva a voz daqueles que se foram. Sustentam, ainda, que algumas 

reações negativas nas abordagens mais tradicionais do luto poderiam ser justamente um 

reflexo dessa necessidade dos enlutados de recordar seus falecidos e incorporá-los em suas 

vidas.  

Importante notar que diferentemente de outras abordagens sistêmicas que têm como foco 

promover a diferenciação do self em relação à família de origem (a fim de evitar possíveis 

influências negativas), no modelo narrativo, a família e a rede social são vistas como um 

recurso e não como um déficit. Busca-se ajudar o indivíduo a encontrar membros da sua rede 

que tenham vivido experiências similares, incentivando tais relações como fonte de apoio 

social e um recurso na resolução de problemas (Carr & White, 1998).  

Ao articular os elementos teóricos anteriormente expostos, o presente artigo tem por 

objetivo refletir sobre as possíveis contribuições e limitações da terapia narrativa no 

atendimento a pacientes idosos a partir de um estudo de caso clínico, grupo populacional em 

crescimento nas últimas décadas, que apresenta significativa vulnerabilidade para doenças 

mentais, além de vivência mais frequente de perdas e lutos. 

 

Método 

O presente artigo, de natureza qualitativa, consiste em um estudo de caso único e clínico. 

Estudos de caso mostram-se especialmente interessantes nas pesquisas relacionadas à 

psicoterapia na medida em que favorecem a compreensão sobre o processo de mudança, 
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permitindo uma análise longitudinal e subjetiva do encontro terapêutico (Hilliard, 1993; 

Serralta, Nunes, & Eizirik, 2011).  

Para o levantamento dos aspectos teóricos, primeiramente, foi realizada uma revisão 

narrativa mediante a identificação e seleção de livros e artigos científicos (preferencialmente 

dos últimos cinco anos) relacionados às temáticas tratadas ao longo do artigo. Tal método 

mostrou-se adequado na medida em que se tinha como objetivo realizar uma análise crítica 

de materiais para produção de conclusões de cunho mais qualitativo (Rother, 2007). 

A partir dos elementos teóricos identificados, buscou-se articulá-los com os aspectos 

trabalhados no caso clínico, que compreendeu o atendimento individual sistêmico de uma 

paciente idosa com a seguinte configuração familiar: 

  

Os atendimentos com a paciente ocorreram em um serviço-escola de Psicologia 

vinculado a uma universidade localizada no município de Porto Alegre e foram conduzidos em 

coterapia pela autora deste artigo, entre os meses de outubro e dezembro de 2020, sem 

equipe reflexiva tendo em vista as limitações sanitárias impostas pela pandemia.  

 

Discussão do Caso 

Laura (nome fictício) viveu com seu companheiro (de quem cuidava há vários anos por 

conta de uma doença degenerativa) em uma configuração familiar recasada (Carter & 

McGoldrick, 1995) que perdurou por décadas até sua morte, que ocorreu ao longo dos 

atendimentos. A relação com o companheiro foi marcada por hostilidade e por diversas 

infidelidades conjugais. Referia-se a ele como sendo alguém egoísta (só pensando nas suas 
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próprias necessidades). A filha do casal havia acabado de deixar a casa dos pais, de modo 

que a família vivia o momento do “ninho vazio”.  

Os lutos foram presentes nas reflexões de Laura no sentido de que estava em luto por 

seu pai (falecido há poucos meses), pela saída da filha de casa, por amizades com quem 

perdera contato, além do luto (inicialmente antecipatório) por seu companheiro. De acordo 

com Walsh (1995), algumas das principais mudanças do estágio tardio de vida são os lutos 

vividos pelo ninho vazio (que costuma ser o marco inicial deste estágio), a morte de parentes, 

os problemas de saúde (que no caso foram do companheiro da paciente, que era por ela 

cuidado e que acabaram impondo limitações nos hábitos da família e mudanças de rotina 

significativos), e a posterior adaptação à viuvez.   

As principais temáticas trazidas pela paciente se referiam à saudade do pai, ao cansaço 

em relação aos cuidados do companheiro e às dificuldades na relação com a filha e seu 

parceiro, situações que, segundo Walsh (1995), normalmente demandam adaptações tanto 

por parte dos membros idosos da família quanto dos mais jovens. Ainda de acordo com Walsh, 

o estado depressivo decorrente desse cenário poderia ocorrer, entre outros aspectos, 

justamente da dificuldade de adaptação às transições e tarefas desse estágio tardio da vida. 

Por outro lado, ao mesmo tempo que vivenciava algumas perdas típicas do seu momento 

de vida, sua filha também se tornava independente, saindo da casa dos pais, algo que também 

era esperado para o seu momento do ciclo vital. Esse evento, que foi vivenciado como uma 

crise, reflete justamente a complexidade da interação geracional cruzada descrita por Walsh 

(1995). Uma complexidade relacionada aos membros lidarem cada um com as questões 

típicas do seu ciclo de vida individual e familiar, ao mesmo tempo que lidam com as questões 

típicas do ciclo de vida individual e familiar dos outros membros.  

Diante do falecimento de seu companheiro, sentimentos de tristeza (pela perda), de alívio 

(pela sobrecarga que havia cessado), de raiva (pelas dificuldades jurídicas relacionadas ao 

inventário e decorrentes de nunca terem sido oficialmente casados) e de esperança (de iniciar 

uma nova etapa de sua vida) foram os principais aspectos trabalhados. Pode-se identificar 

que as competências narrativas da paciente estavam preservadas e que suas histórias de 
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vida foram contadas a partir da influência de discursos dominantes. Tais aspectos, consoante 

Batista et al. (2018), são essenciais para a efetividade da terapia narrativa, a qual não se 

mostra indicada no trabalho com pacientes com competências narrativas comprometidas (as 

vezes presentes em pacientes idosos), bem como diante de narrativas de vida caóticas ou 

sem sentido. 

Outro aspecto trazido pela paciente foi a temática do desejo de viver uma nova vida, a 

qual a todo momento vinha sendo “bloqueada”, segundo ela, por circunstâncias alheias à sua 

vontade. Cita como exemplo a própria pandemia que acabou comprometendo seus planos de 

desfrutar a vida e reduziu seu contato social. De modo geral, ressentia-se por não ter sido 

“bem-sucedida” como outras amigas de sua juventude, sugerindo uma narrativa saturada de 

problema a ser desconstruída ao longo do processo terapêutico.  

De acordo com White e Epston (1990), narrativas problemáticas incorporam diferentes 

interpretações da realidade, que são diretamente influenciadas pelos discursos dominantes 

na cultura do indivíduo, dando um sentido de coerência à sua vida. No caso da narrativa 

anterior, nota-se a influência de um discurso dominante sobre o que é ser bem-sucedido e 

uma narrativa saturada de problema que exclui a paciente do espectro de pessoas bem-

sucedidas. Para a desconstrução dessa narrativa, movimento ainda não explorado com a 

paciente, White e Epston (1990) sugerem a exploração de histórias que podem nunca ter sido 

contadas acerca da experiência vivida, histórias que, por serem dissonantes do discurso 

dominante e de sua narrativa saturada de problema, têm sido por ela desconsideradas. 

Visivelmente deprimida, Laura trouxe ao longo dos atendimentos narrativas saturadas de 

problemas que, de fato, pareciam sustentar seu quadro depressivo. Trouxe que na infância 

era “a rebelde” da casa e a “culpada” de tudo que acontecia em seu entorno. Ao longo de sua 

vida, narrativas em que se configura como culpada aparecem em muitos outros momentos. 

Como “culpada” pela destruição do primeiro casamento do companheiro (uma vez que tivera 

um relacionamento extraconjugal com esse), “culpada” por ter aberto mão de sua profissão 

para cuidar da casa, do companheiro e da filha, “culpada” por ter “traumatizado” a filha ao 

fazê-la presenciar seus momentos de desregulação emocional, “culpada” por ter permanecido 
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ao lado, e depois cuidado por tanto tempo, de um companheiro que a traía, “culpada” por não 

estar cuidando pessoalmente da mãe adoecida, entre outras culpas.  

Tais narrativas, que adjetivam de forma pejorativa a sua identidade, demandaram 

justamente o trabalho de externalização do problema, conforme referido por Lomando e 

Sigaran (2018), a fim de separar a identidade da paciente do problema por ela trazido. Esse 

problema (de sentir-se sempre como a “culpada”) foi sendo construído ao longo de sua vida, 

na medida em que ia atribuindo sentido às suas experiências. Esse sentido acabou sendo 

problemático, dando margem ao surgimento de um estado de depressão, tal como sustentado 

por Morgan (2007).  

Possivelmente influenciando a construção dessas narrativas problemáticas, observam-se 

novamente discursos dominantes, tais como: culpar a separação de um casal a uma terceira 

pessoa que interfere na relação (desconsiderando a causalidade circular que costuma 

conduzir à infidelidade e ao rompimento); discursos feministas que desafiaram o papel 

tradicional da mulher como cuidadora “do lar” (quando se culpa por ter aberto mão de sua 

profissão); e discursos psicológicos prescritivos de como ser uma boa mãe e uma boa filha, 

dentre outros.  

Em relação à sua família de origem, relata sua história com especial ênfase às relações 

de cuidado. Relações que mais se davam numa perspectiva de obrigação que sobrecarrega 

do que de um genuíno desejo de cuidar. Novamente, narrativas problemáticas sustentadas 

por discursos dominantes. Na busca de aspectos transgeracionais, identificou-se a mãe da 

paciente como a cuidadora exclusiva de vários filhos, sempre sobrecarregada pelo fato de o 

marido estar ausente em razão do trabalho. Já adulta, a paciente conta do processo de 

adoecimento de sua mãe, que trouxe severas limitações, fazendo com que seu pai 

(inicialmente ausente) passasse a ser o exclusivo cuidador da esposa.  

Mais uma vez, o cuidado é trazido como obrigação, sobrecarga inescapável socialmente 

atribuída ao cônjuge, caracterizando uma narrativa problemática influenciada por um discurso 

dominante. Sua mãe, até então a exclusiva e “sobrecarregada cuidadora” dos filhos, passa 

então a ser a “egoísta”, por demandar cuidados e “não permitir o marido viver sua vida”. 
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Narrativa análoga ao cuidado de seu pai com sua mãe aparece na sua relação de cuidado 

com o falecido companheiro, o qual também foi descrito como “egoísta”, e igualmente 

encarado como obrigação que a sobrecarregava. A obrigação de cuidado da mãe adoecida 

também surgiu sob forma de “culpa por não a estar cuidando” pessoalmente. Nesta narrativa, 

relembra que quando seus avós adoeceram, sua mãe os cuidou pessoalmente até o fim, sem 

deixar os cuidados da casa, do marido e dos filhos. Observa-se aí mais um discurso 

dominante (White & Epston, 1990) de que os filhos devem cuidar dos pais, um cuidado 

pessoal e intransferível.  

O cuidado também aparece indiretamente em outros âmbitos de sua vida, quando admite 

não conseguir dizer “não” aos outros. Nesse sentido, nota-se que em suas narrativas o ser 

cuidado e o não cuidar pessoalmente de alguém está associado a ser egoísta, induzindo o 

sentimento de culpa. O cuidar necessariamente pressupondo uma sobrecarga e um sacrifício 

pessoal, enquanto o autocuidado compreendido como ser egoísta. Essa relação entre ser 

cuidado e ser egoísta aparece inclusive na questão do autocuidado, que vinha sendo 

sistematicamente negligenciado pela paciente, potencializando seu estado depressivo 

(Morgan, 2007).  

Após terem sido elencadas as histórias saturadas de problemas, buscou-se apresentá-

las à paciente para apreciação e avaliação de seu sentido. Segundo seu relato, foi a primeira 

vez que pode se dar conta de que o cuidado efetivamente tinha em sua história pessoal tal 

significado e do quanto estava atrelado a um sentido de obrigação pessoal e de sobrecarga.  

Também foi utilizada a técnica da externalização do problema (White & Epston, 1990) com o 

objetivo de descontruir a narrativa saturada de problema da paciente em relação ao seu self. 

A partir do relato de sentir-se “toda errada”, inferior às outras pessoas e com uma sensibilidade 

muito além do normal, foi solicitado que atribuísse um nome e uma forma para esse problema, 

projetando-o mentalmente como se estivesse presente na sessão.  

Nesse momento, foi iniciado o primeiro passo da externalização do problema, passo este 

denominado por Lomando e Sigaran (2018), como a “definição particular do problema”. O 

nome e a forma dada foram a de um “cachorro vira-lata”, bem sofrido. Perguntou-se a ela se 
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esse cachorro falasse, o que ele diria, e sua resposta foi de que diria que se sente “rejeitado, 

abandonado e ignorado”. A paciente já traz aspectos relacionados ao segundo passo da 

externalização do problema, que compreende o mapeamento dos efeitos do problema 

(Lomando & Sigaran, 2018).  

Questionada, na sequência, sobre porquê o cachorro se sentia assim, a paciente, 

visivelmente identificada com o cachorro, começa a narrar (emocionada) episódios de sua 

infância em que sofreu violências físicas perpetradas por sua mãe. O falar sobre a mãe, 

temática evitada pela paciente a todo custo (por ser “algo insignificante” em sua história), 

passa a ser compartilhada de forma emocionada.  

Por meio desses relatos, foram construídas hipóteses de que a punição severa de sua 

mãe aos seus “erros” na infância (na verdade pequenos descuidos ou infortúnios infantis), 

poderia ter contribuído para o seu funcionamento adulto mais perfeccionista e preocupado, 

bem como para a sua hipersensibilidade. Tal funcionamento pode ser entendido como algo 

adaptativo em sua história: afinal, ao se tornar alguém vigilante, sensível ao menor sinal de 

desaprovação e buscando agir da forma mais perfeita possível, conseguia evitar as severas 

punições para os seus “erros”.  

Como pode-se notar, o trabalho com Laura no momento em que este artigo foi escrito 

ainda se encontrava na fase de desconstrução, na qual se trabalhava a externalização do 

problema, buscando-se separar a identidade da paciente do problema por ela trazido (Batista 

et al., 2018). Ainda que Laura listasse seus lutos com certa frequência nos atendimentos, 

quando convidada a falar sobre eles, não se engajava (inviabilizando o trabalho de re-

membering proposto em algumas sessões) e dizia que a depressão sempre fora uma 

constante em sua vida. Manifestava o desejo de entender, por meio da terapia, porque era 

alguém tão sensível, preocupada e deprimida, um caminho que estava sendo trilhado 

juntamente com as coterapeutas. 

A partir do processo terapêutico de Laura, pode-se evidenciar que são várias as narrativas 

saturadas de problemas que demandam desconstrução: a narrativa da culpa, a do cuidado 

enquanto obrigação (pessoal e intransferível) que sobrecarrega e a do egoísmo. 



As Contribuições da Terapia Narrativa no Atendimento de Pacientes Idosos: Um Estudo de Caso Clínico – 
Michele Klotz da Rosa e Débora Silva de Oliveira 

 

 
Revista Brasileira de Terapia Familiar, 10(1), agosto 2021 

94 

Considerando que as fases da terapia narrativa não são delimitadas, nem estanques, 

movimentando-se dinamicamente de modo a potencializar e interligar as mudanças obtidas 

em cada fase (Batista et al., 2018), as hipóteses de trabalho futuras com Laura compreendem 

auxiliá-la a identificar, na sua história de vida, exemplos de “resultados únicos”. Ou seja, 

exemplos de experiências dissonantes dos discursos dominantes que influenciaram as suas 

narrativas problemáticas e que por esta razão acabaram sendo por ela desprezadas.   

O próximo passo do processo terapêutico será, portanto, relacionar esses resultados a 

narrativas alternativas que sejam coerentes, tal como sustentado por White e Epston (1990).  

Esses “resultados únicos” serão justamente o meio para viabilizar o seu processo de reautoria, 

que se consolidará por meio da expansão e validação de narrativas alternativas construídas, 

culminando com a construção de uma identidade alternativa (Batista et al., 2018). 

 

Considerações Finais 

O presente artigo teve por objetivo apresentar as possíveis contribuições e limitações da 

terapia narrativa no atendimento a pacientes idosos a partir de um caso clínico. Consoante 

demonstrado, idosos são um grupo populacional em crescimento, demandando um olhar mais 

acurado por parte da Psicologia, tendo em vista apresentarem significativa vulnerabilidade 

para doenças mentais e uma vivência mais frequente de perdas e lutos, especialmente em 

tempos pandêmicos.  

Diante desse contexto, foi possível identificar o potencial do modelo narrativo para o 

trabalho com esse público-alvo em razão da capacidade mais sofisticada de introspecção e 

reflexão (normalmente presente em indivíduos mais maduros). Foi possível trabalhar na 

elaboração de uma narrativa coerente de vida, partindo-se da desconstrução das narrativas 

saturadas de problema que costumavam estar subjacentes aos problemas psicológicos.   

Ressalva-se, contudo, como uma limitação, que a efetividade da terapia narrativa 

pressupõe que as competências narrativas do cliente estejam preservadas (o que nem 

sempre ocorre com um indivíduo idoso) e que a história de vida seja contada a partir da 

influência de uma narrativa dominante (Batista et al., 2018).  
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Foram brevemente retratadas, no processo terapêutico a partir do viés da terapia 

narrativa, suas fases (desconstrução, reconstrução e consolidação), bem como apresentadas 

algumas das estratégias de trabalho que costumam ser utilizadas como a externalização do 

problema, a reautoria e o trabalho de re-membering, este utilizado especificamente no 

trabalho com situações de luto.  

Na articulação dos elementos teóricos ao caso clínico, foram apresentadas algumas 

narrativas saturadas de problemas, como a narrativa em que se via como “rebelde” e “culpada” 

de tudo que ocorria a sua volta, a narrativa do cuidado enquanto obrigação que sobrecarrega 

pessoalmente o cuidador e a narrativa do “cachorro vira-lata”, “desprezado por todos e 

malsucedido na vida”.  

O processo terapêutico buscou, até o momento, justamente a desconstrução de tais 

narrativas para, em um segundo momento, trabalhar no levantamento de histórias alternativas 

que, por destoarem do discurso dominante, acabam sendo ignoradas durante a vida. Pelos 

insights proporcionados, acredita-se que o método narrativo esteja sendo bem-sucedido até 

o momento. Admite-se, no entanto, que tais resultados ainda são insipientes e não passíveis 

de generalização, tanto pelo fato de se tratar de estudo de caso clínico único, quanto pelo fato 

de o tratamento estar ainda em andamento. 
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Valores e Crenças do Terapeuta Diante do Tema da Infidelidade Conjugal 

Values and Beliefs of the Therapist on the Subject of Marital Infidelity 

Daniela Bertoncello26 

 

Resumo 

O fenômeno da infidelidade conjugal é um dos temas mais recorrentes na clínica com casais 

e indivíduos, desafiando terapeutas em geral a examinarem seus valores e crenças pessoais 

e profissionais, como forma de se colocarem isentos de julgamento na atuação terapêutica. 

Esse estudo promove reflexões importantes, inclusive a partir de contextos mais amplos tais 

como: cultura, sociedade, religião, comunidade, instituição, profissão e família. Muitas 

questões podem atravessar a forma como o terapeuta percebe as ocorrências clínicas 

relacionadas a esse tema, permeando sua prática com lentes que o favorecerão ou não, para 

estabelecer vínculos terapêuticos seguros, dotados de confiança, compromisso e respeito, 

tanto com casais como com indivíduos que o procuram para tratar suas crises conjugais, 

decorrentes da quebra de confiança relacional. Terapeutas e clientes podem se lançar por 

verdadeiros labirintos, tais como caminhos sem fim de percepções equivocadas e enredadas 

por crenças limitantes, que se não forem identificadas, compreendidas e questionadas, 

poderão comprometer os resultados do trabalho terapêutico. Este artigo propõe, portanto, uma 

atualização para esse assunto, visto que é mais comum se discorrer na literatura específica 

da área sobre a terapia para esse tipo de crise conjugal, sendo ainda pouco abordado o papel 

do terapeuta diante de questões clínicas com essa abrangência e complexidade no que 

concerne à análise de valores e crenças do terapeuta sobre tal fenômeno.  

Palavras-chave: terapeuta, terapia de casal, infidelidade, apego  
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Abstract 

The phenomenon of marital infidelity is one of the recurring topics with couples and individuals 

in the clinic, challenging therapists to examine their personal and professional values and 

beliefs as a way of exempting themselves from judgment in therapeutic work. This study 

promotes important reflections, including those from broader contexts such as culture, society, 

religion, community, institution, career and family. Many issues can penetrate the way the 

therapist perceives the clinical occurrences related to this subject, permeating their practice 

with lenses that will favor them or not, in order to establish safe therapeutic bonds, endowed 

with trust, commitment and respect, both with couples and individuals who approach them to 

deal with their marital crises, resulting from the breach of trust in the relationship. Therapists 

and clients can wander true labyrinths, as endless paths of misperceptions entangled by 

limiting beliefs, which, if not identified, understood and questioned, could compromise the 

results of the therapeutic work. This article therefore proposes an update on this subject, 

seeing that therapy for this type of marital crisis is more commonly discussed in the specific 

literature of this area, and the role of the therapist facing clinical matters of this scope and 

complexity is still little debated when it comes to the analysis of the therapist's values and 

beliefs regarding this phenomenon. 

Keywords: therapist, couple therapy, infidelity, attachment 

 

Introdução 

A complexidade emocional e cognitiva que decorre de crises conjugais, especialmente 

aquelas advindas de triangulações disfuncionais à díade conjugal, pode despertar fortemente 

no terapeuta um convite para que ocupe uma posição triangular no processo terapêutico. 

Todavia, tal triângulo surge com a proposição de ser funcional, promovendo segurança 

suficiente para garantir a formação da aliança entre terapeuta e casal. É de suma importância 

pensar a terapia como uma ponte que se estrutura a partir desses dois pilares fundamentais 

ao processo: terapeuta e casal. Sobre esse vínculo terapêutico caberão elementos cruciais à 

sua evolução, que vão requerer antes de tudo consciência e discernimento. Este estudo 
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pretende abordar especialmente os fatores que correspondem ao terapeuta como forma de 

focalizar e compreender melhor essa parte da relação terapêutica.  

De acordo com Crawley e Grant (2010), a primeira e principal tarefa do terapeuta de casal 

é garantir uma ilha de segurança – um abrigo para o casal – para que ambos se sintam à 

vontade em manifestar e compartilhar suas experiências. Os autores afirmam que a qualidade 

da aliança terapêutica como forma de relação colaborativa consciente entre terapeuta e 

cliente é uma das variáveis mais importantes que pode vir a afetar o resultado da terapia, 

independentemente do modelo teórico adotado pelo profissional.  

Na maioria das vezes, os processos de crise que se instalam na relação conjugal, 

incluindo vivências permeadas pela quebra do contrato de confiança entre seus integrantes, 

produzem abalos nos níveis conjugais de: pensamento, emoção e ação. Os clientes buscam 

terapia para lidar com a crise que desestabilizou o contrato entre as partes, inclusive com 

consequências nos sistemas mais amplos, tais como: família extensa, redes profissionais e 

sociais, e no interior da própria família atual. A busca ocorre seja com intuito reparador – como 

forma de reconstruir a relação de confiança –, seja, mesmo, com intenção de dissolução – 

como forma de romper a união, que não encontra parâmetros fundamentais para sua 

recomposição e transformação.  

Os contratos conjugais são feitos de elementos relevantes, que entrelaçados a fatores 

como confiança, compromisso e respeito, derivam formas de ser e estar em casal, como par 

conjugal e/ou como indivíduos inter-relacionados. O contrato permitirá o delineamento de 

elementos como: configuração, estrutura, funcionalidade, comunicação e história pessoal e 

conjugal. Independentemente da constituição e das características da díade formada, forças 

individuais e relacionais precisarão ser manejadas, em busca da autonomia de suas partes e 

do pertencimento ao todo. Para Sager (2009), o casamento é a mais complexa das relações 

humanas, necessitando ser compreendido a partir do conceito de contrato conjugal como um 

caminho que elege, descreve e ordena variados aspectos intrapsíquicos e relacionais, 

buscando estabelecer qualidade ao relacionamento conjugal. Sager entende por contrato 

individual todos os fatores explícitos e implícitos, conscientes e inconscientes, advindos de 
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desejos e necessidades e relacionados às atribuições e direitos, frente às expectativas 

possuídas pela pessoa, a partir da reciprocidade.  

Segundo Toledo (2020), contratos monogâmicos em que intimidade, cumplicidade e 

confiança se traduzem como aspectos que representam fidelidade, por conseguinte tornam 

implícito o contrato de exclusividade entre os cônjuges. De acordo com essa autora, quando 

a segurança desse contrato é rompida e suas cláusulas já não estão mais satisfazendo os 

níveis esperados, possivelmente existem sinais que estão denunciando isso na relação 

conjugal.  

Para Moreira (2020), que discorreu a respeito de novos traçados nas configurações que 

descrevem relações amorosas em tempos de modernidade líquida – conceito já desenvolvido 

por Bauman (2001) para representar a liquidez das relações na atualidade –, os contratos 

relacionais também suscitam reflexões: desde os sologâmicos até os poliamorosos, 

justamente por suas implicações frente aos conceitos de fidelidade e infidelidade. Segundo 

Moreira, realmente há um sentido plural nesses conceitos, em que perspectivas modificam-se 

até mesmo de forma paradoxal e só aparentemente, contraditória.  

Em vista disso, torna-se instigante pensar que em todas essas diferentes dimensões 

relacionais, contratos amorosos ainda tentam nortear parâmetros individuais e relacionais, 

frente ao desejo de se obter segurança nas relações. Exatamente diante desses pactos, que 

o terapeuta tem a tarefa de se colocar empático para a formação da aliança terapêutica, de 

forma a tentar sustentar esses vínculos de confiança e compromisso no tratamento.  

 

Labirintos Terapêuticos 

Quando redigi o capítulo do livro correspondente ao terapeuta diante do tema clínico da 

infidelidade conjugal, tomei como representação naquele momento, a imagem de labirintos 

terapêuticos com o intuito de refletir sobre o que poderia ocorrer com o terapeuta ao longo de 

seus trajetos clínicos. Labirintos possuem vielas sem saída e bifurcações, bem como trazem 

dentro de si, passagens peculiares, que possibilitam travessias consideráveis para fora das 

ambiguidades e desorientações, surgidas a partir das queixas apresentadas pelo casal ao 
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profissional. Há anos, tenho fincado meu interesse no estudo do tema referente à pessoa do 

terapeuta e sua formação profissional e pessoal, especialmente nos terapeutas de casal e de 

família, que se tornam verdadeiros cuidadores das relações conjugais e familiares. Esses 

estudos foram demonstrando sucessivamente a necessidade de uma sólida formação: 

teórico-técnica e prática-pessoal, de modo a promover desenvolvimento profissional e do self 

terapêutico (Bertoncello, 2020). 

É imprescindível mencionar que terapeutas são pessoas fragmentadas e dotadas de 

heranças culturais, sociais, profissionais e familiares. Trata-se de uma categoria profissional 

que tem transformado sua posição no setting de trabalho em busca de um papel mais 

humanizado e revitalizado enquanto profissional, como parte do processo, e não mais como 

elemento de fora do fenômeno observado, conforme aquela antiga postura de observador tão 

somente, que tentava equivocadamente garantir a neutralidade, outrora reconhecida como 

elemento crucial à eficácia terapêutica. Alguns estudos demonstram que a neutralidade deu 

lugar à deferência de coeficientes tais como valores e crenças do terapeuta que agem, 

portanto, como variáveis presentes e percebidas nos tratamentos terapêuticos (Bertoncello, 

2020; Ceberio & Linares, 2005; Quadros & Yoshida, 2012).  

Sistemas de valores e crenças que terapeutas possuem devem ser identificados, 

conhecidos e reconhecidos, pois formam seu repertório pessoal e produzem sua visão de 

mundo. Ceberio e Linares (2005) alertam para a importância de o terapeuta atentar ao próprio 

sistema de crenças como forma de perceber integralmente seu papel e o desenvolvimento da 

terapia e garantindo, dessa forma, que sua atuação profissional recaia somente sobre o 

sistema de crenças dos clientes, sem interferência de seus próprios valores. Também de 

acordo, Nabarro e Ivanir (2002) demonstram a relevância do lugar consciente de não 

julgamento, em que terapeutas se posicionam de forma a reconhecer seus próprios valores e 

necessidades para si e em seus processos de desenvolvimento profissional, mas de modo a 

não permitir que isso influencie a forma como abordarão e farão suas intervenções ao longo 

do processo terapêutico.  
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Vamos encontrar ao longo dos labirintos terapêuticos várias ferrugens em suas 

estruturas, demonstrando enfim como determinadas crenças arbitram sobre a visão de mundo 

do terapeuta, fazendo com que algumas convicções atuem aprisionando suas percepções. 

Segundo Casas (2021), isso ocorre porque é inexorável que a própria história de vida do 

terapeuta, com seus papéis, crenças e estilos de vida, intervenha em sua atuação, 

exatamente como forma de interação mútua com o mundo. Cabe adicionar aqui que 

especialmente algumas temáticas clínicas, por seus componentes macro e micro sistêmicos, 

produzem muitos vieses que demandam do terapeuta, em geral, um grau maior de atenção 

para identificar tais elementos com precisão, de modo a não comprometer a aliança 

terapêutica, pois com isso poderia prejudicar sua atuação profissional e o resultado do 

processo. As premissas pessoais do terapeuta devem ser questionadas para que as demais 

premissas profissionais estejam claras, e não caminhem sobre águas turvas.   

 

Vinheta Clínica 

Joana era uma terapeuta de casal de origem espanhola, moradora de uma cidade do 

interior, na faixa dos 40 anos, e estava formada como psicóloga há aproximadamente 10 anos. 

Trazia em sua bagagem pessoal, histórias de infidelidade transgeracional, da parte das figuras 

masculinas tanto da família paterna como da materna. Cresceu ouvindo das mulheres da 

família extensa que homens sempre traem e que isso não deveria custar o casamento, desde 

que o marido fosse mantenedor da família, pois, afinal, as mulheres tinham uma crença de 

que o casamento deveria ser para sempre. No caso de Joana, ocorria a incisão de crenças 

provenientes de aspectos culturais, sociais, familiares, religiosos, e outros ainda relacionados 

ao gênero e ao amor, nesse território das ideias de Joana. Isso movimentava simultaneamente 

as emoções e ações das mulheres de toda a família. Joana conseguia identificar que essas 

crenças lhe causavam inquietação, pois duvidava que isso pudesse ser realmente a melhor 

rota para as relações conjugais desses personagens. Ela buscou supervisão clínica, 

apresentando dificuldades no manejo com casais, que apresentavam o tema da infidelidade 

conjugal, pois relatava sentir mais empatia pelas mulheres quando estas eram as parceiras 
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magoadas na relação. Já na contrapartida, ela percebia que não conseguia estabelecer uma 

aliança tão empática com parceiros do gênero masculino quando estes tinham sido os 

parceiros infiéis. Isso, de alguma forma, provocava ressonâncias em Joana como terapeuta, 

gerando desconforto e contribuindo para interrupções em alguns dos processos terapêuticos 

realizados. Sem saber muito bem sobre a profundidade desse incômodo, mas percebendo 

que se afligia e emitia sinais claros de ansiedade ao atender esse tipo de demanda clínica, 

Joana pediu ajuda para examinar sua atuação profissional.  

É relevante pensar a supervisão clínica como um espaço que também se ocupa do 

sistema de crenças profissional e pessoal do terapeuta, reconhecendo seus ecos 

transgeracionais em forma de mandatos e cargas de lealdade, que podem estar provocando 

cruzamentos com temas relativos a gênero, religião, feridas traumáticas, escolhas amorosas 

e contratos individuais e conjugais. Para Sicuro (2020), “além de conhecer as influências 

vindas das duas famílias de origem, é importante compreender de que forma o casal faz ou 

fez a síntese desse aspecto para o seu novo sistema: [afinal] repetiu o modelo, reviu 

criticamente e o transformou?” (p.124). Esses questionamentos apresentados por Sicuro são 

significativos para identificar as (in)fidelidades transgeracionais que possam ter ocorrido na 

formação do sistema atual das pessoas. Cabe salientar que são necessários movimentos 

constantes de escuta empática junto a ambos os elementos da díade conjugal, impedindo que 

se desequilibre o triângulo funcional da aliança terapêutica, de forma a comprometer seu 

percurso. O sistema de crenças do terapeuta pode afetar sim esse traçado do tratamento, 

vindo a desfavorecer os melhores resultados em termos de acolhimento, empatia e formação 

de vínculo entre profissional e casal. Fatores como confiança, compromisso e respeito, tão 

fundamentais nas relações conjugais, fazem-se igualmente valorosos no próprio processo 

terapêutico. Convém agregar que essas idiossincrasias necessitam estar no campo de 

percepção do próprio supervisor em relação à sua história pessoal e profissional, pois, de fato, 

tal qual uma cadeia de ressonâncias, podem afetar similarmente sua própria lente de 

verificação e ampliação dos processamentos apresentados por meio do caso clínico, do 

supervisionando e da equipe terapêutica ou reflexiva, quando essa também está presente.  
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No estudo que realizei sobre sistemas de crenças associados ao tema do casamento e 

da infidelidade conjugal, desenvolvi um quadro que foi dividido por categorias relacionadas 

entre si: 1) contrato conjugal e compromisso; 2) contrato individual; 3) gênero, cultura e 

patologia; 4) amor; 5) religião. Percebi que grande parte das crenças levantadas a partir de 

alguns teóricos que já tinham abordado esse assunto, dentre eles Lazarus (1992) e Prado 

(2016), normalmente levavam a caminhos que desembocavam em algum desses grupos e 

por essa razão as categorias foram criadas. Neste mesmo quadro descrito no livro sobre 

Infidelidade Conjugal, citei várias dessas crenças em cada um desses grupos, exemplificando 

como forma de localização da sua natureza e demonstração, com isso, de fatores internos e 

externos que ajudariam terapeuta e clientes a identificarem núcleos oriundos da formação 

desses elementos. Alguns desses exemplos foram realçados igualmente na vinheta relatada 

anteriormente (Bertoncello, 2020).  

 

Crenças x Dúvidas 

O verbo Crer – de raiz hebraica – é derivado do vocábulo amém e apresenta um sentido 

de total confiança, certeza e fidelidade. A maioria das crenças é determinada socialmente e 

decifrada culturalmente. Apesar de resistentes e profundas, não são inalteráveis, mesmo que 

atuem sobre pensamentos, emoções e comportamentos das pessoas (Flèche & Olivier, 2014).  

Já o verbo Duvidar (Dicionário Web, 2021), do latim dubitare, significa estar na incerteza, 

não ter confiança, não acreditar, hesitar. Surge como algo contrário à crença, confrontando 

seu estado rígido, e com isso provocando questionamentos às certezas anteriores e 

produzindo consequente provisão de novos significados, para aquela conotação única trazida 

por determinada crença. 

Pode ser fascinante pensar que para cada crença possa haver no mínimo uma dúvida a 

ser inserida e que mesmo dúvidas variadas possam levar a novas e diferentes crenças de 

modo que o estado de inquietação cede lugar a um estado de maior satisfação e calmaria.   

 

 



Valores e Crenças do Terapeuta Diante do Tema da Infidelidade Conjugal – Daniela Bertoncello 
 
 

 
Revista Brasileira de Terapia Familiar, 10(1), agosto 2021 

107 

A Formação do Terapeuta  

Convém ressaltar que tanto o desenvolvimento teórico-técnico como o prático e o pessoal 

constituem-se caminhos seguros ao longo do labirinto terapêutico. Atualizações constantes, 

por meio de estudos, discussões clínicas, terapia pessoal e oficinas de self formam um 

arcabouço central para esse progresso. Se o terapeuta estagnar e estancar sua busca por 

evolução, certamente haverá comprometimento de sua atuação e isso poderá ser perceptível 

nos processos de terapia e no próprio papel profissional (Bertoncello, 2020). 

Rosset (2021) apresentou as competências pessoais do terapeuta sistêmico como forma 

do compreender seus processos profissionais e de vida. A autora denominou de 

aprendizagens sistêmicas básicas aquelas desenvolvidas no seio da família de origem – seja 

com flexibilidade, seja com rigidez –, sendo elas: pertencer e separar; rejeitar e ser rejeitado; 

dar e receber; direitos e deveres; culpa e responsabilidade; público e privado, intimidade e 

privacidade; solidão; e individualidade. Segundo a autora, o terapeuta deve examinar tais 

aprendizagens para conferir o quanto já as tornou menos rígidas e as transformou.  Isso 

poderá garantir melhor progresso em seu papel profissional. Rosset ainda incluiu na lista de 

aprendizagens: a consciência do próprio padrão de funcionamento do terapeuta, uma lista de 

competências complementares – tais como saber sair ou lidar com as situações que o 

impactam – e, por fim, “saber estar próximo para sentir e distante para enxergar” (p.146), para 

saber flexibilizar.    

De acordo com Casas (2021), “assim, quanto mais você souber o que é a pessoa do 

terapeuta – [o que ele] sente, pensa e faz - mais possibilidades de intervenção você terá” 

[tradução minha] (p.18). A formação teórico-conceitual também se instala como ferramenta 

que concede ao terapeuta determinadas perspectivas para selecionar técnicas e estratégias 

que lhe possibilitarão estar, em cada momento terapêutico, com determinadas pessoas e 

sistemas envolvidos neste processo.  

Tanto a Terapia Sistêmica como a Teoria do Apego e, também, a Terapia Transgeracional 

e os avanços trazidos pela Neurobiologia têm revestido as lentes teóricas e técnicas do 
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manejo clínico sobre o fenômeno da infidelidade conjugal. Neste estudo, estou me atendo à 

Teoria do Apego e à Terapia Sistêmica, relacionadas ao tema da infidelidade conjugal.  

 

O Terapeuta e o Apego 

A função do terapeuta é a de uma figura de apego que pode assegurar o desenvolvimento 

relacional no sistema conjugal e individual, sendo que isso requer que o terapeuta examine 

seu próprio estilo de apego. Com base na Teoria do Apego (Bowlby, 2002), sabe-se que, 

mediante experiências que envolvam algum nível de ameaça e provocação de ansiedade, 

buscam-se tentativas de restauração da segurança interacional ou, mesmo, tentativas de 

autorregulagem. Os clientes também buscam essa figura de apego seguro no terapeuta como 

parte desse triângulo funcional ao sistema. Sendo assim, qualquer risco de desequilíbrio da 

segurança terapêutica poderá gerar uma sensação de apego percebida como ameaçadora. 

Nesse caso, surge o inversamente proporcional, pois, dependendo do tipo de apego que o 

terapeuta também tenha desenvolvido em sua história de vida, as histórias terapêuticas 

poderão deflagrar seu próprio estilo predominante e, em vista disso, serem ativados 

mecanismos de autorregulação do terapeuta ou busca de um lugar seguro nesse sistema. A 

supervisão clínica individual ou em grupo consistirá em um dos modelos de lugar seguro para 

o profissional estar.    

De acordo com Cunha (2020), os estilos de apego não são rígidos e podem se 

transformar na medida em que interajam entre si nas relações significativas. A autora 

denomina como química relacional esse processo de transformação, em que intensidade e 

características de um estilo de apego possam atingir de algum modo, outro estilo daquela 

interação. Concordo com a autora quando refere que: 

As relações afetivas são complexas e desafiadoras para o terapeuta. Olhar a história dos 

casais pela lente da teoria do apego é criar um ambiente seguro, no qual as pessoas possam 

falar de suas dores com a certeza de uma escuta ativa, receptiva e sem julgamento. (Cunha, 

2020, p.94). 
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Segundo Zumaya (2009), o papel do terapeuta em ajudar um casal a superar a crise da 

infidelidade, em geral, é emocionalmente árduo. Pactuo com o autor quando ele afirma que 

“a responsabilidade do terapeuta está no processo de tratamento; [já] a responsabilidade das 

decisões é, totalmente, do casal” [tradução minha] (p.114). É relevante o fato de que o 

terapeuta precisa se dar conta de suas reações emocionais diante de determinadas temáticas 

e perfis clínicos e isso poderá aparecer, por exemplo, na forma como ele responde ao casal 

ou a um de seus membros. Quando consegue notar a própria ressonância, como forma de 

diferenciação, poderá ter encontrado seu potencial como “capacidade de pensar sobre sua 

experiência emocional e decidir como vai reagir . . . [ou ainda] de ser capaz de pensar e 

responder no lugar de reagir” (Crawley & Grant, 2010, p.168). Trata-se, portanto, do uso do 

eu por parte do terapeuta.  

De acordo com o grande mestre Mony Elkaim (1995), que apresentou os conceitos de 

autorreferência e ressonância, como elementos que são desencadeados dentro do terapeuta 

e formados por suas vivências internas, ecos e sentimentos, de forma isomórfica à sua história 

de vida e à história terapêutica, são concepções que demonstram uma espécie de “ligações 

constituídas pela intersecção de vários sistemas em torno de um mesmo elemento” (p.103). 

Esse conceito está presente na prática de terapeutas de casal ao redor do mundo que 

cotidianamente lidam com esse combustível inflamável, mas de ordem necessária para que o 

movimento profissional e pessoal dos profissionais seja gerado. Segundo Maesima et al. 

(2019), essa atenção às ressonâncias, desde que utilizadas como recursos, propiciam 

processos reflexivos da parte do terapeuta e contribuem, portanto, para a estruturação do seu 

trabalho de self.  

Em casos de infidelidade conjugal, a grande indagação pode ser: como o terapeuta 

responde diante de compartilhamentos trazidos por seus clientes que possam lhe provocar 

dilemas sobre seus próprios valores? Quais crenças alimentam tais valores e como esses 

valores retroalimentam sua visão de mundo? Ou, diferentemente, quais dúvidas já foram 

lançadas com o intuito de questionar certezas anteriores e tentar garantir a possível 
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sobrevivência emocional do profissional e da sua própria história? Questões importantes a 

serem refletidas e respondidas.  

Há trechos no labirinto que promovem esse tipo de análise, tais como os momentos de 

terapia pessoal, os campos de supervisão individual e grupal, as discussões clínicas, as 

oficinas de self e de desenvolvimento pessoal, além das atualizações teóricas e técnicas, que 

podem alavancar o grau de amadurecimento profissional e pessoal do terapeuta, mantendo-

o seguro frente às experiências de maior impacto emocional desde sua prática profissional. 

Tanto as contribuições de Elkaim (1995) por meio da autorreferência e da ressonância, 

como o conceito de supervisor interno descrito por Andolfi (2018) – como expressão do mundo 

interno do terapeuta –, além da autorreflexão e autocrítica em relação ao terapeuta tecidas 

por Fuentes (2019), como também os conceitos de autosupervisão – de primeiro e de segundo 

nível – apresentados por Rosset (2021), são todas formas de manter e lapidar 

qualitativamente o lugar do terapeuta na relação terapêutica.  

 

Considerações Finais 

Sócrates, grande filósofo da Grécia Antiga (470-399 a.C.), tinha como essência para seus 

ensinamentos a célebre frase: Conhece-te a ti mesmo e com ela, trazia o assunto do si 

mesmo, do self, do diálogo interno. É preciso tempo, humildade, paciência, aceitação e 

conhecimento para tal propósito, de se localizar conscientemente no labirinto terapêutico.  

Estou em concordância com Keeney (1992), que enfatizou a singularidade de cada 

terapeuta – desde seu estilo pessoal até seus recursos e entraves – e evidenciou o fato de 

que as vulnerabilidades do profissional possam servir-lhe positivamente, desde que 

identificadas e trabalhadas. Keeney explicita algo fantástico sobre a coragem dos profissionais 

que se inquietam e desafiam convicções e crenças acerca do que é ser um bom terapeuta, 

pois o perigo que reside na obediência cega aos mestres e modelos vai sendo modificado 

para se transformar em oportunidade de evolução, em que imaginação e criatividade colocam-

se a serviço do quefazer terapêutico, como um movimento magnífico de “aflouxar os laços da 

compreensão” (p.128).  
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Para tanto, torna-se necessário o entendimento sobre o próprio sistema de crenças e 

valores como Terapeutas, Formadores e Supervisores na esperança de que a formação 

integral seja continuada, atualizada e que prime tanto pelo desenvolvimento profissional como 

pessoal. A missão, apesar de bela, é profunda, humana e incompleta. Não haverá travessia 

no labirinto se não houver estabelecimento de vínculo de confiança – entre terapeuta e clientes 

– que garanta a criação da aliança terapêutica. Demandas clínicas específicas, como no caso 

da infidelidade conjugal, irão requerer isso ainda com mais veemência por meio de contratos 

terapêuticos claros e disponíveis e que sustentem a escuta ativa e acolhedora para todas as 

partes durante todo o tratamento.  
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Resumo 

O presente artigo consiste em um estudo de caso clínico desenvolvido durante a 

especialização em Terapia Familiar e de Casal realizado pelo Ciclos Instituto de Formação 

em Terapia Familiar. O estudo de caso refere-se a uma família monoparental e abrange a 

complexa e ao mesmo tempo enriquecedora tarefa da maternidade, explorando, assim, as 

fragilidades e facilidades durante esse novo ciclo de vida. Descreve, desse modo, o 

acompanhamento terapêutico familiar de acordo com a abordagem sistêmica, pontuando, 

durante esse processo, os reencontros entre os membros familiares, principalmente entre 

mãe e filho. Enfatizamos que, ao longo desse processo terapêutico, foram obtidos alguns 

avanços importantes na relação dos membros familiares no sentido de ajudá-los a identificar 

os padrões disfuncionais, bem como as fragilidades do contexto familiar, promovendo, com 

isso, uma comunicação assertiva e proporcionando inúmeras reflexões e ressignificações 

diante das experiências já vivenciadas, possibilitando, assim, um convívio funcional e 

saudável entre mãe e filho. 

 
1 Psicóloga, terapeuta de casal e família, especialista em Terapia de Casal e Família. Se capacitando 
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e como psicóloga do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) no Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS). 
2 Psicóloga, terapeuta de casal e família, mestre em Psicologia, especialista em psicossomática, álcool 
e outras drogas, membro titular da ABRATEF, orientadora e diretora do Ciclos Instituto de Formação. 
Orientadora do estudo de caso. 
3 Psicóloga, terapeuta de casal e família, especialista em Filosofia e Psicanálise, Saúde Mental: álcool 
e outras drogas, Psicopatologia, formação em Sexualidade Humana com Habilitação em Terapia 
Sexual. Membro titular da ABRATEF, orientadora e diretora do Ciclos Instituto de Formação. 
Orientadora do estudo de caso. 
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Abstract 

This article consists of a clinical case study, developed during the specialization in Family and 

Couple Therapy conducted by Ciclos Instituto de Formação em Familiar Therapy. The case 

study refers to a single-parent family and covers the complex and at the same time enriching 

task of motherhood, thus exploring the weaknesses and facilities during this new life cycle. In 

this way, it describes the therapeutic family follow-up according to the systemic approach, 

pointing out during this process, the reunions between family members, especially between 

mother and child. We emphasize that during this therapeutic process, some important 

advances were made in the relationship of family members, in order to help them to identify 

dysfunctional patterns, as well as the weaknesses of the family context, thus promoting an 

assertive communication and providing numerous reflections and resignifications in face of the 

experiences already lived, thus enabling a functional and healthy coexistence between mother 

and child. 

Keywords: Maternity, Family relations, One-parent family 

 

Introdução 

Considerando as diferentes configurações de família, é válido expor que a sociedade tem 

modificado o modo de abordar a maternidade, ciente que esta envolve diversos sentimentos, 

emoções, transformações na vida das mulheres. A maternidade tende a ser um momento 

ambíguo de alegria e sobrecarga, pois a vida modifica-se, inicia-se um novo ciclo e, com ele, 

novos desafios, aprendizados e dificuldades (Ashworth & Nobile, 2008). 

As expectativas maternas como as preocupações em ser uma boa mãe e ao mesmo 

tempo se dedicar na realização das tarefas domésticas, carreira e vida social comumente 

estão presentes entre as mulheres e podem causar sofrimento. As mudanças que a 

maternidade exige, principalmente no período da chegada do primeiro filho, podem resultar 
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em adoecimento materno e em uma interação disfuncional entre as partes do sistema mãe e 

filho (Ashworth & Nobile, 2008). 

A tarefa que os pais têm com a chegada de um filho é de cuidar, proteger e educar. As 

famílias com filhos pequenos devem alcançar algumas tarefas durante esse ciclo de vida, 

como, por exemplo, ajustar o sistema conjugal possibilitando, assim, espaço para o novo 

membro. Unir-se para realizar as tarefas referentes à educação dos filhos, as questões 

financeiras e as tarefas domésticas além da reorganização dos relacionamentos da família 

ampliada, com a finalidade de incluir os papéis de pais e avós na família (Carter & McGoldrick, 

1995). No caso das famílias monoparentais, a demanda recai principalmente a uma das partes 

do sistema parental, que pode nunca ter existido de fato, como em casos em que a 

paternidade é desconhecida ou deixou de existir após uma ruptura conjugal. 

Independentemente disso, o vínculo entre mãe e filho é um fator importante no 

desenvolvimento infantil, pois o apego, vínculo entre os dois, é um fator primário que 

possibilita o estabelecimento de outras relações futuras. A relação de apego seguro entre mãe 

e filho proporciona segurança para a criança nos primeiros anos de vida, e essa relação 

servirá de referência para a criação e manutenção de relações afetivas. Portanto, a relação 

mãe-filho serve como mediadora para outras relações (Bowlby, 1979/2015). 

O presente artigo trata-se de um estudo de caso de abordagem qualitativa desenvolvido 

a partir dos atendimentos realizados durante a Especialização em Terapia Familiar e de Casal 

oferecida pelo Ciclos Instituto de Formação em Terapia Familiar. Os atendimentos 

aconteceram com frequência mensal, foram realizados na Clínica Social do Instituto, com a 

participação e auxílio de equipe terapêutica formada por duas supervisoras e seis 

especializandos. Todas as sessões foram conduzidas no formato de coterapia por duas 

especializandas, sendo uma delas a autora deste artigo. 

Foram esclarecidas as normas de funcionamento dos atendimentos da Clínica Social e 

assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a utilização dos dados para 

estudos científicos no primeiro encontro. Foram realizados o total de 10 atendimentos no 
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período de outubro de 2017 a setembro de 2018. A família faltou em apenas uma sessão de 

psicoterapia. 

 

Método 

O objetivo do artigo consiste em analisar os atendimentos e o funcionamento da família 

atendida com base na visão sistêmica de terapia familiar, visando explanar as reflexões e 

conclusões a respeito do caso. O presente trabalho, com abordagem qualitativa, consiste em 

um estudo de caso clínico de uma família monoparental. As análises foram feitas à luz da 

teoria sistêmica integrativa. 

Essa atividade tinha como objetivo possibilitar o atendimento às famílias e proporcionar 

aos psicólogos em formação uma atuação prática de atendimentos com famílias, ampliando, 

assim, seus conhecimentos, além de possibilitar melhor qualidade de vida às pessoas 

atendidas. 

 

Relato do Caso 

Para não expor os membros da família, os nomes são fictícios. A família atendida era 

formada pela mãe, Eva, 47 anos, professora, separada há três meses do primeiro esposo, 

Danilo, de 44 anos, e pelo filho, Maurício, de 9 anos, estudante da terceira série do ensino 

fundamental de escola pública municipal. 

A queixa inicial da família era o comportamento de oposição e rebeldia de Maurício em 

relação à mãe e as dificuldades de adaptação às regras escolares. Maurício fora 

diagnosticado pelo serviço do Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF) com o CID 

Z55.4, que corresponde à má adaptação escolar e à dificuldade com professores e colegas. 

As queixas em relação à escola eram: desatenção durante as aulas, não permanecia na 

carteira, não execução das atividades escolares e brincadeiras na sala de aula ao invés de 

prestar atenção. Ainda constava que eventualmente Maurício era agressivo com as 

professoras e os colegas. Já as queixas referentes à relação com a mãe eram que Maurício 
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não a obedecia, apresentava dificuldade em compreender os limites estabelecidos por ela, o 

diálogo entre eles era fragilizado e tinham dificuldade para demonstrar afeto. 

Eva era uma mulher de meia idade com aparência bem cuidada, cabelo curto, vestida 

com adequação. Trabalhava como segunda professora na mesma escola em que o filho 

estudava. Fazia acompanhamento psicológico individual há algum tempo. Frequentava o 

CAPS II, diagnosticada há vários anos com depressão. Demonstrou-se emotiva, chorou 

durante várias sessões. Relatou sobre a sua dificuldade em se relacionar com o filho. 

Reclamava que Danilo, seu ex-esposo, não era afetivo com o filho. Fazia comentários de 

que ele não sabia ser pai, pois às vezes era bravo demais. De que, ao invés de conversar 

com o menino, gritava. Eva comentou que conheceu Danilo em uma festa, namoraram pouco 

tempo, logo casaram e engravidaram. A decisão de ter um filho partiu de Eva, considerando 

que seu relógio biológico estava no limite. Eva reconhece que sua decisão foi unilateral e 

precoce e que, apesar de seu relógio biológico estar preparado para a maternidade, 

emocionalmente não estava. Após o nascimento de Maurício, o casal manteve-se bem, 

entretanto, com o passar dos anos e crescimento do filho, a relação conjugal foi se 

desgastando. As dificuldades e as discussões iniciaram por não concordarem na condução 

da educação do filho. Danilo fazia uso abusivo de álcool, o que dificultava a relação familiar e 

conjugal. Separaram e reataram o relacionamento várias vezes. Eva comentou sobre sua 

separação e o quanto essa decisão foi difícil para ela, pois, mesmo com os defeitos que 

identificava no ex-cônjuge e as divergências enquanto casal, ainda o amava. A família de 

origem de Eva era composta por uma mãe submissa, um pai alcoolista e sete irmãos. Tinham 

uma relação familiar conflituosa, pouco afetiva e com dificuldades na área da comunicação. 

Assim como em sua família nuclear, em sua família de origem, os pouco diálogo e os gritos 

no lugar da conversa eram comuns. 

Maurício era um menino bem-vestido, magro, cabelos pretos e esperto. Estudava no 

terceiro ano do ensino fundamental no período da manhã e, à tarde, ficava em casa, 

normalmente assistindo desenhos animados na televisão e jogando jogos de videogame. A 

avó materna tomava conta dele nesse período. Fazia uso de medicação para hiperatividade 
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(Ritalina). Ficava mais calmo com o uso desta. Maurício tinha uma relação boa com outros 

membros da família extensa, como avós, tios e com o padrinho, o qual era uma figura de 

referência. A maior dificuldade era na relação com a mãe e com o ambiente escolar. Tanto 

Eva e Maurício quanto a avó e dois de seus filhos moravam em uma chácara no interior da 

cidade. 

De acordo com a mãe, Maurício não obedecia de forma alguma e ela não sabia o que 

fazer para impor limites ao filho. Na maior parte do tempo, gritava muito com o menino e fazia 

ameaças de surra e de deixá-lo com o pai. Essa situação foi exacerbada com a separação do 

casal. 

Maurício relatava ter saudades do pai e deixava claro que gostaria que eles voltassem a 

ficar juntos. Depois da separação dos pais, Maurício passou a dormir com a mãe. Eva 

justificava dizendo que dormia com o filho porque o menino tinha medo de dormir sozinho no 

quarto. Durante as sessões, foi pontuado para ambos a necessidade de cada um dormir em 

sua cama. Durante a maioria das sessões, Maurício demonstrava-se inquieto, sentava-se ou 

deitava-se no chão, demonstrando comportamentos regressivos, e desrespeitava a mãe 

verbalmente. Eva não conseguia ter o domínio da situação, repreendia o filho constantemente 

sem nenhum resultado. Não pareciam mãe e filho, e a situação lembrava a de um casal em 

discussão. 

Maurício transmitia o desejo de ter uma relação mais próxima da mãe, pois em vários 

momentos expressava que gostaria que ela brincasse ou assistisse a algum programa na 

televisão com ele. 

Já referente à relação de Eva com Danilo, segundo ela, eles tinham uma boa relação 

agora que estavam separados. Enquanto casal, os conflitos eram referentes às acusações 

mútuas acerca dos comportamentos de cada um. Quando Danilo ingeria bebida alcoólica, não 

tinha diálogo. Ele chegava em casa e ficava calado. Às vezes era autoritário com esposa e 

filho. Eva estava acostumada com o comportamento do esposo, contudo isso lhe causava 

sofrimento.  
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Enquanto casal de pais, não concordavam com a educação que estavam passando para 

Maurício. Danilo era mais rígido, impondo limites e regras. Eva, por sua vez, era mais 

protetora, com muitas dificuldades de se impor, apesar do desejo de ser respeitada. Eva 

gostaria que ela e Danilo pudessem dialogar sobre a educação do filho, queixava-se que ele 

não a apoiava em relação ao filho e, por vezes, a culpava pelo mau comportamento do 

menino. 

Conforme as sessões aconteciam, tarefas com o objetivo de modificar o padrão relacional 

eram dadas entre uma sessão e outra, ciente de que são utilizadas como instrumentos 

visando possibilitar reflexões para os familiares (Andolfi, 2018). A família apresentava 

dificuldades em realizá-las por completo, ou, quando conseguiam, não mantinham a tarefa 

pelo tempo determinado de modo a solidificar os resultados. 

Foi percebido que a comunicação entre a mãe e o filho estava disfuncional. As 

mensagens emitidas pela mãe eram, na sua maioria, de duplo significado. Eva verbalmente 

dizia algo e sua expressão ou entonação da voz comunicava o contrário. Por exemplo, o filho 

aumentava o tom de voz pedindo que ela o escutasse. Ela, de braços cruzados, olhando para 

o lado oposto da sala, dizia: “Estou te ouvindo meu bem.” (sic). Esse tipo de comunicação 

confundia Maurício e, de certa forma, reforçava seu mau comportamento. Percebeu-se, 

também, dificuldade de Eva em expressar amor ao filho. Sua história de vida mostrava que 

essa era uma repetição transgeracional de sua família de origem. 

Durante o período da terapia, Eva iniciou um novo relacionamento. Foi possível notar que 

a presença de um companheiro em sua vida tornava a relação dela com Maurício mais 

harmônica. No entanto, o namoro durou pouco tempo, e, após o término, a relação de mãe e 

filho voltou a ser como antes, conflituosa. 

Nas últimas sessões, Eva comunicou que ela e Danilo haviam reatado o casamento. Suas 

dificuldades com o filho já estavam amenizadas. Nessas sessões, o comportamento de 

Maurício foi muito diferente dos anteriores, participou como um coterapeuta e portou-se de 

forma condizente a sua idade. Eva, mais tranquila com a presença de Danilo em casa, teve 

alguns pequenos avanços na forma como interagia com o filho. 
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Discussão do Caso 

Tornar-se pais é uma grande mudança da vida das pessoas, alguns têm mais facilidades, 

e outros encontram muitas dificuldades, como foi o caso de Eva. Tornar-se progenitor é um 

estágio importante no ciclo de vida familiar, considerando que as mudanças são físicas, 

emocionais, psicológicas e comportamentais. É mais que um vínculo entre duas pessoas, pois 

modifica a vida profissional, social e familiar. Os pais estão numa constante luta para 

conseguir manter a vida ativa que tinham antes da chegada do novo membro da família e, ao 

mesmo tempo, conseguir dedicar-se ao filho e às novas funções que exercem (Bradt, 1995, 

como citado por Carter & McGoldrick, 1995). 

As relações da família de origem da Eva repetiram-se na sua família nuclear, 

considerando que tinha um pai alcoolista e casou-se com um esposo alcoolista. As 

dificuldades que Eva tinha na família de origem repetiram-se na sua família com esposo e 

filho, visto que foi possível identificar que a mãe de Eva também apresentava dificuldades 

afetivas com seus filhos. Chama-se repetições transgeracionais quando as dificuldades, os 

conflitos, os traumas são passados de geração para geração até que um membro familiar, ou 

mais, consiga elaborar, trabalhar essas dificuldades, fazendo, assim, um corte nesses 

aspectos transgeracionais (Andolfi, 2018). 

Para um desenvolvimento saudável de uma criança, é necessário que exista um 

relacionamento afetivo entre a criança e seus pais, ciente que, nos primeiros anos de vida, os 

pais são referências para os filhos e os principais responsáveis pelo amor, afeto e cuidados 

(Cavalcante et al., 2017). Contudo, na relação familiar e entre pais e filhos, é necessário 

também a existência de fronteiras bem definidas, além de regras e limites que estabeleçam 

proximidade e distância entre os membros da família (Minuchin et al., 2009). 

Ponderando o estágio do ciclo de vida familiar da família atendida nomeado por Carter e 

McGoldrick (1995) como família com filhos pequenos, é importante esclarecer que esse 

processo requer, dos pais, maturidade para se tornarem cuidadores de uma geração mais 

nova. As mudanças são várias, pois passam de um casal para uma família. Quando os pais 

não conseguem se adaptar ao novo ciclo de vida, eles podem culpar um ao outro pelas 
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dificuldades de ambos em se tornarem pais, e isso acaba dificultando cada vez mais a relação 

conjugal e familiar (Carter & McGoldrick, 1995). Em famílias monoparentais, como foi o caso 

da família de Eva e Maurício por um período de aproximadamente um ano, a tendência é que, 

quando já há dificuldades na execução da tarefa básica da maternidade/paternidade, elas se 

intensifiquem, causando desordem e sofrimento (Cerveny, 2007). 

Maurício apresentava dificuldades nas habilidades sociais do único espaço que 

frequentava fora o lar. O diagnóstico de má adaptação escolar e dificuldades com professores 

e colegas foi feito a partir da avaliação clínica. A criança com sintomas é a porta-voz do 

sofrimento do sistema. Mauricio tentava se aproximar, acariciar a mãe, mas ela demonstrava 

não suportar o toque e o empurrava. Algumas vezes, Maurício sentava-se em seu colo, e ela 

rapidamente o tirava desse lugar, demonstrando desconforto. Maurício, por sua vez 

demonstrava a sua dificuldade nos xingamentos e no desrespeito com a mãe. Não a deixava 

falar, a chamava de mentirosa, cantarolava quando ela estava falando, entre outras coisas. 

Esse funcionamento agressivo demonstrava o quanto ambos estavam sofrendo. É válido 

ressaltar que criança que mantém a agressividade pode se tornar controladora e séria (Dezan 

& Mishima- Gomes, 2012). 

A agressividade infantil pode sinalizar um quadro de sofrimento vivido pela criança. Dessa 

forma, esta não consegue expressar seus sentimentos ou medos e se comporta de maneira 

agressiva como forma de defesa (Castro & Souza, 2012). Quando uma criança é ou está 

agressiva, ela é percebida pela família como um problema para resolver, e não como alguém 

que está em sofrimento. Para auxiliá-la, precisam realizar um movimento maior, um 

movimento familiar, e não apenas de um membro da família (Pesce et al., 2008). 

Nesse caso, é relevante lembrar as dificuldades de Eva com sua família de origem, do 

par conjugal e do adoecimento mental. Mães depressivas usualmente apresentam baixa 

autoestima, altos níveis de estresse, entre outros fatores que dificultam o relacionamento 

afetivo com seus familiares, além de gerar consequências para o desenvolvimento da criança 

sob vários aspectos (Cavalcante et al., 2017). Eva apresentava um funcionamento 
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disfuncional no que tange às relações afetivas. Sua história de vida e suas escolhas amorosas 

demonstravam um baixo grau de diferenciação da sua família de origem.  

Diferenciar-se está relacionado à singularidade, à individualização e ao fato de conseguir 

pensar e expressar-se de maneira diferente de seus familiares, ou seja, independente das 

expectativas e imposições da família. Diferenciação pode ser compreendida pela capacidade 

de distinguir o pensamento do sentimento (Martins et al., 2008). Eva demonstrava ser uma 

mulher vaidosa com excessiva preocupação com a opinião de outras pessoas, principalmente 

sua família de origem, referente à sua vida e aos cuidados e comportamentos de seu filho. 

Demonstrava a necessidade constante de aprovação, principalmente de sua mãe. A dupla 

mãe e filho permanecia envolta a um ciclo de desatenção, mal comportamento, brigas e 

sofrimento. Essa era a maneira como a família retroalimentava-se, ciente que o 

comportamento de um membro familiar influencia o comportamento do outro membro familiar. 

Dessa forma, refere-se à relação circular que ocorre na família, considerando que um membro 

influencia o outro, retroalimentando as possíveis mudanças e evoluções da família (Nichols & 

Schwartz, 2007). 

Além disso, a escolha do cônjuge também pode ser relacionada ao nível de diferenciação 

que cada pessoa tem, considerando que o indivíduo tende a escolher um companheiro com 

nível de diferenciação semelhante ao seu. Os filhos nesse relacionamento podem ter níveis 

diferentes de diferenciação, entretanto não muito distantes dos níveis alcançados por seus 

pais. Eva tinha um baixo nível de diferenciação com a família de origem e, de certa maneira, 

isso se repetiu na família nuclear (Martins et al., 2008). 

Após a maternidade, são inúmeras as mudanças da vida da mulher. Ciente disso, os 

planos de gravidez costumam ser mais assertivos quando partem de um desejo do casal 

(Cavalcante et al., 2017). Eva relatou ter desejado engravidar, entretanto afirmou que a 

principal motivação desse desejo havia sido a urgência que seu relógio biológico estava 

impondo. Estava com 39 anos e acreditava que, se não tivesse um filho naquele momento, 

não mais o teria. A partir disso, pode-se supor que biologicamente Eva tenha se tornado mãe, 
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mas emocionalmente apresentou muita dificuldade e fragilidades em se vincular ao filho. O 

frágil vínculo gerou, também, outra dificuldade: o estabelecimento de limites. 

A construção de limites está diretamente ligada ao sucesso da criança na socialização e 

convivência entre pares e ambientes hierárquicos. É na relação familiar que se estabelece as 

primeiras noções de limites, respeito e empatia (Araújo & Sperb, 2009), e estas são como 

laboratórios para o mundo externo à família. Apesar de uma importante tarefa, alguns pais 

falham. Há uma confusão entre desamor e estabelecimento de limites (Araújo & Sperb, 2009). 

No caso de Eva, possivelmente sua dificuldade em aceitar o papel materno com a possível 

rejeição do filho em alguns momentos acarretou sentimento de culpa. Para compensar esse 

sentimento, considerado proibido para as mães, procurava não lhe impor questões que 

pudessem ser interpretadas com desamor. Apesar de lhe poupar frustrações no lar, Eva 

contribuiu para que Maurício experenciasse muitas frustrações no ambiente escolar, visto que 

era frequentemente excluído pelos colegas e malquisto pelas professoras. 

A falta de apoio do esposo, queixada por Eva, pode ter contribuído para os conflitos na 

relação entre mãe e filho, considerando que as relações são influenciadas pelos membros 

que as compõem (Almeida et al., 2000). Eva acreditava que seu casamento havia terminado 

em função das discussões acerca do filho. Dessa forma, novamente nutria raiva do filho, que 

não conseguia expressar de forma assertiva. Seu comportamento de desatenção às 

necessidades emocionais do menino e de liberdade plena sem frustrações revelava o 

sentimento oculto. 

Mensagens de duplo sentido faziam parte da interação da dupla mãe e filho e podem ser 

consideradas causadoras de sofrimento. Mensagens de duplo sentido ou vínculo são 

mensagens que podem ser interpretadas de duas maneiras, com significados contraditórios 

expressados simultaneamente, de forma que as pessoas não conseguem identificar o real 

sentido da expressão, impossibilitando a discriminação entre o comportamento certo ou 

errado (Watzlawick et al., 2007). Percebeu-se que o comportamento e a comunicação entre 

Eva e Maurício estava dificultando que a família tivesse uma boa convivência. Ciente que 

emitem mensagens com duplos sentidos, essa maneira de se comunicar gerava confusão e 
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desorientação para os familiares (Yngaunis, 2011). Para a mudança dessa forma de 

comunicação, foi necessário auxiliar a mãe a identificar seus sentimentos ambíguos e a 

expressá-los no ambiente terapêutico de acolhimento e sem julgamento, assim como auxílio 

na identificação da dupla mensagem sempre que ocorria. 

A conjugalidade também se apresentou como um ponto de relevância para o caso. A 

dificuldade do casal Eva e Danilo em efetivamente se divorciarem emocionalmente contribuía 

para a sobrecarga psicológica na qual Eva encontrava-se. Em alguns momentos, percebeu-

se e foi apontado a alienação parental que Eva praticava. Se configura alienação parental 

quando um membro familiar emite mensagens desrespeitosas, ofensivas contra outro 

membro familiar, colocando em risco a saúde psicológica e emocional de uma criança ou 

adolescente (Nüske & Grigorieff, 2015). Maurício reagia de forma a atacar a mãe e defender 

o pai sempre que essa situação acontecia. Houve indícios de que o pai também pudesse 

praticar alienação parental, mas, apesar de convidado para algumas sessões, negou-se a 

participar. 

Reschke (2008) salienta que “o rompimento dos casamentos dos pais pode ser uma 

experiência traumática e é muito dolorosa para a grande maioria dos filhos, independente da 

idade” (p.30). A separação é um processo difícil para a família, pois, além dos sofrimentos 

dos cônjuges, os filhos também se sentem perturbados e, às vezes, abandonados pelos pais, 

sabendo que consideram a família como uma fonte de proteção e apoio (Scaliante, 2012). O 

divórcio é o maior rompimento que pode acontecer no processo do ciclo de vida familiar, 

podendo causar inúmeras mudanças e sofrimento para toda família, pois, de certa forma, a 

família interrompe seu ciclo de vida atual para iniciar outro (Carter & McGoldrick, 1995). 

Maurício verbalizava a não aceitação da separação dos pais e parecia comportar-se de forma 

a dificultar a experiência da mãe com família monoparental. 

Ao mesmo tempo, Eva estava vivendo a sua perda. São esperados sentimentos de culpa, 

fracasso, tristeza e raiva durante o processo de separação, considerando que é um momento 

de ajustamento, pois a família precisa reorganizar-se com sua nova configuração. As pessoas 

enfrentam a separação de maneiras diferentes. O apoio de familiares é extremamente 
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importante (Carter & McGoldrick, 1995). Os sentimentos de mulher e de mãe eram conflitantes 

e difíceis de serem manejados por Eva nesse período. Ela demonstrava desorientação sem 

a presença e apoio do companheiro (Veiga, 2017). 

A maternidade demonstrou ser, para Eva, uma tarefa difícil, e o comportamento de 

Maurício denunciava essa dificuldade. Ser responsável por uma família monoparental 

agravou ainda mais o entendimento de peso do papel materno e tornou-se intolerável para 

ela a ponto de retomar uma relação conjugal considerada insatisfatória. 

 

Considerações Finais 

A terapia familiar de abordagem sistêmica integrativa possibilitou inúmeras reflexões e 

algumas mudanças no comportamento familiar. Contribuiu para que Maurício pudesse 

comportar-se de forma condizente com sua idade, podendo ser ouvido e, ao mesmo tempo, 

compreender suas responsabilidades e deveres. Na escola, Maurício também obteve 

melhoras em suas notas e comportamentos, melhorando, assim, seu desempenho escolar. 

Na relação com a mãe, observou-se uma melhora significativa no diálogo, comportamento e 

na relação de afeto e cuidado. Ambos conseguiram trabalhar sobre as dificuldades de 

relacionamento que tinham. É valido salientar que, quando as pessoas conseguem se 

comunicar de maneira saudável, o relacionamento entre ambos melhora, pois não necessitam 

mais se agredir para se comunicar, ou seja, para serem ouvidos.  

Eva também obteve melhoras importantes, pois teve a oportunidade de revisitar sua 

história e rever sua relação com a maternidade, conseguindo compreender algumas de suas 

dificuldades. Pôde compreender sua relação com o filho e melhorar sua habilidade de 

comunicar afeto. Maurício conseguiu compreender seu papel na família e comportar-se como 

filho. 

Apesar disso, Eva necessitou retomar a relação conjugal com Danilo para se sentir 

segura em sua condição como mãe, negando a si a possibilidade de uma relação amorosa 

mais satisfatória. 
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A Violência Doméstica pelo Olhar da Terapia Sistêmica: Atendimento de uma Família 

Domestic Violence from the Perspective of Systemic Therapy: Caring for a Family 

Deborah Cristina Silveira Thomaz1 

Dr.ª Marlene Magnabosco Marra2 

 

Resumo 

O presente estudo fez parte de trabalho de conclusão do curso de pós-graduação lato sensu 

em Terapia Familiar e de Casais apresentado ao Instituto de Pesquisa e Intervenção 

Psicossocial (Interpsi) e à Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) para 

obtenção do título de especialista em Terapia Familiar e de Casais em 2020. Teve como objeto 

de estudo uma família com história de violência doméstica. Por meio de sessões de terapia, 

foi trabalhado o conceito de violência doméstica; investigado a repetição de padrões de 

violência nas famílias de origem do casal; e trabalhado a consequência do padrão de violência 

nas relações familiares de todos os membros. Como resultado, teve a percepção das alianças 

não saudáveis, processo de separação e individuação de cada membro e troca de papéis 

estabelecidos no decorrer da história familiar. Como conclusão, a família pôde experimentar 

uma ressignificação do padrão de violência, podendo perceber aspectos positivos de 

reestruturação e superação familiar, além da progenitora tomar de volta seu protagonismo 

para condução da sua própria vida e de sua família. 

 
1 Psicóloga formada pela UFSJ (2004). Psicóloga clínica: existencial e gestáltica formada pela Fead 
(2008). Terapeuta de casal e família pela PUCGOIÁS e Interpsi (2020). Associada a ATF-RJ. 
Experiência de quatro anos no programa sentinela de combate ao abuso sexual de crianças e 
adolescentes do estado de Minas Gerais. Experiência de três anos em Psicologia Escolar e Clínica 
pelo Sistema Único de Saúde no estado de Minas Gerais. Experiência de quatro anos como psicóloga 
de Centro de Atenção Psicossocial do estado de São Paulo. Psicóloga clínica e hospitalar de Hospital 
de Força Aérea de Brasília por seis anos. Atualmente, psicóloga clínica e terapeuta de casal e família 
autônoma. Linhas de atuação: Psicoterapia de indivíduos, casais, famílias e grupos, terapia on-line, 
psicologia escolar e psicologia da saúde. 
2 Psicóloga, terapeuta de casal e família (ABRATEF); psicodramatista, professora e supervisora 
(Febrap); Práticas Colaborativas e Dialógicas (Interfaci / Houston Galveston Institute / Taos Institute); 
doutora em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília (UnB); professora e pesquisadora 
associada plena da UnB; membro do Conselho Deliberativo e Científico da ABRATEF; trabalha com 
famílias, abuso sexual, violência familiar, processos grupais e de comunicação, capacitação de 
profissionais e desenvolvimento de equipe; foi coordenadora pedagógica e docente do Instituto de 
Pesquisa e Intervenção Psicossocial (Interpsi) por 30 anos; autora de artigos, capítulos e livros 
relacionados a terapia familiar e de casais, violências, abuso sexual, intervenções grupais e práticas 
colaborativas. 
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Palavras-chave: transgeracionalidade; terapia sistêmica; desigualdade de gênero; 

violência doméstica 

 

Abstract 

The present study was part of the conclusion work of the Lato Sensu Postgraduate Course in 

Family and Couples Therapy presented to the Psychosocial Research and Intervention 

Institute - Interpsi and to the Pontifical Catholic University of Goiás - PucGo to obtain the title 

of Specialist in Therapy Family and Couples in 2020. The study object was a family with a 

history of domestic violence. Through therapy sessions, the concept of domestic violence was 

worked on; investigated the repetition of patterns of violence in the couple's families of origin 

and worked out the consequence of the pattern of violence in the family relationships of all 

members. As a result, he had the perception of unhealthy alliances, the process of separation 

and individuation of each member and the exchange of roles established throughout the family 

history. As a conclusion, the family can experience a new meaning in the pattern of violence, 

being able to perceive positive aspects of family restructuring and overcoming, in addition to 

the mother taking back her role to lead her own life and that of her family. 

Keywords: transgenerationality; systemic therapy; gender inequality; domestic violence 

 

A Violência Doméstica pelo Olhar da Terapia Sistêmica: Atendimento Ambulatorial de 

uma Família 

“A vida inteira eu não pude nada, sempre sofri violência, sempre acuada e com medo, 

agora meu marido está idoso e doente e eu me sinto como um pássaro com a gaiola aberta 

sem poder e saber voar.” (Maria, 2019). 

A violência doméstica é uma vivência complexa com várias relações causais e inúmeras 

consequências. Um olhar simplista e objetivo não compreenderia esse fenômeno. Ela está 

inserida na cultura machista, na supremacia do poder masculino sobre o feminino, sendo 

assim, existe uma aceitação velada da violência. No entanto, a sociedade vive um processo 

de desconstrução dessa cultura, e, aos poucos, a violência sai dos escombros e ganha 
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visibilidade, acontecendo, assim, uma crescente busca por ajuda e denúncias (Marra, 2016; 

2020).   

Segundo Ferrari (2013),  

[...] a violência é um fenômeno pautado nas diferenças na sociedade que, convertidas em 

desigualdade, predispõe uma hierarquia e uma relação de poder, verifica-se sempre o 

dominante e o dominado. A vontade de um é submetida à vontade do outro. A pessoa 

neste contexto perde a autonomia não manifestando sua vontade e submetendo-se à 

vontade do outro (p.88). 

A constatação da naturalização da violência doméstica pela cultura machista despertou o 

interesse por este trabalho. A própria vítima da violência pode em um primeiro momento, não 

ter percepção do que está sofrendo.  

Buscando a compreensão ampla da violência, iniciou este estudo com sustentação na 

terapia familiar sistêmica. Ao estudarmos a violência, percebemos a importância do terapeuta 

familiar não só como agente de mudança das relações familiares, mas também propondo o 

olhar para os aspectos da teoria de gênero e mobilizando discussões sobre esse tema. 

Trazendo essas questões para a sessão com a família, casal e indivíduo, podemos nos 

transformar em agentes preventivos da violência doméstica e cessar o ciclo da violência. 

Sendo assim, o presente estudo de caso tem como objetivos compreender os aspectos 

relacionados à violência doméstica, relacionar a história transgeracional com o 

comportamento violento e, por fim, estudar como a terapia sistêmica proporciona mudança no 

ciclo de violência doméstica da família. 

Ladvocat (2013) diz que o trabalho psicoterapêutico com a família em situação de 

violência prima pela contenção de conflitos e pela transformação do ciclo sintomático em 

novas soluções. Para isso, proporciona um ambiente de confiança, investigando a resiliência 

familiar, a capacidade de resolver conflitos e situações no decorrer da vida. Trazendo, assim, 

a própria competência da família para sair do ciclo da violência.  
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Fundamentação Teórica 

Violências 

“A violência doméstica é a maior causa morte de mulheres entre 16 a 44 anos, superando 

doenças como câncer e acidentes de carro” (Penha, 2010, p.158). Segundo Cunha e Pinto 

(2019), a violência doméstica teve visibilidade perante a justiça a partir de 2006, com a edição 

da Lei Federal n.º 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, por meio da qual se buscou 

uma maneira de coibir e prevenir a violência doméstica. Esse diploma legal foi criado 23 anos 

após um crime bárbaro cometido contra a farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que 

foi atingida, enquanto dormia, por um tiro desferido por seu então marido, um economista 

colombiano, naturalizado brasileiro. Como consequência dessa ação criminosa, Maria da 

Penha ficou paraplégica.  

À época desse violento crime era notória a total desproteção que a mulher sofria perante 

o estado e a sociedade. O crime contra Maria da Penha aconteceu em 1983, mas somente 

em 1996 o autor da violência recebeu sua condenação, a pena de 10 anos e seis meses. Sua 

prisão aconteceu somente em setembro de 2002, da qual cumpriu nem ao menos um terço em 

regime fechado. 

Cunha e Pinto (2019) ressaltam que, em 1998, a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, órgão da Organização dos Estados Americanos (OEA), recebeu a denúncia 

apresentada por Maria da Penha, bem como pelo Centro de Justiça e o Direito Internacional 

(CEJIL) e pelo Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher 

(CLADEM). 

A partir dessa denúncia, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos publicou um 

relatório em 2001, por meio do qual foi possível entender a violência doméstica praticada em 

nosso país, além de destacar as principais falhas da justiça brasileira verificadas no caso 

Maria da Penha. Dentre as várias deliberações tomadas por essa Comissão, destaca-se o 

pagamento de uma indenização de 20 mil dólares em favor da Maria da Penha, que está em 

discussão até hoje. A partir de então, os casos de violência doméstica ganharam visibilidade 
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e repercussão social, abandonando, assim, os sombrios porões do desconhecimento e da 

impunidade. 

Nesse sentido, destaca a importância para a sociedade da denúncia feita por Maria da 

Penha: 

Para mim foi muitíssimo importante denunciar a agressão, porque ficou registrado 

internacionalmente, através do meu caso, que eram inúmeras as vítimas do machismo e 

da falta de compromisso do Estado para acabar com a impunidade. Me senti 

recompensada por todos os momentos nos quais, mesmo morrendo de vergonha, 

expunha minha indignação e pedia justiça para meu caso não ser esquecido (Maria da 

Penha 2006, citado por Cunha e Pinto, 2019, p.26). 

Atualmente, Maria da Penha é líder de movimentos de defesa dos Direitos Humanos e 

fundadora do Instituto Maria da Penha. 

Pensamento Sistêmico 

Diante desse cenário da violência doméstica, ganha destaque o relevante papel 

desempenhado pela terapia familiar que, ao lançar um olhar sistêmico para o problema, busca 

maior compreensão do fenômeno da violência doméstica na tentativa de ajudar as mulheres 

e as famílias atingidas. Assim, procura-se abranger o olhar para o sistema familiar (Marra, 

2016; 2020). 

É nesse sentido que Nichols e Schwartz (2007) destacam que alguns problemas são mais 

suscetíveis a uma abordagem familiar: questões com os filhos, queixas a respeito do 

casamento, hostilidades familiares e sintomas que se desenvolvem no indivíduo no momento 

de uma transição familiar. Ressaltam, ainda, que, dentro dessa perspectiva, o olhar do 

terapeuta tem que ser para o sistema no qual a pessoa está inserida, analisando o sistema 

relacional até as gerações passadas. Sendo assim, a teoria sistêmica não foca no 

adoecimento do indivíduo isoladamente, considera as interações e relações entre os membros 

da família e todos os sistemas interligados. 

Segundo Nichols e Schwartz (2007), a teoria dos sistemas tem origem na Biologia, 

Matemática, Física e Engenharia da década de 1940, a qual tem como premissa um sistema 
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podendo ser composto por sistemas menores e ainda fazer parte de um sistema maior 

complexo. As propriedades de um organismo surgem das interações e relações entre as 

partes. O todo é sempre maior que a soma das partes. 

Dentro da perspectiva sistêmica, surgiu várias escolas em terapia familiar que tem 

fundamentos em comum, como a questão da causalidade circular e não causalidade linear, 

estudo das relações e sistemas interconectados em sistemas maiores. 

McGoldrick (2012) destaca que a avaliação sistêmica abarca os níveis intrapsíquicos, 

biológico e interpessoal de uma família, estendendo a análise para a comunidade e cultura 

nas quais está inserida. As famílias estão organizadas dentro de estruturas biológicas, legais, 

culturais, emocionais, além de uma organização de acordo com a geração, idade, gênero e 

outros fatores. 

Seguindo essa perspectiva, o estudo da violência abrange o sistema familiar e vai mais 

além, estudando, também, a transmissão transgeracional. Assim, não fixa apenas na família 

nuclear, investigando até três gerações.  

O fenômeno da violência doméstica precisa ser despertado para análise por meio não só 

do casal e da família que vivenciam a violência, mas também pelas gerações anteriores. 

Segundo Framo (2002), as dificuldades conjugais atuais referem-se a no mínimo três 

gerações e seria um esforço para reparar, corrigir, controlar, defender e apagar antigos e 

perturbadores paradigmas relacionais ligados à família de origem. 

Segundo McGoldrick, Gerson e Petry (2012), as questões atuais da família são uma 

reedição de situações de gerações anteriores. Problemas como alcoolismo, incesto, sintomas 

físicos, violência e suicídio tendem a ser repetidos nas famílias de geração para geração. 

Para Maria Luiza Dias (2013), o comportamento violento é transmitido por meio de 

aprendizagem social, via socialização na família, engendrado por processos identificatórios. 

Ela fala ainda dos fenômenos inconscientes que podem ser investigados por meio dos 

segredos familiares passados de geração a geração.  

De acordo com Dias (2013), a herança ancestral é modelo poderoso para a família 

nuclear, na qual o grupo familiar é reduto de transmissão psíquica genealógica. Ainda assim, 



A Violência Doméstica pelo Olhar da Terapia Sistêmica: Atendimento de uma Família – Deborah Cristina 
Silveira Thomaz e Dr.ª Marlene Magnabosco Marra 
 

 
Revista Brasileira de Terapia Familiar, 10(1), agosto 2021 

136 

ela não perde de vista o momento presente e a transformação que a família nuclear pode 

fazer, não sendo totalmente determinada por repetições de comportamentos e de relações da 

família de origem.  

Berenstein (2007, citado por Dias, 2013) fala do estabelecimento de vínculos por um 

casal. Para ele, quando um casal encontra-se, algo novo acontece. Duas pessoas diferentes 

unidas também serão diferentes diante de vínculos anteriores.  

Contudo, Dias (2013) traz o olhar do terapeuta da transmissão transgeracional de padrões 

familiares até o momento presente da família nuclear e todas as novidades vivenciadas, já 

que os membros não são clones de seus antepassados, mas indivíduos portadores de uma 

herança ancestral que pode estar parcialmente recriada.  

Especificamente falando da intervenção em terapia familiar sistêmica com foco na 

violência doméstica, temos alguns trabalhos como o de Ladvocat (2013), o qual fala do 

conceito de resiliência familiar, conceitualizando de forma sistêmica. O terapeuta com o olhar 

na violência investiga os processos interativos dos membros e a capacidade destes frente ao 

trauma e situações vivenciadas na vida.  

Ainda falando das intervenções em contexto de violência doméstica, temos o trabalho de 

Stith e McCollun (2013), que foi embasado no modelo da TBFS, a abordagem de tratamento 

focado na solução de Shazer e Berg (2007). Focando nas competências da família, o 

terapeuta espera que os clientes tenham recursos necessários para resolver suas próprias 

dificuldades.  

Segundo Stith e McCollum (2013), esse sistema sugere que os terapeutas focalizam mais 

as competências das pessoas do que suas deficiências, mais as suas partes fortes do que as 

fraquezas e mais suas possibilidades do que suas limitações. “Mais do que realçar aquilo que 

não está funcionando, a tarefa do terapeuta é identificar a amplificar a mudança” (p.108).  
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Método 

Esta é uma pesquisa qualitativa baseada na perspectiva de Minayo (2014), que considera 

a pesquisa qualitativa como uma análise das expressões humanas presentes nas relações, 

nos sujeitos e nas representações. 

 Trata-se de um estudo de caso que, segundo Minayo (2014), tem como estratégia a 

investigação mapeando, descrevendo e analisando o contexto, as relações e as percepções 

a respeito da situação estudada. Este trabalho fez parte da conclusão de curso em Terapia 

Sistêmica Familiar e de Casais, foi realizado o termo de consentimento livre e esclarecido para 

a família participante, e os nomes citados no trabalho são fictícios, a instituição interpsi, a PUC 

de Goiás e a supervisora são responsáveis pelos trabalhos de conclusão de curso. 

 

Participantes 

Tabela 1 

Dados relevantes dos participantes 

Membros Nomes(fictícios) Idade Nível escolar Profissão 

Pai José 68 Ensino médio Militar 

Mãe 
Maria 54 Ensino médio Do lar 

Filha 
Marina 34 

Superior 

Completo 
Direito 

Filho 
Eduardo 26 

Superior 

Completo 
Aviador civil 

 

Instrumentos 

Para este trabalho, foram realizadas as etapas: entrevista aberta como instrumento de 

coleta de dados da história familiar, investigação da violência doméstica e a detecção de 

possíveis fatores relacionados e consequências; sessões de terapia familiar sistêmica, 

buscando alguns princípios do trabalho de Stith e McCollun (2013), teoria de intervenção 
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sistêmica com violência doméstica de Ladvocat (2013); e análise da transgeracionalidade de 

acordo com MC Goldrick (2012). 

 

Procedimentos 

A seleção dos participantes foi realizada por meio de avaliação de gravidade dos casos 

encaminhados pela assistência social. 

O progenitor da família deu entrada pela emergência de hospital geral com risco elevado 

de suicídio e heteroagressividade, ele também tinha uma doença renal crônica, precisando 

de hemodiálise diariamente e por isso optaram pela internação para contenção de risco 

suicídio.  

Foram realizadas sete sessões para coleta de dados e intervenção sistêmica conforme 

descrito a seguir:  

- Primeira sessão: atendimento multidisciplinar, com a presença do serviço social, da 

psicologia, da Maria e dos dois filhos do casal. Teve como objetivos a compreensão do caso, 

explicitação de intervenções e encaminhamentos necessários. 

- Segunda sessão: atendimento individual sistêmico com a vítima da violência doméstica, 

com entrevista aberta para investigação sistêmica, a qual Maria foi convidada a falar 

livremente sobre a relação conflituosa entre ela e o marido, proporcionando também 

perguntas reflexivas para um maior entendimento do mecanismo de inter-relação dos 

conflitos. Nessa, os outros membros da família não puderam estar presentes devido à 

hospitalização do José e ao trabalho do filho.  

- Terceira sessão: início da terapia familiar breve após alta hospitalar de José com 

diminuição de risco de auto e heteroagressividade. Nessa sessão estiveram presentes Maria, 

José e a filha, Marina. O filho não esteve presente devido à escala de trabalho. Foram 

realizados o contrato psicoterapêutico, o relato de demandas, a investigação sistêmica, o 

relato de história das famílias de origem do casal e a definição dos objetivos de cada 

integrante no processo; 
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- Quarta sessão: realizada com a mãe e a filha, sendo feitas intervenções referentes às 

relações mantenedoras do ciclo da violência e relações de dependência entre mãe e filha. O 

pai chegou ao final da sessão. 

- Quinta sessão: foi de psicoeducação, com o tema violência doméstica, intervenções 

sistêmicas focais para término do ciclo da violência. Estiveram presentes pai, mãe e filha. 

- Sexta sessão: atendimento remoto devido à impossibilidade de atendimento presencial 

por causa de nova hospitalização do José devido a uma queda e fratura na bacia; 

-  Sétima sessão: atendimento remoto para finalização. 

 

Análise de dados 

Para análise de dados, foi utilizado a leitura das transcrições das sessões à luz da teoria 

dos autores sistêmicos citados neste artigo. Foi explorado o material encontrado classificando 

em categorias de acordo com o conteúdo organizado de significados para esta pesquisa. 

Tendo como norte a análise de conteúdo, que, de acordo com Minayo (2014), “busca a 

interpretação cifrada do material de caráter qualitativo” (p.304).  

 

Resultados  

A História da Família 

José e Maria conheceram-se no Nordeste. Eles namoraram por pouco tempo e casaram-

se. José, nove anos mais velho, foi o primeiro namorado de Maria, que viu, no casamento, a 

possibilidade de sair do ambiente familiar, o qual era caracterizado por muitos conflitos entre 

seus pais e de uma educação rígida e autoritária. 

José, com três filhos, já tinha um casamento anterior, o qual, devido à violência doméstica, 

teve como consequência um distanciamento entre pai e filhos que perpetua até os dias atuais. 

Maria, quando se casou, não sabia do real motivo da separação de José. 

O casamento de Maria e José teve um momento inicial de tranquilidade, porém os 

conflitos intensos vieram com a chegada dos filhos e pela compulsão de José por jogos. Ele 

começou a se ausentar de casa para beber e jogar, e, com isso, começaram as brigas, durante 
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as quais José alterava-se, gritava e ameaçava Maria e os filhos. O casamento ficou 

insustentável após um episódio no qual José ligou o gás de cozinha, ameaçando matar a 

todos. Com isso, Maria voltou para o Nordeste, ficando lá com sua família por um ano.  

Nessa época, foi realizada a separação judicial e, com a pensão alimentícia, Maria 

sustentava os filhos. Sua filha, já com 18 anos, ajudou a cuidar do irmão de 11 anos e 

administrou o dinheiro da família. 

No ano da separação, José foi até o Nordeste algumas vezes. Ele fazia ameaças, 

deixando a família amedrontada. Com o passar do tempo, ele parou as agressividades e 

prometeu mudança, fazendo, assim, com que Maria voltasse com a família para Brasília. 

Contudo, a separação judicial manteve-se, mas os dois voltaram a morar juntos até a 

atualidade. 

José continuou o vício por jogo, demonstrava muito ciúme e medo de perder Maria. Isso 

fazia com que ele a controlasse, e, aos poucos, ela foi desenvolvendo um medo de sair de 

casa e ficou só cuidando dos filhos e do marido.  

Quando o filho atingiu a maioridade, José começou a pagar faculdade de aviação para 

ele, comprou-lhe um carro e, ao mesmo tempo, trocou seu próprio carro. Assim, encheu-se 

de dívidas, as quais existem até os dias atuais. 

A filha fez faculdade de Direito e, por possuir bolsa parcial, a mãe ajudava a pagar o 

restante da mensalidade com venda de bolos. Ela tinha muita mágoa porque o pai não a 

ajudou a pagar seus estudos. 

Atualmente, a renda que sustenta a família é a pensão alimentícia de Maria, visto que o 

salário de José está vinculado a empréstimos realizados para o pagamento de dívidas de 

jogo. Ele tem doença renal crônica, fazendo com que dependa fisicamente de Maria. O filho 

trabalha em uma companhia aérea e ajuda financeiramente a mãe. A filha trabalha como 

esteticista e estuda para concurso, não tendo renda própria. 

 

Discussão de Resultados 

Categoria 1: Fatores Correlacionados à Violência Doméstica 
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Segundo Ladvocat (2013), existem fatores correlacionados ao estresse e à violência. No 

contexto social, temos recursos econômicos e sociais esgotados, fatores ambientais 

estressantes, isolamento social e falta de recursos para a sobrevivência.  

Ao analisar o contexto da família em questão, percebeu-se a vulnerabilidade financeira 

em consequência de dívidas que totalizam 100 mil reais relacionadas à compulsão de José 

por jogo e pelo investimento na carreira de aviação do filho do casal. 

Maria não trabalhava fora devido ao ciúme e ao controle do marido e por ter introjetado 

como função da mulher o cuidado do marido e dos filhos em casa. A cultura à qual Maria 

esteve inserida no passado na sua família de origem era a de passividade da mulher, o 

homem como o provedor e líder, a mulher como cuidadora e apaziguadora de brigas e 

submetendo-se à vontade e às ordens do homem. Maria, em seu casamento, vivia isolada, 

não tendo amigos e familiares morando na mesma cidade. O seu ciclo de amizades era restrito 

às relações de amizade que o marido tinha. 

Outra vertente ao analisar a violência doméstica nesta família é a questão de gênero. As 

desigualdades entre homem e mulher estão inseridas por meio do controle da situação 

financeira estar na mão do homem, verbalizações do homem ser o mais forte, a mulher não 

precisar trabalhar e ter que ficar em casa, não precisar sair de casa para ter lazer etc.  

Na educação dos filhos, José investiu principalmente na carreira do filho aviador e na 

compra de um carro para ele. Na fala de José, foi explicitado que ele precisava dar ao filho 

uma condição melhor para que, no futuro, ele pudesse sustentar uma família.  

De acordo com Penso e Santana (2016 citando Araújo, 2002; Bandeira, 2008; Saffioti, 

1999), a discussão referente à teoria de gênero precisa ser explicitada focando na importância 

do respeito e das condições igualitárias sociais e políticas entre homens e mulheres.  

Categoria 2: Violência Doméstica e História Transgeracional Familiar do Casal 

Ao analisar a violência doméstica nessa família, relacionou-se à história das famílias de 

origem desse casal, podendo ser um fator de risco para a perpetuação da violência doméstica 

(Penso & Santana, 2016). O pai da Maria cometeu a violência doméstica no passado. Ele era 
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autoritário e machista. Maria casou-se para sair do ambiente opressor e violento. Ela era muito 

presa e passiva na sua família de origem. 

A família de origem do José, segundo ele, era de não brigas, seu pai era passivo, quando 

estava com raiva só saia e batia a porta. Sua mãe que era brava, mas, segundo ele, “num 

casal o homem vai sempre ganhar, só perde se a mulher for lutadora”.  

De acordo com Penso e Santana (2016, citando Ramos & Oliveira, 2008; Rosa & Falcke, 

2011),  

[...] se em uma família a dinâmica das relações são caracterizadas pelo autoritarismo e 

rigidez, não existindo outros fatores externos e internos de proteção que modifiquem esse 

padrão, podem ocorrer repetições das relações de violência. Quando isso acontece, seus 

membros possivelmente buscarão resolver seus problemas e estabelecer relações 

conjugais semelhantes às vivenciadas e internalizadas no seio familiar, podendo, por 

exemplo, estabelecer relacionamentos que têm a violência como base (p.3). 

Segundo McGoldrick (2012), “as famílias repetem a si mesmas, mesmo que os padrões 

comportamentais sejam diferentes, as questões são encenadas incessantemente de geração 

a geração” (p.32). A hipótese é que os padrões de relação nas gerações anteriores fornecem 

modelos implícitos para o funcionamento familiar na geração seguinte. 

Maria estabeleceu com o marido uma relação de passividade e medo, tendo muitas vezes 

atitudes de recuo para não gerar conflitos intensos, o que poderia despertar agressividade em 

José. Repetindo um comportamento que tinha na família de origem.  

Maria, como sua mãe, decidiu não se separar e tornou-se cuidadora do marido doente. 

Isso pode mostrar a repetição da história de sua família de origem, como uma reedição para 

elaborar vivências do passado. 

De acordo com Bowen (1978 citado por McGoldrick, Gerson, & Petry, 2012), a estrutura 

de desenvolvimento saudável seria aquela que existe diferenciação, a pessoa torna-se 

independente de uma outra. Assim foi percebido dependência de Maria com sua filha, Marina, 

fazendo com que esta assumisse o papel de proteção e defesa da mãe.  
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Marina percebe, nas sessões, o papel de protetora que ela exerceu com sua mãe. 

Emocionada, expressou do que abriu mão para cuidar da mãe e do irmão. 

Maria, nas sessões, disse não imaginar ter impedido a filha de seguir sua vida. Nessa 

família, parece que as mulheres das três gerações têm o papel de cuidadoras, mas ao mesmo 

tempo necessitam de proteção. Maria, devido à sua vulnerabilidade emocional, dependência, 

insegurança de base e história familiar de origem, parece reeditar as falhas das suas relações 

parentais.  

Segundo McGoldrick, Gerson e Petry (2012), “os irmãos tendem a contar um com outro, 

quando os pais não estão disponíveis ou não conseguem suprir as necessidades nutricionais”. 

(p.120). Isso mostra o porquê de Marina ter assumido o cuidado com o irmão e a mãe. 

Sendo assim, também foi importante levantar uma outra hipótese, a de que, nessa família, 

existia uma relação triangular entre os dois filhos e a mãe. Com uma linha de relacionamento 

próxima, os filhos uniram-se para ajudar a mãe, que seria vítima da violência, e ficaram contra 

o pai, que é o violentador de toda a família. Isso fica nítido na fala do filho de raiva do pai e da 

filha de cuidado e proteção com essa mãe. Segundo Bowen (1978, citado por McGoldrick, 

Gerson, & Petry, 2012), “a relação triangular se caracteriza pela aliança de dois em relação a 

um terceiro” (p.162). 

Nas sessões finais, Marina relatou que, ao ouvir a história da família de origem dos pais, 

pôde compreender, mesmo que não aceite, as atitudes do pai e da mãe na violência 

doméstica. Ela disse estar repensando o seu papel e está conseguindo ver progresso na mãe, 

quanto de menos temerosa, menos passiva e buscando independência emocional. 

Categoria 3: Violência Doméstica e Intervenções Sistêmicas para o Cessar do Ciclo de 

Violência 

Com a investigação sistêmica por meio da entrevista aberta e tendo como referência a 

conceituação de violência doméstica prevista na Lei n.° 11.340, constatou-se, nesse caso, 

atual violência psicológica. José utilizou de sua condição limitante de doença crônica nos rins 

e idade avançada para se vitimizar e ameaçar se matar. A esposa, por sua vez, se mostrou 

refém de toda essa situação, insegura e com medo de mudar sua vida.  
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A filha do casal, Marina, denunciou essa violência, relatando a prisão que a mãe vivia, 

não tendo o direito de ir e vir. A história de violência nessa família já teve episódios graves de 

ameaça à integridade física de Maria e dos filhos praticada por José.  

Existia, também, nessa família, discussões agressivas entre os irmãos, apresentando 

sempre como fundo o fato de o Eduardo ter tido melhores oportunidades e não ajudar a família 

financeiramente. Nessa situação, Marina cita a passividade da mãe frente às atitudes do filho. 

Seguindo a teoria de Ladvocat (2013), as sessões em terapia familiar seguem, 

primeiramente, pela investigação sistêmica para, posteriormente, estabelecerem limites e 

nomearem a não aceitação de comportamentos abusivos nas sessões. Estabelecem, assim, 

um olhar para a forma como cada membro responde à situação de violência e às alternativas 

encontradas. Dessa maneira, pode-se obter uma reorganização saudável dos laços 

familiares, focando na competência familiar. O terapeuta mantém a integridade não entrando 

nos padrões de interação destrutivos. 

De acordo Stith e McCollum (2013), o objetivo da terapia breve focal sistêmica é acabar 

com todas as formas de violência na família, focando no sistema do casal. Para eles, existe 

uma interdependência de comportamento mantendo o ciclo da violência. Essa 

interdependência existe porque os padrões repetitivos de comportamento do sistema do casal 

mantêm o abuso. Sendo assim, aumentando o afeto positivo e a experiência positiva entre os 

parceiros, é possível reduzir o estresse no relacionamento. 

Após investigação sistêmica, explicitou-se o que é a violência doméstica e como esta 

acontece na família. Assim, Maria falou ao marido quais atitudes e falas dele são agressão 

para ela. 

Perguntou-se ao José como ele via a violência doméstica na família. Ele respondeu “gritar, 

ameaçar se estão falando que eu fiz no passado, eu fiz, mas eu não peço ninguém para ficar 

do meu lado, quer ir embora vá, eu vou para um asilo, não me importo, já estou perto de 

morrer”.  
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Assim, explanou na sessão a fala dele de ameaça contra a própria vida, a fala de que 

podem deixá-lo no asilo, o impedimento que ele faz de Maria sair de casa e a desigualdade 

na sua família quanto a direitos e deveres entre homem e mulher. 

Perguntou-se ao José qual a percepção dele das relações familiares. Ele disse que 

sempre o casamento teve brigas porque não queriam que ele jogasse, mas, no jogo, ganhou 

muito também, complementando a renda familiar. 

As intervenções seguiram também para o fortalecimento da competência familiar, 

buscando melhorar o nível de funcionamento do casal e focar em comunicação para resolução 

dos problemas. Perguntou-se aos pais como eles fariam com a situação do filho distante e 

com raiva, não conseguindo, assim, ajudar financeiramente a família. Foi dito que parecia 

existir um bloqueio do filho em ajudar financeiramente justamente por tudo que já viveram em 

relação à violência doméstica.  

O pai disse que queria ir ao Rio de Janeiro para ver como está um processo dele 

trabalhista, porque, resolvendo isso, pagaria as dívidas. A filha e a mãe foram contrárias. 

Então, devolvi aos pais a decisão de irem ou não pessoalmente ao Rio de Janeiro, trazendo 

o casal para frente como laço de resolução de conflitos. 

Para a intervenção Ladvocat (2013), fala de apostar na resiliência familiar, o terapeuta 

frente a uma família em situação de violência investiga os processos interativos e a 

capacidade desta frente ao trauma e às situações vivenciadas na vida. Sendo assim, os 

recursos e as ferramentas conceituais são tão necessárias como as técnicas de 

empoderamento. 

Sendo assim, foi falado do que é bom nessa família. O José disse ter um filho aviador, 

uma filha advogada, mas o filho “não deu certo” porque virou as costas para a família. 

Perguntou-se o que precisava melhorar, José disse o financeiro, Maria, a gratidão do filho 

– ela disse perceber, agora, ele sendo o mais privilegiado por ser homem – e Marina disse que 

não tem muita esperança de mudança na família, mas que sempre soube que exercia um 

papel que não era dela, nisso ela consegue mudar.  
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Explicitou-se que, para existir mudança, era preciso acabar com o ciclo de não resolução 

de conflitos e consequente violência na comunicação. Os três precisavam pensar e conversar 

sobre o que fazer para resolver os problemas de forma diferente, já que os três, naquele 

momento, moravam juntos. A reflexão foi realizada, e, a partir daí, a família começou a 

apresentar mudanças. 

Com o decorrer das sessões, Maria começou a mudar a comunicação com José e 

Eduardo. Ela conversou com o filho, tendo atitude ativa frente ao distanciamento dele em 

relação aos problemas econômicos familiares. Com José, Maria rompeu a comunicação de 

manipulação. Ela contou ter chamado a filha para ir ao shopping. Lá, se sentiu livre, sem 

medo. 

Depois do término das sessões, a família sofreu uma reorganização devido ao acidente 

doméstico com José, que sofreu uma queda e teve uma fratura na bacia, vindo a ficar 

hospitalizado quase um mês. Em atendimento com a família por telefone, foi percebido e 

nomeado a organização dessa para os cuidados, não sobrecarregando Maria. Eduardo pôde 

ficar mais presente. Após o período de hospitalização, José ficou em casa com restrições de 

locomoção.  

Em junho do presente ano, foi realizado um atendimento remoto devido à pandemia e, 

assim, constatou-se que Maria estava independente emocionalmente da filha, e Marina foi 

morar com o namorado. Maria está conduzindo a situação financeira da casa, detém, agora, 

o cartão do banco, e, sendo assim, o marido não faz mais dívidas, nem sai para jogar. José 

encontra-se em tratamento farmacológico psiquiátrico e está, assim, controlado das 

compulsões, agressividade e sintomas depressivos. 

Segundo Maria, Eduardo, o filho, disse ter orgulho da mudança da mãe e encontra-se mais 

próximo do pai. José não mais comete a violência doméstica e, quando altera a voz, Maria já 

se defende e ele para. Financeiramente, Maria está complementando a renda familiar com a 

fabricação de bolos e pães e Eduardo tem ajudado financeiramente nessa iniciativa dela. 
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Considerações Finais 

Trabalhou-se nessa família as relações conflituosas e desenvolvimento individual de cada 

membro. Ladvocat (2013) fala que, quando na família existe a violência doméstica, há uma 

dificuldade em lidar com os conflitos, assim a violência é o padrão preponderante.  

Por meio da perspectiva sistêmica, buscou-se um olhar mais amplo da violência 

doméstica, trazendo, para a sessão com a família, todas as possíveis relações, ciclo e fatores 

mantenedores da violência. Isso proporcionou à família parar o ciclo de acusação e 

paralização na violência, conseguindo trazer mudança para as relações.  

Segundo Elizabeth Polity (2013),  

[...] é na família que aprendemos a amar: a nós e aos outros. É na família que aprendemos 

a entender que diferenças não são desigualdades e que podemos conviver com aquelas 

sem sentirmo-nos ameaçados. É na família que aprendemos a empatia, essa capacidade 

que nos permite estar no lugar do outro e tratá-lo com o mesmo respeito que desejamos 

ser tratados. Enfim, como bem falou Winnicott tudo começa em casa (p.20). 

Este estudo trouxe uma melhor compreensão do fenômeno da violência, suas facetas, 

particularidades, conexões intergeracionais e possível mudança por meio da terapia sistêmica.  

Uma questão percebida nesta pesquisa, e arriscando falar estar na raiz da violência 

doméstica, é a desigualdade entre homens e mulheres na nossa sociedade, a relação de 

poder masculino e submissão feminina. A história de luta da mulher por relações igualitárias 

e de respeito faz parte do meu cotidiano e do de todas as mulheres. Sendo assim, o quanto é 

importante o pesquisar mais sobre esse tema e lutar pela mudança da cultura machista. 

Será que a visibilidade do que está por traz da violência doméstica por meio de mais estudo 

poderá trazer as mulheres um espaço maior de luta pela igualdade e respeito? 

Outra questão levantada é o estudo de determinadas culturas, a relação que estas têm 

com a violência doméstica. A cultura militar, os aspectos da doutrina, a hierarquia não fizeram 

parte deste estudo, mas podem ter relação com o comportamento de José na sua família, já 

que ele é militar. 
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Esta pesquisa ajudou na compreensão do meu próprio papel de disseminadora da não 

aceitação da desigualdade de gênero, sendo educanda e ajudando na formação dos meus 

filhos, seja como esposa, como amiga, como psicóloga e/ou como cidadã brasileira. 
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Resumo 

Este artigo visa abordar a experiência clínica com famílias nos grupos de apoio multifamiliar 

e terapia familiar de pacientes com Transtorno Alimentar em tratamento no Programa de 

Transtornos Alimentares (AMBULIM), do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da 
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Abstract 

This article aims to address the clinical experience with families in multifamily support groups 

and family therapy, of patients with Eating Disorders being treated in the Programa de 

Transtornos Alimentares – AMBULIM, from Instituto de Psiquiatria do HCFMUSP. 

Keywords: multifamily group, eating disorder, family therapy, family. 

 

A família é um sistema ativo em constante transformação, ou seja, um organismo 

complexo que se altera com o passar do tempo para assegurar a continuidade e o crescimento 

psicossocial de seus membros componentes. Esse processo dual de continuidade e 

crescimento permite o desenvolvimento da família como unidade e, ao mesmo tempo, 

assegura a diferenciação de seus membros. A necessidade de diferenciação entendida como 

a autoexpressão de cada indivíduo funde-se com a necessidade de coesão e manutenção da 

unidade do grupo com o passar do tempo. Teoricamente, o indivíduo é membro garantido em 

um grupo familiar que seja suficientemente coeso e do qual ele possa se diferenciar 

progressivamente e individualmente, tornando-se cada vez menos dependente em seu 

funcionamento do sistema familiar original, até poder se separar e instituir, por si mesmo, com 

funções diferentes, um novo sistema (Andolfi, 1984, p.18). 

Algumas famílias podem ser facilitadoras ou não para que o processo de tratamento 

tenha êxito, sendo assim é fundamental a sua participação para aprenderem a se comunicar 

e na utilização de estratégias/manejos, de como proceder nos momentos de crise e possíveis 

gatilhos para os Transtornos Alimentares (TA). O objetivo é fazer com que a família/o cuidador 

aprenda a separar e identificar o seu filho(a) da doença e culpar a doença, e não a si mesmos. 

Pesquisadores e profissionais do Maudsley Hospital, em Londres, vêm, ao longo dos 

últimos anos, buscando encontrar novas formas de compreensão da inclusão da família no 

tratamento. Os resultados de seu primeiro estudo, realizado em 1985 com pacientes 

internados, evidenciaram a inter-relação do uso da terapia familiar com a idade do 

aparecimento e duração do transtorno, ou seja, os melhores resultados foram encontrados 
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entre as pessoas com transtorno iniciando antes dos 19 anos e com pouco tempo desde o 

seu aparecimento.  

Em 1999, no Conselho Europeu dos Transtornos Alimentares, em Estocolmo, ocorreram 

reflexões importantes sobre o tratamento desses transtornos e, pela primeira vez, mencionou-

se o uso da abordagem multifamiliar. Afirma que a abordagem multifamiliar tem bons 

resultados por promover a troca de experiência entre famílias, mais do que no trabalho só 

com uma família. Essa troca favoreceria uma coesão grupal junto a uma atmosfera de apoio. 

Novos sentidos poderiam surgir, saindo da paralisação do medo da mudança ante tantas 

dificuldades encontradas. Além disso, no grupo multifamiliar, seria possível observar as 

diferentes fases em que se encontram as outras famílias e ouvir como elas superaram os 

problemas, ajudando a pensar em novas maneiras para si (Fleminger, 2005) 

Nesse formato, o profissional sai da posição de especialista do “problema” dessas 

famílias, passando para a posição de escuta dos sentidos do que é problemático para elas. 

Um dos primeiros relatos encontrados na literatura médica, com uma abordagem familiar, 

aconteceu no século XVII, na Inglaterra. 

Isso aconteceu com um médico que prescreveu para o paciente o afastamento temporário 

da sua própria família (Guillemot & Laxenaire,1995). Sendo assim, só depois da Segunda 

Guerra Mundial, a valorização da terapia familiar é reconhecida e suas diversas abordagens 

mostram evidências. 

A terapia familiar sistêmica tem uma grande contribuição na abordagem com os 

transtornos alimentares. Só no início dos anos 70, Minuchin, nos EUA, e Mara Palazolli, na 

Itália, desenvolvem trabalhos e pesquisas com pacientes com anorexia nervosa e bulimia 

nervosa e a inclusão da equipe multidisciplinar (Minuchin,1982). 

A abordagem sistêmica preconiza que a família pode ser definida como um sistema, que 

caracteriza uma teia complexa de elementos que se encontram dinamicamente relacionados 

em mútua interação. 

O tratamento de pacientes no AMBULIM inclui as famílias como parte fundamental do 

tratamento. 
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O terapeuta educa os pais com uma visão sistêmica por meio de um “psicoeducativo” em 

que explica sobre o funcionamento do transtorno, colocando os efeitos físicos e psicológicos. 

Aborda aspectos que favorecem ou prejudicam o tratamento, destaca os padrões 

disfuncionais, expectativas e exigências de membros da família. Encoraja-os a assumirem 

responsabilidade pela mudança. 

Oferece ferramentas e suporte para que se sintam apoiados e acolhidos, minimiza o 

sofrimento que o transtorno causa nos relacionamentos entre os membros da família. Sendo 

assim, constrói uma aliança com eles, incentivando-os a assumir o comando da alimentação 

do seu filho (Loockn & Le Grande 2010). 

Há familiares que relatam que, por meio da terapia familiar, conseguiram se expressar 

abertamente com o filho e desenvolveram repertórios de comunicação e diálogos. 

Um dos agravos à saúde que mais tem adquirido visibilidade nos últimos anos são os TA. 

Os TA são quadros psiquiátricos que apresentam etiologia multifatorial, que afetam 

prioritariamente mulheres entre 12 e 28 anos. Vários fatores entre si, de forma complexa, 

precipitam e perpetuam o quadro psicopatológico. Dentre os principais fatores envolvidos na 

gênese dos sintomas, encontra-se a dinâmica familiar. 

Situações de adoecimento grave e persistente, como os TA, são potencialmente 

disruptivas e repercutem na família como um todo, podendo abalar sua dinâmica de 

funcionamento. 

Os transtornos alimentares são caracterizados por uma perturbação persistente na 

alimentação ou no comportamento relacionado à alimentação e compromete 

significativamente a saúde física ou o funcionamento psicossocial. 

Os sintomas de transtornos alimentares podem se assemelhar com os de transtornos por 

uso de substância, como fissuras e padrões de uso compulsivo. Alguns estudos apontam que 

em ambos os transtornos há envolvimento dos mesmos sistemas neurais, como os de 

autocontrole regulatório e de recompensa, porém ainda é necessário que haja mais estudos 

que comprovem essa relação. 
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A seguir, as definições dos principais transtornos alimentares de acordo com o DSM-5 

(APA, 2014): 

1. Anorexia Nervosa (AN) 

- Restrição da ingestão calórica levando a um peso corporal significativamente baixo 

(inferior ao peso mínimo normal). 

- Medo intenso de ganhar peso ou engordar, comportamento persistente que interfere no 

ganho de peso mesmo estando com peso significativamente baixo. 

- Perturbação no modo como o próprio peso ou a forma corporal são vivenciados, não 

reconhece a gravidade do baixo peso corporal atual. 

O indivíduo mantém um peso corporal abaixo daquele minimamente normal para idade, 

gênero, trajetória do desenvolvimento e saúde física e muitas vezes não reconhece ou 

percebe o medo de ganhar peso e a gravidade da desnutrição. 

O medo intenso de ganhar peso pode aumentar até mesmo se o peso diminuir. Pesam-

se com muita frequência, medem obsessivamente partes específicas do corpo (pernas, 

quadril, cintura), geralmente têm baixa autoestima e está relacionada diretamente a 

percepção da forma e peso corporal. A perda de peso é vista com satisfação é sinônimo de 

autocontrole, autodisciplina. 

2. Bulimia Nervosa (BN) 

- Comportamentos compensatórios – inapropriados para evitar o ganho de peso. 

- Uso indevido de laxantes, diuréticos, vômitos autoinduzidos, excesso de atividade física; 

jejum, uso de hormônios para controlar peso. 

- Sentimentos de vergonha pela relação alimentar e tentam esconder os sintomas de 

amigos e familiares. Prejuízo funcional principalmente no desempenho de papéis sociais. 

Comem até se sentir desconfortavelmente cheios. 

O antecedente mais comum da compulsão alimentar é o afeto negativo e outros gatilhos 

como fatores de estresse interpessoal, restrições dietéticas, sentimentos negativos 

relacionados ao peso corporal e a forma do corpo. 
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A compulsão pode até minimizar os fatores que precipitam um episódio a curto prazo, 

mas a autoavaliação negativa e a disforia são consequências tardias. 

Características associadas que apoiam o diagnóstico: 

- geralmente indivíduos estão dentro da faixa de peso normal ou com sobrepeso; 

- normalmente optam por alimentos dietéticos nos episódios de compulsão alimentar; 

- irregularidade menstrual; 

- distúrbios eletrolíticos decorrentes do comportamento purgativo; 

- ulcerações esofágicas, ruptura gástrica e arritmia cardíaca são complicações raras, mas 

fatais. 

3. Transtorno de Compulsão Alimentar (TCA) 

Caracterizados por episódios recorrentes de compulsão alimentar que devem ocorrer 

pelo menos uma vez por semana durante um período de três meses (Critério D) e deve ser 

acompanhada de uma sensação de falta de controle (Critério A2). A falta de controle é 

evidenciada quando há incapacidade de evitar ou parar de comer. Episódio de compulsão 

alimentar é definido como a ingestão em período determinado de tempo (a cada duas horas) 

de uma quantidade de alimento muito maior do que a maioria das pessoas consumiria em um 

mesmo período sobre circunstâncias semelhantes (Critério A1). 

O TCA é marcado por muito sofrimento (Critério C) e pelo menos três dos seguintes 

aspectos: comer muito mais rápido do que o normal, comer até se sentir desconfortavelmente 

cheio, ingerir grandes quantidades de alimentos sem estar com a sensação física de fome, 

comer sozinho por vergonha do quanto se come, sentir-se desgostoso desse mesmo, 

deprimido e/ou muito culpado em seguida (Critério B). 

Os pacientes com diagnóstico de TCA sentem vergonha de seus problemas alimentares 

e tentam ocultar os sintomas. O antecedente mais comum é o afeto negativo e outros gatilhos 

como estressores interpessoais, restrições dietéticas, sentimentos negativos relacionados ao 

peso corporal e a forma do corpo e ao alimento, tédio. 

Características associadas que apoiam o diagnóstico: 



Modelo de Atendimento a Grupos Familiares de Pacientes com Transtornos Alimentares – Izabel Emília 
Sanchez Abrahão, Claudia Regina Ribeiro, Edna Maria Ferreira, Isabelle Tortorella Carneiro Grassi, 
Margarete Carvalho Cavalcante, Marlene Oliveira, Raphael Cangelli Filho e Thais de Castro Gazotti 

 
Revista Brasileira de Terapia Familiar, 10(1), agosto 2021 

155 

Ocorre em indivíduos com peso normal, sobrepeso e obesos. Frequentemente associado 

ao sobrepeso e à obesidade em indivíduos que buscam tratamento. A maioria dos indivíduos 

obesos não se envolve em compulsão alimentar recorrente. Indivíduos obesos com TCA têm 

mais prejuízo funcional, qualidade de vida inferior, mais sofrimento subjetivo e maior 

comorbidade psiquiátrica. 

É muito importante que a família reconheça essas características dos TA, reconheçam 

também seu estado emocional e como os seus sentimentos influenciam na forma como lidam 

com seu filho. 

Inicialmente os pais costumam se sentir culpados pelo surgimento do TA e por não terem 

identificado precocemente os sintomas. É importante ter sempre em mente que a recuperação 

é um processo gradual. Demanda bastante esforço e envolvimento da família, especialmente 

no início do tratamento. Manter o filho motivado e engajado no tratamento e atividades sociais 

previne recaídas. 

A terapia familiar é a única modalidade comprovadamente eficaz em crianças e 

adolescentes com TA. Tem por objetivo auxiliar os pais a realimentar seus filhos, bem como 

coibir comportamentos compulsivos, compensatórios e purgativos. Progressivamente, o 

paciente jovem vai retomando sua autonomia e auxiliado a retomar a independência. 

 

Grupo de Apoio Multifamiliar nos Ambulatórios de AN, BN e TCA 

O grupo multifamiliar é caracterizado por reunir pessoas significativamente afetivas dos 

pacientes inseridos no Programa de Transtornos Alimentares (AMBULIM) do IPq-HCFMUSP. 

Participam do grupo tanto familiares como outras pessoas da rede de suporte que apoiam o 

tratamento dos pacientes, previamente inscritos e admitidos no programa. Por se tratar de um 

hospital-escola, ocasionalmente temos a presença, enquanto ouvintes e observadores, de 

alunos dos cursos de aprimoramento em Transtorno Alimentar. 

Os grupos multifamiliares oferecidos aos pacientes em tratamento ambulatorial de AN, 

BN e TCA são coordenados por duas psicólogas que integram a equipe de psicologia do 
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AMBULIM, sendo realizado semanalmente com uma hora de duração. A dinâmica do grupo 

multifamiliar envolve três propostas básicas: 

a. Psicoeducação: o que é o TA e seu impacto em cada membro, compreender a 

estrutura familiar e a sua dinâmica. 

b. Identificação: dos comportamentos que mantém o TA e como ocorre a interação 

familiar e sua relação com o TA. 

c. Promover: espaço para a reflexão, acolhimento, escuta e mudanças construtivas 

(alternativas de ação). 

Dessa forma, os objetivos desse grupo são: prover informações psicoeducativas 

relacionadas aos TA, enfocando diferentes aspectos da doença e do tratamento, em vista de 

esclarecer e sanar dúvidas; oferecer um espaço de reflexão sobre as relações familiares, 

desenvolvendo a troca de experiências; e ofertar um momento de acolhimento e escuta 

empática aos participantes, pois sentimentos como medo do desconhecido e angústia são os 

mais comumente relatados. 

Os TA’s são doenças de difícil tratamento, em que a intervenção mais efetiva é realizada 

por uma equipe multidisciplinar composta por profissionais especializados nesta temática e 

incluindo a família no processo terapêutico. Apesar de ser um membro da família que está 

doente, ele não é o único que sofre as consequências do TA: a família aflige-se e preocupa-

se com a saúde e a gravidade da situação. Percebemos sentimentos que vão desde a culpa 

até raiva e impotência. 

Participam do grupo: pais, mães, irmãos, cônjuges, além de outros parentes e amigos 

dos pacientes. Os participantes trazem espontaneamente os temas que serão abordados, 

sendo estimulados a compartilharem suas experiências com os demais integrantes do grupo. 

Por meio dessa troca, o grupo propicia um movimento de corresponsabilidade e parceria na 

busca de posturas mais saudáveis. A participação no grupo não é obrigatória, mas 

observamos uma boa adesão dos familiares, os quais descrevem o grupo como uma 

oportunidade tanto para entender a doença, quanto para diminuir o isolamento e o sofrimento 

que vivem em função do quadro de TA. 
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O pressuposto teórico do grupo multifamiliar é a Terapia Sistêmica, acrescida de 

intervenções baseadas na Terapia Cognitiva Comportamental e no Psicodrama. É importante 

ressaltar que o Psicodrama é entendido não como uma técnica, mas como um instrumento 

de intervenção e tratamento, principalmente na sua proposta socioeconômica, onde o foco é 

o grupo e sua identidade em comum, possibilitando a todos os membros serem 

agentes terapêuticos, não se restringindo aos indivíduos, mas ao grupo todo e às pessoas 

que estão em relação com seus membros (Moreno, 1974).  

Realizamos, também, encontros psicoeducativos com profissionais especialistas em TA. 

Os temas destes encontros são levantados de acordo com o interesse ou necessidade do 

grupo e são abertos à população em geral. 

Com o advento da pandemia da covid-19, no ano de 2020, o grupo foi suspenso durante 

um mês e retornou de forma on-line, a partir de abril do mesmo ano, devido às mensagens 

recebidas de alguns familiares, que já participavam do grupo, relatando sentirem falta e 

necessidade de retomarem o espaço de interação, acolhimento e orientação profissional em 

um momento mundialmente desconhecido e angustiante. Devido à dificuldade de manejo e 

conexão da internet, observamos que alguns familiares não conseguiram prosseguir com a 

participação remota. Por outro lado, a participação dos familiares que se encontram fora da 

cidade de São Paulo, até mesmo fora do Brasil, e que não conseguiam ter uma frequência 

presencial regular, foi facilitada e promoveu maior assiduidade. 

O grupo multifamiliar oferece suporte e encorajamento, com a oportunidade de aprender 

uns com os outros, fomentando o insight e aliviando o isolamento, assim como provoca um 

sentimento de solidariedade e suporte para os participantes que dividem e compartilham suas 

dúvidas, medos e esperança. Esta última aparece de forma significativa quando um 

participante divide com o grupo o processo de alta do tratamento em internação hospitalar 

oferecido na Enfermaria de Comportamento Alimentar (ECAL) do tratamento ambulatorial do 

paciente no AMBULIM. O processo de alta ocorre de forma cuidadosa, com tempo suficiente 

para que tanto o paciente quanto a família se sintam seguros e com encaminhamento para 

profissionais particulares ou assistências públicas à saúde mental. Ao dividir o que acontece 
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nesse processo com os outros participantes que se encontram em outro estágio de 

tratamento, observamos o renascimento da esperança diante do tratamento e percurso de um 

transtorno mental que causa muita angústia e sofrimento a todos que convivem com o 

paciente. 

 

Atendimento Familiar da Enfermaria de Comportamento Alimentar (ECAL) 

A Enfermaria de Comportamento Alimentar (ECAL), criada em 2004, é a única enfermaria 

psiquiátrica especializada e unicamente direcionada para o tratamento de pacientes 

portadores de Transtornos Alimentares, no Brasil e referência na América Latina. Conta com 

10 leitos somente para pacientes com TA e uma equipe multidisciplinar composta por: 

médicos psiquiatras, nutricionistas, equipe de enfermagem, neuropsicólogos, psicoterapeutas 

individuais e familiares, fisioterapeutas, educadores físicos, assistente social, terapeuta 

ocupacional, eutonista, instrutor de mindfulness e cãoterapia. 

Quando em regime de internação completa, o paciente recebe os cuidados 

especializados da equipe de enfermagem e acompanhamentos semanais:  psiquiátrico, 

nutricional, psicoterapêutico (individual e familiar). Também são oferecidas atividades 

terapêuticas, como: Grupo Terapêutico de Imagem Corporal, Eutonia, Mindfulness, Grupo de 

Habilidades DBT (Terapia Comportamental Dialética).  

A avaliação neuropsicológica é realizada mediante solicitação da equipe multidisciplinar; 

e são oferecidas outras atividades optativas: Cãoterapia, Mindfulness para Familiares, Grupo 

de Leitura, Yoga e Family Connection (DBT – Terapia Comportamental Dialética para 

familiares), em vista de ampliar a proposta terapêutica. 

Os objetivos da terapia familiar na ECAL são: oferecer orientações básicas a respeito do 

TA, seus riscos e como lidar com eles; avaliar a dinâmica familiar e o impacto do TA em cada 

membro; refletir sobre as relações familiares e os vínculos afetivos. Paralelamente, o 

terapeuta busca proporcionar um acolhimento para a família, favorecendo a adesão ao 

tratamento e promovendo a corresponsabilização da família na evolução do quadro clínico do 

paciente. 
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Ao ter em vista que as transformações que ocorrem nos sistemas familiares são 

impulsionadas por eventos característicos do ciclo de vida da família (nascimentos, 

casamentos etc.) e por eventos inesperados, como o surgimento de uma doença, a 

assistência à família é imprescindível. Dessa forma, o conhecimento de que um dos membros 

da família não está saudável, vindo a receber um diagnóstico de TA, interfere no 

funcionamento do sistema familiar, atingindo todos os seus membros. 

A internação surge como um recurso urgente e necessário para a recuperação de um 

quadro grave de TA, proporcionando o tratamento necessário para o paciente e afetando a 

família, os quais, em nossa experiência clínica, costumam relatar viver sentimentos 

conflitantes de segurança, insegurança e medo. 

O atendimento da família do paciente internado ocorre na forma de terapia do núcleo 

familiar. É designado um membro da equipe de psicologia da ECAL, especializado em terapia 

familiar, para realizar o acompanhamento durante todo o período de internação. A frequência 

é de uma sessão semanal, com duração de uma hora a uma hora e meia, com a participação 

do paciente internado e dos membros da família. Devido à presença de pacientes de todo o 

Brasil, o atendimento remoto dessas famílias já era algo presente que foi intensificado com o 

advento da pandemia da covid-19. 

Na primeira semana de internação do paciente, o psicólogo designado para atender a 

família faz o levantamento dos membros que participarão da terapia, através de um contato 

inicial com o paciente. Para participar deste acompanhamento psicoterapêutico, também 

podem ser chamados membros da família extensa e pessoas significativas em convívio 

próximo ao paciente. Na primeira sessão são coletadas as informações sobre a história do 

paciente e da família, estabelecendo-se o contrato e a participação dos familiares com a 

continuidade do acompanhamento durante todo o período de internação. 

A terapia familiar procura construir novas narrativas que proporcionem novas ações, 

principalmente para lidar com os sintomas do TA. Os pacientes portadores de TA, 

desenvolvem, com muita frequência, um mecanismo de controle sobre o próprio corpo e sobre 

a alimentação, de modo que a vida passa a girar em torno da conduta alimentar. Isso ocorre 
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de forma intensa e constante, fazendo com que esse controle passe a ser exercido sobre os 

membros da família: alimentos passam a ser permitidos/proibidos, assim como surgem novas 

regras sobre o que pode ou não ser falado e deixam de se alimentarem à mesa junto aos 

demais membros da família. 

A família passa a ser controlada por estes comportamentos, sentindo-se sobrecarregada 

e sem apoio. Com a internação, ocorre uma mudança na rotina, fazendo com que a família 

se reorganize para lidar com os cuidados que o tratamento requer. A terapia familiar é, 

portanto, o espaço para esta reestruturação familiar, construindo, de forma colaborativa, 

alternativas transformadoras do sistema funcional. É durante a internação que buscamos 

desenvolver e otimizar os recursos necessários para a família desempenhar sua função de 

colaboradora no cuidado com o paciente.  

Uma questão muito importante e que ocasiona diferentes sentimentos nos membros da 

família, refere-se ao processo de alta da internação e ao entendimento de que a alta não 

significa o término do tratamento. A família precisa ser orientada no sentido de compreender 

que a alta indica que o paciente não está mais em um quadro clínico e psíquico com risco de 

vida que necessite de cuidados intensivos. Por isso, o paciente pós-alta deve continuar em 

tratamento ambulatorial com profissionais especializados em transtornos alimentares, 

inclusive com a participação dos familiares. 

 

Grupo de Apoio Familiar no Grupo Especializado de Apoio a Homens com Transtornos 

Alimentares (GEAHTA) 

No GEAHTA, uma das áreas do AMBULIM, o trabalho com os pacientes consiste em: 

- Os pacientes passarem por uma triagem individual por psiquiatras, nutricionistas e 

psicólogos cujo objetivo é diagnosticar os TA (AN, BN, TCA e TARE – Transtorno Alimentar 

Restritivo Evitativo). 

Uma vez selecionados, as famílias desses pacientes são convocadas pela equipe de 

terapia familiar, com o intuito de oferecer um espaço de acolhimento e esclarecimento dos 

TA, como suporte a angústia e a sensação de impotência presentes na maioria das famílias, 
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bem como facilitar a troca de experiencias entre os familiares e aqueles que convivem com 

os pacientes. 

Esses encontros têm uma hora de duração, são semanais e presenciais, entretanto, com 

advento da pandemia (covid-19), tivemos que nos readaptarmos e passaram a ser on-line, 

tendo adesão pela maioria dos familiares. 

Os encontros são divididos em 10 sessões, onde em cada sessão abordamos um tema 

que será discutido por todos, cada um traz sua experiencia vivida com seu familiar portador 

do TA e as dificuldades que têm em lidar com ele e a doença, bem como identificar e nomear 

suas emoções e sentimentos como medo, culpa, raiva, angústia, impotência, entre muitos 

outros. 

Oferecer esse espaço em que os familiares e cuidadores possam falar é de extrema 

importância, pois muitas vezes eles não têm com quem dividir suas angústias e não sabem 

como lidar com tamanha sobrecarga, é nesse momento que os terapeutas familiares fazem 

sessões psicoeducativas, esclarecendo as dúvidas sobre a doença, seus riscos, o tratamento 

e a necessidade e importância da equipe multidisciplinar. 

Ouvir as histórias de outras famílias também corrobora para que percebam que não estão 

sozinhos nas suas angústias, não são os únicos a vivenciarem dificuldades com o paciente e, 

ao falarem de suas emoções e sentimentos nomeando-os e sendo validados, é muito benéfico 

para eles. 

Pois, 

Sentir-se compreendido é o que precipita de maneira mais poderosa a mudança nos 

seres humanos e compreender nossos semelhantes é a expertise potencial de todos: 

compreender a raiva ou tristeza de outra pessoa ou frustração ou senso de injustiça. (Nick 

Luxmore in Langley, 2018, p.11). 

Outro aspecto que o grupo multifamiliar do GEAHTA visa abordar e intervir de forma 

terapêutica, é na repetição de padrões interacionais transmitidos de uma geração a outra 

dentro dos sistemas familiares. A repetição pode surgir de diversas formas, toda família repete 

e há repetições que mantém uma família como sistema, porém em algumas situações impede 
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o sistema familiar de mudar e crescer ou mantém uma família num nível tão disfuncional que 

a intervenção terapêutica se faz necessário. 

No sistema familiar em que um dos membros sofre de TA por exemplo, não é raro 

ouvirmos dos outros parentes comentários do tipo: “você vai comer de novo?”, “você comeu 

muito pouco, desse jeito vai adoecer”, “você está tão magro, até parece que está doente” ou 

“você come demais vai ficar enorme”, “desse jeito, não casará nunca”, “se continuar 

engordando, não conseguirá emprego”, frases que, quando questionadas, podem soar como 

muito inofensivas para quem fala uma vez que até aquele momento, dentro daquela dinâmica 

familiar, nunca houve um impacto tão significativo, porém sabemos que esse tipo de repetição 

pode ser um fator desencadeante ou agravamento de um TA. 

A nossa maior tarefa terapêutica é interromper as formas de lidar com um problema que 

não funcionam, ou seja, padrões que são disfuncionais como os já citados anteriormente.  

Froma Walsh e alguns autores (2016, p.35), enfatizam  

[...] a importância da observação e investigação para aprender a linguagem e as crenças 

de cada família, para ver o problema e os padrões relacionais pelos olhos dos vários 

membros e entender os valores e expectativas que influenciam a sua abordagem para 

lidar com um problema e a sua incapacidade de mudança.  

Essa observação dos terapeutas na condução dos grupos é de extrema importância, 

auxiliando a terem um olhar reflexivo com suas atitudes em relação ao paciente identificado, 

no caso do GEAHTA, o paciente com o TA. 

Os familiares tendem trazer posturas rígidas, estabelecidas por crenças limitantes através 

de várias gerações, culminando em processos destrutivos. Froma Walsh acrescenta ainda 

que, uma forma utilizada no processo terapêutico com as famílias é a “conotação positiva, a 

curiosidade respeitosa e o questionamento circular”. 

É importante que as famílias sejam encorajadas a se engajarem no tratamento por meio 

de recursos a serem explorados na terapia e assim se sintam responsabilizados e não mais 

culpadas, promovendo saídas mais saudáveis para todos. 
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Resumo 

O Programa Entrelaços é desenvolvido no Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, com famílias que possuem membros com transtorno mental severo. Composto 

por seminários, seguidos por grupos multifamiliares no modelo da Terapia de Solução de 

Problemas e gerando grupos de pares na comunidade (grupo de mútua-ajuda). Este é um 

estudo qualitativo, com objetivo de compreender a experiência dos coordenadores desses 

vários grupos, e analisar o significado dessa experiência. Os resultados mostraram que a 

troca de vivências entre as famílias permite um aprofundamento na discussão das questões 

oriundas da convivência e a construção de possíveis soluções em conjunto para o 

enfrentamento dos conflitos cotidianos. A participação nos grupos possibilitou acesso à 

informação; contribuiu para o processo de aceitação, esperança na recuperação, alívio das 

tensões no convívio familiar e ampliação da rede social de suporte. A psicoeducação auxilia 

na redução das recidivas/hospitalizações, conflitos e “emoção expressada”; melhora a 

qualidade de vida e a capacidade de solucionar problemas; desenvolvendo a expertise para 

 
1 Psicóloga e terapeuta de família (ATF-RJ). 
2 Enfermeira. 
3 Psiquiatra. 
4 Psiquiatra. 
5 Psiquiatra, coordenador do curso de especialização de Terapia de Família do Instituto de Psiquiatria 
da UFRJ. 
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lidar com as dificuldades. Grupos conduzidos por pares contribuem para que mais pessoas 

sejam beneficiadas, tornando-os mais resilientes, empoderados e protagonistas no processo 

de recovery dos usuários, pelo qual as pessoas são capazes de viver, trabalhar, aprender e 

participar plenamente em suas comunidades. 

Palavras-chaves: Grupo de Pares, Intervenção Familiar, Recuperação Pessoal, 

Transtorno Mental Severo, Empoderamento 

 

Abstract 

The Entrelaços Program is developed at the Institute of Psychiatry of the Federal University of 

Rio de Janeiro with families who have members with severe mental disorders. The Program 

consists of seminars, followed by multifamily groups in the model of Problem Solving Therapy 

and generating peer groups in the community (mutual help groups). This is a qualitative study, 

aiming to understand the experience of the coordinators of these various groups, as well as to 

analyze the meaning of that experience. The results showed that the exchange of experiences 

between families fosters deeper discussions of issues arising from living together as well as 

the construction of possible solutions to face everyday conflicts. Participation in the groups 

allowed access to information; contributed to the process of acceptance, hope in recovery, 

relief from tensions in family life and expansion of the social support network. Psychoeducation 

helps reduce recurrences / hospitalizations, conflicts and “expressed emotion”; improves the 

quality of life and the ability to solve problems, developing expertise to deal with difficulties. 

Peer-led groups contribute to benefit a higher number of  people, making them more resilient, 

empowered, and protagonists in the process of  recovery, through which  people are able to 

live, work, learn and fully participate  in their communities.  

Keywords: Peer-groups, Family Intervention, Recovery, Severe Mental Illness, 

Empowerment 
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Introdução 

Desde 2011 vem sendo desenvolvido no Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (IPUB/UFRJ) o Programa Entrelaços, que é um programa de intervenção 

para famílias que possuem um membro com transtorno mental severo. Participam inicialmente 

de um conjunto de seminários para produção e reflexão de conhecimento, seguidos por 

encontros quinzenais com grupos de até oito famílias, em que se discutem seus problemas, 

buscando soluções com a concepção da família como expert durante nove meses.   

Ao final de cada ciclo do programa, é proposto às famílias que mantenham as reuniões 

de forma independente na comunidade e sob sua própria coordenação, com o objetivo de 

proporcionar sua continuidade e estando aberto a acolherem novas famílias. 

O objetivo deste artigo é identificar o significado da experiência de ser coordenador de 

grupo de suporte na comunidade e de como a sua participação tem ajudado no seu processo 

de recuperação pessoal e no desenvolvimento de uma expertise para lidar com as demandas 

que as famílias trazem durante os encontros. 

Com 10 anos de existência, o Programa Entrelaços vem nos retroalimentando com 

experiências de familiares e usuários que participam do programa, por meio dos relatos sobre 

as contribuições destes no processo de recuperação pessoal e de suas famílias. E foi a partir 

disso que nos interessamos em analisar os discursos desses coordenadores. 

Enfatizamos que, neste trabalho, o termo família refere-se a todos os membros, não 

fazemos distinção entre familiar e usuário. No programa, todos participam voluntariamente, 

independentemente de sua condição. Entre os coordenadores temos, mães, pais, irmãos e 

usuários.  

 

O Programa Entrelaços 

O programa consiste em quatro ciclos: (1) acolhimento e avaliação; (2) produção de 

conhecimento e reflexão; (3) compartilhamento de experiências e soluções e (4) ação entre 

pares. 
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Na primeira etapa, ocorre o acolhimento das famílias, que recebem orientações sobre os 

objetivos do programa e sua estrutura, participam de entrevistas individuais e preenchimento 

de avaliações sobre qualidade de vida, conhecimento sobre a doença e de sobrecarga do 

cuidador, e do nível de emoção expressada (EE).  

A segunda etapa consiste em oito seminários, que ocorrem semanalmente, abordando 

temas relacionados aos transtornos mentais severos, como: causas, tratamento, evolução 

etc.  

Adotamos a visão de que o transtorno mental severo corresponde a um estado de 

vulnerabilidade ao estresse (Zubin et al., 1992) e dentro do Movimento de Recuperação 

Pessoal (recovery), assumindo valores como esperança, otimismo, resiliência e 

empoderamento. Acreditamos que todos sejam capazes de aprender, de conquistar 

autonomia e bem-estar. 

Seguindo a orientação, acompanhamos o que a Administração dos Serviços de Saúde 

Mental e Abuso de Substâncias (SAMHSA) (2005) dos EUA propôs a partir de um consenso 

de especialistas uma definição multidimensional de recuperação pessoal: “Recuperação em 

saúde mental é uma jornada de cura e transformação capaz de permitir à pessoa com 

transtorno mental viver significativamente na comunidade de sua escolha, enquanto luta para 

alcançar seu pleno potencial.” 

Os familiares com no mínimo 75% de frequência nos seminários são divididos em grupos 

menores para a etapa de compartilhamento de experiências e de propostas de possíveis 

soluções de problemas, com duração de nove meses. Cada grupo dessa terceira etapa é 

formada por seis a oito famílias, tendo como critério de divisão a proximidade do local da 

residência.   

Inicialmente se propõe que cada família apresente seu genograma (McGoldrick et al., 

2012) que tem como finalidade obter uma visão geral de suas relações familiares, criando 

assim, uma maior intimidade ao compartilharem suas histórias.  

Em seguida, os encontros adotam o modelo focado na solução de problemas (Haley, 

1976), a partir da seleção de problemas trazidos por cada família para a busca conjunta por 
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soluções (Walsh, 2010), que possam ser empregadas no seu cotidiano. No encontro seguinte 

essa família traz um feedback para o grupo. 

Destacamos que adotamos uma rotina de reunião com tempos determinados a qual 

esperamos que possa ser a base dos futuros encontros dos grupos na comunidade sobre sua 

gestão. 

A escolha dessa abordagem tem como objetivo auxiliar no processo de enfrentamento da 

sua realidade, percebendo que não estão sozinhos e vivenciando outras possibilidades de 

como lidarem com suas dificuldades, olhando as experiências de outras famílias como 

alternativa. Além disso, o grupo estimula o crescimento da sua rede social, ajuda na melhoria 

da comunicação, contribuindo para o seu empoderamento. 

Tendo como princípios os conceitos da Cibernética de segunda ordem, pensamos na 

realidade como algo em permanente processo de construção. Maturana (2001) aponta para 

a importância da linguagem na constituição da realidade, evidenciando ser impossível falar 

em uma realidade independente de seu olhar. 

Segundo Walsh (2010), ela melhora a resiliência das pessoas ao estresse, fazendo com 

que desenvolvam estratégias para retornar a sua linha de base emocional e responder às 

exigências do meio de forma mais consciente e planejada.  

Na quarta etapa, as famílias são convidadas a manterem os encontros de forma 

autônoma, utilizando a mesma dinâmica em ambiente próprio. Nos primeiros seis meses os 

técnicos do programa, participam dos encontros de forma presencial com o objetivo de 

oferecer um suporte inicial no processo de estruturação do grupo na comunidade. Após esse 

período, o apoio é dado por meio de supervisões trimestrais aos coordenadores dos grupos 

existentes, e, sempre que houver necessidade, uma supervisão extra é oferecida de acordo 

com a demanda de cada grupo.  

A cada final de ano, é realizado um seminário de encerramento com a participação de 

todos os grupos comunitários e convidados. Durante o ano, o grupo Trilhando Caminhos 

(2017), criado por membros de todos os outros grupos, organiza eventos como: passeios, 
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churrascos, final de semana em pousada, comemoração dos aniversariantes do mês, entre 

outros. 

Atualmente existem seis grupos comunitários que tiveram sua origem no Programa 

Entrelaços: Abra a Sua Mente (2013); Mentes em Ação (2015); É Possível (2015); 

Construindo Horizontes (2017); Equilibrarte (2019); MoviMente (2019).  

Cada grupo possui dois coordenadores que são responsáveis pelo acolhimento de novas 

famílias que procuram os grupos espontaneamente, por indicação de outros familiares, 

divulgação na internet ou a partir dos eventos organizados por eles mesmos. Dois desses 

grupos são coordenados por pares especialistas, ou seja, pessoas que enfrentam e estão em 

processo de superação. Esses grupos oferecem apoio, incentivo, esperança e orientação 

para outros que enfrentam situações semelhantes e retroalimentam-se nos conflitos do seu 

cotidiano (Davidson et al., 2006). 

 

Percurso Metodológico 

Trata-se de estudo descritivo, com abordagem qualitativa. Os sujeitos do estudo foram 

os coordenadores de cinco grupos comunitários de pares, que tiveram sua origem no 

Programa Entrelaços. Os coordenadores participaram do seminário de encerramento de 2017 

do Programa Entrelaços, cujo tema foi Suporte entre Pares: experiências dos grupos 

comunitários de família. Para preservar a identidade dos coordenadores, esses foram 

nomeados como C1, C2, C3, C4 e C5. 

Os participantes do estudo foram informados e consentiram que o seminário fosse 

gravado em vídeo e divulgado na internet. Posteriormente, as apresentações foram transcritas 

para possibilitar a análise. 

Para análise dos dados, foi utilizada a metodologia de análise de conteúdo proposta por   

Bardin (1977), uma vez que possibilita descrever e interpretar o conteúdo de todos os relatos, 

buscando com isso reinterpretar as mensagens e atingir uma compreensão de seus 

significados que perpassa o de uma leitura comum. 

O processo da análise de conteúdo é composto de quatro etapas: 
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● pré-exploração do material (leitura flutuante); 

● seleção das unidades de análise (ou unidades de significados); 

● processo de categorização e subcategorização; 

● discussão dos dados. 

Em atenção à Resolução CNS/MS n.° 466/12, este estudo foi submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(IPUB/UFRJ) e aprovado com o Parecer n.° 2.869.446. 

 

Resultados e Discussão 

Com os relatos transcritos e classificados em unidades de análise, os resultados foram 

agrupados em três categorias, que serão descritas e discutidas a seguir.   

1. Experiência da Coordenação e dos Pares como uma Oportunidade de 

Transformação e Evolução Pessoal 

Para os participantes, o acesso às informações sobre os transtornos mentais severos, 

associado à oportunidade de trocas de experiências com outras famílias passando pelo 

mesmo problema, tem possibilitado a discussão das questões que surgem na convivência 

com seus familiares e a construção de possíveis soluções em conjunto para o enfrentamento 

da doença: 

Uma coisa importante é que o grupo não diz o que a família vai fazer! Nós socializamos 

as experiências que vivemos e servimos de certa forma como inspiração uns dos outros. 

Então é muito gratificante quando alguém chega inspirado em algo que ouviu, toma uma 

atitude, faz um movimento e a gente observa a mudança da situação de conflito, 

dificuldade emocional para um ‘aprendamento’, para uma harmonização, para o caminho 

da recuperação. (C1) 

Para os coordenadores, participar dos encontros dos grupos contribui para que as 

famílias relatem mudanças de atitude, experiências de superação/recuperação, e que podem 

ser felizes apesar das dificuldades. Os encontros são também uma oportunidade de 

multiplicar a informação sobre a doença, contribuindo para a diminuição do estigma: 
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Eu acho que os grupos de apoio, são excelentes. . . A gente pode multiplicar mais essa 

informação, para que todos tenham o conhecimento desses grupos para poder fazer um 

perfil diferente do transtorno mental. Porque a gente sabe que a falta de conhecimento 

gera o estigma. (C2) 

Como afirmam Kuipers et al. (2002),  

[...] é importante explorar o sentimento de estigmatização e isolamento da família. Muitas 

vezes, podem não dizer que se sentem estigmatizados, mas se comportam como se eles 

mesmos tivessem se isolado das redes sociais das quais deveriam receber apoio e 

companhia. O programa educacional ajuda a desmistificar a doença e a se sentir libertado 

dos sentimentos de culpa que ela produz. (p.120). 

Esses resultados corroboram com o que dizem Chien et al. (2013) sobre as contribuições 

da participação em grupos de pares: injeção de esperança, com os pares servindo de modelo 

de superação a outros familiares, como pode ser identificado nas falas a seguir: 

“Então eu acho que ser coordenador de um grupo é compartilhar esperança, da forma 

positiva entre todas aquelas pessoas que estão ali, para gente conseguir caminhar, e superar 

as dificuldades da vida em relação a doença.” (C2). 

“Então é uma benção estar numa situação assim e compartilhar aprendizagens e percebe 

claramente que a gente se torna mais humano.” (C3). 

Para os coordenadores, participar do grupo favorece a troca de experiências possibilita 

obter informações sobre a doença e aprofundamento de alguns temas; colabora no processo 

de aceitação e esperança na recuperação; e traz oportunidade de socialização. 

“Mais que um espaço ou lugar, o grupo é movimento! Porque estão se movendo pessoas, 

ideias, emoções, atitudes, comportamentos. O grupo funciona como esse espaço de 

aprendizagem.” (C1). 

“O grupo também funciona junto com os seminários como um espaço de tomada de 

consciência. E tomada de consciência, é trabalho.” (C1). 
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“Então assim houve uma sensação de apaziguamento dessas emoções observadas e 

uma esperança de encontrar um espaço de acolhimento e de poder compartilhar todas essas 

dúvidas.” (C3). 

“Nós já tivemos vários encontros, e a proposta é essa. E nos nossos encontros a gente 

consegue assim ver a felicidade dos participantes, dos vulneráveis, o comportamento, é tudo 

muito bacana e tudo muito lindo a interação entre as pessoas.” (C4). 

“O. . . é um caso de recuperação, que pena que ele não esteja aqui. Porque é uma pessoa 

que a gente ouve, conversa com ele, a gente fica cheia de esperança. A gente vê a 

superação!” (C5). 

No grupo, experimentam a sensação de acolhimento e até mesmo de alívio ao 

descobrirem que não estão sós, que seus problemas são semelhantes e que podem 

compartilhá-los. Nesse espaço, compartilha-se também esperança, solidariedade, ajuda 

mútua e respeito. 

Aqui nessa partilha a gente não dá conselho, mas cada um falando, mostrando os seus 

problemas, o que acontece com você, aí você vê que não está sozinha, você vê que tem 

pessoas iguais a você, então isso dá um conforto muito grande! (C4). 

“O ganho maior na minha opinião nesse primeiro ano do grupo é essa estrutura de 

confiança, de fazer uma arquitetura de confiança pra gente fazer alçar voos mais ousados e 

começar a aprofundar os temas.” (C3). 

Todos expressam e valorizam a oportunidade de conversar tendo em vista, que, 

previamente, apresentavam grande dificuldade em fazê-lo. Experimentam um sentimento de 

pertencimento, acolhimento, amizade e conforto no grupo. Sentem-se aceitos e entendidos 

por outros membros do grupo (Durão et al., 2005). 

2. Demandas que as Famílias Levam aos Grupos Durante os Encontros 

Dentre as principais questões que são levadas pelas famílias durante os encontros dos 

grupos, destacaram-se: discussão sobre estigma e autoestigma; necessidade de discutir os 

limites; conflitos no convívio familiar; comportamentos do vulnerável que provocam 

desconforto na família; sentimentos de impotência e desesperança; dificuldade de inserção 
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do vulnerável no mercado de trabalho; dúvidas sobre a doença e aspectos legais; e busca de 

apoio na espiritualidade. 

O estigma e o autoestigma são um dos temas mais frequentes levados pelos participantes 

nos grupos.  

O estigma familiar e auto estigma. . . atravessa todas as outras questões, porque a gente 

tá falando de uma dificuldade de compreender o que é a vulnerabilidade, da crença que 

aquilo não vai mudar e do julgamento e das críticas que a família faz sem querer querendo 

aos comportamentos dos vulneráveis, sobretudo em relação a recusa da medicação, falta 

de higiene, a não adesão a terapia, que são testes, para nós familiares que nos 

exasperamos. (C1). 

Segundo Gaebel e Baumann (2003),  

A estigmatização de doenças mentais em geral e o estigma  associado à esquizofrenia 

em particular representam obstáculos para o tratamento precoce e bem-sucedido.  

Ignorância, preconceito e atitudes públicas negativas em relação a pessoas com 

esquizofrenia afetam tanto pacientes como seus familiares, levando a um ciclo de 

alienação e desvantagem que culmina em distanciamento social, exclusão e 

desvantagem em relação às oportunidades de habitação e emprego.  

Durante o Programa Entrelaços, busca-se reduzir o estigma por meio de informações 

sobre a doença; aumentar as atividades em grupo e sociais; ampliar a rede de 

relacionamentos; ter uma atitude mais afetiva e natural, independente do ambiente, 

procurando ressaltar as qualidades, elogiando, incentivando e encorajando potenciais, mas 

sempre respeitando os limites.  

O grupo teve várias atividades extras de socialização, que são muito importantes, 

aniversários, passeios, almoços, tem pessoas interessadas na pintura, tem uma pessoa 

que faz teatro, tem pessoas que fazem música, as pessoas se disponibilizaram para 

assistir peças de teatros, concertos. Então, estas atividades extras em ambientes mais 

informais propiciam muito uma maior intimidade e um relaxamento, e assim no 
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relacionamento uma maior intimidade e amizade entre os grupos. Isso fortalece bastante. 

(C3). 

A necessidade de discussão de limites também é um tema bastante recorrente nos 

encontros: “Então aí vem muito forte no grupo a discussão dos limites! E a                                                                      

gente chegou, pelo menos na discussão provisória, que não adianta ter limites rígidos e 

também não adianta ter ausência de limites!” (C1).  

As famílias são ajudadas a compreender que a flexibilidade e a tolerância são 

necessárias para diminuir o estresse e a sobrecarga emocional, através do qual todos estão 

envolvidos e são cruciais para um melhor convívio social e a manutenção do nível de estresse 

dentro de padrões toleráveis (Anderson et al., 1980).  

As dificuldades no convívio familiar também são frequentes e podem ser percebidas na 

fala de um dos coordenadores: “. . . aí a gente nega, a gente julga, cria expectativas irrealistas, 

tem dificuldade em lidar com as emoções; tem uma comunicação agressiva, tem uma 

dinâmica de afastamento.” (C1). 

Tem sido consenso na comunidade científica que fatores sociais, psicológicos e familiares 

influenciam a susceptibilidade, adaptação e recuperação de doenças, com reflexos na 

utilização dos serviços de saúde, no funcionamento, na autonomia e na qualidade de vida dos 

usuários. Um campo particularmente frutífero tem sido o da pesquisa das relações entre 

usuários e seus familiares e sua influência no curso das doenças, emergindo do conceito de 

emoção expressada (EE). “EE é um constructo teórico que reúne aspectos cruciais do 

relacionamento interpessoal, como medidas de crítica, hostilidade, calor afetivo, comentários 

positivos e superenvolvimento emocional e que permite uma previsão da evolução do caso.” 

(Keusen, 1989). 

EE tem sido exaustivamente pesquisada no contexto da esquizofrenia, o que impulsionou 

seu estudo foi o entendimento de que as recaídas dos pacientes no ano seguinte à 

hospitalização estavam significativamente relacionadas às situações de vida que 

encontravam quando tinham alta. Os primeiros estudos de Leff e Vaughn (1985) estimularam 

pesquisas ao longo dos 30 anos seguintes e confirmaram a relação entre EE da família e a 
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evolução da esquizofrenia, promovendo o desenvolvimento de intervenções com o objetivo 

de mudar a EE. Esse modelo de trabalho foi estendido posteriormente a outras doenças 

psiquiátricas e clínicas.  

Segundo Palmeira et al. (2013),  

um ambiente carregado de críticas transforma, pouco a pouco, a maneira de as pessoas 

se relacionarem em casa. Existem famílias com alto grau de crítica que se acostumam a 

conviver sob esses estressores, com pessoas habituadas a criticar e a serem criticadas... 

Na esquizofrenia, conviver num ambiente hipercrítico pode significar a diferença entre a 

estabilidade e a recaída (p. 176).  

A busca de apoio na espiritualidade também foi uma questão citada como uma demanda 

levada pelas famílias nos grupos.  

Outra questão que aparece ali da espiritualidade, aparece de duas formas: uma forma é 

associação entre o transtorno psicótico, a questão de vozes e fenômenos mediúnicos, 

então tem famílias dizendo que vão ao centro espírita para trabalhar essa questão e 

pessoas com medo de ir e com receio que agrave a patologia. (C1). 

Silva e Santos (2009) realizaram um estudo com mães de portadores de Esquizofrenia, 

em que muitas delas relataram que procuraram apoio na religião, no misticismo, organizações 

comunitárias e medicina alternativa como forma de compreender a problemática que estavam 

vivenciando com seus filhos e encontrar alguma forma de alívio. 

Patricia Deegan (2001, como citada por Palmeira et al. 2013) relata como as práticas 

espirituais foram importantes no seu processo de recuperação: “As minhas práticas espirituais 

me colocaram num caminho em que foi possível encontrar uma razão para todo aquele 

sofrimento e me ajudaram com sentimentos de autopiedade e com o inevitável 

questionamento: por que logo comigo?” (p.08). 

Mesmo quando o diagnóstico é certo, o anúncio precisa ser feito com grande 

sensibilidade em função do impacto que isso terá sobre todos os envolvidos. Os médicos 

enfatizam que os únicos meios confiáveis para lidar com esses medos é trabalhar em 
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colaboração com a equipe para manter o processo subjacente sob controle e planejar lidar 

com ele por um longo período no futuro (McFarlane et al., 1995). 

Dúvidas quanto à doença, à clareza no diagnóstico e aos aspectos legais também foram 

temas citados como recorrentes nos encontros dos grupos: 

O diagnóstico e internação é um problemão que aparece! As famílias querendo 

diagnósticos mais precisos, . . ., os médicos apresentam outro tipo de diagnóstico, que 

não é o categórico, como a gente aprende aqui, mas é o dimensional. . . (C1). 

A Interdição, curatela e autonomia é outro paradoxo ou ambiguidade. Muitos de nós 

resistimos a discutir a questão da curatela porque é doloroso ver o seu filho ou quem quer 

que seja, rotulado como incapaz, porque é como a lei trata. (C3). 

Os coordenadores reconhecem a importância de ter acesso à informação sobre o 

diagnóstico, de participar de atividades de outros grupos e de eventos sobre o tema, pois isso 

contribui para a troca de experiências e soluções com outras famílias, alívio das tensões na 

convivência com o familiar, e ampliação da rede de apoio. 

3. Participação nos Grupos Proporciona a Oportunidade de Discutir, Compartilhar e 

Trocar Experiências que Permitem Construir Soluções para os Problemas   

“A gente faz primeiro aquele aquecimento, depois a apresentação e aí cada um vai 

falando do seu problema. A gente discute e no fim procuramos uma solução.” (C5). 

“Esse compartilhar das experiências, das dificuldades, das conquistas, e como encontrar 

soluções de uma maneira conjunta, com sugestões como possibilidades e aí cada um faz as 

escolhas.” (C3). 

“Muita gente fala muita coisa, agora são reuniões que eu acho muito ricas. A troca de 

experiência fortalece muito a gente e aprendemos como agir com os outros.” (C5). 

As famílias que participam da reflexão sobre as informações disponíveis na literatura 

tornam-se mais capacitadas para exercerem algum controle sobre as intervenções e não 

apenas se sentirem culpadas por terem familiares doentes e colocarem-se em posição 

passiva como se fossem unidades patogênicas – mãe esquizofrenogênica (From-Reichmann, 

1948). 
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O trabalho que desenvolvemos no Programa Entrelaço proporciona apoio e suporte para 

todos os envolvidos, o que significa criar possibilidades de todos pertencerem a um grupo, 

proporcionando assim uma diminuição do isolamento familiar e uma maior troca de 

experiências e aprendizados, gerando um maior conforto, acolhimento e ampliação de sua 

rede social. 

“Multiplicar todas essas informações, multiplicar na mídia para poder passar para aquelas 

pessoas que precisam, porque tem muita gente que precisa de ajuda e não tem o 

conhecimento ainda desses grupos.” (C2). 

Então a gente valoriza aquilo que a pessoa está colocando. Existe essa valorização! E 

nessa valorização, além da coragem, a gente capacita aquela pessoa que está 

precisando de acolhimento, seja o paciente ou o familiar. E daí a gente vai se 

transformando! (C2) 

Reconhecem também que é fundamental para o processo de recuperação buscar a 

inclusão social por meio do trabalho e lazer. 

Eu tive essa ideia de colocar em prática o que a gente conversava ali nos grupos e assim 

surgiu o grupo Trilhando Caminhos. A proposta do grupo é proporcionar lazer aos 

pacientes portadores de transtorno mental severo, acompanhados de seus familiares ou 

cuidadores, realizando passeios, encontros psicoeducativos, partilhas, dinâmicas de 

grupos, relaxamento e brincadeiras. (C4). 

Com relação à questão da dificuldade de inserção no mercado de trabalho, podemos 

dizer que se trata de um tema bastante importante no processo de recuperação pessoal, por 

aumentar a autoestima, o sentimento de pertencimento ao meio social, aumento da rede 

social, estabelecimento de uma rotina e alguma autonomia financeira.  

No entanto, os coordenadores relatam que as políticas públicas de inserção no mercado 

de trabalho têm se mostrado insuficientes para garantia de acesso ao trabalho: “Oportunidade 

de trabalho a gente sabe que não tem uma política de inserção, salvo algumas exceções.” 

(C1). 
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Devido às dificuldades de recolocação profissional, alguns familiares têm levado aos 

encontros experiências de apoiar seus vulneráveis em projetos próprios de inserção no 

mercado de trabalho: “E o que a gente tem encontrado no grupo são saídas dos próprios 

familiares tentando ocupações para seus vulneráveis, ou até dos próprios vulneráveis que 

num momento de maior autonomia procuram um trabalho e se engajam.” (C1). 

Os encontros dos grupos possibilitam a discussão e reflexão sobre temas relacionados à 

doença, ao tratamento e aos aspectos legais relacionados aos vulneráveis, favorecendo a 

troca de experiências entre os participantes:  

Muitos de nós resistimos a discutir a questão da curatela porque é doloroso ver o seu 

filho ou quem quer que seja, rotulado como incapaz, porque é como a lei trata. Eu me vi 

nessa ambiguidade, mas a necessidade de proteger, no sentido de encaminhar uma 

pensão para meu filho, me fez olhar para questão da curatela e nós encaminhamos esta 

questão. (C1). 

Os coordenadores demonstram um entendimento do processo de recuperação pessoal. 

Esse conceito é bastante trabalhado durante os seminários do Programa Entrelaços como 

esperança no processo de recuperação e na sua singularidade. Anthony (1993) descreve 

recuperação pessoal como  

[...] um processo pessoal e único de mudança de valores, sentimentos, objetivos, 

habilidades e papéis. Consideram que é uma habilidade para dar um novo significado à 

vida apesar das limitações do adoecimento psíquico, envolvendo a superação do estigma 

para conseguir exercer a cidadania (p. 11). 

De acordo com Palmeira et al. (2013),  

[...] a recuperação não é voltar a ser quem você era antes da doença, e sim um processo 

de transformação para se tornar novo, é a descoberta de seus próprios limites e de como 

esses limites se abrem para novas possibilidades na vida do indivíduo. O processo de 

recuperação parte de dentro para fora. O tratamento médico, a psicoterapia, o suporte 

familiar, o trabalho, enfim, o ambiente externo tem a função de ajudar o paciente a 
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construir suas habilidades e a adquirir um sentimento de ação e de poder sobre sua 

própria vida (p. 12). 

Então a gente aceita a vulnerabilidade, diminui julgamentos e críticas; diminui 

expectativas; tem mais desenvoltura para lidar com as emoções; tem uma comunicação 

amorosa; aprimora e aproxima as interações, diminui o estresse; diminui a frequência de 

internações; tem um amadurecimento emocional [tanto o familiar como o vulnerável]. . . 

você ressignifica a sua vida, acredita na recuperação, porque ela não vem de uma 

imposição de fora, ela vem de uma experiência vivida, isso que dá chão! (C1). 

“Eu hoje sou uma pessoa que escuto muito mais a outra pessoa. . . Hoje eu escuto, me 

coloco no lugar daquela pessoa e o que se aprende no seminário, vamos aplicando, para 

poder fazer um grupo melhor.” (C2). 

Segundo os coordenadores, muitas famílias iniciam o programa desesperançosas e 

resgatar a esperança desempenha um papel fundamental no processo de recuperação, obtido 

através de uma tomada de consciência sobre os problemas (Glynn et al., 2006). Isso se inicia 

a partir das informações recebidas nos seminários e se aprofunda pela reflexão estimulada 

pelo compartilhamento e troca de experiências durante os encontros dos grupos, que 

contribuem para a redução do estigma e revisão das expectativas. 

O reajuste das expectativas sobre o funcionamento do vulnerável, a transformação de 

uma comunicação hostil para uma mais positiva e afetiva e a capacidade de trabalhar os 

problemas cotidianos buscando soluções e alternativas concretas e plausíveis, diminuem o 

estresse no ambiente familiar e cria uma atmosfera otimista e de maior confiança.  

Os programas de psicoeducação têm demonstrado benefícios para a família e pacientes 

com transtornos mentais severos, contribuindo para a redução das recaídas e 

hospitalizações; redução de conflitos e da emoção expressada; melhoria da qualidade de vida 

e capacidade de solução de problemas; desenvolvendo uma expertise para lidar com as 

dificuldades da doença, aperfeiçoando sua resiliência e adquirindo maior empoderamento 

para seguirem suas vidas.  
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Vários estudos demonstram que há relação direta entre suporte familiar, estabilidade do 

quadro e menor número de recidivas, através de programas de intervenção familiar (Keusen, 

1989). Por isso é importante que haja ampliação de projetos como o proposto pelo Programa 

Entrelaços, que visa ao maior empoderamento e protagonismo das famílias nesse processo.  

 

Considerações Finais 

Os resultados deste estudo mostraram que a participação dos coordenadores gerou uma 

maior compreensão da sua realidade.  Desenvolvendo uma expertise complementar que hoje 

lhes permite conduzir grupos de pares na comunidade e lidar com as demandas que essas 

famílias lhe trazem a cada encontro.  Relatam que a participação nos grupos tem lhes ajudado 

no processo de recuperação de si mesmo e de seus familiares, como também dos outros 

participantes, na construção de estratégias para gerirem melhor situações de crise; ampliação 

de suas redes sociais de suporte e promoção de espaços de socialização.  

A participação nos grupos possibilita troca de experiências e uma visão mais otimista 

contribuindo para mudanças de atitude e criando estratégias no enfrentamento dos desafios 

do cotidiano, permitindo que os participantes assumam maior protagonismo nesse processo, 

os empoderando com maior consciência sobre seus direitos e participando no processo de 

enfrentamento à exclusão social. 

Essa descrição de um maior protagonismo e empoderamento, vem ao encontro das 

concepções de Anderson e White (1990) ao colocarem a necessidade da construção na 

valorização de novas narrativas, de forma que pudessem se ver de forma potente e livre, 

nesse novo mundo.  

Conclui-se que frente à escassez de iniciativas como essa em nosso país, tanto na rede 

pública como na rede privada de saúde, os grupos conduzidos por pares podem contribuir 

para que mais pessoas sejam beneficiadas, pois a troca e compartilhamento entre as famílias 

e vulneráveis propicia uma apropriação do processo de recuperação pessoal, pelo qual as 

pessoas são capazes de viver, trabalhar, aprender e participar plenamente em suas 

comunidades. 
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Resumo  

Este estudo é parte de uma pesquisa mais ampla sobre a separação conjugal na transição 

para a parentalidade. Teve como objetivo investigar a repercussão de aspectos da formação 

do casal na separação, ocorrida durante a transição para a parentalidade, a partir da vivência 

feminina. Foram realizadas 12 entrevistas com roteiro semiestruturado com mulheres das 

camadas médias da população carioca, entre 30 e 40 anos de idade que se separaram há, 

no mínimo, dois anos, no período de 0 a 2 anos de idade do primeiro filho. Para a análise dos 

dados, foi utilizado o método de análise de conteúdo e várias categorias emergiram dos 

relatos das participantes. Tendo em vista o objetivo deste estudo, serão apresentadas e 

discutidas as categorias: dependência absoluta e ilusão de onipotência. Os resultados 

permitiram considerar que a escolha amorosa motivada por demandas anaclítica ou narcísica 

polarizadas, caracterizadas por extrema dependência ou onipotência, potencializadas por 

valores individualistas e hedonistas, atuou como possível preditora da dissolução amorosa.  

Palavras-chave: escolha amorosa, transição para a parentalidade, separação conjugal 
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Abstract  

This study is part of a wider research on separation in the transition to parenthood. The 

objective was to investigate the repercussion of aspects present in the formation of the couple 

in the separation that occurred during the transition to parenthood, according to the female 

experience. Twelve semi-structured interviews were conducted with middle-aged women, 

between 30 and 40 years of age, who separated for at least two years, from zero to two years 

of age of the first child. For data analysis, the content analysis method was used and several 

categories emerged from the participants' reports. In view of the objective of this study, these 

categories will be presented and discussed: absolute dependence and illusion of omnipotence. 

The results allowed to consider that the affective choice motivated by polarized narcissistic or 

anaclitical demands, characterized by extreme dependence or omnipotence, potentiated by 

individualistic and hedonistic values, act as possible predictors of the amorous dissolution. 

Keywords: love choice, transition to parenthood, marital separate 

 

Introdução 

As relações interpessoais cotidianas revelam a tensão entre liberdade e satisfação 

conjugal. A conjugalidade evidencia esse paradoxo na medida em que a hesitação pelo 

aprofundamento afetivo desloca o sujeito para o excesso de paixões, idealizações amorosas 

e um estado de dependência O mundo virtual e as novas tecnologias promoveram a 

comunicação global instantânea de modo a aumentar a quantidade de relações interpessoais, 

mas reduzir a profundidade destas. Inseridos no modelo econômico capitalista, que enfatiza 

a lógica do consumo irrefreável e a descartabilidade das mercadorias, as relações amorosas 

também se tornaram mais efêmeras e superficiais. Passos (2013) relaciona esse 

esvaziamento dos laços ao consumo abusivo de drogas e medicamentos; ao excesso de 

competitividade no mercado de trabalho; e à supervalorização e à superexposição do corpo.  

Seguindo a mesma perspectiva, Dunker (2017) relata a inabilidade em formar laços de 

intimidade com o outro como uma nova forma de sofrimento psíquico que aparece nos 

consultórios atualmente. Para ele, a construção de cumplicidade conjugal gera desconforto e 
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dúvidas sobre a sua própria natureza, evidenciando a ambivalência entre falsa paixão e amor 

verdadeiro. A relação amorosa parece ter sido deslocada do lugar de objeto suposto a 

tamponar a falta subjetiva, deixando de carregar a promessa de felicidade eterna. No entanto, 

o autor enfatiza que a não intimidade mantém a sensação de vazio e a persistência em 

preenchê-lo deveria conduzir à constatação sobre a permanência de aspectos desconhecidos 

em nós mesmos e nos outros. Assim, seria possível compreender a ligação conjugal como 

um semblante que denota a incompletude do saber e do não saber sobre o outro, 

característica estruturante da tensão nos laços de intimidade amorosa. A capacidade de 

reconhecer a si mesmo e ao outro e, sobretudo, a capacidade de amar o outro remonta às 

primeiras relações construídas na vida.  

Freud (1914/1976) postula que o primeiro vínculo amoroso do bebê se dá com a mãe e 

toda busca amorosa futura estará referida a esse encontro inicial e, portanto, nunca será 

integralmente satisfeita. Na perspectiva freudiana, o amor está ancorado no ideal narcísico, 

na completude e perfeição perdidas. Sua origem está na fase de ilusão de onipotência e de 

totalidade que o bebê experimenta, sendo estruturante no seu processo de subjetivação. Ora 

buscando um substituto da mãe (escolha anaclítica), ora buscando a si mesmo (escolha 

narcísica), segundo o autor, o sujeito viverá o amor em perspectiva regressiva, marcado pela 

tensão entre o quanto se aproximar e o quanto se afastar do outro. Coca, Salles e Granado 

(2017) ressaltam que na escolha anaclítica de mulheres é comum que o objeto de amor seja 

um homem protetor. Na escolha narcísica, há a demanda para que o objeto de amor siga o 

modelo do próprio amante, sendo o que ele é, o que já foi ou o que desejaria ser.  

Com base nesses pressupostos, a relação amorosa seria, então, uma ilusão amorosa, 

tendo em vista a sua impossibilidade procedente. Nela contidas, cabem a ilusão de 

onipotência, a ilusão de dependência absoluta e a ilusão de liberdade absoluta que, embora 

constitutivas da dimensão humana inconsciente, podem eclodir como armadilhas imprevistas. 

O paradoxo do amor faz-se presente por meio da ilusão que, ao mesmo tempo que possibilita 

a manifestação de um potencial criativo, também pode se manifestar com caráter destrutivo 

por meio do distanciamento alienante do outro. Na concepção de Magalhães (2003), a 
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construção do vínculo conjugal opera na mesma dinâmica diacrônica, na medida em que 

transforma os cônjuges pelos movimentos de ilusão, desilusão e recriação, facilitando a 

elaboração de afetos ambivalentes. 

O sujeito busca no objeto amoroso aquilo que este não tem, revelando um empenho, 

sempre arriscado, de suplementar o real da falta. Para Puget e Berenstein (1993), o vínculo 

conjugal se dá na tentativa de aliviar o sofrimento psíquico e o apaixonamento inicial recupera 

as ilusões de completude e permanência na vida. Na visão desses autores, o pacto 

inconsciente que funda a relação amorosa envolve a conservação de registros infantis por 

meio do cônjuge. O sujeito experimenta uma sensação de poder e de satisfação originários 

que ativam no ego a ilusão de completude.  

Willi (1982) retoma Freud e relaciona a interação conjugal às fases libidinais do 

desenvolvimento infantil. Nomeia de colusão a ligação inconsciente que funda as relações 

amorosas nestes termos. Na sua visão, o jogo neurótico de colusão acontece quando os 

parceiros ficam cristalizados no rito de luta que consome muita energia psíquica por longo 

tempo, impedindo a solução de conflitos. Estes tendem a assumir posturas rígidas e 

estereotipadas, fixando-os em extremidades polarizadas e apontando para possíveis 

patologias. 

Para além do subsistema conjugal, Neves, Dias e Paravidini (2013) consideram 

influências socioculturais nas relações humanas. Eles retomam o paradoxo entre a cultura do 

narcisismo, na qual estão presentes individualismo, liberdade, sucesso e conquistas, e a 

procura pela felicidade no amor conjugal e na constituição de família. A articulação entre 

conjugalidade e individualidade é, segundo Féres-Carneiro e Ziviani (2009), um dos desafios 

enfrentados pelos casais contemporâneos. Assim, engajar-se em uma relação afetiva seria 

arriscar-se nos limites da própria organização psíquica, de maneira a colocar à prova a 

capacidade de lidar com sofrimento, com desconhecimento, com inseguranças e com 

desamparos.  

Neves (2016) interpreta a relação diádica como um microcosmo sistematizado pelos 

desejos dos parceiros, autorregulado e homeostático, fundado numa intensa e ambivalente 
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catexia mútua. Na sua concepção, o casal apaixonado é a negação da discriminação, da 

oposição, da contradição, da limitação. Nesse momento primordial, quanto maior for o 

sentimento de desamparo e de incompletude do sujeito, maior será a intensidade do 

envolvimento amoroso com o outro. A falha na vivência da castração dos cônjuges 

potencializa exigências e intolerâncias mútuas, conduzindo-os a não suportar perdas e 

frustrações, atacando o outro como a causa de sua desilusão. 

A essa aliança inconsciente fundadora da origem amorosa, Kaës (1993) nomeia de “pacto 

denegativo”, conceito derivado do “contrato narcisista” (Aulagnier, 1979). As fantasias operam 

em caráter defensivo, vinculando o cônjuge à solução das faltas primitivas de um tempo 

psíquico primevo. Assim, as fases de grande intensidade afetiva atravessadas pelos casais 

trazem à tona pactos e alianças engendrados no início da relação, remontando sempre às 

origens da escolha conjugal. 

Quando a angústia da perda atravessa a escolha amorosa e prejudica a intimidade nas 

relações, o processo de amadurecimento falhou no alicerce de aspectos fundamentais, 

capazes de fazer sustentar as ambivalências características dos relacionamentos humanos. 

Na interpretação de Fortes (2008), essa falha é percebida na clínica do vazio por meio das 

patologias do ato, compulsões, depressões, entre outras.  

Neves, Dias e Paravidini (2013) ressaltam que ser feliz não é mais somente um projeto 

do Id, mas do Superego, o que gera sentimento de culpa cada vez que a felicidade não é 

atingida. Vivemos, portanto, não apenas na busca pela exterioridade perfeita, mas também 

pela perfeição de almas, aplacando ou negando qualquer forma de dor. Conforme apontam 

as autoras, compramos a ilusão de que podemos ser o que quisermos, alienando-nos das 

contingências e vislumbrando uma liberdade irresponsável e inatingível. A cultura hedonista 

expõe a conjugalidade à ação de pulsões destrutivas por meio de conflitos e violência. Onde 

há uma busca incessante por prazer individual, não há o exercício do reconhecimento do 

outro, da sua alteridade. Dessa forma, o ideal romântico reúne na contemporaneidade as 

ilusões narcísicas de onipotência, enaltecendo a felicidade e o prazer em sua plenitude, e, 

desconsiderando a dimensão do sofrimento e do desamparo, presente em toda relação.  
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Magalhães (2018) pontua que os cônjuges devem manter a existência de sua alteridade, 

resguardando seu verdadeiro self e resistindo aos ataques do parceiro. A todo o momento, o 

outro tentará encaixar o objeto real ao objeto fantasiado, forçando o seu desaparecimento 

psíquico. A saúde conjugal não está, portanto, na anulação do outro, mas na criação de um 

espaço criativo terceiro, que preserva as diferenças e perpetua a atração pela alteridade. 

Reconhecendo a vulnerabilidade, o sujeito será capaz de produzir saídas e apropriar-se de 

destinos possíveis pra si mesmo e para o casal. 

Quando a saída não é encontrada e o casamento chega ao fim, as insatisfações femininas 

ainda são mais consistentemente associadas à separação. As mulheres ainda atravessam 

maior sofrimento em decorrência da maternidade e das dificuldades encontradas em suas 

relações conjugais e o acúmulo de descontentamentos provoca tensão que pode culminar na 

separação (Birditt et al., 2017).  

Considerando o casamento e a chegada do primeiro filho, que demarca a transição para 

a parentalidade, como etapas significativas do ciclo vital familiar, entendemos que os 

investimentos afetivos são profundos e, portanto, possíveis geradores de situações de 

conflito. O primogênito inaugura um dado de realidade que exige dos cônjuges novos papéis 

e a reorganização de funções nos âmbitos instrumental e emocional. A conjugalidade fica em 

segundo plano em relação às demandas parentais, de modo que haja redução na satisfação 

conjugal e o aumento nas possibilidades de separação (Magalhães & Féres-Carneiro, 2011; 

Soares & Colossi, 2016; Tissot & Falcke, 2017; Pasinato & Mosmann, 2016; Duarte & Zordan, 

2016). 

Para Silva et al. (2021), a principal causa de insatisfação conjugal feminina é a sobrecarga 

pelo acúmulo de atividades. Nessa linha de pensamento, Martins et al. (2019) apontam para 

a interpretação feminina sobre a maternidade como uma ameaça à profissão e ao casamento, 

podendo comprometer a autoestima das mulheres e desencadear sentimentos de 

insegurança e de ambivalência.    

Segundo dados do IBGE (2019), a taxa de nupcialidade vem caindo desde 2010 e, por 

outro lado, a taxa de divórcios vem aumentando a cada ano. No Brasil, o divórcio e a 
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consequente possibilidade do recasamento obtiveram regulamentação jurídica no ano de 

1977, oficializando novas configurações de família.  

Diante do crescente número de separações e do aumento nas possibilidades de se 

relacionar e de ser família, faz-se necessária a investigação sobre a construção do laço 

amoroso como origem das relações conjugais e seus desdobramentos na formação do casal 

parental. Assim, este trabalho tem como objetivo investigar a repercussão da formação do 

casal na separação ocorrida durante a transição para a parentalidade, a partir da vivência 

feminina.  

 

Método 

Participantes 

A fim de investigar a vivência feminina do processo de separação conjugal na transição 

para a parentalidade, conforme o objetivo da pesquisa mais ampla, foram recrutadas por 

amostragem em bola de neve (Vinuto, 2014) e entrevistadas 12 mulheres pertencentes às 

camadas médias urbanas da cidade do Rio de Janeiro, heterossexuais, que tinham coabitado 

com o pai do seu primeiro filho por pelo menos dois anos, com idades entre 30 e 40 anos e 

que tinham se separado há, no mínimo, dois anos e, no máximo, cinco anos. O período de 

maior tensão conjugal varia da gravidez até o vigésimo quarto mês do bebê, podendo gerar 

uma crise na conjugalidade (Curran et al., 2006). Assim, foi critério de inclusão das 

participantes que elas tivessem se separado durante esse período. As características 

biográficas das participantes estão descritas na tabela a seguir. 

 

Tabela 1 

Participantes Idade 

Tempo de 
separação 

(em relação 
ao momento 

da 
entrevista) 

Idade do(a) 
filho(a) na 
separação 

Trabalha Tipo de 
guarda 

Rede de 
cuidadores 
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Mulher 1 33 anos Quatro anos 
e seis meses 1 ano e 6 

meses sim Unilateral 

Avó, babá 
e 
empregada 

Mulher 2 34 anos Quatro anos 1 ano e 1 mês sim Unilateral Avó 

Mulher 3 35 anos Cinco anos 
1 ano e 6 
meses sim Compartilhada Avós 

Mulher 4 37 anos Cinco anos 1 ano não Compartilhada - 
Mulher 5 34 anos Quatro anos 10 meses sim Unilateral - 
Mulher 6 34 anos Cinco anos e 

seis meses 
1 ano e 6 
meses sim Unilateral Bisavós 

Mulher 7 38 anos Três anos 1 ano não Unilateral Avó 
Mulher 8 40 anos Quatro anos 2 anos sim Compartilhada Avós 
Mulher 9 32 anos Cinco anos 6 meses sim Unilateral - 
Mulher 10 30 anos Dois anos 1 mês sim Compartilhada Avó 

Mulher 11 40 anos Dois anos 
1 ano e 6 
meses sim Compartilhada Avós 

Mulher 12 34 anos Cinco anos 2 anos não Unilateral Avó 
Nota: todas as participantes relataram ter o nível de escolaridade relativo ao ensino superior 

completo e tiveram somente um filho. 

Instrumentos e Procedimentos 

Foi utilizada uma Ficha Biográfica e realizada uma entrevista que teve como base um 

roteiro oculto semiestruturado, contemplando temas concernentes ao objetivo do estudo. 

Desse modo, a pesquisadora pôde seguir a direção dada pelos entrevistados sem ficar presa 

a uma sequência rígida de perguntas. Os eixos temáticos que compuseram o roteiro oculto 

foram os seguintes: breve história da relação amorosa, casamento, gravidez, rede de apoio, 

relação amorosa depois do filho, conflitos, motivações para a separação e transformações 

após a separação. As entrevistas tiveram duração média de 50 minutos, foram realizadas 

individualmente, gravadas e transcritas integralmente.  

Cuidados Éticos 

O projeto que deu origem a este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro (Parecer 003D/2017). As participantes assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tendo autorizado o uso dos resultados da 

investigação em ensino, pesquisa e publicação, preservadas suas identidades.   
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Análise dos Dados  

Os dados coletados foram submetidos ao método de análise de conteúdo, em sua 

vertente categorial, buscando investigar, a partir do material discursivo, as significações 

atribuídas pelas entrevistadas aos fenômenos (Bardin, 2016). Convém assinalar que a revisão 

da literatura acerca do tema, o levantamento dos eixos temáticos e a “leitura flutuante” do 

conteúdo encontrado no material coletado foram norteadores para o estabelecimento das 

categorias de análise. Várias categorias emergiram das narrativas das participantes. Para 

atingir os objetivos formulados neste estudo, serão apresentadas e discutidas as seguintes 

categorias de análise: dependência absoluta e ilusão de onipotência.  

 

Resultados e Discussão 

As categorias dependência absoluta (escolha anaclítica) e ilusão de onipotência 

(escolha narcísica) dizem respeito ao período de formação do casal conjugal. Os relatos 

apresentam as motivações para os primeiros contatos entre os cônjuges, etapa anterior ao 

casamento, à transição para a parentalidade e à separação conjugal.  

Dependência Absoluta 

Observamos que, na fase inicial do relacionamento, a maioria das mulheres 

descreveram ter se aproximado do futuro marido em um período no qual estavam vulneráveis 

e em desenvolvimento profissional. As falas a seguir mostram uma posição de fragilidade e 

dependência da maioria das mulheres em relação aos pretendentes. Elas relataram estarem 

em posição hierárquica inferior aos homens no âmbito profissional de suas vidas e que 

receberam ajuda significativa deles na superação das dificuldades que enfrentavam.  

A gente se conheceu no trabalho. Foi meio que amor à primeira vista. Ele estava na 

empresa há mais tempo que eu e foi bom porque me inseriu na galera, sabe? A gente 

decidiu que ia ficar junto e então decidimos logo ir morar junto. (Participante 1). 

A gente trabalhava junto numa emissora de TV e ele era meu diretor. [...] Eu pedi para 

ele ser meu diretor para ele me ajudar no roteiro e tal. Aí a gente começou a conviver e 
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sair. Ficava gravando até meia-noite às vezes. Como ele morava perto, vinha me trazer 

em casa. (Participante 3). 

“Eu fui fazer uma entrevista num escritório e o pai da minha filha era o dono. A gente se 

conheceu ali [...] ficamos juntos desde então. Era tudo maravilhoso no começo.” (Participante 

8). 

Eu era gerente de uma loja e ele trabalhava no escritório dessa loja. Desde a primeira vez 

que eu olhei pra ele, eu senti uma atração, assim. Eu gostei dele e comecei a me envolver 

com ele. A gente começou a ficar e foi se conhecendo durante um mês. Logo fomos morar 

junto. (Participante 9). 

Eu era fã dele, mas não tinha contato. Ele é artista, mas teve uns problemas e se afastou 

um pouco da carreira. Um amigo em comum apresentou a gente. Então, nesse dia mesmo 

a gente ficou e em 15 dias, a gente estava namorando. Foi tudo muito rápido. (Participante 

12). 

A partir dos relatos, entendemos que as mulheres enxergaram nos seus pretendentes 

uma espécie de salvador, um homem em um estágio superior que poderia resolver a 

vulnerabilidade das mesmas e conduzi-las a uma relação estável e segura. Contudo, 

nenhuma delas enfatizou o amor como motivação inicial, mas componentes utilitários e 

práticos para melhorarem suas vidas.  

As entrevistadas ressaltaram o breve período de tempo em que a relação foi instituída. 

Parece que a rapidez da união expressava uma urgência para o alívio psíquico e 

preenchimento do vazio afetivo. Podemos relacionar a velocidade de vinculação, assim como 

constatou Dunker (2017), à tentativa de suprir uma falta subjetiva em detrimento de 

motivações que apontem para um projeto de vida em comum e, portanto, desconsiderando o 

outro e impossibilitando a construção de uma identidade conjugal criativa e satisfatória. 

Percebemos na descrição dessas relações a presença inicial de dependência, admiração 

maciça e idealização amorosa a qual, conforme postulou Freud (1914/1976), remete ao 

oferecimento de si mesmo como objeto para o outro, à demanda anaclítica em que o sujeito 

se abriga de maneira regressiva na posição de ser cuidado e protegido por alguém.  
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Podemos considerar que as mulheres se identificaram com uma atitude dependente, 

colocando os homens, assim como o descrito por Coca, Salles e Granado (2017), no lugar de 

protetores. Pareciam engajadas num processo inconsciente de sedução no qual a 

dependência feminina serviu como atrativo e contribuiu para as motivações pela escolha 

amorosa.  

As entrevistadas enxergaram nos parceiros aquilo que nelas faltava, uma parte que as 

completaria, revelando, então, a ilusão de completude e felicidade plena. Elas apontaram para 

um pacto inconsciente, tal como descrito por Puget e Berenstein (1993), relativo à 

recuperação de objetos infantis que garantiriam o suposto aplacamento de sofrimentos e 

faltas afetivas.   

Assumindo a polaridade do desamparo, a fim de conquistar o coração do salvador, as 

participantes se afastaram da alteridade do pretendente, além de arriscarem as próprias 

fronteiras psíquicas. Elas pareciam enredadas na armadilha do apaixonamento que, conforme 

afirma Neves (2016), é caracterizada pelo rebaixamento de limites e pela ilusão de perfeito e 

eterno encaixe.  

Ilusão de Onipotência 

À medida que o relacionamento foi se construindo e o tempo passando, foi possível 

identificar nas falas uma mudança na percepção das mulheres em relação aos maridos. As 

entrevistadas descreveram uma posição oposta em relação à fase inicial do relacionamento, 

na medida em que passaram a desconsiderar a opinião e o desejo dos cônjuges sobre 

decisões determinantes ao projeto de vida do casal. Foram assumindo outro lugar (de 

dependência para onipotência) e desfazendo a idealização sobre os maridos, passando a 

narrar os projetos conjugais de outro ponto de vista. 

Eu decidi engravidar, eu decidi que eu queria ter um filho dele. Aí eu falei pra ele que eu 

queria ter um filho. Ele concordou. Ele concordou porque ele concordava com tudo 

mesmo. Tudo que eu dizia pra ele estava certo, ele aceitava. [...] Ele não reclamava de 

nada, então ele não ia ser capaz de fazer uma reclamação. Ele não ia dizer o que 

incomodava e o que não incomodava. Acho que ele falhou nisso. Nunca dizia do que não 
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gostava. Pra ele estava tudo sempre bom, sempre adorando tudo, sempre curtindo tudo. 

[...] As pessoas precisam dizer o que está incomodando. (Participante 1). 

Não teve pedido de casamento. A gente estava junto, até que um dia eu falei que não 

queria mais os restos da ex dele na nossa casa. Quando ela foi buscar tudo na portaria, 

eu oficializei, do tipo estamos namorando agora. Não dava mais pra ficar naquela 

situação. Mandei ele pra terapia e tudo. (Participante 3). 

Eu comecei a fazer o que eu queria mesmo. Depois que a gente veio pro Rio eu escolhi 

aonde a gente ia morar, a decoração e até que a gente não ia casar no papel. [...] Ele 

dizia que queria ser pai, mas só quando eu quis, eu parei de tomar a pílula e engravidei. 

(Participante 4). 

Eu já estava querendo engravidar, então fui tirar o DIU sem ele saber. Já ficava pensando 

como ia organizar tudo, o quarto do bebê, a babá que ia cuidar dele, porque eu ia 

continuar trabalhando, né? Tive até medo dele não aceitar o filho. (Participante 8). 

O tempo foi passando e eu fui vendo algumas coisas que eu desconfiava. Eu decidi 

colocar as cartas na mesa e tomar as rédeas da situação. Eu até pensei em terminar e 

chamei ele pra uma conversa meio decisiva. Nessa conversa ele me pediu em 

casamento. Eu organizei tudo porque queria uma coisa simples, uma recepção depois do 

cartório só. (Participante 9). 

O cara não tinha muita iniciativa, era só eu cuidando de tudo. [...] Era muito zelo, era muito 

cuidado que eu tinha com ele, eu virei mais mãe do que mulher. [...] Eu ainda fazia tudo, 

tinham datas comemorativas que eu organizava tudo, no meu aniversário, eu comprava 

o meu presente pra ele me dar. [...] Ele ficou muito dependente de mim, não queria sair 

com os amigos, ter aqueles papos de homem. Só queria ficar comigo, fazia tudo que eu 

queria, eu escolhia o que a gente ia fazer todo dia. (Participante 12). 

As falas evidenciam um momento de maior autoridade feminina, no qual as mulheres se 

instituem detentoras do poder e integralmente responsáveis pela relação conjugal. Parece 

que de protagonistas salvadores, os homens passaram a coadjuvantes na conjugalidade. Os 

maridos assumiram o polo de dependência, passividade e não foram reconhecidos na sua 
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potência. Foram desvitalizados e desvalorizados pelas mulheres, que invalidaram suas 

vontades e seus desejos.  

As narrativas traduziram uma posição de dominação que, conforme postulou Freud 

(1917/1976), remete à escolha narcísica, marcada pela ilusão de onipotência que opera na 

direção de encontrar no objeto de amor partes de si mesmo. Nesse sentido, as entrevistadas 

trocaram de lugar com o parceiro. Elas deslocaram-se de objeto dependente para sujeito 

onipotente, contudo, buscando manter o outro na forma de miragem e obstruindo a formação 

criativa da conjugalidade. 

Podemos considerar essa postura como manifestação narcísica das participantes, 

estabelecendo com o cônjuge uma relação especular na qual não há espaço para o 

reconhecimento da alteridade. Em concordância com os conceitos de “contrato narcisista” de 

Aulagnier (1979) e “pacto denegativo” de Kaës (1993), observamos a posição das 

entrevistadas em perspectiva defensiva, por meio da qual elas mantêm o lugar de poder e 

evitam as fantasias de sucumbirem ao desamparo. 

Esses resultados corroboram as posições de Neves, Dias e Paravidini (2013) e de Puget 

e Bereinstein (1993) ao afirmarem que a desconsideração ou a desvalorização do cônjuge 

são elementos que formarão uma conjugalidade falha e insatisfatória, sem projeto de vida em 

comum e vulnerável a ataques de afetos primitivos que, constantemente, testarão o vínculo 

amoroso.  

A rigidez percebida na atitude de poder, presente nas narrativas das mulheres, sobre a 

relação conjugal, vai ao encontro do descrito como jogo colusivo por Willi (1982). O 

enrijecimento em polos opostos, seja de autonomia ou de dependência, insere na 

conjugalidade potenciais conflitos que poderão conduzir à futura dissolução da relação. 

A postura das mulheres revela o outro lado da moeda, na medida em que elas caem na 

ilusão de onipotência, negando qualquer grau de dependência e assumindo, paradoxalmente, 

atitudes individualistas e egoístas que condenam. Assim, o narcisismo encontra solo fértil para 

atuar e funcionar como elemento sabotador nas relações nas quais, conforme ressaltam Poli 

e Cavalcanti (2015), os cônjuges negam dimensões da falta, desamparo e vulnerabilidade. As 
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entrevistadas saíram da ilusão de salvação para se tornarem autossalvadoras e não abriram 

espaço para os parceiros e para a construção de um projeto de vida compartilhado, o que 

pode ter implicado na separação. 

A desidealização do homem salvador e a negação da mínima dependência podem revelar 

o descontentamento feminino diante da impotência percebida no marido para a construção de 

uma identidade conjugal mais bem estruturada. Algumas entrevistadas relataram indícios de 

insatisfação detectados no início do relacionamento amoroso que foram aumentando no 

decorrer do tempo.  

Acho que desde o início ele não era bom namorado não. Hoje eu nem me imagino com 

ele. Ele é relapso, livre, bicho solto, não queria muito dar satisfação. Eu ligava e ele não 

atendia, marcava comigo e chegava duas horas depois do marcado. Não era muito bom 

namorado não. (Participante 3). 

Acabei saindo com ele e a gente namorou, mas ia e voltava, ia e voltava. A gente não 

brigava muito, mas ele sumia de vez em quando e eu ficava chateada com isso. Mas, eu 

estava estudando pra concurso, então também queria ter o meu tempo e evitava de ficar 

reclamando muito. (Participante 5). 

Sempre foi um namoro conturbado por conta das nossas diferenças religiosas, né? [...] 

Ele disse que não seria um problema, mas à medida que o relacionamento foi 

amadurecendo e a gente também foi amadurecendo, passou a ser um grande problema. 

(Participante 6). 

As narrativas apontam para a presença de um gérmen potencial gerador de conflito entre 

os cônjuges, ainda no início da relação amorosa. Os relatos revelam um incômodo sobre 

algumas diferenças que não foram elaboradas, permanecendo no relacionamento e 

crescendo ao longo do tempo. Possivelmente imersas na ilusão do apaixonamento e de 

completude, conforme ressaltado por Neves (2016), as participantes negavam a oposição e a 

limitação do parceiro, podendo reconhecê-las somente após a desilusão.  
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Considerações Finais 

Os relatos apresentados pelas mulheres evidenciaram dois tempos da formação e da 

vivência conjugal. No primeiro momento, as mulheres submeteram-se à dependência, 

adotando uma postura regressiva e colocando-se vulneráveis diante do parceiro. Elas se 

entregaram aos maridos como se neles enxergassem a imagem do salvador e detentor de 

todo cuidado e proteção que lhes faltavam. Observamos aí uma conduta rígida na qual não 

há equilíbrio e a circulação da complementaridade de papéis na trama conjugal. 

No segundo momento, as mulheres se posicionaram no lugar de poder e decisão 

acerca das deliberações relativas ao casal. Elas disseram assumir o controle diante da 

relação, também desconsiderando a potência do cônjuge, mostrando-se independentes e 

dominadoras. Negaram qualquer fragilidade e dimensão de dependência afetiva. A partir daí, 

podemos formular a hipótese de que os indícios de insatisfação oriundos da formação do 

casal e, percebidos por determinadas entrevistadas, tenham sido as primeiras manifestações 

de um processo que perdurou no período gestacional e eclodiu como insuportáveis com o 

nascimento do filho, períodos abordados em outros trabalhos decorrentes do estudo mais 

amplo. A conjugalidade pouco estruturada parece ter escamoteado falhas desde a sua 

origem, levando, assim, à separação conjugal.  

Foi possível perceber, nos resultados desse estudo, a unilateralidade de papéis, por 

meio de uma dinâmica relacional pouco criativa. Operou uma dialética entre salvador e 

desamparado, e, ainda que as posições tenham sido trocadas, o jogo permaneceu. Parece 

que a maioria das entrevistadas tendeu a uma posição defensiva, na medida em que impediu 

a circulação de papéis de poder e de cuidado. Não houve deslocamento entre as polaridades 

autonomia e dependência, cronificando a relação e impossibilitando a expressão afetiva dos 

parceiros nas demais dimensões da experiência conjugal. A atuação de conteúdos 

inconscientes primitivos e pouco metabolizados parece ter influenciado nas motivações para 

o enlace amoroso, repercutindo na separação conjugal.  

Na medida em que os relatos contemplaram a história da origem da relação conjugal 

de mulheres que se separaram na transição para a parentalidade, é possível considerar as 
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dinâmicas observadas como prováveis preditores da dissolução amorosa.  Assim, tornou-se 

evidente a importância da perspectiva preventiva em processos psicoterapêuticos cujas 

demandas sejam relacionadas a esses temas. 

Tendo em vista que as categorias dependência absoluta e ilusão de onipotência 

emergiram espontaneamente da fala das entrevistadas, não tendo composto inicialmente os 

eixos temáticos desta investigação, estudos futuros poderão abranger e aprofundar questões 

referentes à relação entre a formação do casal e a sua posterior dissolução. Dentre tais 

questões, a partir dos resultados deste estudo, podemos sugerir a investigação sobre o 

crescimento oculto de conflitos primordiais latentes dos cônjuges e a futura separação 

conjugal na transição para a parentalidade. 
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Família como Rede de Apoio no Cuidado da Pessoa que Vive com HIV/AIDS 

Family as a Support Network in the Care of the Person Living with HIV/AIDS 

Niveamara Sidrac Lima Barroso1 

Simone Maria Santos Lima2 

 

Resumo 

Aids é a sigla de uma doença infecciosa causada pelo vírus da imunodeficiência humana 

(HIV) que significa síndrome da imunodeficiência adquirida. É um problema de saúde pública 

e pode hoje ser considerada uma doença crônica, devido a possibilidade de poder controlar a 

quantidade de vírus no organismo com a terapia antirretroviral (TARV) e assim, evitar doenças 

oportunistas. Entretanto, apesar de todo avanço medicamentoso de controle da doença, ainda 

se tem um quadro histórico de preconceitos sociais e morais e medos de morrer, além de 

muitos estigmas associados. Esse artigo é um relato de campo etnográfico em uma instituição 

pública do estado do Ceará acerca do atendimento ambulatorial feito com os pacientes de 

HIV/Aids e suas famílias realizado pelas autoras que são duas psicólogas e terapeutas 

familiares que trabalham nesse serviço. Os participantes foram pessoas de ambos os sexos 

e de idades variadas usuários do serviço. O cuidado psicológico de pessoas que vivem com 

HIV/Aids oferecido procurou desenvolver para além de uma escuta ativa e afetiva, uma 

abordagem sistêmica e multidimensional desse adoecimento. A metodologia adotada ao longo 

do desenvolvimento da coleta, registro e análise de informação basearam-se na observação 

participante e entrevista etnográfica.  A inclusão da família como importante rede de apoio 

revelou-se como estratégia positiva de cuidado psicossocial dessas pessoas, contribuindo 

para maior adesão no tratamento e menores taxas de adoecimentos e coinfecções. Esse 

 
1 Psicóloga clínica e hospitalar. Mestrado em Psicologia pela Universidade de Fortaleza. Especialista 
em Abordagem Sistêmica da Família. Membra associada titular da ACPF e SBPH. 
2 Psicóloga clínica e hospitalar. Neuropsicóloga. Mestre em Saúde Mental pela Universidade de 
Pernambuco. Especialista em cuidados paliativos, tanatologia e luto. 
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estudo aponta para a escassez de pesquisas e práticas que incluam a família no tratamento 

e cuidado da pessoa que vive com HIV/Aids.  

Palavras-chaves: Família, HIV, AIDS, Rede de Apoio, Abordagem Sistêmica  

 

Abstract 

Aids is the acronym for an infectious disease caused by the human immunodeficiency 

virus (HIV) which means acquired immunodeficiency syndrome. It is a public health problem 

and can now be considered a chronic disease, due to the possibility of being able to control 

the amount of virus in the body with antiretroviral therapy (ART) and thus avoid opportunistic 

diseases. However, despite all the advances in medication to control the disease, there is still 

a historical framework of social and moral prejudices and fears of dying, in addition to many 

associated stigmas. This article is an ethnographic field report in a public institution in the state 

of Ceará about the outpatient care provided to HIV/aids patients and their families carried out 

by the authors who are two psychologists and family therapists who work in this service. 

Participants were people of both sexes and different ages, users of the service. The 

psychological care offered to people living with HIV/aids sought to develop, in addition to active 

and affective listening, a systemic and multidimensional approach to this illness. The 

methodology adopted throughout the development of the collection, recording and analysis of 

information was based on participant observation and ethnographic interviews. The inclusion 

of the family as an important support network proved to be a positive psychosocial care 

strategy for these people, contributing to greater adherence to treatment and lower rates of 

illnesses and co-infections. This study points to the lack of research and practices that include 

the family in the treatment and care of people living with HIV/aids. 

Keywords: Famlily, HIV, AIDS,Support network, Systemic approach 

 

Introdução 

Em 2020, 37,6 milhões [30,2 milhões-45 milhões] de pessoas estavam vivendo com HIV, 

35,9 milhões [28,9 milhões-43 milhões] de pessoas adultas e 1,7 milhões [1,2 milhões-2,2 
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milhões] de crianças (até 14 anos). Porém 84% [68- >98%] de todas as pessoas que vivem 

com HIV conheciam seu status sorológico para HIV em 2020 e cerca de 6 milhões [4,8 

milhões-7,1 milhões] de pessoas não sabiam que estavam vivendo com HIV em 2020. 

Contudo, no final de dezembro de 2020, 27,4 milhões de pessoas tinham acesso à terapia 

antirretroviral e 74% [57-90%] das pessoas adultas com 15 anos ou mais vivendo com HIV 

tiveram acesso ao tratamento, assim como 53% [37-68%] das crianças até 14 anos de idade 

(Ministério da Saúde, 2020). 

HIV é o nome do vírus que dá origem à AIDS e que é conhecido cientificamente como 

Vírus da Imunodeficiência Humana. Este vírus que pode entrar no corpo através do contato 

com sangue e/ou fluídos corporais de uma pessoa infectada e, a partir desse momento, a 

pessoa passa a ser considerada HIV positiva ou "soropositiva" e pode também contaminar 

outras pessoas através do contato com seu sangue e/ou fluidos corporais, mesmo que não 

apresente nenhum sinal ou sintoma específico. Normalmente, o HIV se multiplica lentamente 

dentro do organismo por cerca de 10 anos, afetando gradualmente os linfócitos T CD4+, que 

são importantes células de defesa do corpo. Com isso, o sistema imunológico vai lentamente 

perdendo a capacidade de responder a infecções, o que torna a pessoa mais vulnerável a 

desenvolver infecções graves. Só quando o organismo perde a capacidade de defesa e 

surgem os primeiros sinais e sintomas, é que se considera que a pessoa está com AIDS.  

A AIDS, ou Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, é uma doença grave que acontece 

quando o vírus HIV já se multiplicou e desenvolveu bastante no corpo, fazendo com que o 

sistema imunológico deixe de conseguir defender o organismo. Quando isso acontece, a 

pessoa tem maior tendência para desenvolver complicações muito graves, mesmo perante 

infecções comuns, como uma gripe ou infecção urinária, por exemplo. Ter o HIV não é a 

mesma coisa que ter aids. Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas 

e sem desenvolver a doença. Mas podem transmitir o vírus a outras pessoas pelas relações 

sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho 

durante a gravidez e a amamentação, quando não tomam as devidas medidas de prevenção. 

Por isso, é sempre importante fazer o teste e se proteger em todas as situações. 
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Portanto, o diagnóstico de HIV/Aids é um evento traumático porque é uma doença crônica 

e que não tem cura, além de ser marcada historicamente por preconceitos sociais e morais e 

medos de morrer. A terapia antirretroviral (TARV) vem mudando a história natural da doença, 

permitindo controle em longo prazo e, consequentemente, aumento da sobrevida.  

Assim sendo, o diagnóstico de uma doença crônica gera uma crise vital significativa para 

as famílias. O paciente e a família vivem momentos singulares e geralmente não estão 

preparados para as mudanças. O diagnóstico exige novos modos de enfrentamento além de 

períodos de adaptação. O paciente se vê diante da mudança de hábitos e estilo de vida. Ele 

passa por uma crise em que percebe inúmeras limitações, frustrações e perdas: da condição 

saudável, de papéis, de responsabilidades, dos sonhos. Dependendo da doença pode estar 

diante de um menor tempo de vida (Contim, 2001; McDaniel et al.,1994; Rolland, 2001, 

Souza,1997).  

A família também passará por um processo de reorganização e adaptação para 

desenvolver os cuidados ao paciente. Logo, os papéis e funções devem ser repensados e 

distribuídos de forma que auxiliem o paciente na elaboração de sentimentos confusos e 

dolorosos ocasionados pelo processo de adoecer. Relacionamentos íntimos têm sido 

considerados a mais importante fonte de apoio social. O parceiro é a primeira pessoa a ser 

procurada em situações de crise e que, em função da intimidade, pode abrandar a sensação 

de carência (Costa, 2000; El Bassel et al. 2003; Ficher & Marques, 2001; Reis, 2002; 

Turkenicz, 1995).  

A descoberta da soropositividade para HIV é um momento traumático e de intenso 

sofrimento psíquico. É um diagnóstico que possui a conotação de morte, estigma, preconceito, 

interrupção de tudo o que possa significar vida, pelo menos num primeiro momento, e 

necessitará de algum tipo de reorganização. Neste momento, são descritas sensações de 

revolta, injustiça, fatalismo, apatia e medo da morte. São reações comuns a qualquer paciente 

diagnosticado com uma doença grave. Saber o diagnóstico é vivenciar diversos lutos 

originados de diversas perdas. O medo da morte faz-se presente pelo reconhecimento da 
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finitude da existência humana e consequentemente pela perda da imortalidade, fatores que 

sempre foram fonte de angústia para todos.  

[...] embora o medo da morte não seja inato, ele é inerente ao processo de 

desenvolvimento e está presente em todos os seres humanos. É um medo básico, que 

influi em todos os outros e do qual ninguém fica imune, por mais que possa estar 

disfarçado. (Kovács, 1992, p.24). 

O diagnóstico de HIV sugere um estado de dependência e medo de que a doença impeça 

projetos e desejos, deteriore a condição física por meio das infecções oportunistas, além de 

acionar o sentimento de culpa por ter se contaminado, ou a tentativa de culpar o outro por ter 

lhe transmitido a doença. Perda de relacionamentos, da sexualidade saudável, do estilo de 

vida e de oportunidades de trabalho são questões que surgem quando a pessoa pensa sobre 

como levará sua vida cotidiana convivendo com o vírus. Quais os cuidados especiais com a 

sua saúde e com a dos outros, se deve ou não contar a sua condição para um novo 

parceiro(a), ou no trabalho, ou para amigos, o medo da rejeição e do abandono aparecem 

como desafios a serem enfrentados. Nos relacionamentos de casais um cônjuge pode omitir 

o diagnóstico do outro por medo de recriminação e abandono. Como frequentemente as 

atividades extraconjugais são mantidas em segredo, a revelação do diagnóstico torna-se 

duplamente difícil. Muitas vezes, renunciar a um novo romance tem sido uma das tristes 

heranças de alguém que dividiu muito de perto o sofrimento com uma pessoa que esteja 

doente de Aids. As mulheres especialmente têm assumido este fardo. Esposas ou 

companheiras tratam dos parceiros infectados, ainda que muitas vezes completamente 

tomadas pela mágoa, mas depois de sozinhas não querem mais namorar e abandonam a vida 

sexual, independente da sua soropositividade. 

As questões relativas ao fato de ser pessoa que vive com HIV ou doente de Aids são com 

muita frequência carregadas de segredos. A guarda do segredo pode ser compreendida como 

um reflexo direto das opiniões sociais que estigmatizam a pessoa soropositiva. Para grande 

parte das pessoas a doença frequentemente está associada a comportamentos geralmente 

desaprovados. O medo de ser estigmatizado leva os indivíduos e as famílias a manter o 
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diagnóstico em segredo. (Walker, 2002; Imber-Black, 1994). Os segredos fazem parte das 

relações humanas. Apresentam-se em um constante jogo entre o mostrar versus esconder, o 

contar versus o calar. Tratando-se do HIV/aids, as pessoas escondem seus sentimentos para 

se protegerem ou protegerem o outro. O silêncio, ainda que sempre justificado pelo medo da 

discriminação, pode ser companheiro do remorso. Assim:  

Cala-se para não explicitar o sofrimento, mas sofre-se porque não há possibilidade de 

compartilhamento. Cala-se ainda, socialmente, na crença de que falar sobre o assunto 

pode piorar as coisas, falar significando concretizar a doença, torná-la presente, instalada 

e sem possibilidades de se ficar livre dela. (Freitas, 2002, p.3). 

Muitas vezes o diagnóstico do soropositivo é mantido em segredo até mesmo após a sua 

morte, pois as famílias sentem-se incapazes de revelar ou falar abertamente sobre o assunto. 

Em muitos casos de parcerias homossexuais os parceiros sofrem por não terem seus 

relacionamentos reconhecidos por amigos e familiares do morto, o que pode levá-los a não 

receber o apoio de que necessitam e a vivenciar um luto não autorizado.  Kubler-Ross (1992) 

por sua vez, abriu a possibilidade de discussões sobre o tema e análise dos sentimentos e 

comportamentos vivenciados pelos pacientes com diagnóstico de doenças fatais, definindo 

diferentes momentos nesse processo, tais como a negação e isolamento, raiva, barganha, 

depressão e aceitação.  

A morte, porque é inevitável, sempre foi cercada por medos, evitações e negações. A 

Aids, que debilita o físico gradativamente e de modo imperdoável, faz emergir os mais 

profundos medos: o sofrimento, a dor e o desconhecido pós vida. Quando a pessoa começa 

a desenvolver a Aids, fase em que o sistema imunológico está debilitado, a carga viral mostra-

se aumentada e as infecções oportunistas começam a aparecer, iniciam-se também as 

internações de curto ou longo prazo e com elas o aumento do medo de morrer. 

Alguns autores como Rolland (1998) e Fonseca (2004) afirmam que nesta fase tanto a 

família como a pessoa doente têm tendência à tristeza e à separação antecipatória, às vezes 

desejam intimidade maior, às vezes afastam-se emocionalmente. Na fase terminal, a 
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inevitabilidade da morte torna-se aparente e domina a vida familiar; é a fase da separação, da 

tristeza, da morte, da vivência do luto e da retomada da vida familiar após a morte.  

Atualmente, os estudos em torno deste contexto começaram a explorar novos horizontes, 

de modo que as novas metodologias trabalhadas levam em consideração a influência de 

múltiplos fatores, tais como relações familiares, sociais, condições financeiras, aspectos 

motivacionais, entre outros. Desse modo, a família é considerada como um importante fator, 

já que a adesão pode exigir a reorganização da vida diária e desde a revelação da 

soropositividade às pessoas mais próximas, tornando-se a principal fonte de apoio para as 

pessoas soropositivas (Figueiredo, Sinkoc, Tomazim, & Gallanie Colombrini, 2001). 

Souza e Saskya (2014), compreendem que a rede familiar tem participação decisiva no 

cuidado à saúde do membro que vive com HIV/aids, particularmente na adesão à terapia 

antirretroviral (TARV), que exige mudanças na rotina e nos hábitos de todos os envolvidos. A 

PVHA (pessoa que vive com HIV/aids) perpassa por momentos de dificuldades logo no início 

do tratamento, necessitando haver uma adaptação na sua rotina de ter que tomar medicações 

todos os dias e pelo resto da vida. Osório define família como:  

Uma unidade grupal na qual se desenvolvem três tipos de relações pessoais–aliança 

(casal), filiação (pais/filhos) e consanguineidade (irmãos)–e que, a partir dos objetivos 

genéricos de preservar a espécie, nutrir e continuar a descendência e fornece-lhe 

condições para a aquisição de suas identidades pessoais, desenvolveu através dos 

tempos funções diversas de transmissão de valores éticos, estéticos, religiosos e 

culturais” (2002, p.15).  

Nesse sentido pode-se inferir que a família pode ser importante rede apoio a pessoa que 

vive com Hiv/aids visto que fornece a essas pessoas meios de sobrevivência emocional 

ajudando a desenvolver modelos saudáveis de relacionamentos dentro e fora da família.    

Um aspecto importante da compreensão sistêmica da pessoa que vive com HIV/AIDS é 

a sua qualidade de vida. Com o advento das TARVS a condição clínica de se manter sem 

doenças oportunistas tem aumentado. Mas, precisa-se intervir em outras condições, tais como 

as psicossociais e socioemocionais que ainda causam grande sofrimento e adoecimentos das 
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relações dessa pessoa pelos estigmas sociais relacionados. O Grupo de Qualidade de Vida 

da Divisão de Saúde Mental da OMS (WHOQOL,1995), compreende a qualidade de vida 

como "a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de 

valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações" (p.1405). Assim, entender a qualidade de vida (QV) de quem vive como 

HIV/AIDS, a partir de esferas objetivas e subjetivas é um grande desafio, sendo necessário, 

para isso, não haver reducionismos perante o tema, pois o que se percebe são interrelações 

constantes entre os elementos que compõem esse universo (Almeida, Gutierrez, & Marques, 

2012). 

Diante desse contexto, se faz importante pesquisar sobre as relações familiares, sociais, 

condições financeiras, aspectos motivacionais, entre outros da pessoa que vive com 

HIV/AIDS. Desse modo, urge considerar a inclusão da família como um importante fator 

protetivo e preventivo, contribuindo para uma melhor adesão aos tratamentos ambulatoriais e 

ao enfretamento das possíveis hospitalizações e exigência de reorganização da vida diária da 

pessoa que vive com HIV/AIDS e da sua dinâmica familiar. Além disso, é importante ressaltar 

que é comum a   revelação da soropositividade às pessoas mais próximas, tornando-se a 

principal fonte de apoio para as pessoas soropositivas (Figueiredo, Sinkoc, Tomazim, Gallani, 

& Colombrini, 2001).  

Desse modo, o suporte familiar é compreendido como as relações de afeto, carinho, 

apoio, proteção, proximidade e autonomia existentes entre os membros de uma família 

(Camargo, Calais e Sartori, 2015). Contudo as pessoas que apresentam altos índices de 

suporte familiar são considerados como aqueles que possuem altos índices de bom 

relacionamento com a sua família, bom desenvolvimento emocional, boa comunicação, 

autonomia e liberdade estabelecida dentro deste contexto favorável ao seu desenvolvimento 

interpessoal. A família destaca-se como um importante fator que é capaz de auxiliar a PVHA 

nesse processo de adaptação e adesão. Baptista (2009) considerou várias funções da família, 

entendida como um sistema de suporte: coletora e disseminadora de informações sobre o 

mundo, fonte de ideologia, serviços práticos e ajuda concreta, validadora da identidade, 
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referência e grupo-controle, apoio para o domínio emocional, fornecedora de orientação e 

feedback, guia e mediadora na solução de problemas e refúgio para repouso e recuperação. 

Pode-se afirmar que a família é um importante dispositivo social capaz de influenciar os 

indivíduos em seus processos futuros de relacionamentos, além de ser um dos principais 

pilares da vida psíquica das pessoas, podendo, até mesmo, refletir nos padrões de 

comportamento, sentimentos de pertencimento social e a saúde mental.  

Diante disso, este trabalho tem por objetivo apresentar a vivência de trabalho das autoras 

no atendimento assistencial no ambulatório do SUS que realiza testagem rápida e oferece 

tratamento multiprofissional para HIV/AIDS. Intenciona-se aqui compartilhar um pouco da 

experiência de trabalho no acolhimento e intervenção com pessoas que testam positivo e que 

a partir de então passam a viver com esse diagnóstico.  

 

Metodologia 

O método etnográfico vem sendo utilizado para estudar temas na saúde. Entre os temas 

abordados, lembramos: os estudos sobre a experiência de pacientes com doenças crônicas, 

as pesquisas sobre a organização dos serviços de saúde e a humanização da assistência e 

o trabalho em equipes multidisciplinares. A literatura brasileira também apresenta uma vasta 

produção bibliográfica sobre a utilização de métodos qualitativos em Saúde Coletiva (Almeida 

Filho, 2003; Minayo & Minayo-Goméz, 2003). 

Este estudo, é um relato de campo etnográfico em uma instituição pública do estado do 

Ceará acerca do atendimento ambulatorial feito com os pacientes de HIV/AIDS e suas famílias 

realizado pelas autoras que são duas psicólogas e terapeutas familiares. Os participantes 

foram pessoas de ambos os sexos e de idades variadas usuários do serviço. Cuidar dessas 

pessoas que vivem com HIV/AIDS em um ambulatório de psicologia do SUS implica 

desenvolver para além de uma escuta ativa e afetiva, uma abordagem sistêmica e 

multidimensional desse adoecimento que é um problema de saúde pública. Os caminhos 

metodológicos adotados ao longo do desenvolvimento da coleta, registro e análise de 

informação, foram feitos utilizando a observação participante e entrevista etnográfica.  
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Nesta perspectiva, uma grande importância é conferida à observação dos eventos, dos 

rituais, que permitem desvendar elementos ou aspectos referentes às regras, à cultura do 

grupo. O desenho do estudo, portanto, serviu-se do profícuo diálogo das Ciências Sociais com 

a Saúde, especificamente a antropologia que, como coloca Durham (2004), apresenta um 

material provocativo e estimulante para repensar a realidade social.  

A coleta foi feita nos atendimentos feitos no ambulatório, no qual se fez necessário o uso 

do diário de campo, pois nele era transcrito nossas percepções em relação ao paciente que 

vive com HIV/Aids e suas relações familiares. Neste contexto, o diário de campo é o 

instrumento mais básico para o pesquisador que está fazendo uma etnografia. É um 

documento pessoal e nele escrevemos observações, experiências, sentimentos, sensações, 

até "percepções de pele"; porém, a imagem do diário inspirada nos trabalhos dos primeiros 

antropólogos, de um caderno com capa dura, manuscrito, está sendo superada com o 

crescente uso de laptops/notebooks "com condições de comportar sofisticados programas de 

recepção e gerenciamento de dados qualitativos" (Víctora, Knauth, & Hassen, 2001, p.73). 

Entretanto, mesmo utilizando um diário de campo eletrônico, o pesquisador deve manter a 

função deste instrumento, que é a de registrar, do modo mais fiel e detalhado possível, cada 

ida ao campo: "muitas vezes são as informações do diário de campo que nos dão subsídios 

para analisar os dados coletados de outra forma. Deve-se manter a lógica de um diário de 

viagem, no qual se escreve todo dia sem restrições" (Víctora, Knauth, & Hassen, 2001, p.73). 

Nos atendimentos ambulatoriais íamos, à medida que fazíamos as entrevistas e intervenções 

anotando cuidadosamente em um prontuário eletrônico de uso exclusivo do serviço de 

psicologia, além de fazermos registros no prontuário multiprofissional para compartilhar com 

a equipe multi sobre a inclusão da família nos atendimentos de pós-teste e tratamento do 

HIV/AIDS. O campo foi o ambulatório, o lócus da revelação e do seguimento para tratamento.     

A entrada em campo é um momento rico de significados sutis, que requer cuidado e 

empatia por parte do pesquisador, nos atendimentos observava tudo que era falado e 

expressado no comportamento do paciente e seu familiar. Então, a qualidade dos dados 

obtidos depende, em grande parte, da maneira como essa relação se estabelece e 
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tentávamos ser cuidadosas e respeitosas na relação do cuidado naquele momento do 

atendimento. Para Cardoso de Oliveira (2000), uma verdadeira interação entre pesquisador e 

informante ocorre quando este último passa à condição de interlocutor. Dessa forma é 

possível manter uma relação dialógica, de proximidade e confiança, baseada em princípios 

éticos. Éclea Bosi (1994) afirma que: 

O principal esteio do meu método de abordagem foi a formação de um vínculo de amizade 

e confiança com os recordadores. Esse vínculo não traduz apenas uma simpatia 

espontânea que se foi desenvolvendo durante a pesquisa, mas resulta de um 

amadurecimento de quem deseja compreender a própria vida revelada do sujeito. (Bosi, 

1994, p.37). 

Assim, o método etnográfico em sua pesquisação vincula o pesquisador no seu desejo 

de conhecer e aprender, mas acima de tudo em poder ao mesmo tempo já intervir e avaliar 

suas intervenções de uma forma contínua, dinâmica, dialética e à medida que pode 

transformar a realidade vivida, também é transformado por ela.   

 

Resultados/Discussões  

A observação participante realizada junto aos atendimentos revelou que o cuidado e a 

adesão ao tratamento eram compartilhados com alguém que fosse suporte no enfrentamento 

da doença. Nesse sentido, foi percebido que o paciente que tinha a família como rede de 

apoio, conseguiu melhor adesão e adoecia pouco e não houve nenhuma hospitalização, 

comprovando inclusive, a eficácia das TARVS quando usadas adequadamente.  

Esse estudo etnográfico mostrou que as pessoas que vivem com HIV/AIDS estão em 

constante movimento, buscando superar limitações impostas pela doença e, principalmente o 

preconceito e estigma, e que se perpetuaram ao longo da descoberta do diagnóstico em sua 

vida diária. O cuidado de si, observado no dia-a-dia, revela uma série de táticas cotidianas de 

cuidados com a medicação para não ser revelado seu diagnóstico, por fim desenvolve uma 

vigilância consigo mesmo e cuidado com o corpo para não ter aparência de doente.   
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O desenvolvimento de novas aprendizagens e estratégias para lidar com a sua condição 

sorológica, como o retorno ao trabalho, interação com a família contribuem para a manutenção 

da sociabilidade, autonomia, interesse pela vida, novos projetos, que influem diretamente no 

bem-estar e saúde desse grupo. 

Uma das principais dificuldades no enfretamento das pessoas que vivem com HIV/AIDS 

não estava na sua nova condição sorológica, mas no sofrimento psíquico de ter que passar 

por uma espécie de morte social e da vida afetiva. Um dos pacientes quando foi revelado o 

seu diagnóstico, disse: “eu sei e conheço pessoas que vivem uma vida normal com HIV, não 

tenho medo de morrer de HIV porque sei que é só me cuidar e tomar as medicações, mas o 

preconceito das pessoas e o medo de não conseguir me relacionar mais afetivamente e 

socialmente é maior.” (sic). 

 

Considerações Finais  

Percebeu-se a necessidade de desenvolver estudos que abordem a relação entre 

paciente que vive com HIV/AIDS e as relações familiares no tratamento tem se tornado um 

desafio cada vez maior visto que não é incluído a família na prática ambulatoriais e nem 

proposta em políticas públicas de cuidado a PVHA. Compreender o suporte familiar como 

sendo um fenômeno que faz parte do cuidado a pessoa que vive com HIV/AIDS é cuidar de 

forma integral. E como vimos o diagnóstico de HIV/Aids transforma o mundo presumido da 

pessoa, onde ela passa a viver clandestinamente quando não tem a família como rede de 

apoio. Causando sofrimento psíquico na vida diária dessa pessoa, pois sofre preconceitos e 

exclusão social. Então sua qualidade de vida é afetada de forma negativa atingindo todas as 

áreas de sua vida, biopsicossocial e espiritual. A família pode agir como um dos maiores 

fatores de proteção e preservação da vida. E quando não vista pode ser um fator de risco a 

saúde mental e a vida. A atenção e os cuidados necessários a PVHA é a busca de melhores 

condições de qualidade de vida que inicia dentro do contexto familiar, aos quais se ramificam, 

posteriormente, para outras dimensões, tais como o cuidado na assistência em saúde, entre 

outros.  
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Foi notável, a partir do atendimento ambulatorial o preconceito e estigma que PVHA vive 

ainda hoje, mesmo com o tratamento e o conhecimento de sua transmissão. Além disso, são 

poucos os estudos que retratam diretamente a importância do suporte familiar na qualidade 

de vida da PVHA. Este estudo revelou-se de alta relevância para a compreensão ao cuidado 

integral a PVHA visto não só ter poucos artigos sobre o tema, mas também porque contribui 

para que outros profissionais e pesquisadores possam pensar, estudar e propor ações sobre 

o tema a partir do nosso relato de experiência da nossa prática profissional, ousando, como 

nós a incluir a família em seus atendimentos, buscando uma abordagem sistêmica da 

problemática de saúde coletiva que é o HIV/AIDS. 

Escrever sobre a nossa experiência no cuidado a PVHA a partir de um referencial 

sistêmico e inserir a família e outras redes de apoio foi para nós uma oportunidade de 

compartilhar nossa prática profissional e as tentativas de melhorar nossas competências e 

desempenho dos nossos papéis enquanto terapeutas sistêmicas com atuação em um 

ambulatório no SUS.  

Como reflexão final fica uma pergunta que não quer calar: O que faz, mesmo depois de 

40 anos de surgimento do HIV no Brasil atendimentos de paciente junto às famílias ainda não 

ter sido incluído com estratégia de cuidado?  
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