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Editorial

    Ao deparar com os artigos publicados nesta edição da Revista, 
pensei que integrar semelhanças é convidativo, mas integrar diferenças 
é também instigante. A Revista de Terapia Familiar da ABRATEF tem 
recebido e publicado diversos artigos que se caracterizam pela diferença 
de temas e de modalidades. Os temas abrangem diferentes aspectos da 
vida familiar e as modalidades incluem teoria, prática, pesquisa, revisão 
bibliográfica e/ou atualização. 

        Os temas abordados mostram que há conteúdos a serem pensados, 
estudados e discutidos. Por outro lado, a pesquisa, tanto qualitativa 
como quantitativa, tem se expandido na área das relações familiares, 
abrindo cada vez mais, novos campos de estudo sobre a família e sua 
dinâmica. Pode-se observar que tanto a prática como a pesquisa estão, 
cada vez mais, unidas para compreender esta instituição tão importante 
e significativa na vida do ser humano. Mesmo que o pensamento e a 
ação se estendam para necessidades de maior amplitude, como o bem 
estar da comunidade e da sociedade, este núcleo não pode deixar de 
ser cuidado e assistido. É nele que é possível encontrar os fundamentos 
para o indivíduo se desenvolver de forma digna, sentindo-se amado e 
valorizado. 

 A presente edição da Revista tem como objetivo integrar a prática 
e a pesquisa estimulando que outras produções científicas possam ser 
desenvolvidas e apresentadas.

 Helena C. Hintz e Paula. H. Baginski escrevem sobre fragilidades que 
surgem na relação de casais que se tornam pais pela primeira vez, isto é, 
na transição da conjugalidade para a parentalidade. Para alguns casais, 
este é um momento em que conflitos podem se instalar, dificultando a 
harmonia no relacionamento familiar e, consequentemente, atingindo o 
desenvolvimento saudável do bebê.

 A maternidade, dentro de uma perspectiva histórica e cultural da 
família, é trazida por Paula A. Penteado por intermédio de algumas ideias 
de Ariès, Julien, Passos e Roudinesco. A autora complementa a construção 
social da maternidade com as reflexões de Badinter, concluindo que a 
maternidade é ainda uma questão bastante complexa na atualidade, 
estando ligada ainda a determinadas crenças culturais.

 M. K. Sattler, S. Halpern, E. Corral, A. C. Vidal, A. P. Alves, P. H. 
Baginski, G. Bronzatti, E. Camelier, C. Z. Giongo, L. G. Hornos, R. Halpern, 
M. Oliveira realizaram um estudo com 175 sogras, tendo como finalidade 
conhecer de forma mais aprofundada o relacionamento entre sogras e 
noras sob o ponto de vista da sogra. Sabe-se que este relacionamento 
é permeado de situações delicadas e até mesmo conflituosas, podendo 
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chegar ao extremo do rompimento de laços familiares importantes. 
Embora os resultados tenham sido interessantes, as autoras sugerem a 
necessidade de mais estudos, para que se tenha melhor compreensão 
deste relacionamento.

 Em seu trabalho, Valéria Tassara relata a pesquisa realizada com o 
objetivo de buscar a compreensão da criança obesa no inter-relacionamento 
com sua família e seu meio social. Foram levantados sinalizadores 
importantes para a compreensão das dificuldades enfrentadas por estas 
crianças, estando as mesmas relacionadas ao meio sociofamiliar. A 
autora refere também a importância de outras intervenções dentro de 
uma perspectiva interdisciplinar para um melhor tratamento da obesidade 
infantil.

 A anorexia nervosa, tema importante que tem afetado a vida familiar 
na atualidade, é apresentada pelas autoras Ieda Z. Dorfman e Mara 
L. Rossato. Este trabalho discorre sobre o significado do controle que 
se revela paradoxal neste transtorno alimentar, utilizando o filme Maus 
Hábitos como cenário para o estudo sobre a relação de duas mulheres 
que estão unidas pela apresentação desse transtorno. 

 Paulo Kroeff aborda um tema relevante para a família que possui um 
membro com deficiência. O autor introduz conceitos esclarecedores sobre 
as dificuldades que a pessoa com deficiência terá que enfrentar e superar. 
Utiliza um conto de Lya Luft para ilustrar os conceitos apresentados e as 
relações interpessoais estabelecidas.

 Cynthia Ladvocat utiliza o enfoque winnicottiano para compreender e 
atender um homem e sua filha que enfrentam o luto por sua esposa e sua 
mãe, respectivamente. O relato do caso é muito interessante, mostrando 
a possibilidade de um atendimento amplo, pois a partir do processo 
terapêutico realizado com pai e filha, a família paterna também pôde ser 
beneficiada por este processo.

 Suely Engelhard traz em seu trabalho questões sobre as relações 
significativas que se encontram encobertas e/ou mal resolvidas dentro do 
contexto familiar. Estas relações geram energia tóxica e lixo relacional, 
levando necessariamente a uma reciclagem. A autora amplia a discussão 
para além do âmbito familiar, dizendo ser necessária a gênese de uma 
eco-consciência planetária e cósmica.

 Por intermédio destes trabalhos amplia-se o foco de atuação 
profissional do terapeuta familiar, buscando sempre a integração do já 
conhecido com o não conhecido. 

Helena Centeno Hintz

Revista Brasileira de Terapia de Família, 4(1), julho, 2012 (8-9)
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         Vínculo Conjugal e Transição para a Parentalidade: 
Fragilidades e Possíveis Superações

Helena Centeno Hintz1

Paula Hintz Baginski2

 Resumo

 O relacionamento conjugal traduz a convivência de dois indivíduos que se 
amam e escolhem viver suas vidas juntos. É esperado que esta convivência 
íntima viesse a consolidar esta relação, tornando-a estável e capaz de enfrentar 
as mudanças no ciclo de vida familiar e as vicissitudes da vida cotidiana. 
Entretanto, há casais com alguns anos de convivência que, após o nascimento 
de um filho, esfriam o relacionamento, passando a demonstrar conflitos e 
fragilidades no vínculo conjugal. A intimidade compartilhada pelo casal esmaece, 
gerando distanciamento e quebra de espontaneidade entre ambos. Entender 
as situações acontecidas na transição da conjugalidade para a parentalidade é 
fundamental para esclarecer os motivos geradores de expectativas recíprocas 
não correspondidas, sensações de incompreensão e fracasso mútuos. Estes 
sentimentos poderão interferir na educação e no desenvolvimento dos filhos 
nascidos em momento tão importante na vida de uma nova família. O objetivo 
deste trabalho é apontar possíveis causas que possam levar à deterioração do 
relacionamento do casal e influir no relacionamento parental, utilizando aportes 
teóricos e apresentação de vinhetas de atendimento de casais, ocorridos na 
prática clínica, com características e queixas semelhantes.

 Palavras-chave: relacionamento conjugal; transição para parentalidade; relação 
triádica; primeiro filho; conflito parental.

 Marital and Transition to Parenting: Weaknesses and Possible Overruns

 Abstract

 The marital relationship reflects the coexistence of two individuals who love 
each other and chose to live their lives together. It is expected that this close 
coexistence can consolidate this relationship, making it stable and able to cope 
with the changes in family life cycle and the vicissitudes of everyday life. However, 

 1 Psicóloga, Psicoterapeuta individual, de casal e família. Membro da equipe de coordenação, 
docente e supervisora do DOMUS – Centro de Terapia de Casal e Família. Editora da Revista Pen-
sando Famílias. Presidente da Associação Gaúcha de Terapia Familiar – 2002/2004; 2006/2008. 
Membro do Conselho Deliberativo e Científico da Associação Brasileira de Terapia Familiar – ABRA-
TEF. Editora da Revista da Associação Brasileira de Terapia Familiar – 2008/2012.
 2 Psicóloga, Psicoterapeuta individual, de crianças, casal e família. Membro do Corpo Clínico e 
coordenadora do Grupo de Estudos da Infância e Adolescência do DOMUS – Centro de Terapia de 
Casal e Família. Membro da Comissão Editorial da Revista Pensando Famílias. Revisora Técnica da 
Revista da Sociedade Psicologia do RGS, Brasil – 2000/2011.
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there are couples with some years of co-existence that, after the birth of a child, 
they cool the relationship, going to demonstrate weaknesses and conflicts in the 
marriage. The previous shared intimacy fades, creating distance and spontaneity 
break between the couple.  Understand the situations that happened in the 
transition from conjugality to parenting is essential to clarify the reasons for 
the existence of mutual unfulfilled expectations, misunderstanding and sense 
of failure. These feelings may interfere in both education and development of 
children who were borned in such an important moment in the life of the new 
family. The purpose of this paper is to identify possible causes that may lead to 
deterioration of the couple’s relationship and may affect the parental relationship, 
using theoretical and presentation vignettes of couples that occurred in clinical 
practice, with similar characteristics and complaints. 

 Keywords: marital relationship; transition to parenting; triadic relation; first 
child; parental conflict.

 Introdução

 A família em seu desenvolvimento passa por transições e crises que afetam 
o subsistema conjugal e, consequentemente, o subsistema pais-filho. A transição 
do subsistema conjugal para o parental acarreta tantas modificações em nível 
individual e conjugal que se caracteriza como uma das transições mais delicadas 
e passíveis de provocar dificuldades no relacionamento familiar. A passagem 
para a função parental exige a formação de novas formas de interação a partir 
dos padrões conhecidos que se fundamentam sobre as características pessoais 
dos cônjuges e sobre a interação conjugal dos mesmos. Inicialmente serão 
apresentados alguns aspectos que podem influenciar na construção da relação 
conjugal para em seguida ser examinada a interação parental.

 O desenvolvimento da relação conjugal

 No desenvolvimento da relação conjugal, os casais passam por diferentes 
etapas, como ocorre no ciclo de vida da família. Cada uma destas etapas é 
composta por características específicas e por diferentes oportunidades, 
dificuldades e tarefas necessárias (ou a serem cumpridas), proporcionando o 
desenvolvimento de distintos padrões de interação. Entretanto, é importante 
salientar que estes padrões interacionais também estão relacionados à história 
individual de cada casal, podendo acontecer de diferentes  forma e tempo para 
cada um dos cônjuges.

 O casal passa por um ciclo de desenvolvimento, conforme Hintz (1998), da 
mesma maneira que o indivíduo e a família, desdobrando-se em cinco etapas 
fundamentais, que comumente seguem uma sequência básica: 

Vínculo Conjugal e Parentalidade – H. C. Hintz; P. H. Baginski
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 -Enamoramento: caracteriza-se por ter presentes uma forte atração e um 
desejo mútuo de tornar-se apenas um. Neste momento, não há espaço para as 
diferenças individuais e, frequentemente, estabelece-se um estado de fusão em 
que o casal passa a criar um sentido único de percepção do mundo externo. Há 
a formação da identidade do casal, por meio da transição do si mesmo para o 
nós. Neste momento, a tarefa do casal é conectar os objetivos e expectativas 
internas com a realidade externa para que se forme um relacionamento real e 
possível de se desenvolver.

 -Estabelecendo diferenças: os cônjuges iniciam a ter pensamentos distintos 
e as diferenças tornam-se visíveis. Neste estágio, os padrões interacionais e 
a capacidade de negociação têm um importante papel. Na eventualidade 
da negociação não se consolidar, os cônjuges provavelmente sentir-se-ão 
ameaçados por suas diferenças, podendo aparecer um desejo de retornar ao 
estado de fusão, uma vez que assim sentiam-se seguros.

 -Relações de poder: envolve a situação em que um dos cônjuges passa 
a desejar maior independência do outro, possibilitando o aparecimento de 
ansiedade, tensão e conflitos mais intensos neste momento.

 -Estabilidade: cada cônjuge volta-se para o mundo e para as realizações 
externas. Nesta etapa os parceiros apresentam um nível adequado de intimidade 
e têm mais tranquilidade e maior possibilidade de realização pessoal, conduzindo-
os a uma maior cumplicidade.

 -Comprometimento: os cônjuges assumem a opção de permanecer juntos 
sem o compromisso de suprir as idealizações do parceiro. Neste momento, 
os parceiros se conhecem tanto como indivíduos independentes quanto como 
um casal. O eu e o nós coexistem em harmonia e os indivíduos desenvolvem 
uma capacidade de negociação que permite a transformação sem ameaça à 
relação. 

 Para Pittman (1994) nos pontos considerados críticos no curso de 
desenvolvimento conjugal, há instabilidade e possibilidade de surgir diversos 
problemas e riscos para os relacionamentos. Os pontos críticos mais perigosos 
pelos quais o casal passa, segundo seu entendimento, são: “o apaixonar-se”, 
“o pânico pré-nupcial”, “o fim do romance”, “o mundo adulto”, “a paternidade e 
a maternidade”, “a diminuição do sexo”, “o atingir o topo”, “o ninho vazio” e “os 
fatos da vida”. Cada um desses pontos pode ser tanto uma oportunidade de 
crescimento, quanto um momento de risco e insegurança para o casal.

 Segundo Cox, Paley, Burchind e Payne (1999), são nas transições da 
conjugalidade para a parentalidade que um casal pode se tornar vulnerável, 
pois o relacionamento conjugal tem que ser reorganizado por encontrar novos 
desafios.

Vínculo Conjugal e Parentalidade – H. C. Hintz; P. H. Baginski
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 Transitando para a parentalidade

 Em termos relacionais, o momento específico da transição para a 
parentalidade vivido pelos casais que esperam o nascimento de seu primeiro 
filho, é um dos momentos que mais sintetizam o significado etimológico da 
palavra crise, segundo sua origem oriental: oportunidade e perigo (Caplan, 
1980). Por demarcar a transição da condição única de casal para a de família, 
este período é considerado como central na compreensão do desenvolvimento 
do casal, da família e do indivíduo.

 Carter e McGoldrick (1995) referem que mudanças estruturais são como 
saltos que ocorrem quando mecanismos homeostáticos da família não são 
suficientes durante uma crise normal do ciclo evolutivo. A crise é caracterizada por 
inconsistências, confusões e injunções paradoxais, as quais são consideradas 
pré-requisitos para uma transformação criativa na estrutura familiar. O processo 
de desenvolvimento da família realiza-se por intermédio da transição de um 
estágio para outro, propiciando momentos de maior estresse familiar. Podem 
surgir de forma vertical, por padrões transmitidos transgeracionalmente ou de 
forma horizontal produzido por uma ansiedade contínua contida na linha do 
tempo ao lidar com as mudanças provenientes do ciclo vital. 

 A parentalidade é um processo intenso e está em constante construção. 
Possivelmente o surgimento desta nova função provocará algumas repercussões 
na relação conjugal. Até este momento, a família é composta apenas por um 
casal e as interações no sistema nuclear são estabelecidas apenas entre esses 
dois indivíduos. Com o nascimento do primeiro filho, há a entrada de um terceiro 
membro no núcleo familiar. Isto acarreta o surgimento de novas responsabilidades 
e tarefas para ambos os cônjuges.

 Pittman (1994) enfatizou a importância do surgimento da paternidade e 
da maternidade no processo de desenvolvimento dos casais. O autor aponta 
que, representando o início da família, frequentemente a transição para a 
parentalidade coincide com o fim do romance. Os cônjuges tomam consciência 
de que são partes de algo maior do que sua condição de casal e, com isso, 
renegociam seus padrões interacionais e seus valores anteriores. Para alguns 
casais esta transição possibilita desenvolver novas capacidades enquanto para 
outros a busca por soluções pode acarretar dificuldades. Apresentar dificuldades 
iniciais na transição para a parentalidade por algum tempo pode ser natural, 
mas não conseguir alcançar uma reorganização por um longo tempo aponta a 
existência de problemas crônicos que irão, certamente, influenciar negativamente 
o estabelecimento da parentalidade e o desenvolvimento adequado da criança 
(Cox et al., 1999).

Vínculo Conjugal e Parentalidade – H. C. Hintz; P. H. Baginski
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 Uma das dificuldades deste momento é a entrada definitiva no mundo adulto 
que acompanha o nascimento do primeiro filho, para a qual alguns indivíduos 
não estão preparados. Outra é a necessidade urgente de reestruturação e 
de modificação dos padrões de relacionamento anteriores, possibilitando a 
chegada do novo membro à família. Dessa forma, há um impacto tanto no adulto 
individualmente como na relação conjugal.

 A transição para a parentalidade encontra-se relacionada a adaptações 
intra e interpessoais, envolvendo a mãe, o pai e a relação conjugal (Perren, Wyl, 
Burgin, Simoni, & Klitzing, 2005). Além disso, implica em mudança de papéis, 
funções, inserindo novos relacionamentos, passando de uma relação a dois para 
uma relação a três, pais e filho, redefinindo a relação conjugal. Dessa forma é 
uma experiência que poderá desequilibrar tanto os pais como indivíduos como a 
própria relação do casal. Esses autores concluem que nem sempre a chegada de 
um bebê causa problemas graves se não houver conflitos graves antes do casal 
se tornar pais. Entretanto, a parentalidade pode vir a ampliar as dificuldades já 
existentes entre os cônjuges. 

 Gordon e Feldman (2008) trazem o conceito de coparentalidade no sistema 
familiar como a qualidade da coordenação entre adultos e como ambos exercem 
a função parental. A coparentalidade inclui comportamentos sistêmicos entre 
pai e mãe com uma sincronia mútua, tais como solidariedade, hostilidade, 
competitividade, apoio e envolvimento. A coparentalidade é considerada como 
distinta, ainda que relacionada ao subsistema conjugal. Entretanto, ela se 
encontra conectada mais diretamente com o contexto relacional pais-filho.

 O nascimento do primeiro filho faz com que se rompa a relação anterior de 
exclusividade, o que pode ou não provocar uma evolução na relação. Para que 
este processo se dê de forma saudável e construtiva, é necessário que o casal 
elabore a perda da posição infantil de indiferenciação e simbiose com o cônjuge, 
aceitando as suas diferenças. Pode aparecer ciúme entre os cônjuges em função 
da necessidade de dividirem a atenção do companheiro, antes integral, com o 
novo membro da família - o bebê. O percurso de cada casal depende do modo 
como sua relação está estabelecida e de como cada cônjuge é capaz de resolver 
suas frustrações e elaborar a perda da exclusividade do companheiro (Minuchin, 
1982).

 A chegada de um bebê além de modificar a vida do casal de pais, também 
causa mudanças significativas nas famílias de origem de ambos. Estabelece-se 
o início de uma nova etapa no ciclo familiar, podendo ser o momento em que 
os pais dos pais tornem-se avós. Evidencia-se a influência que a nova família 
exerce sobre as famílias de origem, mas estas também exercem influências 
por meio das questões de transmissão transgeracional. As experiências que 
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os novos pais tiveram dentro de suas famílias de origem podem influenciar na 
formação dos modelos e representações mentais da nova função de pai e de 
mãe. Se as experiências vividas nas famílias de origem foram conflituadas, há 
maiores possibilidades de que a transição para a parentalidade ocorra com mais 
dificuldades, isto é, a qualidade das relações conjugais nas famílias de origem 
está associada com a qualidade dos casamentos na próxima geração (Perren 
et al., 2005). Estes autores concluem que casais com lembranças negativas da 
família de origem, podem apresentar um mau relacionamento, quando enfrentam 
os desafios do nascimento e a criação de um bebê. 

 Lewis (1988) considera que nem todos os casais vivenciam a parentalidade 
da mesma forma, alguns conseguem exercê-la mais adequadamente do que 
outros. São as  vivências de cada casal e de cada parceiro que irão determinar 
como será vivida a transição para a parentalidade com as mudanças advindas para 
a construção de novos papéis e funções, coexistindo com as funções pertinentes 
com a relação conjugal. Se houver uma boa aproximação e entendimento entre o 
casal antes de haver a transição para a parentalidade, esta poderá ser favorecida 
com uma maior estabilidade na estrutura do relacionamento. O conteúdo das 
interações entre os cônjuges e entre pais e filhos é usado para entender os 
relacionamentos intrafamiliares e possibilitar a prevenção de problemas no 
diversos relacionamentos familiares. 

 Casais jovens, com filhos em torno de um ano, têm buscado ajuda por 
estarem se sentindo insatisfeitos, com divergências que há pouco tempo não 
tinham em seus relacionamentos. O discurso dos casais é semelhante, com um 
cenário diferente.

 Como exemplo de demanda, a queixa de um destes casais foi de que não 
estavam mais se entendendo há algum tempo, após o nascimento do bebê. Tudo 
o que conversavam era motivo para desentendimentos ou pequenas discussões. 
Os dois discutiam até mesmo para resolver pequenas coisas sobre o filho de um 
ano seis meses. Estavam com a crença de que a relação entre eles estava muito 
difícil, com diferenças cada vez mais acentuadas em tudo o que pensavam e 
faziam. Acreditavam que talvez o melhor fosse a separação do casal.

 Outro casal trouxe como queixa principal discussões motivadas pela ajuda 
que cada um dos cônjuges queria pedir a sua própria família. Eles precisavam da 
ajuda das famílias de origem para poderem contornar algumas situações com a 
filha de um ano e seis meses. A cada situação em que deveriam acionar a ajuda 
de um dos pais, sempre acontecia uma discussão, mesmo que não diretamente 
relacionada com o momento. Ambos estavam sentindo que não se entendiam e 
que um não aceitava as relações com a família do outro. É como se houvesse 
uma guerra entre as famílias de origem por intermédio da disputa entre eles.

Vínculo Conjugal e Parentalidade – H. C. Hintz; P. H. Baginski

Revista Brasileira de Terapia de Família, 4(1), julho, 2012 (10-22)



16

 O motivo da procura por atendimento de outro casal foi a distância que 
ambos os cônjuges se encontravam um do outro. O marido alegava que sua 
esposa estava muito apegada a sua própria mãe, afastando-se dele inclusive 
quando necessitava de ajuda para lidar com a filha de 15 meses.

 Um casal procurou ajuda terapêutica, pois com o nascimento do filho de 
um ano, ambos sentiram que o relacionamento deles tornou-se difícil, discutindo 
muito. Isso trazia lembranças tristes do que viveram em suas infâncias e não 
queriam repetir com o filho o que viveram no passado com os seus pais.

 Causas que podem levar a uma deterioração da conjugalidade

 Logo no início do nascimento do bebê, tanto a mulher quanto o homem estão 
muito voltados para as novas funções de pais. Desta forma, a conjugalidade, 
antes função central no sistema da família nuclear, passa a coexistir com a 
parentalidade, desenvolvendo-se, a partir deste momento, o estabelecimento de 
novos padrões de interação. Essa mudança necessita ocorrer para que o sistema 
possa se transformar adequadamente e responder às demandas decorrentes da 
transição, promovendo o desenvolvimento individual de todos os membros da 
família e do sistema familiar.

 Em 1982, Minuchin escreveu que o mundo ocidental estava passando por 
transformações e, consequentemente, a família inserida na sociedade também 
apresentava movimentos de transformação em sua estrutura e relacionamentos. 
A constituição da família nuclear é relativamente recente, oriunda da Revolução 
Industrial, movimento que trouxe muitas transformações à sociedade como um 
todo. Atualmente estamos na era Pós-Industrial, chamada era da Informação 
ou Conhecimento, tempo de grandes e rápidas transformações de âmbito 
socioeconômico e político que recaem sobre a família, unidade menor da 
sociedade ocidental. Estas transformações incidem diretamente na dinâmica 
familiar, obrigando as famílias rapidamente a se adaptar para uma melhor 
convivência intra e extrafamiliar.

 Segundo Singly (2000), atualmente, tendo-se em vista o número crescente 
de separações e divórcios em virtude de que o amor é prioridade para estas 
uniões, os casais tornaram-se mais frágeis. As transformações desenvolvidas 
têm criado a necessidade de se dar mais atenção aos membros que constituem 
a família. O objetivo da família modificou-se não mais priorizando a educação de 
seres obedientes, submetidos à hierarquia familiar e social, mas para criar um 
ambiente onde crianças e adultos se sintam reconhecidos como pessoas originais. 
Dessa forma, a família tornou-se um espaço de referência para a construção da 
identidade íntima. As normas referentes à educação se modificaram devendo 
a criança ser respeitada em seu modo de ser. Os pais devem contribuir para 
ajudá-la na construção de ser ela mesma, não deixando que esta construção 
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aconteça prioritariamente em função de princípios externos. Este movimento 
também se observa em relação à construção da relação do casal: o homem e a 
mulher enamorados vivem uma relação de confiança onde poderão expressar, 
com o apoio de seu amado(a), toda a sua personalidade. Desta forma, nasce 
uma nova família, mais centrada nos indivíduos e na qualidade das relações 
interpessoais, sendo denominada de família relacional e individualista. A família 
então é caracterizada por uma igualdade de tratamento.

 Tendo em vista estas transformações onde é esperada uma nova 
atribuição aos pais, levanta-se a questão de que isto talvez contribua para um 
relacionamento mais tenso entre os jovens pais, tornando a relação conjugal 
mais sujeita a expectativas e cobranças entre os cônjuges. Na realidade, espera-
se que os casais mantenham um relacionamento de um amor mútuo significativo, 
dedicando aos filhos uma atenção bastante cuidadosa. Isto sem dúvida é muito 
gratificante e saudável, mas também é bastante exigente, podendo levar o 
indivíduo a um estresse emocional expressivo.

 Nas queixas trazidas pelos casais que se referem ao relacionamento entre 
eles, percebe-se de forma subjacente que existe um receio de que o outro já 
não ame mais. A forma irritada com que se comunicam, demonstra que naquele 
momento sentem que não estão sendo amados e cuidados pelo outro. Muitas 
vezes se referem a como era antes e como é agora com a chegada do filho, 
entendendo que o filho é o divisor e o marco da transformação, para a qual não 
estavam preparados para acontecer. Assim, o amor e o cuidado mútuo que une 
os casais e que preserva a relação e o indivíduo, são os mesmos que causam 
tensão e que podem levar à separação.

 Triangulação

 Para entender esta desestabilização da dinâmica conjugal, é importante 
apresentar a teoria de Bowen (1991). O autor dá um significado especial à 
transmissão transgeracional dos padrões de relacionamento por meio do 
conceito de triângulos. A triangulação envolve sempre uma díade e um terceiro, 
que entra quando o nível de tensão e ansiedade aumenta entre duas pessoas. 
Desta forma, quando a tensão emocional no casal se eleva, um dos cônjuges 
busca triangular com uma terceira pessoa, neste caso o filho, no intuito de que 
a tensão se modifique dentro do triângulo. Assim, os triângulos tornam-se ativos 
em contextos de tensão constituindo-se em um mecanismo de resposta. 

 Isso torna-se muito claro quando o casal discute por uma diferença de ideias 
quanto ao cuidado com o filho. Aquele que tem sua ideia predominante fica aliado 
ao filho, enquanto que o outro muitas vezes afasta-se com certo rancor. Em 
casais que não estão preparados para enfrentar bem estas diferenças, situações 
como esta passam a acontecer frequentemente, muitas vezes para encobrir 

Vínculo Conjugal e Parentalidade – H. C. Hintz; P. H. Baginski

Revista Brasileira de Terapia de Família, 4(1), julho, 2012 (10-22)



18

outras insatisfações que no momento ainda não estão claras para os cônjuges. 
São casais jovens que encontramos em permanente discussão em função da 
educação do filho.

 Transgeracionalidade

 A fragilidade dos vínculos encontrada nestes casais ao se tornarem pais 
pode advir de fatores transgeracionais. Enquanto o casal permanece como 
díade, as relações com as famílias de origem são amenas e agradáveis. As 
crenças, mitos e rituais de cada família são acatados e não é motivo de diferenças 
perturbadoras entre o casal.

 Ao se tornarem pais, a vinda do filho pode contribuir para uma desavença 
no casal. Agora ambos têm realmente algo que lhes pertence verdadeiramente: 
um filho que é o representante da união dos dois como pais. Esta situação 
pode acrescentar uma dimensão diferente ao relacionamento, oportunizando a 
existência de alianças e, consequentemente, relações de inclusão e exclusão 
de um dos parceiros. Isto pode ser agravante quando um dos parceiros fica 
em uma posição de contrariedade a qualquer manifestação de absorção de 
alguma questão ou fato transgeracional. Cada indivíduo desta relação é parte de 
uma rede de relações que envolvem as famílias de origem, assim, somente se 
permitirem experimentar o que desejam ou não para a relação é que formarão 
um novo sistema familiar adequado às suas necessidades e crenças.

 Eventualmente, a comunicação entre o casal muda, ocorrendo de forma 
mais agressiva ou impaciente. Isto é um indicativo de que há um desentendimento 
importante entre os cônjuges, que pode decorrer de inseguranças e imaturidade 
que apresentam ao se sentirem responsáveis pelo cuidado de um bebê. Estas 
dificuldades podem ser provenientes de experiências ocorridas nas respectivas 
famílias de origem, em situações onde a tolerância à frustração não era 
exercitada.

 Idealização da figura parental

 Um aspecto que pode levar a desavenças entre o casal acontece quando 
os cônjuges têm expectativas de que o outro deve cumprir com a imagem de pai 
ou mãe que ele/ela tem como ideal de figura parental. Isto acontece quando a 
ligação com a família de origem é muito forte e o cônjuge não se desliga do papel 
de filho(a), confundindo o atual papel de pai/mãe com o papel de filho(a) que 
deseja um pai/mãe para si mesmo. Ou busca no seu parceiro a representação 
de um pai ou mãe que acredita que não teve. Projeta no outro a necessidade da 
figura parental que não vivenciou em sua plenitude.
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 Isto estabelece uma relação conjugal/parental complicada, pois não 
consegue ascender para uma atitude adulta madura, reconhecendo-se como pai 
ou mãe. Permanece na posição filial, buscando no cônjuge a possibilidade de 
elaboração de conflitos infantis. Se o outro não aceita esta posição maternal ou 
paternal para com seu parceiro, é provável que a união não seja duradoura, pois 
ele pode se sentir com um peso e responsabilidade maior, não tendo a parceria 
de um companheiro atuante e responsável.

 Pertencimento

 Outro fator que leva a uma fragilidade dos laços conjugais após o nascimento 
de um filho é o fator de pertencimento a um grupo familiar. Todo membro de 
uma família deve ter o sentimento de pertencer à ela, mas deve, ao longo de 
sua permanência no grupo familiar de origem, desenvolver a capacidade de 
individuação. Isto é o que irá possibilitar ao indivíduo sair da família de origem 
e fundar sua própria família nuclear, passando este sentimento a se referir à 
família atual.

 Casais que se sentem pertencendo às suas famílias de origem, muitas 
vezes apresentam um relacionamento com fronteiras emaranhadas, onde não 
há uma definição clara de funções. Esta situação onde tudo é de todos dificulta 
o indivíduo sair da família de origem e assumir uma função determinada em sua 
própria família.

 Ciúmes

 Quando o casal não está muito seguro do que representa um para o outro, 
a vinda de um filho pode desencadear situações de ciúme. Em muitas queixas 
dos casais aparece a sensação de um cônjuge estar sendo deixado pelo outro 
em troca da companhia do filho. Esta divisão de atenção é vivida como uma 
perda da exclusividade de um sobre o outro e pode ter início depois de alguns 
meses da chegada do bebê. Segundo Menezes (2001), para que haja uma 
reconstrução da relação do casal, é necessário que este abandone sua posição 
infantil de indiferenciação e simbiose referente ao cônjuge e passe a aceitar 
as suas diferenças assumindo uma posição madura e capaz de resolver suas 
frustrações.

 Há estudos que apontam haver uma satisfação conjugal mais alta no início 
do casamento, declinando quando o primeiro filho nasce e voltando a crescer 
novamente quando os filhos se tornam adolescentes (Menezes, 2001). Isto 
leva a pensar que é comum que os casais tenham conflitos sérios nesta fase 
provenientes de diferentes causas.
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 Implicações terapêuticas

 Quando o casal procura ajuda relatando que não estão se entendendo nem 
como casal nem como pais, a avaliação e os processos terapêuticos devem 
abordar alguns aspectos da vida conjugal anterior ao nascimento do bebê. É 
pertinente que os pais possam se conectar e descrever suas experiências vividas 
com seus pais. Segundo Perren et al. (2005) são relevantes as recordações que 
o adulto tem do seu relacionamento com seus pais como o relacionamento que 
o pai e a mãe tiveram um com o outro durante sua infância, influenciando, desta 
forma, a sua transição para a parentalidade. Se os pais têm em sua lembrança 
experiências negativas do relacionamento parental de seus pais, correm o risco 
de terem dificuldades em seu relacionamento conjugal, o que pode influenciar 
negativamente a transição para a parentalidade. É de grande ajuda fazer 
narrativas destas lembranças negativas, podendo assim lidar com as emoções 
associadas a elas. Isso permite ao casal de pais desenvolver de forma diferente 
a conjugalidade e a transição para a parentalidade.

 Segundo Gordon et al. (2008) as mães que favorecem a reciprocidade 
com seus parceiros, especialmente nos primeiros meses da parentalidade, 
proporcionam um maior envolvimento do pai com a criança, levando a uma 
melhor relação triádica. Desta forma vão se formando padrões específicos do 
relacionamento familiar que irão compor o estilo da interação familiar para os 
próximos anos. Após quatro a seis meses, ocorre o período mais difícil na vida 
dos jovens pais, pois é o momento em que a mulher retorna ao trabalho, devendo 
o casal lidar com a rotina diária. Este período também marca um momento de 
alto risco para a vida conjugal, podendo haver um declínio nesse relacionamento 
por meio da diminuição de satisfações conjugais.

 Durtschi (2011) refere que estudos de Gottman e Notarius (2000) sugerem 
que 40% a 70% dos casais que se tornam pais pela primeira vez experimentam 
uma diminuição na qualidade de suas relações conjugais, constituindo-se, dessa 
forma, a transição para a parentalidade um desafio, mesmo com toda a alegria 
e satisfação que a função parental possa trazer. Esta questão não deve ficar 
esquecida, pois pode acarretar dificuldades significativas no relacionamento 
familiar. Segundo Gottman e Levenson (2002), a maioria dos divórcios ocorre 
nos primeiros anos de casamento, derivados de um mau relacionamento 
conjugal. Consequentemente, este comportmento irá influenciar diretamente 
o desenvolvimento do bebê, podendo ocasionar reações negativas na criança 
alguns anos mais tarde. Katz e Gottman (1994, In Durtschi, 2011) mostram que 
as relações conjugais estão associadas às emoções dos bebês e, também, à 
forma como cada um dos pais brinca e se relaciona com seu filho.
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 Biehle e Mickelson (2011) sugerem, em estudo realizado, que a eficácia 
esperada da parentalidade e a percepção da gravidez com responsabilidade 
são importantes para uma adequada saúde mental perinatal e a satisfação do 
relacionamento para ambos os parceiros e para o casal. Os autores referem 
que a eficácia da parentalidade da mãe e a responsabilidade da gravidez foram 
mais importantes para a saúde mental do casal. Quando ambos os cônjuges 
concordam sobre a responsabilidade da gravidez, propiciam melhor satisfação 
do relacionamento e menor depressão materna.

 É interessante observar nos casais os processos de interações triádicas e 
alertá-los a respeito de comportamentos intrusivos e de falta de apoio entre eles, 
tornando os casais mais conscientes de seu comportamento e sua implicação 
relacional. É importante mostrar aos pais que, já nos primeiros meses de 
vida, as crianças são observadoras alertas da aliança parental e respondem 
ativamente aos padrões relacionais dos pais. Fortalecer a aliança coparental 
por intermédio de comportamentos tais como mutualidade, olhar positivo, 
diminuição da intromissão ou da evitação entre os cônjuges, pode prover uma 
estrutura melhor para o desenvolvimento da criança dentro do contexto familiar e 
enfatizar uma atmosfera familiar positiva que é central para um bom crescimento 
socioemocional (Gordon & Feldman, 2008).

 Uma questão a ser observada em pais iniciantes é a forma como acontece 
o nascimento do bebê e seu desenvolvimento, levando o casal a uma percepção 
conjunta de parentalidade. A habilidade que o casal já apresentou em resolver 
problemas juntos irá influenciar na sua reorganização com a chegada do bebê 
com toda a suas demandas e necessidades. Assim, a capacidade de chegar 
a soluções antes do nascimento do filho, pode predizer sobre as percepções 
e habilidades do casal na sua transitoriedade para a parentalidade, a fim de 
propiciar o bem-estar da criança (Cox et al., 1999).

 Considerações finais

 Como visto ao longo deste trabalho, diferentes fatores influem 
significativamente sobre os casais que se tornam pais, cuja construção da 
função parental encontra-se permeada de conflitos que levam a uma convivência 
insatisfatória. 

 Ao iniciar um processo terapêutico com estes casais, é indispensável avaliar 
suas habilidades para exercerem a função parental e, logo após, ampliar o olhar 
para as relações conjugais que se tornam associadas a esta nova função. De 
igual forma, é pertinente compreender as percepções e vivências de cada cônjuge 
em sua individualidade, assim como os relacionamentos com suas famílias de 
origem e as relações conjugais de seus pais. Assim, com uma avaliação clínica 
das três gerações, há uma melhor compreensão do casal que se torna pais, 
ampliando as possibilidades de entendimento e superação dos conflitos próprios 
desta etapa do ciclo vital.
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Construção Social da Maternidade

Paula Antonelli Penteado1

 Resumo

 O artigo aborda a contextualização histórica e cultural da família por meio 
da visão dos autores Ariès, Badinter, Julien, Passos e Roudinesco trazendo uma 
perspectiva histórica da formação de família do século XV até a configuração 
atual na cultura ocidental, atravessando a contemporaneidade e culminando 
com a construção social da maternidade, objetivando questionar as tradicionais 
imposições culturais sobre o tema e seus reflexos, assim como as relações 
maternas. 

 Palavras-chave: contextualização histórica e cultural; maternidade; 
contemporaneidade. 

 Social Construction of Maternity

 Abstract

 The presented article introduces readers to the family’s cultural and 
historical contextualization through the view of Ariès, Badinter, Julien, Passos 
and Roudinesco bringing a historical perspective of family formation in the 
fifteenth century to the current configuration in current occidental culture, through 
contemporary times and culminating with the social construction of maternity, 
aiming to challenge the traditional cultural impositions on the subject and its 
reflects, as well as maternal relations. 

 Keywords: cultural and historical contextual izat ion; maternity;
contemporaneity. 

 História

 Quando falamos de família, o que nos vem automaticamente à cabeça é a 
formação atual baseada em um conceito patriarcal do século passado. Porém, 
ao aprofundarmos nossos estudos, podemos verificar que nem sempre este 
modelo que habita nosso imaginário foi padrão e, ainda, que não o é mais.  
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Familiar – ABRATEF. Membro titular da Associação de Terapia de Família do Rio de Janeiro - ATF-
RJ. Especialista em Terapia de Família e Casal pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro - UFRJ – IPUB. Aluna da especialização em clínica psicanalítica no Instituto de 
Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ – IPUB. www.paulapenteado.com.
br                                                                              
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 Segundo Ariès (1978), o termo “família” é derivado do latim “famulus”, e 
significa “escravo doméstico”. Este termo foi criado na Roma Antiga para designar 
um novo grupo social que surgiu entre as tribos locais ao serem introduzidos à 
agricultura e também à escravidão legalizada. Nessa época, predominava uma 
estrutura familiar patriarcal, em que um vasto leque de pessoas encontrava-se 
sob a autoridade do mesmo chefe. Nos tempos medievais, os laços eram feitos 
por vínculos matrimoniais, formando novas famílias, a paterna e a materna. 

 Para o referido autor, na cultura ocidental, uma família é definida 
especificamente como um grupo de pessoas de mesmo sangue, ou unidas 
legalmente, por matrimônio ou por adoção. Muitos etnólogos argumentam que 
a noção de “sangue” como elemento de unificação familiar deve ser entendida 
metaforicamente e que em muitas sociedades de culturas não ocidentais, a 
família é definida por outros conceitos que não “sangue”. A família poderia, assim, 
constituir-se de uma instituição normalizada por uma série de regulamentos de 
afiliação e aliança (Ariès, 1978). 

 Ainda na Idade Média, nas classes populares, as crianças misturavam-
se aos adultos. Assim que eram consideradas aptas a serem independentes, 
passavam a viver sem a ajuda das mães e das amas, mais ou menos aos sete 
anos (Ariès, 1978).

 Ariès (1978) aponta ainda a falta de afeição dos ingleses em relação a suas 
crianças, no fim do século XV na Inglaterra. As famílias costumavam enviá-las 
após a idade de sete anos para conviver com outras famílias e realizar serviços 
pesados e tarefas domésticas. Elas ficavam assim por um período de sete a 
nove anos, objetivando o aprendizado de “boas maneiras”.

 Este mesmo autor afirma que, no início dos tempos modernos, a 
preocupação com a educação tornou-se, mais uma vez, evidente. Os partidários 
religiosos lutaram contra a desordem da sociedade medieval começando, então, 
uma verdadeira mobilização social: o aspecto moral da religião, pouco a pouco, 
começou a prevalecer. Iniciou-se uma nova fase: a história da escola. 

 As ordens religiosas, fundadas por jesuítas ou oratorianos, tornaram-se 
ordens dedicadas ao ensino. Este não mais era destinado aos adultos, pois era 
essencialmente reservado às crianças e aos jovens (Ariès, 1978).

 Havia uma literatura dominante que tinha como objetivo ensinar aos pais 
que eles eram guardiões espirituais de seus filhos e, perante Deus, eram 
responsáveis por suas almas até a morte, depois da qual, continuavam zelando 
por seus corpos. Esta preocupação com a educação da criança indicava que 
esta não estava madura para a vida e precisaria passar por um ritual especial 
para unir-se aos adultos (Ariès, 1978).

Construção Social da Maternidade – P. A. Penteado

Revista Brasileira de Terapia de Família, 4(1), julho, 2012 (23-34)



25

 A família deixou de ser apenas uma instituição do direito privado para a 
transmissão dos bens e dos nomes e assumiu uma função moral e espiritual, 
cuidando dos corpos e das almas das crianças e dos jovens. Ter um filho passou 
a inspirar novos sentimentos, uma afetividade nova, o sentimento moderno de 
família. 

 A aprendizagem tradicional foi substituída pela escola – uma escola 
transformada, instituída por intermédio de disciplina severa e protegida pela 
justiça e pela política. Havia textos escritos pelos moralistas da época, por volta 
de 1600, que diziam: “Os pais deviam enviar seus filhos, desde a mais tenra 
idade, ao mercado da verdadeira sabedoria – colégio, onde eles se tornariam 
os artífices de sua própria fortuna, os ornamentos da pátria, da família e dos 
amigos” (Ariès, 1978, p. 195). 

       É no século XVIII que a família passou a se reorganizar em torno da criança, 
a partir de um movimento que foi chamado de “o muro da vida privada” (Ariès, 
1978, p. 195). Ainda no século XVIII, Ariès relata que a família começou a se 
separar da sociedade ficando mais restrita a convivência de seus familiares. A 
organização da casa passou a corresponder a essa nova preocupação de defesa 
contra o mundo e a independência dos cômodos passou a existir. O conforto data 
desta época, junto com a intimidade, a discrição e o isolamento. Não havia mais 
camas por toda parte. Elas eram reservadas ao quarto de dormir com espaços 
adequados para os toaletes e higiene. A especialização dos cômodos, surgida 
entre a nobreza e a burguesia, foi um marco, podendo ser considerada uma das 
maiores mudanças da vida cotidiana da época. Foi nesse momento, também, 
que os empregados passaram a ter áreas separadas para dormir (Ariès, 1978).

 As escolas de caridade do século XVII, fundadas para os menos favorecidos 
atraíam também as crianças ricas. Mas, a partir do século XVIII, as famílias 
burguesas não aceitaram mais essa mistura e retiraram suas crianças daquilo que 
se tornaria um sistema de ensino primário popular para colocá-las nas pensões 
ou nas classes elementares do colégio, cujo monopólio conquistaram. Surgiu o 
sistema de classes, uma infinidade de pequenas sociedades: as famílias. Estas 
famílias e as classes reuniam indivíduos que se aproximavam por semelhança 
moral e identidade de seu modo de vida (Ariès, 1978). 

 Um homem – ou uma mulher – bem-nascido não via nenhum problema em 
usar seus trajes suntuosos ao visitar os miseráveis das prisões, dos hospitais 
ou das ruas, quase nus debaixo de seus “trapos” (Ariès, 1978). Porém, chegou 
um momento em que a burguesia não aguentou mais a pressão da multidão 
nem o contato com o povo. Ela, então, afastou-se e saiu da vasta sociedade 
“polimorfa” para se organizar à parte, num meio homogêneo, entre suas famílias 
fechadas em habitações previstas para a intimidade, protegidas contra toda a 
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“contaminação popular”. A justaposição das desigualdades, no momento anterior 
vista como natural, tornou-se intolerável. “O sentimento da família, o sentimento 
de classe e, talvez, em outra área, o sentimento de raça surgem, portanto, como 
as manifestações da mesma intolerância diante da diversidade, de uma mesma 
preocupação de uniformidade” (p. 196).

 Segundo Julien (2000), com o crescimento do anonimato urbano e devido 
à ausência de qualquer comunidade profissional estável, a família configura-
se hoje como único referencial e lugar onde é possível ser compreendido. 
Surge, então, a sociedade intergeracional que se fortalece gradativamente e 
é caracterizada pelos seguintes fatores: a guarda de crianças pequenas pelos 
avós; ambos os pais trabalhando; ajuda financeira contínua de outros membros 
da família; residência compartilhada; apadrinhamento profissional da geração em 
ascensão; apoio afetivo e moral dos pais e avós; férias simultâneas; sentimento 
de dívida e gratidão para com a geração precedente. 

 Porém, essa modificação familiar nada mais é do que reações sintomáticas 
a alguma crise na instituição familiar, tais como: casais separados, famílias 
monoparentais ou recompostas, incompetência crescente dos pais na educação 
dos filhos, declínio na imagem social do pai, celibato prolongado das mulheres 
por motivo profissional etc. Estes e outros fatores apontam para a impossibilidade 
de as novas gerações fundarem uma nova família. “A saúde é um estado de 
bem-estar total, físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença e de 
enfermidade” (Julien, 2000, p. 25).

 Nas sociedades tradicionais, ditas patriarcais, os pais compartilham o poder 
na comunidade cívica e exercem o poder absoluto sobre seus familiares. Uma 
das principais características deste tipo de família é a hierarquia. O casamento 
dos filhos é um acordo entre dois pais em que um dá uma filha e recebe outra 
para seu filho (Julien, 2000). O que realmente está em jogo em uma situação 
como esta é algo de extrema importância para os patriarcas, como, por exemplo, 
o futuro do patrimônio. 

 Julien (2000) relata que a modernidade viu o declínio dessa modalidade 
social do pai e permitiu a modificação das razões da escolha conjugal. Esta 
é uma ruptura importante. Antigamente, as famílias velavam pela semelhança 
de identidade dos esposos como educação, crença religiosa, tradições culturais 
e outros requisitos. Depois disso, a sexualidade exposta publicamente mostra 
que existe algo mais nas identificações sociais: uma transgressão das fronteiras 
culturais, uma mestiçagem étnica, uma insubordinação na linhagem.

 Para esse autor, a modernidade é definida por uma nova fragmentação 
entre o privado e o público. O privado torna-se o lugar da conjugalidade, e o 
público, o da parentalidade. Há uma mudança de sentido na definição de vida 
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privada. Ela deixa de ser o lugar provisório do nascimento e do desenvolvimento 
da vida como condição para a passagem definitiva ao espaço público da cidade. 
Nasce um espaço reservado, a intimidade, entre um homem e uma mulher, é 
subtraída aos olhares públicos. “Cortinas, portas e paredes são erguidas para 
fechar o lugar do nascimento e do renascimento incessante de dois desejos, um 
pelo outro e outro pelo um” (Julien, 2000, p. 12).

“Nada é menos acessível aos olhares e nem mais propício ao mistério do 
que esses domínios cercados de muros e tão estreitamente rodeados de 
árvores que parece que os seres que ali vivem não têm nenhuma outra 
comunicação a não ser entre eles ou com o céu” (Julien, 2000, p. 12).

 A distinção entre o privado e o público toma forma de disjunção no século 
XX, entre conjugalidade e parentalidade. O social invade o domínio do político e 
avança sobre território familiar. Cada vez mais os representantes da sociedade 
intervêm na relação entre pais e filhos. 

A relação familiar, antes professada como bem-estar da família no “ninho”, 
constituindo presença de corpo e coração da mãe, no século XX não deixa 
essa relação ao arbítrio do pai e da mãe, mas sim do terceiro social como 
professor, pediatra, psicólogo, assistente social, juiz de menores e juiz de 
varas (Julien, 2000). 

 Para o autor, quanto mais a conjugalidade é privada mais a parentalidade 
é pública. Dentro de uma categoria chamada pelo autor de figuras da disjunção, 
Julien (2000) ressalta casais vivendo em união livre, fora do casamento. Casais 
frequentemente estáveis, que instituem uma vida comum privada e a fazem ser 
reconhecida pelos mais próximos. Porém, assim que nasce um filho, o casal 
recebe uma autoridade parental cruzando a barreira entre o privado e o público.

 A modernidade preconiza o bem-estar; os direitos do filho nascem com o 
dever dos pais e da sociedade de assegurar o bem da geração seguinte. As 
palavras mestras do discurso social sobre a família são segurança, proteção, 
prevenção e assistência. Mas, com o terceiro social em jogo, a transmissão 
intergeracional não é mais exclusividade dos pais (Julien, 2000). 

 O autor lembra um artigo de Lévi-Strauss2 chamado “A Família” (1983, In 
Julien, 2000) relatando as diversas modalidades de família ao longo do tempo: 
família “ampliada”; família “restrita”, monogamia; poligamia; poliandria; entre 
outros. O que existe é uma estrutura elementar que separa as condutas animais 
das humanas. “Uma família não poderia existir se não houvesse primeiro uma 
sociedade, não o inverso” (p. 30).

 2 Publicado em inglês em 1956, depois em francês em Claude Lévi-Strauss, Le Regard éloigné, 
Plon, 1983, pp. 65-92.
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 Roudinesco (2003) questiona qual será o futuro da família e, para os que 
temem a destruição desta instituição, objeta que a “família contemporânea 
horizontal vem se comportando bem e garantindo corretamente a reprodução 
das gerações” (p. 197).

 Diante deste quadro, chegamos à conclusão de que a família sofreu 
severas mudanças até chegar à contemporaneidade; porém, essas alterações 
não estremeceram a estrutura da instituição familiar, apenas seus padrões 
foram alterados. Os seres humanos continuam associando-se e relacionando-se 
intimamente. 

 Contemporaneidade

 Atualmente, novas questões surgem, outras tantas reaparecem e muitas 
deixam de fazer sentido no quadro geral das mudanças processadas no 
contexto familiar. Existe a constatação de que, por mais inusitadas que possam 
parecer certas expressões do indivíduo no grupo ou mesmo do grupo em sua 
totalidade, elas certamente evidenciam novas roupagens ou diferentes arranjos 
e atualizações de experiências já vividas por outras gerações. 

 Passos (2003) afirma que as metamorfoses processadas pelo sujeito ou 
pelo grupo familiar dependem sempre de um entrecruzamento de fatores os quais 
temos acesso limitado. Por isso, o sujeito constitui o aspecto mais complexo e 
também mais fundamental das transformações sejam elas das famílias ou das 
demais instituições sociais. 

 Quando se trata da família, segundo Passos (2003), a compreensão dos seus 
processos internos passa inevitavelmente pelas noções de intrassubjetividade, 
intersubjetividade e transsubjetividade como referências que permitem o 
discernimento daquilo que é próprio ao sujeito, ao outro e ao campo social. 
Em outros termos, essas noções permitem conceber o sujeito em seu contexto 
histórico e cultural, o grupo como sujeito coletivo e a sociedade como contorno 
para o sujeito e o grupo. 

 Em conjunto, essas três referências constituem o eixo central que organiza 
a família e, como tal, balizam suas transformações. Cada uma delas possui 
particularidades que revelam, seja individual ou entrelaçadamente, as distintas 
formas pelas quais os sujeitos movimentam-se no grupo. A intrassubjetividade 
diz respeito àquilo que é próprio à realidade interna, à relação que o sujeito 
mantém com instâncias da ordem do intrapsiquismo como desejos, sonhos, 
fantasias, etc. A intersubjetividade dimensiona, mais especificamente, as relações 
entre os sujeitos quase sempre inscritos em algum espaço grupal, seja família, 
amigos, trabalho, etc. A transsubjetividade, por sua vez, refere-se àquilo que é 
próprio a uma dimensão social em seu sentido mais amplo e tem uma profunda 
repercussão no sujeito e nas relações entre os sujeitos inseridos nas distintas 
modalidades institucionais (Passos, 2005). 
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 Nesse caso, podemos pensar nas implicações que têm determinadas 
incidências do contexto social na família ou mesmo em seus membros. 
Tomemos como exemplo o caso da violência no Brasil que tem sido um agente 
desestabilizador na medida em que gera insegurança e tensão entre os sujeitos 
que estão sempre criando estratégias de defesa e reformulando seus mais 
elementares hábitos cotidianos. 

 Figueira (1989, In Passos, 2005), sugere a existência de uma “modernização 
reativa” ou “falsa modernização”, que dizem respeito a certas performances dos 
sujeitos na tentativa de encontrar saídas para os conflitos e desestabilizações 
gerados pela velocidade com a qual se transforma a sociedade. 

 A autora questiona ainda a função da família em relação aos sentidos 
implícitos e as funções do grupo familiar tanto no que diz respeito às incidências 
do grupo em relação a cada um de seus membros, como no sentido inverso, 
de cada membro em relação ao grupo, e também dos membros entre si. Esses 
três movimentos integram-se e constituem uma rede por meio da qual emergem 
os sentidos e as funções da família. Significa, portanto, dizer que não só a 
família tem suas funções em relação aos sujeitos, mas estes também têm uma 
instrumentalidade em relação ao grupo. Além disso, os subsistemas interagem 
delineando suas funções recíprocas, ou seja, os filhos em relação aos pais e 
vice-versa (Passos, 2005). 

 Contextualizando historicamente segundo Ariès (1978), não podemos deixar 
de sublinhar que a estreita reação entre sujeito e família surge somente quando 
há o recolhimento da família em um espaço privado no século XVIII. Até então, 
o mundo público era dominante e as crianças e os adultos de uma família se 
relacionavam entre si do mesmo modo que transitavam com as outras pessoas 
da sociedade. Não havia distinção entre os investimentos afetivos dos membros 
de uma família com outros membros da comunidade. O palco das relações 
eram os espaços abertos, ruas, praças, palácios nos quais a intimidade entre 
as pessoas não tinha lugar. O recolhimento dos membros de uma família com 
laços biológicos a uma casa com espaços de convivência delimitados originou 
essa privacidade, troca entre os sujeitos e, talvez, a noção de família. O conceito 
surge da possibilidade de reconhecimento mútuo entre os sujeitos, da troca de 
afetos entre eles, e isso só se torna possível a partir de um espaço físico que 
possibilitava a aproximação entre pessoas.

      A família cumpria uma função – assegurava a transmissão da vida, dos 
bens e dos nomes – mas não penetrava muito longe na sensibilidade. Os mitos, 
como o do amor cortês (ou precioso), desprezavam o casamento, enquanto as 
realidades, como a aprendizagem das crianças afrouxavam o laço afetivo entre 
pais e filhos (Ariès, 1978).
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 Desde então, a família permaneceu envolta por uma rede na qual prevalece 
uma dinâmica interna de reflexos subjetivos mútuos. Evidentemente, as famílias 
se estruturaram de formas diversas em função do lugar, tempo, heranças, etc., e 
é desse emaranhado de fios que emergem as funções do grupo familiar (Ariès, 
1978). 

 Segundo Badinter (1980), ao abordar a dimensão processual de uma 
estruturação familiar é observado que o casal tem um período de latência após 
a concepção de um filho para se preparar para recebê-lo. Essa preparação 
pressupõe uma série de negociações entre os cônjuges para construírem seus 
novos lugares e papéis, agora não mais em uma relação dual, mas em uma 
triangulação. 

 A autora ressalta que maternar3 é a primeira função da mãe junto à criança 
e, ainda que esse momento da recepção do bebê coloque a mãe em primeiro 
plano, é preciso considerar a presença do pai/cônjuge dando amparo a essa 
função. Associadas a essa dimensão materna, surgem outras funções que, 
embora possam ser pensadas como apenas de responsabilidade dos pais, têm 
seus tentáculos no grupo como parte de uma rede maior. Com isso, a autora 
quer dizer que maternar significa, além de receber e introduzir a criança em 
um ambiente no qual a mãe é a protagonista, também reconhecê-la como 
diferente de si e, como tal, elo de uma cadeia de transmissão que se iniciou 
muito antes de sua concepção. A apresentação do bebê ao pai também depende 
desse conhecimento que a mãe faz da criança e terá peculiaridades distintas 
em função da modalidade de relação familiar ou conjugal vivida. Dentre as 
atribuições da mãe, o cuidar afetivo, o alimento propriamente dito e o nutrir 
simbólico são subsidiários marcando a constituição de uma matriz com a qual a 
criança humaniza-se e insere-se em um contexto social para além dos limites do 
seu grupo de origem (Badinter, 1980). A mesma autora ressalta que, como fonte 
primeira do desenvolvimento infantil, a maternagem4 e seus desdobramentos 
sustentam algumas das importantes funções inerentes ao grupo familiar. 

 Construção social da maternidade 

 Para Badinter (1980), este sentimento mutante durante épocas foi chamado 
de “amor materno”, concebido em termos de instinto. Acredita-se até hoje que 
tal comportamento seja parte da natureza da mulher, não importando o meio 
ou o tempo em que ela viva. Aos olhos da sociedade atual, a mulher ao tornar-
se mãe parece encontrar-se em uma nova condição extremamente privilegiada 
perante a mulher que ainda não o é, como se a mulher estivesse programada 
para ser mãe desde que nasce e esse amor aflorasse automaticamente assim 
que tivesse um filho. 

 3 Optamos por manter a palavra escolhida pela autora. OBS: esta é a tradução para o portu-
guês da palavra escolhida pela autora. 
 4 Optamos por manter a palavra escolhida pela autora. Idem acima.
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 Consideramos que a procriação não tem sentido se a mãe não assegura 
sua obra até o fim, dando condições para a sobrevivência e transformação 
do embrião em um indivíduo acabado. A maternidade engloba um estado 
fisiológico momentâneo – a gravidez – e é uma ação a longo prazo que envolve 
a educação.

 Partindo deste ponto, fica difícil explicar a distância e o desinteresse 
materno em relação à sua cria perante à sociedade atual, dois fatores fortemente 
marcados na história e que persistem até hoje em algumas situações. Porém, 
alguns historiadores encontram várias justificativas econômicas e demográficas 
para esses fatos. “O que equivale a dizer que o instinto da vida suplanta o instinto 
materno” (Badinter, 1980, p. 20).

 Instinto, segundo a concepção do Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 
é o fator inato de comportamento dos animais, variável segundo a espécie, 
caracterizado, em dadas condições, por atividades elementares e automáticas 
(Ferreira, 1999, p. 1119).

 Historicamente, segundo Badinter (1980), um dos mais importantes 
questionamentos levantados sobre o instinto materno foi desenvolvido há 
mais de 30 anos na obra de Simone de Beauvoir. Na sequência, psicólogos e 
sociólogos fizeram os mesmos questionamentos. É interessante observar que 
estes eram feitos em sua maior parte por mulheres. Porém, como muitas eram 
feministas, preferiu-se acreditar que esta inspiração era mais militante do que 
científica. Como consequência, em vez de aprofundar essa discussão, estes 
trabalhos foram desqualificados e relacionados com a esterilidade voluntária, a 
agressividade e a virilidade destas mulheres.

 Para a autora, os conceitos de instinto e natureza humana perderam o 
prestígio há algum tempo por serem difíceis de encontrar atitudes universais 
referentes à questão. Com a renúncia dos estudiosos em usar o termo “instinto” 
referindo-se ao homem, estabeleceu-se um consenso entre os intelectuais na 
intenção de extirpar o vocábulo.

 Mesmo reconhecendo que os comportamentos maternos não fazem parte 
do domínio do instinto, ainda se pensa que o amor de mãe pelo filho é tão 
forte e generalizado que provavelmente se deva à natureza. Apesar de mudar 
o vocabulário, conservam-se as ilusões. Porém, existe uma contradição: se 
abandonamos o instinto e usamos o amor, conservamos neste a característica 
do outro, mas o sentimento materno parece menos mecânico ou automático do 
que o instinto (Badinter, 1980). 
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 Dentro da maternidade, observa-se o fato de a indiferença existir 
constantemente no decorrer da história e, com ressalva, em nossa sociedade. 
Esta indiferença pode aparecer de várias maneiras, seja como frieza, aparente 
desinteresse ou ainda como a proteção sentimental contra o risco de perder o 
objeto ao qual se apegou (Badinter, 1980). A autora declara que o amor materno 
pode ser menor ou maior dependendo das dificuldades externas que se abatem 
sobre as pessoas, mas que este amor está sempre presente. 

 Existem relatos de que no século XIV mães choram por filhos mortos. Este 
testemunho mostra simplesmente que em todos os tempos existiram mães que 
amaram e que o amor materno não é uma criação, ele existe em maior ou menor 
grau (Badinter, 1980).

 Entre outros fatores de relevância a serem relatados, há o econômico 
contribuindo para o comportamento das mães bem como o peso das convenções 
sociais. Amar em demasia aos filhos seria pouco elegante e perda de tempo para 
o ideal mundano da época do século XVIII, como relata Ariès (1978). 

 Na perspectiva de Badinter (1980), o amor materno não é “dado”, mas sim 
“conquistado” e, acrescentamos, construído. Porém, existe uma crença cultural 
de que esse amor seja algo natural, que nasce com as mulheres como uma 
verdadeira característica feminina. Essa convicção se dá basicamente por 
duas razões: a primeira, devido à imposição feita pela cultura, responsável pelo 
desenvolvimento do modelo de amor materno conhecido atualmente e com o 
qual temos convivido desde o século XIX; a segunda, como idealização entre 
a relação mãe-filho que direciona ao desejo de união perfeita, fantasia de 
completude que protege o indivíduo das ansiedades e medos de separação e 
perda.

 Porém, segundo a autora, a construção do afeto precisa de proximidade 
física e emocional devendo ser conquistado com e na convivência. É na intimidade 
das relações construídas no cotidiano que o afeto germina, cresce e frutifica. E 
é nessa intimidade que as relações podem estremecer, tornar-se espinhosas. O 
amor materno não foge a essa regra, uma vez que ele não é decorrente, como 
se crê, da ação de algum instinto. É afeição que, como qualquer outra, necessita 
de reciprocidade desenvolvida em um relacionamento estreito e contínuo que 
assegure confiança e familiaridade aos que dele se nutrem. É uma construção.

 O amor não é dado, não está garantido de antemão, não é fruto de geração 
espontânea. Ele demanda empenho, cuidado e investimento dos que integram 
uma relação amorosa qualquer, seja ela entre mãe e filho, entre amantes ou entre 
amigos. São estas relações humanas que precisam todo o tempo de cuidado 
para frutificarem.  
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 Pela perspectiva de Mizrahi (2004), pode-se entender a falta de amor por 
trás de uma dedicação artificial à criança.

 Não amar os filhos tornou-se um crime sem perdão (Badinter, 1980). A boa 
mãe ama ou não é boa mãe. Ela agora é responsável pela casa, pelos bens e 
suas almas, a mãe é sagrada. Essa nova carreira materna que apareceu para 
a mulher traz inúmeras vantagens, tanto que muitas mulheres apressam-se em 
abraçar esta carreira. Graças à responsabilidade crescente da mãe, a esposa 
pode impor-se mais ao marido e ter muitas vezes, enquanto mãe, a última 
palavra. Não seria esse um interesse pessoal? 

 Essa nova condição da mulher como mãe apresentou-se lentamente do 
final do século XVIII em diante. No entanto, não houve uma unificação nos 
comportamentos maternos e ainda existem muitas diferenças nas atitudes das 
mães que reagem de maneiras distintas, por conta de sua história pessoal, seus 
sentimentos e sua classe social. A chegada do filho é vivida de maneira diferente, 
dependendo de cada família. “O berço do bebê nem sempre está cercado por 
uma família emocionada, prestes a tudo sacrificar pelo bem-estar do recém-
nascido”. (Badinter, 1980, p. 227).

 Alguma coisa, portanto, mudou profundamente: as mulheres sentiram-se 
cada vez mais responsáveis pelos filhos. Assim, quando não podiam assumir os 
seus deveres ou mesmo amar como era esperado, viam-se culpadas. A autora 
relata que a culpa dominou o coração das mulheres (Badinter, 1980).

 A novidade em relação aos dois séculos precedentes é a exaltação do amor 
materno como um valor ao mesmo tempo natural e social, favorável à espécie 
e a sociedade. Nova é a associação das duas palavras “amor” e “materno” que 
significa a promoção do sentimento e também promoção da mulher enquanto 
mãe (Badinter, 1980). 

 Resumindo a forma de observar da autora e percorrendo a história, podemos 
constatar a extrema variabilidade de sentimentos e ações maternas segundo 
a cultura: tudo depende da mãe, da história e de seu meio social. Não existe 
uma lei universal nesse assunto que escapa ao determinismo natural, porém, a 
relação pode ser produtiva ou destrutiva. 

 Podemos pensar, assim, que o amor materno decorre de uma construção 
e não de um pré-requisito feminino. Ressaltamos que essa construção do amor 
aparece de maneira gradual através de um aprendizado, como todas as relações. 
“O amor materno não é inerente às mulheres. É adicional” (Badinter, 1980, p. 
367).
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 Tentando compreender de que forma o desejo da mulher se articula com 
o desejo de ser mãe ao longo da história, acreditamos que uma das questões 
mais complexas e colidentes continua a ser a maternidade. Apesar de todas as 
mudanças ocorridas nas últimas décadas, parece que as crenças culturais ainda 
estão muito ligadas ao conceito de que a mulher nasceu para ser mãe e, quando 
nos deparamos com algo diferente, um sentimento de estranheza pode aflorar.
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Percepção das Sogras sobre o Relacionamento com a Nora: 
Fatores Associados

M. K. Sattler1, S. Halpern2, E. Corral2, A. C. Vidal2,
A. P. Alves2, P. H. Baginski2, G. Bronzatti2,   E. Camelier2,  

C. Z. Giongo2, L. G. Hornos2, R. Halpern3, M. Oliveira4

 Resumo

 Ao longo da vida, a mulher desempenha inúmeros papéis dentro da família. 
No papel de sogra, muitos desafios são acionados. Quando o relacionamento 
entre sogra e nora é conflituoso, crises familiares e rompimentos vinculares 
podem ser desencadeados, comprometendo a saúde mental e a qualidade de 
vida das famílias envolvidas. O objetivo deste estudo foi investigar a percepção 
do relacionamento sogra / nora, sob a ótica da sogra. Participaram do estudo 
175 sogras residentes em Porto Alegre, RS. As participantes responderam a 
questionários com questões abertas e fechadas.  Os resultados mostraram que 
79% das sogras avaliaram como boa sua relação com a nora. As sogras com maior 
renda e maior nível educacional apresentaram maior percentual de percepção 
negativa em relação a suas noras (p<005). Não foi encontrada associação 
significativa entre suporte financeiro e cuidado dos netos. Os dados sugerem a 
necessidade de mais estudos com amostra populacional para investigar melhor 
estas associações.

 Palavras-chave: relacionamento sogra e nora; dinâmica familiar; 
estudo quantitativo.

Mothers-in-Law Perception on their Relationship with Daughters-in-Law:
 Associated Factors

 Abstract

 Throughout the lifecycle, women play many roles in the family. As mothers-
in-law, these women face many challenges. When the relationship between 
mother-in-law and daughter-in-law presents strong conflicts, family crises and 
disruptions can be triggered, compromising mental health and quality of life of the 
families involved.         
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 The goal of this study was to investigate the relationship mother x daughter-
in-law as perceived under the optics of the mother-in-law. Participated in the 
study 175 mothers-in-law living in Porto Alegre, RS.  Participants were invited 
to answer a questionnaire with open and closed questions. Results showed that 
79% of mothers-in-law evaluated as “good” their relationship with their daughter-
in-law. Mothers-in-law with higher income and higher education level showed 
a higher negative perception in relation to their daughters-in law (p<0,05). No 
significant association was found between financial support and grandchildren´s 
care. This study points out the necessity of more studies with the population 
sample in order to better investigate these associations. 

 Keywords: relationship mother-in-law and daughter-in-law; family dynamics; 
quantitative study.

 Introdução

 O relacionamento entre sogra e nora é considerado como um dos mais 
problemáticos entre todas as relações familiares. Tal afirmação está amparada 
no senso comum, sendo este um tema que surge no contexto clínico e social. 
Apesar da importância do tema, há pouca literatura específica a respeito (Mikucki, 
2008). Não raras vezes a figura da sogra é descrita com preconceito e de forma 
estereotipada. Essa maneira de enxergar a relação sogra-nora não é exclusiva 
da sociedade ocidental. Sabe-se, que esta relação é descrita como problemática 
também em outras culturas há muito tempo, e vem sendo transmitida ao longo 
das gerações. No islamismo, até hoje, a nora não deve questionar o poder da 
sogra, tendo que respeitar a hierarquia familiar. Na Turquia, a nora é tratada 
como filha, se for prestativa e submissa à sogra (Batista, 2004; Bowditch & 
Samet, 2004).  

 Ao longo do ciclo vital familiar, a mulher desempenha e acumula diferentes 
papéis: passa de esposa para mãe, de mãe para sogra, e de sogra para avó 
(Cerveny & Berthoud, 2009). Assim, a mulher que, enquanto esposa e mãe, 
cumpre um papel central na organização familiar, no cuidado e no vínculo com 
os filhos, ao tornar-se sogra, passa a vivenciar um papel delicado e complexo. 
Se como mãe é valorizada, como sogra pode tornar-se alvo de críticas e de 
sentimentos ambivalentes. Isso revela como os diferentes papéis familiares 
exercidos pela mesma mulher, em momentos distintos de sua vida, criam 
interações emocionais diversas (Ruschel & Castro, 1998).   

 A entrada da figura da nora introduz uma mudança de papéis na família. A 
aproximação entre essas duas mulheres – a nora e a sogra - ocorre a partir de 
uma relação de parentesco obrigatório e não escolhido, na qual nem sempre 
existe empatia (Rossi, 1994). Com frequência, se estabelece uma competição 
entre ambas, enquanto mulher, esposa, mãe e administradora da casa. Tensões e 
conflitos podem surgir alterando a homeostase familiar, podendo levar, inclusive, 
à separação do casal nas situações mais intensas. 

Sogras e Nora: Fatores Associados – M. K. Sattler et al
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 Esse aumento de tensão entre sogra-nora pode resultar do fato de que 
ambas percebem a mesma situação de forma diferente por representarem duas 
culturas familiares diversas. Soma-se a isso o fato de a relação entre elas tender 
a ser mais formal e ter menos clareza na comunicação dos sentimentos do que 
na relação entre mãe e filha (Sattler et al., 2010).

 A literatura tem mostrado que existem muitos fatores sociodemográficos que 
podem influenciar esta relação. No que se refere ao grau de instrução, quanto 
mais instruídas as noras, menos satisfeitas elas se sentem com relação ao 
relacionamento com a sogra (Price, 1992). No que concerne à moradia, quando 
sogra e nora precisam morar no mesmo local – seja porque a sogra não pode 
morar sozinha ou por problemas financeiros do casal – as dificuldades entre 
sogra e nora tendem a se agravar (Chiapin, Araújo, & Wagner, 1998).

 A chegada dos netos se constitui em mais um dos fatores que influenciam 
no relacionamento entre nora e sogra. O nascimento dos netos tende a resgatar 
a intimidade maternal já estabelecida entre mãe e filha, mas, por outro lado, 
tende a enfatizar as diferenças e tensões existentes entre nora e sogra. A nora 
se sente desautorizada e invadida enquanto mãe, quando a sogra sugere ou 
comenta como esta deve agir em relação ao neto ou outras questões como o 
cuidado da casa (Bowdich & Samet, 2004). A manutenção do controle financeiro 
da família de origem sobre o jovem casal faz surgir reflexos também no papel 
dos avós, que podem se sentir com mais direito a interferir na educação dos 
netos (Souza, 2001). Segundo Kahn (1963), se a sogra-avó não tentar substituir 
nem competir com a nora nos cuidados dos netos e assumir uma posição de 
contribuição, isso poderá ser benéfico para a relação. 

 Quando os filhos crescem, os pais necessitam deixá-los partir para cuidarem 
de suas próprias vidas, respeitando as modificações naturais do ciclo de vida 
da família (Falcão, Laufer, & Berer, 1995; Minuchin & Fishman, 1983; Nichols 
& Schwartz, 2007).  Em referência a este tema, Guerin Jr. (1987) sugere que 
a presença de conflitos significativos entre sogros e o cônjuge do filho ou filha 
se deve à má resolução quanto ao apego e hierarquia de influência na relação 
entre os pais e seus filhos. O autor chama a atenção, também, para o fato de, 
ser frequente e culturalmente aceito, o marido transferir para a esposa o papel 
de cuidar do vínculo com a mãe dele, numa tentativa de evitar a pressão no 
relacionamento com sua mãe. Ele enfatiza a importância de cada cônjuge se 
responsabilizar em lidar com a sua família.

 Portanto, a forma como o filho/marido se posiciona na relação entre as duas 
mulheres poderá contribuir tanto para a perpetuação das dificuldades quanto 
para o favorecimento da relação sogra-nora (Chiapin, Araújo, & Wagner, 1998).
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 Método

 Estudo descritivo em uma amostra de conveniência de mulheres residentes 
em Porto Alegre, cujos filhos eram casados ou possuíam uma união estável na 
data da pesquisa. Foram incluídas no estudo 175 sogras, que, mediante aceite 
e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, preencheram uma 
ficha de dados demográficos e responderam um questionário estruturado com 
perguntas específicas sobre sua relação com a nora. A clareza das perguntas 
que compõem o questionário foi verificada a partir da prévia realização de um 
estudo piloto.  As sogras foram orientadas, caso tivessem mais de uma nora, a 
eleger uma como referência para suas respostas. 

 Os dados coletados foram analisados a partir do software SPSS (versão 
13). Foi realizada uma análise descritiva dos dados, verificando as medidas 
de tendência central e dispersão. Para avaliar possíveis associações entre as 
variáveis dependentes e independentes foi utilizado o teste Qui-Quadrado. 

 Resultados

 Observou-se que a maioria das entrevistadas tinha idade entre 55 e 70 
anos (97 – 55,4%). Quase 60% delas era casada ou tinha uma relação afetiva. 
Do total, 52,6% eram aposentadas, mas 84% realizavam alguma atividade 
(estudo, trabalhos manuais, voluntariado e/ou atividade física). A maioria dessas 
mulheres (165) possuía tanto filhos homens como filhas mulheres. Apenas 10 
(6,0%) possuíam somente filhos homens. Entre as participantes do estudo, 
60,1% residiam na mesma cidade que os filhos e não dependiam destes 
financeiramente (94,3%), enquanto que, em 14% dos casos, a sogra contribuía 
para o sustento do filho casado. 

 A tabela 1 descreve a distribuição por renda e nível de escolaridade da 
sogra. A maioria delas apresenta escolaridade com ensino médio completo e 
com uma renda familiar de até cinco salários mínimos. 

Sogras e Nora: Fatores Associados – M. K. Sattler et al
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 Tabela 1. Distribuição da amostra de acordo com escolaridade e renda.

 

 Um número relativamente grande de mulheres (32) não respondeu a 
questão sobre relacionamento com a nora. Entre as mulheres que responderam 
a essa questão, 113 (79%) descreveram seu relacionamento com a nora como 
sendo positivo e 30 (17,1%) o referiram como negativo ou regular. Com relação 
à participação no cuidado dos netos, 62% das entrevistadas (77) responderam 
afirmativamente. As análises associando dados sociodemográficos e relação 
sogra-nora evidenciaram uma associação significativa (p<0,01) entre esta 
e a escolaridade da sogra. Encontrou-se, assim, um percentual maior de 
relacionamento ruim com a nora (31%) entre aquelas com nível superior, mesmo 
que incompleto, do que entre aquelas com menor nível de escolaridade (12,7%). 
De forma semelhante, identificou-se uma tendência linear de, quanto maior a 
renda pior o relacionamento, conforme pode ser observado na Figura 1.
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 Percepção de relacionamento ruim de acordo com a renda da sogra. Porto 
Alegre, 2011.

P<0,03

 O local de residência do filho e a proximidade da casa da sogra não se 
mostraram significativamente associados à qualidade do relacionamento sogra-
nora.

 Quanto a receber ou dar ajuda financeira para o filho, não se constatou uma 
associação estatisticamente significativa, embora exista uma tendência de um 
pior relacionamento entre aquelas sogras que fornecem ajuda (31%) em relação 
às que não ajudam (18,9%).

 As sogras que participavam dos cuidados dos netos apresentaram um 
percentual menor de conflito com as noras (16,9%) do que as que não participam 
dos cuidados (31%).

 Discussão

 Os resultados obtidos demonstraram que 79% das sogras se disseram 
satisfeitas na relação com a nora. São varias as hipóteses possíveis para explicar 
o resultado.

 Uma possível explicação seria o fato de que diante de temas polêmicos, 
as pessoas em situação informal ou social tendem a expressar de forma mais 
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espontânea o que sentem e/ou pensam do que quando expostas a situações 
formais de entrevistas e pesquisas. Neste caso, a tendência parece ser a de 
manifestarem respostas mais elaboradas e pensadas. Além disso, considerando 
a intensidade do estereótipo social com relação à figura da sogra, estas ao 
responderem o questionário podem ter dado respostas mais positivas na tentativa 
de proteção da autoimagem. Da mesma forma, o fato de 32 (18,3%) mulheres 
não responderem a pergunta sobre seu relacionamento com a nora pode estar 
relacionado à evitação de registrar sentimentos que causam desconforto.

 As sogras entrevistadas que tivessem mais de uma nora foram orientadas 
a escolher apenas uma como referência para suas respostas, podendo assim ter 
escolhido aquela com a qual melhor se relacionavam.

 Dependendo do momento do ciclo de vida e individual das respondentes, 
pode haver uma variação na qualidade e ou na percepção da relação com sua 
nora. As tensões também podem estar associadas a sentimentos velados, não 
expressos. Desta forma, a ausência de conflito aberto pode levar a sogra a não 
ter percepção dos sentimentos despertados na nora, avaliando a relação como 
boa.

 Além do já mencionado, há a hipótese de que as sogras podem ter noção 
dos limites desta relação, aceitando como natural uma proximidade relativa com 
sua nora.   

 O estudo também demonstra que, em relação às variáveis nível 
socioeconômico e escolaridade, as sogras com maior nível de instrução bem 
como nível socioeconômico mais elevado mostram uma maior percepção de 
insatisfação na relação com a nora. É interessante observar que, no estudo 
de Price (1992), as noras com maior nível de escolaridade também se sentem 
mais insatisfeitas na relação com a sogra. As hipóteses possíveis para este 
fenômeno de insatisfação podem estar relacionadas ao fato de que pessoas com 
mais instrução podem ser mais críticas e exigentes, ou ainda apresentar maior 
confiança no conhecimento pessoal e maior expectativa de serem reconhecidas 
e valorizadas.

 O estudo não mostrou associação estatisticamente significativa no que se 
refere à participação financeira da sogra junto ao filho e a nora, uma vez que em 
apenas 14% dos casos esta participação estava presente. Revelou, porém, uma 
tendência de um pior relacionamento entre aquelas sogras que fornecem ajuda 
(31%) em relação às que não ajudam financeiramente (18,9%). Ferreira (2005) 
afirmou que a relação entre o vínculo de dependência afetiva e/ou econômica 
com a família de origem influencia na relação que se estabelece entre o novo 
casal e deste com a família de origem, expondo estes às pressões de maior 
interferência e controle por parte dos pais. No entanto, é possível que esses 
efeitos sejam mais sentidos pelas noras, que sofrem essa influência, do que 
pelas sogras, que podem exercê-la sem ao menos se darem conta. 
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 Com relação ao item proximidade de moradias, embora a maioria das 
participantes residisse na mesma cidade que suas noras e filhos, o estudo 
não apresentou muitas situações de residência na mesma casa ou pátio, não 
permitindo que se encontrassem associações estatisticamente significativas 
entre a proximidade da residência e a qualidade da relação entre as sogras e 
noras. Segundo Minuchin (1982), o modelo da família ampla, ou família patriarcal 
urbana, onde seus membros residem na mesma casa ou pátio, apresenta alguns 
benefícios tais como o companheirismo e mais fontes de ajuda. Já entre as 
dificuldades que podem surgir, o autor cita a falta de clareza na distribuição de 
responsabilidades, bem como a presença de fronteiras vagas, o que favorece 
a confusão e o stress. Portanto, nas situações em que outros membros da 
família extensa residem na mesma casa ou no mesmo pátio, seria esperado que 
ocorresse a reprodução deste fenômeno, tanto de incremento de suporte, como 
do aumento de situações estressoras.  

 Com relação ao cuidado dos netos, as sogras participativas apresentaram 
um percentual maior de satisfação em sua relação com a nora (31%), quando 
comparadas às não participativas (16,9%). O nascimento dos netos torna o 
contato entre sogra e nora mais frequente, uma vez que a sogra-avó busca 
aproximação com o neto. É provável que essa participação faça com que a avó 
se sinta pertencente àquele núcleo familiar e valorizada no seu papel de avó. Por 
outro lado, se necessitar dessa presença, como auxílio no cuidado das crianças, 
a motivação da nora pode aumentar no sentido de que a relação com a sogra seja 
mais fluída (Sattler et al, 2010). Outra possível explicação para este resultado 
pode ser o fato de a sogra-avó se centrar mais na relação com o neto, colocando 
menos foco na relação com a nora. Segundo Fisher (1983, In Bowditch, Samet, 
2004) este contato maior pode aumentar a tensão entre sogra e nora, porém isso 
não se evidenciou neste estudo.

 Conclusão

 A realização deste estudo foi motivada pela observação clínica e social do 
fenômeno existente na relação sogra/nora. As tensões e conflitos nesta relação 
vêm sendo observados ao longo do tempo e por diferentes culturas, revelando 
ambivalências e desencadeando uma convivência nem sempre cooperativa e 
harmoniosa. Apesar disso, os resultados encontrados neste estudo sugerem que 
as sogras participantes não percebem o relacionamento de forma insatisfatória, 
ou pelo menos relatam não o perceber.  

 O papel da mulher vem se modificando nas últimas décadas. O aumento de 
sua participação no mercado de trabalho, bem como de sua autonomia ampliam 
seus interesses fazendo com que elas participem de outras atividades. O 
envolvimento com a família já não é mais sua única fonte de gratificação. Nesse 
contexto, há necessidade de que o cuidado com os filhos seja compartilhado com 
mais pessoas. Essas mudanças, apesar das complexidades que introduzem, 
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estimulam na mulher um crescimento e amadurecimento pessoal, que pode 
estar se manifestando numa transformação na qualidade da relação sogra/nora. 
Poderíamos pensar também que essas mudanças trouxeram uma presença 
mais efetiva do homem na família, que pode estar se refletindo na resolução 
das diferenças entre sogra e nora. Dessa forma, fica a pergunta: será que os 
resultados deste estudo podem estar evidenciando os novos desafios da vida 
contemporânea?

 Os dados sugerem a necessidade de mais estudos com amostra populacional 
para investigar melhor estas associações.

 Os resultados encontrados precisam ser interpretados com cautela. O 
delineamento do estudo não permite inferir causalidade. Por se tratar de amostra 
de conveniência (não probabilística) pode trazer para o estudo um viés de 
informação. Além disso, os dados não oferecem poder ao estudo para dizer que 
as associações não aconteceram ao acaso. Muitas das relações plausíveis de 
acontecer não mostraram resultados estatisticamente significativos. Isso pode 
caracterizar um erro tipo 2, onde existem associações, mas o estudo não as 
evidenciou possivelmente pelo tamanho amostral.
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Obesidade na Infância e Interações Familiares: 
Uma Trama Complexa

            Valéria Tassara1

 Resumo

 Este estudo teve como objetivo aprofundar a compreensão das interações 
interpessoais das crianças obesas nos contextos familiar e social. Foi utilizada a 
metodologia qualitativa de pesquisa, adotando-se uma fundamentação teórico-
metodológica apoiada na teoria sistêmica. Utilizou-se os seguintes instrumentos: 
entrevistas de aprofundamento; técnica do genograma e desenhos da imagem 
corporal. Os sujeitos da pesquisa foram crianças e seus familiares (pai, mãe e 
irmãos), atendidos pelo serviço de Nutrologia Pediátrica do Hospital das Clínicas 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Nos resultados evidenciou-se 
relevantes indicadores: os segredos familiares das histórias de origem das figuras 
parentais; a relação emaranhada mãe/filhos que indicou certo distanciamento dos 
pais na relação com as crianças; os fenômenos transgeracionais em seus aspectos 
biológicos e simbólicos da obesidade em três gerações dos grupos familiares 
estudados; os mitos e as lealdades familiares, os quais apresentaram-se como um 
suporte da identidade pessoal e familiar no ser gordo. Esses sinalizadores foram 
fundamentais para a compreensão das dificuldades do processo de diferenciação 
dessas crianças, ou seja, a possibilidade de o emagrecimento ser vivenciado 
como uma ameaça aos processos identitários do grupo familiar. Conclui-se que 
este estudo mostrou a importância de contextualizar a obesidade na infância, 
desfocando a criança da autorresponsabilidade pelo problema e ampliando para 
o contexto sociofamiliar. A prática desta pesquisa indicou outras possibilidades 
de intervenção, ressaltando a atuação interdisciplinar como postura profissional 
relevante no contexto do tratamento da obesidade na infância. 

 Palavras-chave: obesidade; criança; psicologia; família.

Overweight in Childhood and Family Interactions: 
A Complex Pattern

        Abstract

        This study aimed to understand obese children’s interpersonal interactions in 
family and social contexts. A qualitative methodology of research was used and 
the methodological and theoretical support was based on the systemic theory. 

 1 Coordenadora do Setor de Psicologia do Hospital São Camilo-MG. Especialista em Atendi-
mento Sistêmico de Famílias e Redes Sociais - IEC-PUC Minas e Mestre em Ciências da Saúde-
UFMG. 
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The following tools were applied: interviews, genogram technique and drawings 
regarding body image. The subjects of the research were children and their 
relatives (parents and siblings) attended by the Pediatric Nutrition Service at the 
Clinical Hospital of the Federal University of Minas Gerais (UFMG). The analysis 
showed the following relevant contents among children’s perceptions: family 
secrets regarding the stories of parental characters origins; distant relationship 
of the parents in relation to the children; transgenerational phenomena in their 
biologic and symbolic aspects of obesity in three generations of the studied family 
groups; family myths and loyalties, which supported the obesity identity in the 
family group. These indicators helped to understand the difficulties of the process 
of differentiation of these children, that is, the possibility that losing weight may 
be seen as a threat to their identity process in the family groups. This study 
shows the importance of contextualizing obesity in childhood, shifting the focus 
away from the child’s self-responsibility and widening it to encompass the social/
family context, highlighting the interdisciplinary action as a relevant professional 
approach to treat obesity in children. 

        Keywords: obesity; child; psychology; family.

         Introdução 

        O fenômeno da obesidade na infância tem sido o principal tema de estudo 
desta autora, desde 1995, quando passou a integrar o Setor de Nutrologia 
Pediátrica do Hospital das Clínicas da UFMG. Durante esses anos, a observação 
das dificuldades enfrentadas por diversos profissionais da área de saúde, por 
crianças e suas famílias para o sofrido emagrecimento, instigou-a a pesquisar 
esse fenômeno sob uma perspectiva sistêmica.

 A proposta desse estudo fundamentado na teoria sistêmica possibilita ampliar 
o foco da criança como autor responsável pelo seu fracasso diante da obesidade 
para o contexto de relações familiares e sociais, com vistas à compreensão da 
complexidade de fatores biogenéticos, familiares e psicossociais que se inter-
relacionam na constituição da obesidade infantil. 

    Este estudo ressalta a importância de integrar as responsabilidades para 
a co-construção de intervenções em redes cooperativas e solidárias entre as 
famílias, os profissionais de saúde, as instituições sociais e as políticas públicas 
para a prevenção e o tratamento da obesidade na infância.

 Metodologia 

 Baseia-se nos pressupostos da metodologia de pesquisa qualitativa, os 
quais se definem “essencialmente pelos processos implicados na construção 
do conhecimento, pela forma de se produzir o conhecimento” (Rey, 2002, p. 
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24). Considera-se uma perspectiva que leva em conta os aspectos sistêmicos 
e complexos presentes no fenômeno estudado. Nessa direção, Esteves de 
Vasconcellos aduz que o olhar sistêmico evidencia que:

o mundo passa a ser pensado e descrito em termos de sistemas-conjunto 
de  elementos em interação. O foco passa a estar nas relações, não só as 
relações entre os elementos do sistema, mas também as relações entre 
o sistema e aquele que o descreve e trabalha com ele. Amplia-se o foco: 
do elemento (indivíduo) para o sistema (a família, o grupo de trabalho, a 
escola), e para os sistemas de sistemas (2005, p. 78-79).

 Dessa maneira, enfatiza-se uma perspectiva contextual para tentar construir 
um conhecimento pertinente à complexidade do fenômeno. Morin (1996) afirma 
o princípio da causalidade complexa, ou seja, da causalidade mútua inter-
relacionada, em que a multidimensionalidade e as contradições são consideradas 
para a compreensão do fenômeno a ser investigado. 

 Nessa perspectiva, a definição do problema a ser estudado, representa 
uma “construção em processo” (Rey, 2002, p. 72). Para isso, duas perguntas 
são norteadoras dessa construção: Como se estabelecem as relações entre as 
crianças e seus familiares e até que ponto a posição que a criança ocupa no 
contexto sociofamiliar contribui para a constituição do fenômeno da obesidade 
na infância?

 Para compreender a produção do fenômeno biopsicossocial da obesidade 
na infância, torna-se fundamental aprofundar o estudo desse processo interativo 
entre as histórias dos valores e crenças do aprendizado dos hábitos alimentares 
dos pais e as histórias que as crianças estão aprendendo a construir para elas 
mesmas, em relação ao significado da postura alimentar de comer muito, comer 
bem e de ser gordo na família. 

 A escolha da amostra caracteriza-se por intencional (Campos, 2004; Marques, 
2000) tendo como critério os sujeitos mais significativos para o entendimento 
das interações familiares tecidas em um emaranhamento (Minuchin,1982), 
evidenciado posteriormente nas entrevistas de forma recorrente.  

 A casuística é composta de quatro crianças e seus familiares (pai, mãe e 
irmão), dentre eles dois meninos e duas meninas com idades entre sete e 12 
anos (ECA, 1990), atendidas pelo Setor de Nutrologia Pediátrica do HCUFMG. 
O critério inclusivo é de que as crianças apresentassem diagnóstico médico de 
obesidade, tendo como critério o índice de massa corporal (IMC) com percentil 
acima de 95. As famílias são nucleares simples (composta por pai, mãe e filhos) 
e pertencem à classe social de baixa renda (IBGE, 2005). 
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 Os instrumentos de pesquisa utilizados foram entrevistas de aprofundamento 
com os pais e as mães; técnica do genograma, retratando os aspectos 
transgeracionais biológicos e simbólicos da obesidade dos grupos familiares 
estudados; e desenhos da imagem corporal, como possibilidade de expressão 
das crianças quanto às vivências em relação aos seus corpos no contexto 
sociofamiliar. As entrevistas com os pais, as crianças e os grupos familiares 
foram gravadas e transcritas posteriormente. As análises e interpretações foram 
calcadas na vertente sistêmica.

 O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição. O 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi assinado por ambos os pais. 
Para preservar a identidade das mães, pais e crianças entrevistadas, as falas 
foram identificadas com M para as mães, P para os pais e C para as crianças.

 Relações familiares e obesidade na infância

 No contexto dos grupos familiares estudados, as mães expressam 
vivências sofridas em seu contexto familiar de origem, que se configuram, na 
perspectiva sistêmica, como segredos familiares. Mason (1994) elucida que 
os segredos estão relacionados a eventos dolorosos de vida e ocorrem fora 
das normas sociais e culturais. As histórias dessas mães relacionadas a abuso 
sexual, gravidez antes do casamento e abandono produziram sentimentos de 
insegurança, medo, vergonha e fracasso que permaneceram ao longo da vida 
dessas pessoas como “segredo de si mesmas” (Roberto, 1994), ou seja, um 
sofrimento acautelado que se revela em uma relação fusionada com os filhos. 

 As vivências maternas de sofrimentos aprisionados puderam ser reeditadas 
na relação com os filhos sendo traduzidas em dependência, superproteção e 
cuidados excessivos na alimentação, provocando, secundariamente, redução 
das suas vidas ao contexto familiar. A restrição nas relações interpessoais e 
sociais, segundo Sluzki (1997), leva a produção de um sofrimento gerador de 
adoecimento biopsicossocial, decorrente do processo de isolamento social.

 Na perspectiva sistêmica, esse aprisionamento representa sofrimento 
para as crianças, dificultando a ampliação das suas relações interpessoais em 
diversos contextos sociais, até mesmo na escola. Há recorrência de passividade 
manifestada, por exemplo, no tempo despendido diante da televisão, e ansiedade 
expressa em comer excessivamente (Fonseca, 2001). Por outro lado, as filhas 
e os filhos são vistos, pelas mães, como preguiçosos, sem iniciativa para os 
cuidados diários (tomar banho, trocar de roupa, fazer as refeições, etc.), como 
também desanimados para as atividades físicas, de lazer e de orientação 
nutricional.
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 Pode-se considerar que a expressão de passividade e de ansiedade, bem 
como o comer excessivo dessas crianças representa a ponta de um iceberg 
em que a parte submersa representa o sofrimento delas amalgamado ao das 
mães, que tenta emergir e transparecer nos corpos obesos dessas crianças. 

 Essas experiências familiares demonstraram que determinados segredos, 
associados às trajetórias de sofrimento propiciaram aprisionamentos nas relações 
mãe-filho que se caracterizam como emaranhadas (Minuchin, 1982), ou seja, 
por uma indiferenciação das fronteiras do subsistema familiar mãe-filho. 

 Nesses contextos familiares estudados, a família em que o segredo familiar 
relacionava-se ao abuso sexual sofrido pela mãe na sua família de origem, no 
subsistema mãe-filha, a mãe expressou sentir-se cuidada e protegida pela filha, 
ao relatar: Na gravidez do meu filho (mais novo) passei bastante mal. Então, ela 
tinha que cuidar de mim. Teve um dia que desmaiei, me deu remédio. Ela fica com 
medo. Aí, do mesmo jeito que fico preocupada com ela, ela sente preocupação 
comigo (M) (sic). Nessa família, a relação emaranhada mãe-filha revela-se 
nessa inversão de papéis, em que a filha exerce o papel materno de cuidadora 
e protetora na relação com a própria mãe. Assim, os fios desse emaranhamento 
entrelaçam-se invisivelmente. Ou seja, a vivência de medo e de insegurança que 
a mãe carrega em sua história enlaça a vivência de medo na relação com a filha, 
de que algum perigo eminente possa acontecer. Esse medo oculto que ronda a 
vida da mãe aprisiona-a à vida da filha.

 Nesse caso, torna-se importante ressaltar que, em decorrência da história 
de abuso sexual sofrido pela mãe em sua família de origem, o emaranhamento 
teceu-se de tal maneira que a indiferenciação das fronteiras ocorreu em vários 
subsistemas da família, como o conjugal, o parental e o fraternal, não se 
restringindo à díade mãe-filha. Em relação a isso, Furniss (2002), em seu estudo 
sobre famílias que sofrem abuso sexual, constata a ocorrência de indiscriminação 
de papéis familiares; ou seja, a ocupação dos lugares de pai, mãe e filho/filha se 
estabelece de forma difusa no sistema familiar. 

 Essas complexas tramas familiares pesquisadas apresentaram outros 
elementos intercorrentes; ou seja, a fusão mãe-filho contribui para certo 
distanciamento do pai na relação com o filho. Sendo assim, essas dinâmicas 
familiares geraram implicações para a saúde dessas famílias representadas pela 
obesidade das crianças. Nesse aspecto, Miermont et al. salientam:

Um subsistema mãe-filho altamente emaranhado (que perpetue os 
primeiros tempos simbióticos da relação) costuma excluir o pai, que se 
desliga ao extremo. A autonomia dos filhos é, então, diminuída, o que pode 
se transformar em um importante fator de desenvolvimento de sintomas 
(1994, p. 287). 
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 Torna-se importante destacar que o termo simbiose vem do grego symbíosis, 
“associação e entendimento íntimo entre duas pessoas” (Houaiss, 2001). Quer 
dizer, na relação mãe-filho/filha ocorre uma fusão que faz parte do desenvolvimento 
da relação. No entanto, nessas famílias a simbiose configura-se como prejudicial 
à relação familiar, já que o prolongamento dessa fusão mãe-filho/filha propicia 
de alguma forma, o afastamento do pai na relação com o filho e filha bem como 
restringe o movimento ativo das crianças na vida, como brincar na rua e tomar 
iniciativas para realizar atividades cotidianas, culminando em experiências 
de sofrimento. Nesse aspecto, Minuchin (1982) elucida que nos subsistemas 
familiares emaranhados desenvolvem-se fronteiras excessivamente rígidas que 
dificultam o intercâmbio com o mundo exterior, assim como, desencorajam a 
autonomia da criança para lidar com situações da vida e, também, inibem suas 
habilidades cognitivo-afetivas. 

 Quanto a isso, pode-se verificar que nessa trama familiar, o pai atribui à 
mãe e à sua história de abuso sexual a obesidade da filha: Sempre em casa, 
mãe não deixava ela brincar com os outros meninos. Até hoje. Parece que 
tem alguma coisa que perturba ela. Então, aquilo agita a menina, fica ansiosa, 
começa a comer mais (P) (sic). Contraditoriamente, ele revela uma relação 
paterna de permissividade alimentar com a filha: alimentação é sempre dando 
arroz, feijão, verdura para ela comê. Tinha que dá pra ela crescê. Ela comia 
de tudo. Achava bonitinho que ela tava gordinha. Aliás, as coisas que engorda 
quem compra é eu (P) (sic). Nessa trama familiar, o pai sustenta a obesidade da 
filha, apoiado na crença alimentar em que o comer “de tudo” apresenta-se como 
elemento importante para o crescimento da criança, e “se desliga” de seu papel 
de autoridade para colocar limite à alimentação excessiva. Ele atribui esse papel 
à esposa: criação dos filhos é com ela (P) (sic), e ao mesmo tempo, coloca-a 
no lugar de incapaz: desde que nós casamos ... tudo é eu que faço, controle de 
dinheiro, tudo é eu. Ela não tem controle nenhum (P.) (sic). O pai, por sua vez, 
na relação com a filha, permite que ela aprenda a fazer compras e a lidar com 
dinheiro: Eu levo ela comigo pra fazer sacolão. Tá aprendendo a olhar onde tá 
mais barato (sic).

 Essa dinâmica relacional evidencia um emaranhamento de conflitos 
compartilhados entre pai, mãe e filha que se mostra visível no excesso de peso 
da criança, e que armazena uma sobrecarga psicológica invisível tal como o 
segredo familiar. Contudo, na vivência da criança, esses pesos estabelecem 
conexões, já que a expressão do sofrimento psíquico aparece na postura do 
comer mais, revelando ingerir essa mistura de sofrimentos e conflitos familiares, 
como pode ser visto na fala da criança dessa família: O que eu acho mais difícil 
é essa parte do bolo. Se eu ver perto, eu faço um furacão. Mas aí, eu falei assim: 
‘Vou para com isso’. Só que eu descontrolei. Minha mente ‘come o bolo’, ‘come o 
bolo’. Aí, eu falei assim: ‘Quando minha mãe fizer um bolo, eu vou encher minha 
boca de algodão ou, então, vou passar uma fita crepe (C) (sic).
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 Desta maneira, a conduta do comer excessivo pela criança se expressa 
como um “sintoma-comunicação” (Sudbrack, 2003), em que ela tenta comunicar 
pelo ato de comer que, simbolicamente, “ingere” conflitos e sofrimentos do 
sistema familiar dada a dificuldade de expressá-los e compreendê-los. 

 Essas questões psicológicas, familiares e sociais articulam-se aos fatores 
biogenéticos na constituição da obesidade na infância. Essa conexão pode ser 
evidenciada pelo fenômeno transgeracional, ou seja, a reedição da obesidade 
em três gerações, no que diz respeito aos aspectos identitários dessas crianças 
em seus grupos familiares. 

 Fenômeno transgeracional e reedição da obesidade 

 Na perspectiva sistêmica, o fenômeno transgeracional trata de valores 
e crenças que são compartilhados com as gerações posteriores das famílias, 
apoiando-se em mitos familiares que configuram as histórias dos grupos 
estudados. Nesse aspecto, Neuburger (1999) elucida que o mito representa um 
elemento organizador do grupo familiar, define crenças, regras e papéis familiares, 
postula sua forma de funcionamento, como também proporciona aos membros 
do seu grupo um sentido de identidade. No entanto, cada família constrói sua 
mitologia com base nas singularidades genéticas, culturais e históricas (Miermont 
et al, 1994).

 Dessa forma, os relatos dos pais, mães e crianças sobre as relações 
afetivas estabelecidas em torno da alimentação, seus aprendizados dos valores, 
crenças, gostos e saberes alimentares, as formas de se alimentar, as receitas 
culinárias das avós, as comemorações, assim como a retratação dos familiares 
obesos, possibilitam reportar à reedição do sentido de ser gordo em suas 
famílias. Essa recorrência intergeracional aponta para os mitos familiares, como 
por exemplo, nessa família, o pai estabelece uma identificação entre sua mãe, 
ele e a filha – no ser gordo: Eu sempre fui gordinho. Toda vida fui gordinho, 
desde pequeno. Minha mãe era gorda. Ela (filha) puxou minha família (P) (sic). 
E a criança confirma essa identificação, ao expressar: Quando eu tô comendo, 
meu pai fala assim: ‘Nossa! Você segura o garfo igual sua avó. É o mesmo jeito 
da sua avó’. É assim. Aí, eu puxei ela (C) (sic). E prosseguiu: Meu pai quer me 
ver bem fortinha (sic).

 Observa-se que esses aspectos intergeracionais na constituição da 
identidade familiar dos sujeitos – no ser gordo - são sustentados por mitos, bem 
como, por lealdades familiares. Segundo Aun (2007), as lealdades representam 
as expectativas que cada membro tem a respeito dos demais e da relação 
familiar, depositadas nas gerações posteriores. 
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 Nessa trama familiar, essa identidade familiar sustenta-se pela lealdade 
invisível (Marques, 2000), que se configura na transmissão camuflada da posição 
da avó materna de controle e união da família ao filho e à neta, tal como fora 
retratado pelo pai, ao referenciar a memória da família, ao lembrar que sua mãe: 
... fazia bastante comida. A casa era sempre cheia. Eu gostava de comer na 
panela (P) (sic). E expressou com lágrimas nos olhos: Franguinho com quiabo 
era especial! (P) (sic). Em seguida, comentou: Quando tava minha mãe, eu ficava 
preocupado em reunir a família, meus irmãos. Depois que perdi minha mãe, eu 
larguei de lado. Esse negócio de união, mesmo, de família. Eu preocupo muito 
com ela (filha). Levo e busco na escola, até hoje (P) (sic). Observa-se, que nessa 
trama, o sentido de ser gordo representa-se pela posição que a avó paterna 
ocupa na família, de forma a simbolizar a união da família. Dessa maneira, nota-
se que essa memória familiar conserva-se na relação do pai com a filha. 

 A expectativa de cumprimento do acordo tácito confere à criança uma 
posição que a aprisiona na identificação familiar paterna que, por sua vez, 
ancora-se no mito da família pensada (Szymanski, 1992), como evidenciado em 
uma das falas do pai: Quando tava minha mãe, eu ficava preocupado em reunir 
a família, meus irmãos... (P) (sic). Assim, impossibilita, de alguma maneira, a 
diferenciação da criança, até mesmo de identificar-se com a família materna e 
com a mãe. Contudo, essa identificação já encontra-se comprometida, uma vez 
que a mãe ocupa na família o  lugar de incapaz; ou seja, apresenta-se como 
identidade negativa para a filha (Erikson,1987).  

 A identificação com o ser gordo torna-se um modelo homogeneizador, 
dificultando o processo de diferenciação (Silva, 2004), isto é, de possibilidades de 
identificações com outras pessoas significativas da família. Agregado a isso, essas 
crianças deparam-se com um padrão normativo corporal-magro característico da 
sociedade pós-moderna (Stenzel, 2003). Diante disso, evidenciam-se vivências 
de conflitos em relação à identidade pré-escrita – ser gordo e a possibilidade de 
emagrecer, ou seja, diferenciar-se – tornar-se magro. 

 Imagem corporal e obesidade na infância 

 As vivências conflituosas das crianças em relação à identidade – ser gordo 
e a possibilidade de emagrecer, diferenciar-se, são expressas em seus desenhos 
da imagem corporal (Shilder, 1980). Quanto a isso, tem-se como exemplo a 
expressão de uma das crianças em relação ao seu desenho da imagem corporal: 
Eu sempre fui gordinha (C) (sic). 

 Porém, desenha-se magra, diferente de como ela fala sobre si mesma e 
distinta do que os familiares afirmam para ela. Assim, ela diz: Eles acham natural 
eu engordá (C) (sic). 

Obesidade na Infância e Interações Familiares – V. Tassara

Revista Brasileira de Terapia de Família, 4(1), julho, 2012 (45-56)



53

Obesidade na Infância e Interações Familiares – V. Tassara

 Dessa forma, a criança indica imaginar-se de outra maneira, diversa do 
preestabelecido no seu contexto familiar. No entanto, mostra que se sente aceita 
e reconhecida. Refere-se a isso falando sobre os apelidos: Na família, só apelido 
de rir. Apelido que eu já conheço. Eu não fico ofendida (C) (sic). Porém, no 
âmbito social, em relação aos apelidos que os colegas colocam, ela expressa: 
Me dá uma raiva! (sic).

  Essas crianças ao se desenharem magras, demonstram desejo de emagrecer 
como possibilidade de diferenciar-se desse aspecto identitário familiar - ser 
gordo, com a possibilidade de identificar-se com outras pessoas significativas 
dos contextos familiar e social. Torna-se importante ressaltar que o desejo de 
emagrecer (Tassara, 2012) dessas crianças não retrata a desvalorização da 
identidade familiar, porém, evidencia dificuldades emocionais (sentimentos de 
medo e culpa) em relação ao processo de emagrecimento – de diferenciação se 
tornar uma ameaça ao sentimento de pertencimento familiar e a identidade – ser 
gordo. 

 Quanto a isso, a criança da família referendada anteriormente, expressa: 
Eu queria ser do mesmo peso, só que sem nenhuma barriga ... é que eu queria 
ser. Não é que eu queria ser reta. Eu queria assim (C) (sic). Diante disso, torna-
se interessante notar que esse conflito da criança revela sua vivência de temor e 
culpa em relação ao não cumprimento das lealdades (Miermont et al., 1994), no 
seu caso, com a identidade familiar paterna. 

 Esses pais, mães e crianças precisam ser retratados em suas vivências, já 
que emaranhados em seus sofrimentos, não encontram outras maneiras para 
relacionar com seus filhos e filhas, e, ocultamente, reeditam essas vivências 
conflituosas nas suas histórias atuais. 

 Portanto, evidencia-se a importância de considerar o contexto sociofamiliar 
no tratamento da obesidade na infância, ampliando o foco da criança como 
autor-responsável para o contexto das responsabilidades compartilhadas entre 
profissionais de saúde, famílias e políticas públicas.  

 Considerações finais

 No contexto da obesidade na infância torna-se fundamental a atuação 
interdisciplinar apoiada na perspectiva sistêmica em que a criança representa a 
parte de um todo, não se configurando como elemento isolado do grupo familiar. 
Portanto, as interações que se estabelecem entre pais, mães, filhos e filhas no 
que se refere às relações emaranhadas e de identidade familiar, necessitam ser 
incluídas e articuladas às questões nutricionais que envolvem o processo de 
mudanças de estilo de vida das famílias.  
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 Acolher e respeitar as famílias em suas histórias constituem estratégias 
facilitadoras da relação entre a família e o profissional, na tentativa de que a 
intervenção não se torne uma ameaça à identidade do grupo familiar. Ao 
contrário, que possibilite envolvimento e participação das famílias no processo de 
mudanças. O trabalho não se reduz a cuidar da mudança de hábitos alimentares, 
já que inclui a vida das pessoas, seus vínculos afetivos familiares e sociais, 
valores, dores e conflitos. Representa um processo dinâmico e reconstrutivo de 
um novo estilo de vida familiar.

 Nessa perspectiva, não se deposita o fracasso gerado pela dificuldade 
do processo de emagrecimento aos filhos e às filhas, mas se reconfigura para 
um contextual relacional mais amplo, discutindo representações constitutivas 
dos grupos familiares, assim como, estabelecem-se trocas afetivas entre 
os participantes, ajudando-os a ampliar as suas relações familiares, e, por 
conseguinte, o desenvolvimento da autonomia das crianças no processo. 

 Tratar crianças obesas implica considerá-las em seus contextos familiares 
e sociais. No sentido de (trans)ver, acolhê-las com um olhar que vê além da sua 
gordura e peso. Portanto, respeitá-las nas suas histórias familiares, nos seus 
sofrimentos, nas suas alegrias, nos seus saberes e nas suas curiosidades.

 A responsabilidade pelo cuidado das crianças deve ser compartilhada entre 
os profissionais da saúde, as famílias e instituições sociais, sendo necessário 
criar possibilidades de diálogos e atuações entre eles, com o intuito de gerar 
complementaridade entre os saberes.

 Para tal, torna-se necessário adotar trabalhos construídos em redes 
cooperativas e solidárias, com vistas ao fortalecimento dos vínculos familiares, 
sociais, profissionais e institucionais e de políticas públicas, no intuito de ampliar 
a compreensão do problema e possibilitar intervenções mais efetivas diante da 
complexidade do fenômeno da obesidade na infância. 
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A Dinâmica do Controle na Anorexia Nervosa

Ieda Zamel Dorfman1
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 Resumo

 No decorrer de nossa experiência clínica, observávamos que os jovens 
já apresentavam alguma alteração emocional e comportamental muito antes 
de a doença estar estabelecida. Identificávamos também, sistematicamente, 
a presença da dinâmica do controle em todos os casos de anorexia nervosa 
por nós atendidos. Esta razão despertou nosso interesse em aprofundar os 
estudos nesse aspecto. Verificamos, então, a escassa produção do assunto, 
ao fazermos uma breve revisão teórica sobre o tema. Portanto, tentaremos 
evidenciar o entendimento do que representa o ‘controle’ nessa patologia e 
na família. O presente artigo versa sobre a questão do controle no transtorno 
alimentar, anorexia nervosa, por intermédio da análise de alguns aspectos do 
filme Maus Hábitos, dirigido por Simón Bross, 2007, que aborda a relação de 
quatro mulheres que têm suas vidas unidas não somente pelos laços familiares, 
mas, principalmente, pelos transtornos alimentares. Não serão aprofundadas as 
questões de etiologia, sintomatologia e evolução do transtorno, uma vez que existe 
uma ampla literatura a respeito. As histórias de duas das quatro personagens, 
Matilde e Elena, servem de base para discutir e exemplificar a dinâmica paradoxal 
do controle como forma de descontrole.                                                                                                             

 Palavras-chaves: anorexia; controle; família.

The Dynamics of Control in Anorexia Nervosa

 Abstract

 During our clinical experience, we observed that young people already have 
had some emotional and behavioral alteration a long time before the disease 
begins. Also we identified, systematically, the presence of the dynamics of the 
control in every anorexia case that we saw. This reason motivated our interest to 
study more about this topic. We have checked that the material about this subject 
was poor, while we were doing a brief literature review about this theme.  
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de Terapia de Casal e Família da Clínica de Atendimento Psicológico da UFRGS. Pesquisadora 
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This way, we have tried to point the understanding about the meaning of the 
“control” in this disease and in the family. This article deals with the issue of control 
in eating disorders and nervous anorexia, through the study of some aspects of the 
film Bad Habits, directed by Simón Bross, 2007, that treats about the relationship 
of four women whose lives are united not just by family laces, but, mainly, by 
the eating disorders. We will not deepen about etiology, symptomatology and 
evolution of the disorder because there is a large literature about this subject. The 
stories of two of the four characters, Matilde and Elena, are the basis to discuss 
and illustrate the paradoxical dynamic of control as a way out of control. 

 Keywords: anorexia; control; family. 

 Bruch (1978), em seu livro “The Golden Cages” foi a primeira a considerar 
a questão do controle como central na anorexia nervosa, ao identificar que as 
mulheres demonstravam uma necessidade de estabelecer controle em suas 
vidas.

 Ela sugere que, para muitas mulheres, a anorexia representa um ato de 
autoafirmação.               

 A anorexia nervosa pode ser uma falta de controle?

 Anorexia nervosa é um transtorno relacionado com o comportamento 
alimentar no qual a busca implacável por magreza leva a pessoa a recorrer a 
estratégias para perder peso. As pessoas anoréxicas apresentam um medo 
intenso de engordar, mesmo estando extremamente magras, podendo acarretar 
uma distorção da imagem corporal. Acomete principalmente pessoas do sexo 
feminino adolescentes e adultas jovens, na faixa de 12 a 18 anos, embora seja 
observada também em crianças abaixo desta idade, independente da classe 
social. Ainda que a maior frequência seja por volta dos 15 anos, até meninas de 
nove e dez anos têm chegado aos consultórios com perda exagerada de peso. 
As causas da anorexia estão atravessadas por três ideias principais, relativas a 
fatores biológicos, psicológicos e sócioculturais (Rutigliano, 2003).     

 A perda de peso é lenta, mas progressiva, e os riscos clínicos podem 
levar à morte. Está associada também a uma progressiva mudança de 
comportamento. 

 Não há estatísticas sobre a incidência da anorexia no Brasil, mas dados 
internacionais dão conta de que ela pode afetar até 20% das adolescentes de 
todas as classes sociais. Especificamente em relação à Anorexia Nervosa, o 
número de casos tem aumentado. Nos Estados Unidos é a terceira doença 
crônica mais comum entre adolescentes, só perdendo para a obesidade e a 
asma (Fischer et al., In Fiates & Salles, 2001). De acordo com Pinzon e Nogueira 
(2004), as principais causas de mortalidade são complicações da própria Anorexia 
Nervosa (50% a 54%), suicídio (24% a 27%) e desconhecidas (15% a 19%).

Dinâmica do Controle na Anorexia Nervosa - I. Z. Dorfman; M. L. Rossato

Revista Brasileira de Terapia de Família, 4(1), julho, 2012 (57-66)



59

Dinâmica do Controle na Anorexia Nervosa - I. Z. Dorfman; M. L. Rossato

 Os sintomas iniciais são clássicos. É sabido que, emocionalmente, esses 
pacientes de risco apresentam alguma crítica constante a alguma parte do 
corpo, insatisfação com o peso, começando a dieta por se acharem gordas, 
mesmo quando o peso está proporcional à estatura e, mesmo ao perderem peso, 
continuam com a dieta (Nunes et al., 2006). Não acreditam quando dizem que 
estão magros demais e quando comem, para aliviar a culpa, podem provocar 
vômitos ou praticar excesso de atividade física.                                                                                     

 O conceito ideal a ser perseguido incessantemente é ser belo, jovem e 
magro. As pessoas em geral, e os adolescentes em particular, costumam crer que 
modelos, artistas de cinema e de televisão sejam protótipos a serem copiados. A 
questão estética deixa, assim, de ser harmonia e passa a ser imposição. 

 A preocupação com o peso reflete uma necessidade de encontrar no corpo 
a fonte concreta de autoestima e controle, tendo, como consequência, uma 
relação doentia com a comida. Esse padrão de relacionamento tem início no 
contato entre a mãe e o bebê. 

 Ramos (2008), diz que 

o alimento tem uma função constante em nossa vida: além de permitir que 
nosso corpo funcione, serve como elemento facilitador do contato corporal 
e afetivo, especialmente na primeira etapa de nosso desenvolvimento. O 
alimento é também aglutinador ... O leite materno - ou o leite industrializado 
- é o nosso primeiro alimento. Tem como objetivo nutrir o corpo, mas é 
muito importante que a mãe possa dar ao bebê afeto e carinho através do 
aleitamento. Nesse contato, o nenê poderá ir reconhecendo sua mãe, seu 
cheiro, seu olhar, até poderá diferenciar as batidas de seu coração. Ele terá 
muitas sensações que lhe permitem sentir-se bem, aconchegado ou, pelo 
contrário, repelido. Assim terá inicio a importante relação mãe-bebê, que é 
de mão dupla, aliás, como todas as relações (p. 3). 

 Ainda de acordo com Ramos (2008), por vezes esta relação pode 
ser nutriente tanto no sentido físico como psíquico, ou pode ser frustrante e 
conflitivo. O nenê pode sentir a irritação da mãe e até a demora em atender ao 
seu pedido.

 Essas mães não conseguem decodificar o pedido do seu filho e rapidamente 
oferecem o peito ou a mamadeira, tentando acalmar sua ansiedade e a do nenê, 
fechando a sua boca com leite. Sem perceber, essa mãe está passando para o 
filho um padrão de comportamento, está imprimindo um tipo de relação com ela 
e com o alimento. 

 O pai, nessas famílias, geralmente tem uma conduta omissa, não 
se compromete com a filha(o), nega os perigos da doença. Reforça seu 
comportamento distante e não toma nenhuma atitude por medo de ter que 
se confrontar com as críticas de sua esposa, que se mostra como mais forte 
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e decidida. A mãe, frequentemente, é exigente e crítica. Não é raro também 
observar que, muito antes de aparecer o quadro de anorexia, a mãe, em geral, 
mostra-se bastante preocupada com sua própria imagem corporal. Geralmente 
fez regimes e dietas alimentares várias vezes na sua vida.                                

 Bruch (1978) apresenta como uma das causas da anorexia as atitudes de 
descuido por parte da mãe que não pode reconhecer as necessidades afetivas 
da criança e que a priva daquilo que lhe possibilitaria a percepção de si mesma. 
Haveria uma carência na aprendizagem dos estímulos para poder identificar 
aquilo que o próprio corpo precisa.

 Dorfman (2003) diz que as anoréxicas passam, ao longo da vida, por diversas 
experiências de conflito e sofrimento psíquico, seja em aceitar a si própria e 
às suas necessidades básicas (ex.: precisar de comida), seja em relação às 
expectativas de outras pessoas às quais buscam atender (ex.: familiares). Em 
decorrência, usam, como uma forma de controle, uma doentia relação com a 
comida.  

  Matilde e Elena: a dinâmica do controle

 O filme mexicano, Maus Hábitos, de 2007, dirigido por Simón Bross, aborda 
a relação de quatro mulheres que têm suas vidas unidas não somente pelos 
laços familiares, mas, principalmente, pelos transtornos alimentares. Sua fé, seu 
amor, sua vaidade são todas postas à prova na mesa do jantar. Matilde é uma 
jovem freira convencida de que a fé move montanhas. Ela secretamente inicia 
um jejum místico para impedir uma inundação que ela acredita estar por vir. 
Elena é uma mulher linda e magra que tem vergonha do peso da filha, Linda, 
e pretende fazer de tudo para que ela emagreça até o dia da sua Primeira 
Comunhão. Enquanto isso, Linda está disposta a se defender para escapar do 
orgulho da mãe. Ao mesmo tempo, Gustavo, o pai de Linda, redescobre o amor 
nos braços de uma estudante cujo apelido é Gordinha e que está igualmente 
apaixonada por comida. Maus Hábitos é a história de mulheres cujos hábitos 
alimentares determinam e dominam suas vidas de formas muito extremas.

 Matilde é uma menina de família altamente religiosa. No jantar da sexta-
feira santa, dia consagrado pelos católicos de penitência através da restrição 
alimentar de carne, Matilde vê seu tio engasgar com uma espinha de peixe. Ela 
para de comer e começa a rezar, pedindo sua salvação. Quando o tio desengasga 
parece que a menina passa a estabelecer a crença e seu poder de controlar o 
meio externo. Em seguida, vê-se a formatura de Matilde em medicina, quando 
ela entrega seu diploma aos pais e vai para o convento. Aqui parece evidente 
uma das características básicas presente na maioria das famílias com transtorno 
alimentar. As meninas, em geral, são estudiosas, com alto rendimento e grande 
preocupação de corresponder às expectativas dos pais, o que as coloca em uma 
posição de falta de controle de sua própria vida.
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 Para aquelas que não conseguem expressar suas opiniões ou necessidades, 
controlar a comida e seu corpo, pode significar a única maneira de externalizar a 
busca de sentido de autonomia (Catrina, 1990).

 A família de Matilde reforça sua posição de poder e controle quando 
sua mãe lhe pede que salve a tia que está doente no hospital. A forma que 
ela encontra de corresponder mais uma vez às expectativas familiares é um 
expediente valorizado na Igreja Católica de jejum em que, por intermédio do 
sacrifício obtém-se a salvação. 

 Durante todo o filme, em relação à Matilde, fica evidente a intensidade 
do exercício do poder e controle por meio da comida para ser merecedor de 
salvação diante de uma situação de impotência. 

Isto é demonstrado também quando o convento atravessa dificuldade financeira 
e a solução vem com a comercialização da comida. Em seguida, Matilde começa 
a ver pela televisão as consequências da intensidade da chuva que não para de 
cair na cidade e novamente se utiliza da restrição alimentar com o objetivo de 
fazer a chuva parar. Tenta ter controle castigando a si mesma dentro da lógica de 
que quanto maior o sofrimento maior o controle que terá sobre o mundo.                         

 Conforme diz Catrina (1990), o corpo é o local de suas lutas. Não conseguindo 
mudar o mundo ou a sua vida real, tenta transformar o próprio corpo. No entanto, 
ao dar voz aos protestos, a anorexia não consegue mudar a real condição de 
lidar com o conflito interno pelo controle sobre os sentimentos.

 A essa altura do filme, começa a ficar clara a evolução da doença em 
Matilde. A dinâmica de sentir prazer ao comer e ao mesmo tempo sentir culpa, 
aparece na cena em que ela come uma maçã - símbolo católico de pecado - e 
depois chora compulsivamente, jogando a maçã no chão.

 Matilde é internada e alimentada por soro e sonda, pois estava apresentando 
desmaios e anemia. Fica ressaltado aqui, o paradoxo do controle versus 
descontrole que pode chegar a colocar a vida em risco, apontando a anorexia 
como a doença psiquiátrica com maior índice de mortalidade (Assumpção & 
Cabral, 2002).

 O filme finaliza com Matilde retirando o hábito quando vê a chuva não parar, 
rendendo-se à precariedade de seu poder e controle.  

 Elena é apresentada à família como namorada de Gustavo no mesmo jantar 
da sexta-feira santa referido anteriormente. A cunhada imediatamente percebe 
que ela come pouco, comentando: aqui tu vais comer bem (sic), evidenciando 
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a preocupação familiar em torno da comida. Elena e Gustavo casam-se e 
posteriormente nasce sua filha Linda, com mais de quatro quilos, o que mobiliza 
a mãe, numa clara expressão de desagrado.

 Com o crescimento de Linda, Elena aumenta a preocupação com seu 
próprio peso, seu corpo, e também controla a vida alimentar da filha. Desenvolve 
uma perseguição na busca de ter domínio sobre a alimentação e peso da filha, 
buscando profissionais e métodos inadequados, demonstrando uma atenção 
doentia em relação ao desenvolvimento físico da menina. Isto provoca uma 
reação inversa na filha, sugerindo a possibilidade de desenvolver um transtorno 
alimentar no futuro.

 A autoestima da pessoa anoréxica está relacionada à forma corporal e 
ao peso. Desta forma, perder peso é visto como uma conquista, uma vitória, 
em contrapartida, ganhar peso é sentido como um fracasso e uma perda do 
controle.                                                                                 

 A preocupação inicial em ter um corpo perfeito torna-se uma obsessão de 
controle do corpo, com a sensação de que qualquer nutrição espontânea, o que 
é natural pela vontade de comer, é sentida como fraqueza e perda de controle. 
Assim, Elena intensifica sua restrição alimentar, numa tentativa de recuperar o 
controle de uma vida – e uma filha – que parece difícil de dominar. Tenta, assim, 
encontrar uma fonte de poder que falta em outras áreas de sua vida. Ela não tem 
muitas relações sociais, não trabalha e seu casamento está em crise. O marido 
distante, envolvido com uma amante mais jovem que tem sobrepeso. 

 Haley (1971) afirma que o sintoma proporciona vantagem no que diz respeito 
ao controle do que pode ocorrer na relação. No caso da anorexia, em relação ao 
que pode ocorrer com o próprio corpo. Impõe grande sofrimento subjetivo, mas, 
segundo ele, para algumas pessoas, é preferível “este sofrimento a viver num 
mundo de relações sociais sobre as quais tenham escasso controle” (p. 18).

 A doença de Elena se agrava, com queda de cabelo, intensificação 
exagerada de exercícios e aumento da restrição alimentar, o que a afasta cada 
vez mais da intimidade familiar e cotidiana, vivendo quase que exclusivamente 
em função da alimentação e desejo de perder peso. Passa a ter a vida controlada 
pela doença, o que a leva à morte. 

 Controle está relacionado ao poder. Para se sentir confiante e no controle 
de suas vidas, ambas as personagens tentam controlar o corpo. No entanto, este 
controle é falho, ressaltando, na verdade, um total descontrole sobre a vida que, 
paradoxalmente, expõem a riscos.
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 Parece ficar clara a dinâmica paradoxal do controle na anorexia nervosa. 
Tentando obter o controle de suas vidas ou seus desejos, tentam obstinadamente 
restringir a alimentação, num controle exagerado do peso e do corpo, Contudo, a 
necessidade de estabelecer este precário controle, denuncia que o quanto estão 
fora de controle e em perigo. 

 Não é patológico em si, desejar obter controle das relações. Todas as 
pessoas fazem isto de alguma forma. No entanto, fazer isto e negar ou, continuar 
fazendo mesmo estando em risco, torna-se patológico. 

 Reflexões sobre tratamento        

 Julgamos de fundamental importância que os profissionais envolvidos no 
tratamento da anorexia nervosa estejam atentos a esta dinâmica paradoxal do 
poder e controle na gênese do sintoma e na dinâmica das relações familiares, 
a fim de escolher estratégias terapêuticas mais adequadas. Sabendo que é 
preferível a dor do sintoma a não ter controle (Haley, 1971), é preciso ajudar 
a paciente a estabelecer um controle adequado sobre sua vida, suas emoções 
e suas relações, em especial sobre sua relação familiar, sem precisar deslocar 
este controle para a alimentação. Concomitante a isto, a família precisa ser 
trabalhada no sentido de estar em consonância com este objetivo, valorizando e 
sabendo reconhecer as competências da paciente.                                                                                   

 A partir dos anos 1950, a família passou a ser tratada, em psicoterapia, 
como uma unidade, mas foi na década de 1970 que a psicoterapia familiar 
incorporou-se à abordagem multidisciplinar dos transtornos alimentares (Cobelo 
et  al.,  2004; Falceto et al., 1993).

 Estudos realizados pelos grupos de Minuchin e de Palazzoli (In Roberto, 
2002) demonstram que problemas de relacionamento familiar podem estar 
associados com o surgimento e a manutenção do transtorno alimentar. 

 Segundo Dorfman (2003), as famílias com transtorno alimentar, caracterizam-
se por serem excessivamente aglutinadas, com dificuldade de diferenciação e 
individuação de seus membros. São famílias superprotetoras, o que provoca 
retardo no desenvolvimento da autonomia, competência e na busca de interesses 
fora da segurança familiar. São famílias que negam as dificuldades, ou conflitos 
existentes entre seus membros e como consequência tem dificuldade em ajudá-
los a resolver seus problemas.

 Os pacientes trazem à terapia atitudes e sentimentos negativos sobre si 
mesmos, de desamparo e seu senso de perda de controle sobre cada aspecto de 
suas vidas. O desenvolvimento de uma autoimagem positiva e de um aumento 
da sensação de controle são dois dos principais objetivos da terapia, ou seja, 
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um sentimento de estima e de controle não baseado no tamanho do corpo. A 
autoestima da pessoa anoréxica está relacionada à forma corporal e ao peso. 
Sendo assim, a perda de peso é vista como uma conquista e autodisciplina, 
enquanto o ganho de peso é considerado um fracasso do autocontrole. Com 
isto, podem ficar na defensiva e com raiva por não terem alcançado seu objetivo, 
levando a sentimentos de solidão e, possivelmente, de depressão.   
Para se sentirem melhor sobre si mesmos, desencadeiam novamente o ciclo de 
controle para conseguir seu intento. Viver torna-se um jogo do controle, no anseio 
de encontrar alívio. Tentam sentir-se no controle de suas vidas por intermédio 
do controle de seus corpos. No entanto, este falso controle mostra que estão, de 
fato, desesperadamente fora de controle.

    A terapia deve ser ao mesmo tempo desafiadora e segura. Os terapeutas 
precisam reconhecer que as experiências de desamparo e de impotência estão 
enraizadas na vida das pessoas que sofrem de anorexia.

   Para aqueles que não conseguem expressar suas opiniões ou necessidades, 
controlar a comida e seu corpo pode significar a única maneira de externalizar 
a sua busca de sentido de autonomia. Portanto, a anorexia passa, então a ser 
uma espécie de protesto velado, como diz Catrina (1990), onde o controle está 
relacionado ao poder. Para sentir-se confiante e no controle de suas vidas, 
tentam controlar o corpo. 

   Para Catrina (1990), “ao dar voz aos protestos de mulheres, a anorexia e a 
bulimia não conseguem mudar a real condição para lidar com o conflito” (p. 1).

   Manter o controle sobre a alimentação e o peso é um mecanismo muito 
importante no conflito interno pelo controle sobre os sentimentos. Quando o 
terapeuta não reconhece a questão do controle, muitas vezes, o paciente pode 
não se sentir compreendido. As lutas de poder nas relações terapêuticas podem 
se tornar desastrosas, forçando os pacientes que se sentem fora de controle a 
se apegarem mais desesperadamente ao único controle que eles têm: sobre 
o próprio corpo. Quanto mais os terapeutas tentarem tirar o pode dos clientes 
anoréxicos, controlando-os, mais seus sintomas ou seus comportamentos 
podem aumentar. É preciso entender que os sintomas representam a expressão 
das angústias, medos, raivas, culpas, ou qualquer outro sentimento que não tem 
a possibilidade de ser traduzido em palavras, sendo, portanto, expressos através 
do corpo.
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A Pessoa com Deficiência e o Sistema Familiar1

Paulo Kroeff 2

 Resumo 

 Neste artigo são discutidas temáticas referentes à pessoa com deficiência, 
desde sua conceituação atual, as dificuldades com as quais a pessoa terá que 
conviver por apresentar uma deficiência, examinando-se esta questão a partir de 
uma teoria de crise, a ser enfrentada e superada. São discutidas as influências 
exercidas e sofridas sobre os subsistemas indivíduo, casal/pais, e irmãos, 
além da família extensa, incluindo-se também a comunidade, como sistema 
englobante. As implicações da deficiência e as dificuldades a serem enfrentadas 
e, idealmente, superadas pelo indivíduo, pela família e pela comunidade são 
ilustradas a partir de um conto de autoria da escritora Lya Luft.

 Palavras-chave: pessoa com deficiência; sistema familiar; enfrentamento 
de crises.

The Person with Disabilities and the Family System

 Abstract 

 This paper discusses issues relating to people with disabilities, since its 
current conceptualization, the difficulties with which the person will have to live 
with because of the disability, examining this issue from a theory of crisis to be 
faced and overcome. Influences exerted on the subsystems and experienced by 
the individual, the couple/parents and the siblings, and extended family, including 
also the community as an encompassing system are discussed. The implications 
of the disability and the difficulties to be faced and, ideally, overcome by the 
individual, the family and the community are illustrated using a short story by the 
writer Lya Luft.

 Keywords: people with disability; family system; coping with crisis.

 Introdução

 A vida familiar inicia-se com a união de um casal, seguindo-se as etapas normativas 
do ciclo vital familiar, cujos estágios mais centrais são “o nascimento e criação dos filhos, 
a partida destes do lar e a morte de algum membro” (Ochoa de Alda, 1995, p. 22).

 1 Texto inscrito para apresentação no X Congresso Brasileiro de Terapia Familiar, da ABRATEF. 
Curitiba – PR, Julho de 2012.
 2 Psicólogo. Especialista em Terapia de Casal e Família. Mestre em Educação. Doutor em 
Psicologia. Professor do Curso de Especialização em Terapia Sistêmica de Casal e Família da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. Membro dos Conselhos Estadual (RS) e Nacional 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
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 A vinda de um primeiro filho para este casal que se uniu – a não ser 
que tenham decidido não ter filhos, o que ainda é decisão relativamente rara 
– é algo esperado e, idealmente, desejado e planejado. Mesmo assim, grandes 
mudanças ocorrem na vida do casal, as quais mesmo que de alguma forma 
antecipadas, nunca são conhecidas tão detalhadamente antes do nascimento 
do filho. A satisfação e a gratificação que um filho traz com seu nascimento são 
acompanhadas por períodos de ajustes no relacionamento e funcionamento do 
casal, que nem sempre são fáceis. O nascimento de um filho, pelas mudanças 
que vai provocar no sistema casal só não é definido como crise porque está 
dentro das fases normais do ciclo vital, com a qual o casal é capaz de lidar 
razoavelmente bem, com seus próprios recursos ou recorrendo à ajuda da família 
extensa, principalmente dos avós, e outros membros mais achegados de suas 
famílias, pois é uma situação conhecida, normal, com conhecimento acumulado 
de como lidar com ela.

 O nascimento de um filho com deficiência já não pode ser assim 
conceptualizado. Essa possibilidade até poderia ter sido alguma vez aventada, 
mas em geral é algo afastado rapidamente da mente dos pais. O casal não 
está preparado para este acontecimento, nem desejado, nem esperado. As 
consequências desse nascimento são múltiplas, afetando a todos: os membros 
individuais e o próprio casal, os demais membros da família, a sociedade em 
geral, vindo a ter também consequências, obviamente, para esta pessoa que 
nasce com alguma deficiência. 

 O que se pretende neste trabalho é aventar algumas das dificuldades que 
o sistema familiar como um todo enfrentará, e a necessária mobilização de 
recursos para lidar com este fato, que pode ser definido como uma crise.

 Deve-se ter presente também que, havendo uma atitude adequada, 
principalmente por parte dos pais, a família pode até experienciar um crescimento 
na capacidade de gentileza e compreensão, tanto para com a pessoa com 
deficiência, como entre os outros membros da família, desenvolvendo valores 
neste sentido (Meynckens-Fourez, 2000). Esta capacidade de desenvolvimento 
positivo a partir da ocorrência de uma deficiência também é reconhecida por 
Vash (1988). 

 É importante ressaltar que as eventuais dificuldades que serão 
discutidas como possíveis numa família com uma pessoa com deficiência não 
necessariamente estarão presentes, e nem são exclusivas destas famílias. 
Há uma possibilidade maior de seu aparecimento, mas sua efetiva ocorrência 
depende do desenvolvimento e da maturidade que as pessoas e os sistemas e 
subsistemas já tiverem alcançado ou conseguirem desenvolver. 
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 A pessoa com deficiência

 Uma Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência foi promulgada 
em 2006 pela Organização das Nações Unidas - ONU, visando garantir os 
direitos e a inclusão social da pessoa com deficiência. O Brasil é signatário desta 
Convenção, tendo incorporado, em 2008, o seu texto à Constituição Federal. 
Nesta convenção é caracterizado que as “pessoas com deficiência são aquelas 
que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva 
na sociedade com as demais pessoas” (ONU, 2006, art. 1º). 

 No Brasil, tem se caracterizado classicamente cinco áreas de deficiência: 
física, visual, auditiva, intelectual e múltipla. Considera-se que há em torno de 
25 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, aproximadamente 15% 
da população. Quanto à terminologia adequada, não são mais usados termos 
como excepcional, deficiente, pessoa portadora de deficiência ou portadora de 
necessidades especiais. A terminologia apropriada é pessoa com deficiência 
(COEPEDE, 2011). 

 As pessoas com deficiência têm um amparo legal bastante amplo na 
legislação brasileira, não havendo, contudo, ações suficientes que reflitam 
adequadamente o atendimento e a defesa dos direitos e da qualidade de vida 
destas pessoas (Kroeff, 2008). Há ainda um longo caminho a ser percorrido 
para a inclusão integral destas pessoas à sociedade. Quanto a isto, considerar 
o que diz Buscaglia (1993): “Em nossa sociedade, moderna e esclarecida, dois 
terços do mundo não possuem serviços médicos ou educacionais especiais 
para os deficientes; o outro terço ainda os rotula e segrega física, educacional e 
emocionalmente, do resto da população” (p. 182).

 Uma teoria de crise

 Pittman, (1995, p. 25), citando o dicionário Webster, define crise como “um 
estado de coisas no qual é iminente uma mudança decisiva num sentido ou 
noutro.” O autor complementa: “Produz-se uma crise quando uma tensão afeta a 
um sistema e requer uma mudança que se afasta do repertório usual do sistema. 
Este estado de crise é assinalado por mudanças não específicas no sistema”.

 Pittman (1995) classifica as crises em quatro categorias: desgraças 
inesperadas, crises de desenvolvimento, crises estruturais e crises de desvalia. 
As desgraças inesperadas são caracterizadas por uma tensão óbvia, devido a 
um acontecimento infeliz, surgido devido a forças alheias à família. As crises de 
desenvolvimento são, de certa forma, previsíveis, pois estão dentro do ciclo vital 
normativo, como o casamento ou o nascimento de filhos, mas que podem trazer 
uma tensão inesperada, seja pelas características dos membros que suportam 
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esta tensão ou por alguma característica adicional incomum do evento que, em 
si, seria previsível. Nas crises estruturais exageram regularmente certas forças 
já existentes nas famílias. Finalmente, as crises de desvalia são as que ocorrem 
em famílias com algum membro considerado disfuncional e dependente. Pode 
ser que haja superposições destas categorias.

 Ante uma crise, Pittman (1995) propõe a atuação de um terapeuta familiar 
numa sequência de sete passos: 1. Reação ante a emergência; 2. Foco de atenção 
à família; 3. Definição do problema; 4. Receita geral; 5. Receita específica; 6. 
Resistência ante a negociação; e 7. Término. 

 Como bem lembra Pittman (1995) “em chinês, a palavra ‘crise’ é formada 
pelos caracteres ‘perigo’ e ‘oportunidade’” (p. 25). Tanto o perigo como a 
oportunidade são geradores de tensão. Esta pode ser tanto uma oportunidade, 
pois os limites do sistema e suas regras operatórias são flexibilizados, permitindo 
eventuais mudanças necessárias em papéis, expectativas e proibições. Podem 
ser também revistos metas e valores inadequadamente altos ou baixos ou 
inapropriados frente às circunstâncias existentes ou que se modificaram. Antigos 
conflitos não resolvidos podem ser trabalhados e perder a força negativa que 
estavam exercendo no sistema. O aumento da tensão provocado pela crise pode 
proporcionar tudo isto. Contudo, também há o perigo de a tensão ser tão alta ou 
tão ameaçadora que “os membros da família talvez queiram eliminar a tensão 
de algum modo disfuncional que a diminuirá sem solucionar os problemas” (p. 
26). Os limites e regras podem se tornar mais cristalizados, impedindo quaisquer 
mudanças e a manifestação da tensão, mantendo, contudo, ou até aumentando, 
a disfuncionalidade do sistema.

 Pittman (1995) propõe parâmetros a considerar quanto à tensão. A tensão 
oculta, para evitar “a vergonha, a dor, a culpa ou a mudança” (p. 26), é mais 
difícil de ser trabalhada do que a manifesta, pois é causa de confusão sobre as 
forças que estão operando sobre o sistema. O desconhecimento dos problemas 
dificulta ou impossibilita que os familiares se unam para resolver ou atenuar os 
problemas e pessoas ligadas à família, mas mais afastadas, ficam sem entender 
o que está ocorrendo, não podendo, portanto, ajudar a família. É importante 
distinguir se a tensão é isolada, devida a um único acontecimento (por exemplo, 
um episódio de bebedeira) ou é habitual (alcoolismo crônico). A tensão pode 
ser temporária ou permanente, mesmo que o acontecimento que a provocou 
inicialmente fosse temporário (exemplo, um único caso de infidelidade) ou habitual 
(contínuos episódios de infidelidade). Os efeitos e estigmas de uma situação 
temporária podem permanecer indefinidamente, impedindo o sistema de voltar a 
funcionar de forma saudável. Não importa também se a tensão é advinda de um 
acontecimento real (infidelidade ocorrida) ou imaginada (infidelidade suposta). 
A tensão existirá de qualquer forma. Outra questão a considerar é se a tensão 
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advém de uma experiência que é universal, ou seja, que ocorre a todos (por 
exemplo, as mudanças físicas e psicológicas na fase da adolescência) ou se 
é advinda de uma experiência particular, ou que a pessoa considera como tal. 
Há certo conforto quando se sabe que uma tensão pela qual se passa ocorre 
a todos. Caso contrário, “cada etapa de desenvolvimento parece em verdade 
pavorosa para alguém que a considera especificamente sua ou de sua família 
em vez de entendê-la como um fato universal” (Pittman, 1995, p. 28). Por fim, 
deve-se conhecer a localização correta da tensão: se a origem está em forças 
internas ou externas ao sistema. Localizar, por exemplo, a tensão advinda de um 
mau desempenho escolar do filho em um professor que perseguiria ao aluno, 
quando não é o caso, impede que se exerça pressão adequada e suficiente para 
que o filho estude mais, assumindo a responsabilidade por seu mau desempenho 
escolar. Caso a perseguição fosse real, a pressão teria que se colocar no sistema 
escolar para provocar as necessárias mudanças.

 O nascimento de uma pessoa com deficiência – influência nos 
subsistemas casal/pais e na família

 Meynckens-Fourez (2000), além de mencionar três elementos de impacto no 
acompanhamento da pessoa com deficiência – nível de informação da família, a 
intensidade de eventual sentimento de isolamento social, os cuidados adicionais 
necessários –, e ainda a possibilidade de a criança com deficiência ser usada 
como um escudo por um dos genitores para não abordar assuntos que quer 
evitar, citando textualmente a Lambert (1978), acrescenta cinco outros fatores: 

A natureza irrealista  de certas esperanças na modificação da 
excepcionalidade; a dificuldade material que ela provoca; o grau de 
frustração nas aspirações parentais ou fraternas; o estresse psicológico 
causado pela presença da criança, cujo crescimento é questionável; a 
resignação e os sentimentos de vergonha e culpa. (Meynckens-Fourez 
2000, p. 182).

 Considerando-se a definição e caracterização de crise dada por Pittman 
(1995), pode-se ver facilmente que o nascimento de um filho com uma deficiência 
visível é uma crise na vida de um casal. Além disso, também irá provocar uma 
tensão em todos os sistemas: indivíduo, casal, família, sociedade. A modificação 
de fronteiras entre os diversos subsistemas é uma das primeiras alterações 
citadas por Meynckens-Fourez (2000), a partir desse nascimento.

 O sistema casal pode ser grandemente afetado pelo nascimento de um 
filho com deficiência. Em geral, não se sabe como lidar com este acontecimento. 
Wolfensberger (1967, In MacMillan, 1977), refere-se assim a este momento de 
crise, principalmente quando a deficiência é grave: “Os pais esperam uma criança 
perfeita. ... A chegada de um bebê que desfaz estas expectativas provoca a crise 
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de choque da novidade ... suas expectativas estão tão distanciadas das reais 
características de seu filho recém-nascido” (p. 240). Além da crise de novidade, 
citada anteriormente por Wolfensberger, este mesmo autor vai falar de uma crise 
de valores, quando a deficiência é severa, em famílias que valorizam grandemente 
o desempenho e altas realizações intelectuais, acadêmicas e profissionais dos 
filhos. É dito que “o fato de que esta criança nunca será autossuficiente ou não 
obterá sucesso acadêmico pode ser uma fonte de angústia para os pais que 
valorizam estas realizações” (MacMillan, 1977, p. 240). Lembram estes autores 
que alguma forma de rejeição, que pode durar a vida toda, pode estar presente 
nesta crise de valores.

 Tezza, pai de filho com síndrome de Down, é autor do livro O filho eterno, que 
no seu título já revela uma das preocupações de pais de filhos com deficiência. 
Refere-se neste romance, possivelmente com elementos autobiográficos, a uma 
reação do pai ante o nascimento do filho com deficiência: “nada mais será normal 
na sua vida até o fim dos tempos. Começa a viver pela primeira vez, na alma, a 
angústia da normalidade” (Tezza, 2009, p. 40).

 Ao falar dos períodos de nascimento e infância, Buscaglia (1993) assinala: 

Possivelmente não existe período mais relevante para o futuro de crianças 
deficientes do que este, pois é nesse momento que receberão ajuda 
para formar atitudes básicas em relação à sua ótica futura – otimismo/
pessimismo, amor/ódio, crescimento/apatia, segurança/frustração, alegria/
desespero – e ao aprendizado em geral. É vital, portanto, que os pais 
sejam conscientizados da importância dos primeiros meses de vida e dos 
problemas e ansiedade que podem criar (p. 36).

 O nascimento de filho com deficiência exigirá uma mudança nos sistemas, 
que não estava previsto no repertório usual destas estruturas. A primeira mudança 
necessária será a de acolhimento e de aceitação deste ser não esperado, como 
filho, neto, sobrinho, primo, uma pessoa, enfim, com deficiência, é verdade, mas 
primariamente uma pessoa; um bebê que tem necessidades de ser acolhido, 
cuidado, amado como todos os bebês. Conforme relatava a mãe de uma filha 
com síndrome de Down, depois do difícil processo de aceitação de sua filha 
como nascera, dizia que o problema “não era uma tragédia, embora não seja 
também uma alegria” (Mayrink, 1986, p. 29). Outra tarefa será a de informar 
à família sobre a deficiência e os cuidados a serem dispensados a este novo 
membro.

 Meynckens-Fourez (2000) lembra que “os pais podem aproximar-se um do 
outro na dificuldade. Com frequência acontece o contrário, a dificuldade os deixa 
sós. Ambos esperam ser consolados pelo outro, mas ambos são incapazes de 
fazê-lo” (p. 191). Também pode haver troca de acusações de superproteção ou 
de negligência, sensação de exclusão ou de desamparo. Um aconselhamento 
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ou uma terapia de casal pode ser necessário (a), principalmente se os membros 
do casal não conseguem ver claramente a situação ou falar sobre ela. 

 O nascimento de uma pessoa com deficiência, segundo a classificação de 
Pittman (1995), mais provavelmente seria considerada uma crise devido a uma 
desgraça inesperada, podendo também ser incluída numa crise de desvalia. 
Se a família não conseguir se adequar suficientemente, poderá, à medida da 
passagem do tempo, também vivenciar crises de desenvolvimento – não ajudando 
na passagem por diferentes fases de desenvolvimento -, e crises estruturais 
– mantendo, por exemplo, por tempo demais e inadequadamente, a proteção 
anteriormente necessária para aquele membro da família com deficiência.

 Um conhecido autor na temática da pessoa com deficiência, reconhecendo 
a dificuldade que os pais enfrentam inicialmente na tarefa de aceitação e 
acolhimento de seu filho com deficiência, coloca no primeiro artigo de uma 
declaração sua de Direitos dos Pais que eles têm “direito a todo tempo necessário 
para vencer os inúmeros sentimentos de confusão que acompanham o fato de 
haverem procriado um filho com deficiência” (Buscaglia, 1982, p. 15).

 Mayrink (1986) relata o esforço de pais para superar a dor e desenvolver 
aceitação da filha com deficiência intelectual: “É fácil para uma mãe descer 
com a filha bonitinha, saudável e normal, mas nós vamos descer com a nossa, 
que é excepcional, e dizer que ela é nossa filha e que nós a amamos” (p. 29). 
É relatado pela mãe, anos depois, que haviam sido essas palavras do marido 
que a salvaram, permitindo-lhe abandonar seu choro contínuo e assumir sua 
maternidade de uma filha com deficiência. 

 A necessidade que tem os filhos de figuras parentais competentes e 
maduras é sempre enorme. Mais marcada é esta necessidade no caso de pais 
de uma criança com deficiência. A isto se refere o autor que escreveu comovente 
livro dirigido a sua filha com síndrome de Down: “vocês precisam de pais mental 
e afetivamente abertos e saudáveis. Mais que os outros filhos, vocês precisam 
de pais normais. E que cantem” (Espiñas, 1988, p. 24). Nem sempre o casal 
– os novos pais – tem esta maturidade para serem pais normais de uma criança 
com deficiência. Pode ocorrer uma busca dos culpados; uma verdadeira caça 
às bruxas: a genética da família do cônjuge, as condições da gravidez, o uso de 
substâncias como álcool, tabaco, remédios e outras drogas, pecados passados 
castigados com o nascimento da pessoa com deficiência. Isto só enfraquecerá o 
sistema casal que precisaria unir-se e buscar conjuntamente as atitudes e ações 
necessárias para lidar com este fato. Os pais serão bastante exigidos na tarefa 
nada fácil de “tratar cada criança como ‘diferente, mas igual’”, como reconhece 
Meynckens-Fourez (2000, p. 184), em vez de se perder na estéril batalha para 
encontrar culpados. Como destaca a autora, os pais devem respeitar a criança 
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sem deficiência, “evitando mimar o irmão com dificuldades, ou conceder-lhe um 
tratamento indulgente” (p. 181).

 O subsistema casal deve ser especialmente cuidadoso para não ser 
invadido em sua privacidade, desenvolvimento e intimidade pelo fato de terem 
se tornado pais de um filho com deficiência. O casal deve continuar casal, e não 
se transformar exclusivamente em pais. Esta é talvez a melhor garantia de que 
terão a energia suficiente para lidar com esse filho, que nasceu com limitações 
não esperadas.

 Uma família com um membro com deficiência terá muitos desafios a 
enfrentar. Um primeiro é o de falar sobre a deficiência com todos os familiares 
significativos, inclusive com a própria pessoa com deficiência, à medida que 
ela tenha condições de entendimento. De Reuse (1993, In Meynckens-Fourez, 
2000), diz: “Se escondermos da criança, ou se a criança esconde de si mesma 
a sua diferença, seu retardo, sua deficiência, ela viverá dentro de uma ilusão.  
 ... Se ela não compreender sua situação, não poderá adaptar-se à realidade, 
à sua realidade” (p. 186-187). Aprender a aceitar suas limitações é importante 
para qualquer ser humano. Também o é para uma pessoa com deficiência. Se 
ela não aprender esta importante habilidade nas pequenas realidades de sua 
vida cotidiana, como conseguirá lidar com as dificuldades e limitações mais 
importantes que se lhe apresentarão à medida que cresce e com as implicações 
de sua deficiência se tornando mais evidentes? 

 Outro desafio a enfrentar será o de obter orientação sobre como lidar com a 
pessoa com deficiência já que muito possivelmente os membros da família não 
saberão como agir adequadamente.

 A família também não se deve deixar ofuscar pela deficiência, centrando-se 
nela e esquecendo, ou deixando em segundo plano, a tarefa principal de uma 
família: o desenvolvimento máximo das potencialidades e habilidades de uma 
pessoa. A família também terá como tarefa não permitir que se sinta desvalorizada 
como sistema, por ter entre seus membros uma pessoa com deficiência, nem 
que a pessoa com deficiência desenvolva uma imagem desvalorizada de si. Não 
é negar ou desconsiderar a deficiência, mas esta tem que ser vista pelo que é: 
uma limitação, mas não um impedimento para o crescimento e para a felicidade. 
O limite para este crescimento e o grau de felicidade alcançados são fixados da 
mesma forma que para os outros membros não deficientes: o aproveitamento 
das oportunidades disponíveis, o esforço para o crescimento máximo possível, o 
auxílio que a família e a comunidade dão para alcançar estes objetivos. A pessoa 
deve ser a protagonista, não a deficiência. Nesse esforço, toda a família pode 
ser mobilizada. Conseguir a colaboração de todos os membros da família auxilia 
para que as novas tarefas não se tornem uma carga excessiva para ninguém. 
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A família deve aprender e ensinar a todos os membros da família a lidar com o 
desconhecimento da condição, o preconceito, e a discriminação contra a pessoa 
com deficiência. 

 Se a família for afortunada, poderá até utilizar a deficiência de um de seus 
membros como um fator de crescimento para todos. Poderá se tornar mais 
coesa, desenvolvendo um grau maior de cooperação, aprendendo melhor a lidar 
com conflitos, e a lidar adequadamente com preconceitos e rechaços, adquirindo 
uma capacidade maior de agir com independência, mesmo ante a pressão do 
grupo. Espiñas (1988) cita exemplos nos quais sua filha com síndrome de Down 
acabou por representar um crescimento ou uma maior tolerância consigo ou com 
os outros: “Não sou uma pessoa muito paciente, me parece. Sem ti talvez seria 
menos” (p. 18); “Vacinaste-me, Olga, contra o menosprezo dos outros por seus 
defeitos ... e me tens ajudado também a conviver com meus defeitos sem ficar 
obcecado, com uma naturalidade que – ignoro o que pensarão os moralistas 
– me parece saudável” (p. 42-43). Nesta mesma linha menciona também:

... me ensinaste a ir um pouco além de ti e de mim. Me ensinaste a não me 
envergonhar dos outros, ou pelo menos, de tentá-lo. ... me fizeste pensar 
nas pessoas e no fato de que cada um é como é (Espiñas, 1988, p. 39);

... descobri que devia respeitar as diferenças. E não só as diferenças 
daqueles que tenho perto de mim ... como também as diferenças com 
qualquer pessoa e esta aceitação só se pode conseguir, se não somos 
santos na essência ... todos nós somos singulares comparados com os 
demais (Espiñas, 1988, p. 41-42);

 É preciso ter presente, que dependendo do grau e da natureza da 
deficiência, os problemas a resolver surgem em cada novo estágio do ciclo vital. 
E as soluções nem sempre serão as mesmas que serviram para pessoas da 
família sem deficiência.

 A família não se deve deixar engolfar pela superproteção em relação à 
pessoa com deficiência, tornando-se uma família aglutinada. Glat (1989, p. 147-
148), citando literalmente a Perske (1972), aborda esta questão:

A superproteção ameaça a dignidade humana, e faz com que essas pessoas 
sejam impedidas de experimentar as situações de risco da vida cotidiana 
que são necessárias para crescimento e desenvolvimento humano normal. 
... Negar a qualquer pessoa sua cota justa de experiências que envolvam 
risco, é mutilá-las ainda mais para uma vida saudável.

 Outro autor lembra que familiares e profissionais que trabalham com a 
pessoa com deficiência devem estar alertas “para não diminuir seu campo de 
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possibilidades de escolha, e sua responsabilidade em fazer estas escolhas. 
Uma restrição do campo de possibilidades ocorre quando o profissional – ou 
familiar – toma decisões pelo indivíduo que este poderia perfeitamente tomar 
sozinho” (Kroeff, 1987, p. 170). Uma oposição temática que pode surgir em 
famílias com pessoas com deficiência, e que deve ser superada, é entre proteção 
versus superproteção. Bastante frequente, a superproteção pode ter várias 
motivações, a mais comum partindo de um desejo sincero de ajudar a pessoa 
com dificuldade, sem perceber que a proteção exagerada acaba por trazer 
empecilhos adicionais ao desenvolvimento da pessoa com deficiência. Kroeff 
(s/d), em texto de orientação para pais, oferece auxílios simples para entender 
e superar esta oposição, a partir de uma pergunta básica: A pessoa não pode 
fazer o que estou fazendo por ela?, definindo proteção, quando a resposta é 
“não pode” e superproteção, quando a resposta é “pode”. A seguir, oferece mais 
quatro perguntas para estimular os familiares a seguir lidando com a questão: 
“Experimentei para ver se ela não pode fazer o que eu acho que ela não pode 
fazer? Tentei ensiná-la a fazer o que não sabe fazer? Reviso periodicamente se 
ela pode ou não fazer o que penso que não pode, e tento ensiná-la se vejo que 
não pode? (p. 3). Respostas negativas a estas perguntas levariam a classificar 
as atitudes e ações dos familiares como superprotetoras.

 Também não se pode ir para o extremo da negligência em relação a esta 
pessoa, tornando-se preponderante o distanciamento familiar ou, ainda, de 
negligenciar outros membros da família sob a alegação de que não necessitam 
tanto de atenção e cuidados como a pessoa com deficiência. Outro risco a ser 
evitado é o de a pessoa com deficiência se transformar em bode expiatório 
das mazelas da família, sendo culpada de suas dificuldades ou falta de 
desenvolvimento.

 Um especial cuidado deve ser desenvolvido quanto a questões de limites e 
hierarquia. Não se deve permitir que a pessoa com deficiência, adquira privilégios 
além dos necessários para colocá-la em posição o mais semelhante possível 
aos dos demais membros da família, cuidando também que os limites entre os 
subsistemas não sejam demasiados porosos ou rígidos.

 A chegada à adolescência de uma pessoa com deficiência pode trazer 
novas dificuldades, já que a pessoa pode não conseguir fazer frente às novas 
exigências deste estágio vital. Brown (1995) lembra que: 

Grande parte do tumulto deste estágio se centra nas dificuldades de cumprir 
a tarefa do ciclo de vida de independização mútua de pais e filhos. Essas 
dificuldades surgem porque, embora os adolescentes estejam entrando 
na fase adulta, eles ainda precisam viver numa família em que se sentem 
alternativamente tratados como adultos (quando há um trabalho a ser feito) 
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e como crianças (quando eles querem fazer alguma outra) (p. 402).

 Muitas vezes, a pessoa com deficiência, apesar de estar na adolescência, 
não tem condições de começar a assumir tarefas de adulto, mesmo quando 
este é seu desejo. É o caso de deficiências graves, evidenciadas nos títulos de 
livros já mencionados: A criança que nunca cresceu (Buck, 1950, In Buscaglia, 
1993) e O filho eterno (Tezza, 2009). Somam-se então as dificuldades normais 
da adolescência às deficiências específicas que complicam a passagem pelo 
período e a habilidade ou inabilidade dos protagonistas que tentam lidar com 
esta fase (pais, filhos, outros familiares e profissionais).

 A pessoa com deficiência e o subsistema fraterno

 Powel e Ogle (1992), que escreveram um livro sobre irmãos, considerando 
a deficiência em um deles, concordavam com a necessidade de uma atenção 
especial a eles, pois “todos os irmãos de deficientes expressam uma série de 
preocupações especiais que têm consigo mesmos, com suas famílias, com 
a comunidade e com o futuro” (p. 78). Segundo eles, as preocupações se 
centravam principalmente em seis temas: o próprio irmão com deficiência, os 
pais deles, eles mesmos e seus amigos, a comunidade e a escola e a idade 
adulta de seus irmãos. Propugnam por programas comunitários continuados que 
poderiam ajudar a diminuir os problemas vivenciados pelos irmãos, permitindo-
lhes expressar suas preocupações e encontrar auxílio para um adequado 
encaminhamento das mesmas. 

 Deve-se estar atento à possibilidade de que irmãos assumam 
demasiadamente funções parentais, frente ao irmão com deficiência. Até 
certo ponto, assumir estas tarefas será inevitável, principalmente quando é 
grande o grau de deficiência. Contudo, isto não pode ocorrer em detrimento do 
desenvolvimento dos irmãos não deficientes. Não deve ser uma sobrecarga para 
eles. Segundo Powel e Ogle (1992), com ressalvas adequadas, os irmãos podem 
fornecer um modelo apropriado para o seu irmão com deficiência, reforçando 
atitudes e interações positivas, ajudando no seu aprendizado e na generalização 
de habilidades aprendidas para outros ambientes. 

 A temática da pessoa com deficiência pode tornar-se um assunto tabu 
nas famílias, a tal ponto que os irmãos podem não ter conhecimentos claros 
das dificuldades de um de seus membros. Não ter conhecimento claro e não 
falar sobre a deficiência acrescenta dificuldades à fratria: “Os irmãos e irmãs 
sentem-se embaraçados ao mencionar a deficiência, sem saber como falar dela 
a seus companheiros. Sua vergonha pode, também, ocasionar o retraimento e 
o não dito” (Meynckens-Fourez 2000, p. 187). Essa autora é taxativa sobre a 
necessidade de a deficiência não se tornar um segredo: “a verdade liberta e o 
silêncio aprisiona” (p. 187).
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 Os pais devem estar muito atentos a dificuldades que os outros filhos 
possam desenvolver devido a haver um irmão com deficiência, especialmente 
com relação a sentimentos ambivalentes. Trazer estas dificuldades à superfície 
e ajudar a compreendê-las e resolvê-las é uma das atribuições dos pais. Os pais 
também não devem ver tudo o que acontece entre os irmãos a partir da ótica da 
deficiência. Lembrar que sentimentos negativos e ambivalentes, disputas, brigas 
e ciúmes e sentimentos de culpa, são comuns entre irmãos, mesmo quando não 
há nenhuma deficiência em algum deles. Estas questões podem se acentuar 
quando existe alguma deficiência e os pais devem manter-se equilibrados nestas 
questões.

 A época da adolescência pode ser particularmente sensível. As dificuldades 
de uma pessoa com deficiência podem se tornar mais marcantes em suas 
implicações a partir da adolescência, quando os demais irmãos estão tomando 
decisões sobre estudos futuros, profissão, vida afetiva e sexual. Tensões podem 
exacerbarem-se no polo autonomia-dependência.

 A pessoa com deficiência ser o primogênito ou o caçula dos irmãos cria 
situações especiais. No primeiro caso, pode ser que as funções de cada um se 
invertam rapidamente. O caçula virá a exercer funções de irmão mais velho, e este 
assumirá posições de irmão caçula. Isto nem sempre ocorre sem dificuldades, 
ciúmes, atritos e disputas, inclusive entre os pais, que podem reviver a cada 
momento mais tenso a dor do nascimento do primogênito com deficiência. Um 
caçula que desenvolve sentimentos de culpa por estar ultrapassando o irmão, 
pode restringir seu desenvolvimento pessoal. No segundo caso, quando é o caçula 
o membro com deficiência, o irmão mais velho pode sentir-se sobrecarregado ou 
culpado por não conseguir desempenhar o que considera apropriado para si. Um 
exemplo disso: “Um irmão mais velho queria, a todo preço, ensinar seu irmão 
caçula a andar, mas ele era incapaz de responder a esta expectativa. Ninguém 
lhe tinha comunicado da deficiência, até o dia em que uma criança estranha à 
família contou-lhe a verdade” (Meynckens-Fourez 2000, p. 186). 

 Apesar de ser uma temática difícil, as diferenças entre os irmãos devem ser 
reconhecidas e trabalhadas pelos pais, sem exagerar nem minimizar deficiências 
e suas implicações. A deficiência é uma realidade e a pessoa com deficiência 
e seus irmãos devem reconhecê-la e conviver com ela, sem que isto seja um 
empecilho ao desenvolvimento máximo de todos os membros da fratria e sem 
desconsiderar os limites que ela impõe.

 A idade adulta e a saída de casa dos irmãos voltam a trazer questões 
difíceis ao irmão com deficiência e a seus pais. Pode ser um novo período de 
tensão a testar a capacidade que a família desenvolveu – ou não - de lidar com 
a questão da deficiência. Diz a autora já mencionada anteriormente: “O direito 
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reconhecido aos filhos normais de viverem sua vida – da mesma forma que 
aos outros membros da família – permite que eles possam sentir-se liberados 
para viverem sua própria vida de forma adequada” (Meynckens-Fourez, 2000, p. 
197).

 A pessoa com deficiência e sua família na comunidade

 Ao se trabalhar a questão da pessoa com deficiência, além da própria 
pessoa e de sua família nuclear, também deve ser considerada a família extensa 
e a comunidade na qual ela está inserida. Como bem ressalta Bell:

Os sistemas dos quais nos ocupamos não são fechados, sempre estão 
incluídos em outros mais amplos, dos quais recebem em certa medida 
suas normas e estruturas ... a família participa em muitas outras redes de 
relações e que também estas últimas podem estimular e manter os conflitos, 
ou limitá-los e corrigi-los (1981, p. 254).  

 A comunidade deve ter uma sistemática de acompanhamento e auxílio aos 
pais de crianças com deficiência, pois como lembra Meynckens-Fourez (2000) eles 
vivem “muito dolorosamente” determinadas situações e “se recriminam em silêncio”, 
tendo muitas dúvidas sobre o acerto de suas atitudes para com os filhos. Diz a 
autora que é “... neste aspecto que as intervenções familiares, ou a participação em 
grupos ou em associação de pais, parecem ser muito úteis” (p. 188).

 Espiñas (1988) fala da dificuldade de expor a deficiência à comunidade:

... quando começamos a ir contigo pela rua, era um tanto penoso para nós. 

... Porque é inevitável que as pessoas não tirem os olhos de ti. ... É um 
desconforto que só se cura com a repetição. ... A sociedade era mais cruel, 
mais injusta, porque estava menos informada (p. 35-36).

 A família pode exercer um papel transformador na comunidade onde se 
acha inserida, caso ela tenha aprendido a lidar de uma forma adequada com 
a questão da deficiência de algum de seus membros. A comunidade deve ser 
mobilizada para que sejam feitas as adaptações necessárias para o crescimento 
da pessoa com deficiência. Esta transformação devido à deficiência de uma 
pessoa deixará a comunidade mais preparada para receber outras pessoas que 
tenham que vivenciar a mesma situação. E a comunidade deve ajudar os pais 
a resolver uma questão crucial exposta por Espiñas: “... o problema que mais 
costuma angustiar os pais. Que será de nossos filhos subnormais quando nós já 
não estivermos neste mundo?” (1988, p. 82).
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 Uma ilustração literária das dificuldades e implicações da deficiência 
numa família 

 No conto O anão, de Lya Luft (2008), que traz o relato de uma criança de 
dez anos sobre o impacto do seu nanismo em sua comunidade, em sua família e 
em si mesma, é uma impressionante peça didática das vivências sofridas a partir 
de uma deficiência (as citações a seguir são deste conto). Todos os sistemas 
são abordados, começando pelo subsistema escolar e comunitário, quando um 
colega repete o que outro lhe gritara, no início do conto: “meu pai disse que você 
não foi parido, foi cagado!” (p. 23), e o que isto provoca no menino do conto: 
“estes insultos me fortalecem, fortalecem o meu ódio. Minha tristeza também, 
eu choro muito, escondido” (p. 23). Ele reconhece: “É um sacrifício ir à escola. 
Os meninos são brutos e grandalhões, e acham graça de mim, ou têm medo da 
minha esquisitice” (p. 26).

 No decorrer do conto, o menino vai mencionar muitos episódios que são 
exemplificações do rechaço paterno: “Procuro até evitar que me note, porque 
sempre tem para mim uma palavra dura, um gesto de desprezo, um olhar gelado” 
(p. 23); “... senta-se à minha frente na mesa, e mal me olha. Rosna um bom-
dia e enfia a cara no jornal. Para não me ver, imagino” (p. 24-25); “a qualquer 
falta minha, reclama aos gritos: - seu porco, sujando a toalha ao redor do prato, 
parece que um porco comeu aí” (p. 29); “ele bate em tudo porque não pode bater 
em mim. Sou pequeno demais” (p. 32). Resume o protagonista do conto:

... meu pai é a pessoa maior de todas. E não gosta de mim – na verdade 
acho que sente horror e repugnância. Não aceita que alguém como ele, tão 
alto, poderoso, importante, que cuida da saúde, faz ginástica e corre nos 
fins de semana, tenha produzido um filho desses (p. 25-26).

 O subsistema parental/casal também é abordado no conto: “As brigas deles 
quase sempre giram em torno de mim” (p. 24); “quando está zangado, o que é 
quase o tempo todo, ele nunca diz nosso filho, sempre seu filho, com se eu fosse 
só dela. A filha é dele; o porco é dela” (p. 30); “Você tem de aceitar a realidade, 
mulher! Seu filho é anão. Ele não vai crescer, não vai ser o rapaz bonito que você 
queria” (p. 24); “A culpa é sua! Além de me parir essa coisa, você o trata como 
se fosse um príncipe. Que família nós somos, que família!” (p. 32). 

 Como compensação, surge a superproteção materna, além da manifestada 
por profissionais: “Minha mãe a meu lado quer me agradar e prepara meu pão 
com geleia, que corta em pedacinhos como se eu, além de anão, fosse incapaz” 
(p. 24); “...eles (os profissionais) me tratam como se eu fosse um bebê” (p. 30); 
“... mãe não conta, porque me pariu e me ama com aquele amor aflito e culpado” 
(p. 24).

A Pessoa com Deficiência e o Sistema Familiar - P. Kroeff

Revista Brasileira de Terapia de Família, 4(1), julho, 2012 (67-84)



81

 Também o subsistema fraterno é abordado, ao mencionar tentativa de 
contato da irmã, aparentemente carinhoso, mas que o fere: “E daí, baixinho” (p. 
24); e no que imagina ser a imagem que a irmã tem dele: “acho que para minha 
irmã eu sou um tipo de animal de estimação da casa” (p. 24).

 O autoconceito e a autoestima do personagem do conto e sua solidão são 
mencionados muitas vezes: “... sou pequeno demais. Pequeno sem remédio. 
Pequeno e deformado” (p. 23-24); “... sou daqueles anões feiosos ... nada em 
mim é bonito” (p. 25); “... só porque existo ofendo os outros” (p. 26); “... preferia 
não existir” (p. 27); “Eu não crio problemas. Eu já sou um problema” (p. 27); “... 
não tenho a quem abraçar” (p. 30).

 Nesse conto de Lya Luft (2008), o resultado final de viver neste sistema 
disfuncional é a fuga através da loucura, o personagem adquirindo poder ao 
transformar-se no porco tantas vez mencionado pelo pai: “levantei os olhos para 
ela, sacudindo meu rabinho retorcido ... saí em disparada pela casa, esbarrando 
nos móveis, nas pernas das pessoas atônitas, guinchando feito louco” (p. 32).

 Este conto realça literariamente as dificuldades que podem enfrentar 
as pessoas que convivem com alguma deficiência, caso não convivam com 
uma família e uma comunidade que desenvolveu a capacidade de conviver 
adequadamente com a diferença e a deficiência. É importante que estas pessoas 
e suas famílias tenham disponíveis serviços que possam ajudá-las a compreender 
o que está acontecendo e como viver suas vidas sem tanto sofrimento e sem 
comprometer a felicidade que deve estar acessível a todas as pessoas, tenham 
ou não uma deficiência.

 Considerações finais

A primeira manifestação de meu coração, quando eu soube que ela seria 
sempre uma criança, foi a velha pergunta que todos nós fazemos frente a 
um sofrimento inevitável: “Por que tinha de acontecer comigo?” Para esta 
pergunta não podia haver resposta, e de fato não houve nenhuma. (Buck, 
1950, In Buscaglia, 1993, p. 31).

 A pergunta da frase em epígrafe é típica dos pais que têm um filho 
com deficiência. E como o assinala Buck (1950, In Buscaglia, 1993), não há 
resposta para esta pergunta, e os pais que não são capazes de ir além deste 
questionamento só encontrarão desânimo e frustração. Diz Espiñas:

Não tem sentido que nos perguntemos “por quê aconteceu conosco” se 
ao mesmo tempo não nos perguntamos “por que aconteceu contigo?” E 
se nos fazemos vez por outra as duas perguntas, a resposta deve ser 
forçosamente inútil, e é substituída pela serena aceitação do acaso da vida. 
O acaso, pois, nos uniu. (1988, p. 18)
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 A verdade é que, em geral, não se considera que faz parte da vida a 
imprevisibilidade e o sofrimento. É o que lembra Carvalho (2010) no livro em que 
relata sua convivência com a deficiência:

Antes de começar a viver, é como se você assinasse um contrato. Uma 
das cláusulas diz que você ... vai amar, sorrir, ser feliz. ... Só que também 
faz parte do acordo ... condicionantes: ... perder o chão quando menos 
se espera ... desejar que não exista dor. Está tudo lá, no contrato desse 
imprevisível negócio, a vida (Carvalho, 2010, p. 10). 

 É especialmente importante não fazer confusão entre limitações em alguma 
ou diversas áreas e incapacidade completa ou inferioridade, que seria sucumbir 
às implicações da incapacidade para além das áreas realmente afetadas (Vash, 
1988; Telford & Sawrey, 1978). Os reais limites da incapacidade que a pessoa 
apresenta devem ser estabelecidos na prática, conforme advoga Vash (1988), 
por “suficiente experiência”, não se baseando exclusivamente em teorias ou 
generalizações que não levam em conta as particularidades de cada pessoa.

 Apesar de não se poder generalizar em questões de deficiência, devendo-
se examinar as implicações da mesma em cada pessoa, “não é necessário nem 
recomendável aceitar sequelas incapacitantes tais como, não trabalhar, não ter 
amigos, não ter vida sexual, não se divertir”, como ressalta Vash (1988, p. 152). 
Essa autora insiste na necessidade de “transcender” a deficiência, escapando do 
que ela define a “armadilha mente-corpo” que ao “... desconsiderar ou negar um 
aspecto espiritual da vida humana3 é particularmente danoso às pessoas cujas 
mentes e/ou corpos são deficientes.” (p. 86). É o mesmo argumento brandido 
com ênfase por Frankl (1991), o criador da logoterapia, que insiste em que só 
se pode avaliar o ser humano na sua totalidade, ultrapassando o valor parcial 
da “utilidade” como único a ser levado em conta. A pessoa humana só pode ser 
avaliada pelo valor de “dignidade” que lhe confere sua dimensão exclusivamente 
humana, que é mais abrangente e superior às dimensões física e psíquica e do 
valor de “utilidade” que possa ou não ter o corpo ou a mente de uma pessoa. 

 

 3 Deve-se evitar o equívoco frequente de fazer equivaler o termo espiritual a religioso. Scheler 
(1984) chega a dizer, ao falar de espírito, que “poucas vezes se cometeram tantos abusos com uma 
palavra” (p. 55). Este autor afirma que ter um espírito é o que dá ao homem um lugar especial no 
cosmos, permitindo-lhe uma independência ou autonomia existencial frente à pressão do orgânico 
vital, dos impulsos, do meio circundante. Para ele, este conceito compreenderia o que os gregos 
antigos chamavam de razão, mas também a intuição de fenômenos primários, englobando também 
atos emocionais e volitivos como, entre outros, a bondade, o arrependimento, o amor, a veneração. 
Seguindo a Scheler, esta é a visão de Frankl (1991).
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Morte Súbita e Viuvez Precoce - O Atendimento Individual e a 
Terapia Familiar Após o Trauma1

Cynthia Ladvocat2 

 Resumo

 O trabalho apresentado no Congresso Brasileiro de Terapia Familiar visa 
demonstrar, sucintamente, como o enfoque winnicottiano é um forte suporte 
teórico para o atendimento de urgência a um homem e sua filha frente ao luto 
a partir da perda da esposa e mãe. Inicialmente foi necessária a avaliação da 
filha, que incluiu o pai em algumas consultas. Somente depois de verificado que 
a menina estava em processo de elaborar a perda recente da mãe é que foi 
possível para o pai iniciar seu processo. A morte da esposa pôde ser entendida 
a partir de outras perdas vividas pelo paciente na sua família, o que o ajudou a 
recuperar o desejo de viver.

 Palavras-chave: morte súbita; trauma; psicoterapia individual; terapia familiar.

Sudden Death and Early Widowhood - The Individual Psychotherapy 
and Family Therapy After Trauma

 Abstract

 A paper presented at the Brazilian Congress on Family Therapy briefly shows 
how the Winnicott focus has been a strong technical support for emergency help 
to a man and his daughter facing the loss of their wife and mother. At first it was 
necessary an evaluation of the daughter, accompanied by the father in some 
sessions. The father was taken into the process only after it was considered that 
the girl would be able to overcome her recent mother’s death. The wife’s death 
could be understood through other losses suffered by the patient in his family, 
and this helped him recover the will to live.

 Keywords: sudden death; trauma; individual psychotherapy; family therapy.

       “O trauma é a destruição da pureza da experiência individual por uma 
       demasiada intrusão súbita de fatos reais. A família fornece à criança 
       que cresce uma proteção quanto ao trauma” (Winnicott, 1965).

 

 1 Tema apresentado na Mesa Redonda do VIII Congresso Brasileiro de Terapia Familiar, Gram-
ado, Porto Alegre, 2008.
 2 Mestre em Psicologia PUC-Rio; Presidente da ATF-RJ (2002-2006); Presidente da Associa-
ção Brasileira de Terapia Familiar (2008-2010); Membro da European Family Association e Membro 
Docente da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro.
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Introdução

 Donald Winnicott (1896-1971), pediatra e psicanalista inglês, ressalta 
a atenção para um novo olhar sobre o desenvolvimento infantil ao enfatizar a 
relação mãe-bebê, considerando que não existe um bebê sozinho. Ele chama 
a atenção dos teóricos da época para além do intrapsíquico, para a relação 
interpessoal. Esse autor atesta que a mãe é a pessoa mais adequada para 
cuidar do bebê, pois é quem pode atingir o estado de preocupação materna 
primária, sem ficar doente. Assim um ambiente suficientemente bom permite ao 
bebê existir, ter experiências e construir um ego, dominar as pulsões e enfrentar 
dificuldades. O ambiente suficientemente bom permite que o bebê desenvolva 
seu self e alcance as satisfações, ansiedades e conflitos apropriados de cada 
estágio. Se as dificuldades inerentes à vida ocorrem com mais intensidade do 
que a criança pode suportar, surgem mecanismos de defesa primitivos e um 
falso self. 

 Donald Winnicott é o autor mais lido entre os psicanalistas filiados à 
International Psychoanalytical Association e é também uma referência para os 
pioneiros em Terapia Familiar, pois desenvolveu suas teorias a partir da observação 
da criança no seu ambiente familiar; sendo por isso importante o estudo de sua 
vasta obra entre os anos 40 e 70. Portanto a autora resgata Winnicott como 
referência teórica psicanalítica para a compreensão dos fenômenos vinculares 
da dinâmica familiar. 

 Primeira entrevista

 A autora apresenta um estudo de caso clínico, que envolve João, um homem 
de 40 anos e sua filha Maria, com oito anos, além dos avós e da tia paterna (os 
nomes e fatos estão modificados para preservar a identidade da família). João 
busca atendimento com desespero, apresentando uma depressão reativa logo 
após a morte de sua mulher. Ele precisa contar em detalhes sobre a inesperada 
morte da esposa, que o levou à depressão e à paralisação de seus projetos de 
vida. João, muito abatido, relata que a esposa e a filha estavam animadas com a 
compra de uma casa de praia e planejavam no final de semana a decoração da 
nova moradia de veraneio. Na sexta-feira anterior, João recebe um telefonema 
da empregada, pois sua mulher passava mal em casa. Ele não acredita que 
possa ser algo grave e resolve buscar Maria no colégio. Mas, ao entrar em 
casa, já encontra sua esposa desfalecida, vítima de um ataque cardíaco. Ela 
não recupera mais a consciência, morrendo logo em seguida. João então se vê 
subitamente sem a esposa e consequentemente com uma casa para administrar 
e uma filha pequena para cuidar. 
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 Por um mês a avó paterna assume temporariamente a casa e a neta, mas 
retorna à sua casa, pensando que desta maneira o seu filho pudesse voltar a 
sua rotina. Entretanto, João até piora de sua depressão, não consegue retornar 
ao trabalho e solicita seu desligamento da empresa. Ele sente-se paralisado, 
desorientado e sem condições de cuidar da filha. Passa quase todo o dia deitado 
na cama, levantando-se com muito custo para as refeições. Um terapeuta amigo 
da família faz contato com João e sugere uma terapia familiar.  

 Apesar de seu grande sofrimento e luto, ele traz como queixa principal a 
reação de Maria à morte da mãe e solicita atendimento somente para a menina. 
João percebe a filha insensível à falta de sua mãe, ela não demonstra tristeza, nem 
ao menos chora quando algo sobre a morte da mãe é mencionado. João conta 
que Maria não foi excluída da visão da mãe morta e dos rituais de sepultamento. 
O pai estranha suas reações, pois a filha não parece estar desesperada, ou 
triste e nem ao menos chora, reações às quais ele está sofrendo muito. Maria 
havia retornado às aulas no colégio logo após a morte da mãe e quando chega 
em casa faz seus deveres, brinca com as amigas no play, cantarola ao acordar, 
ajuda na arrumação da casa, assiste televisão, alimenta-se bem, cuida do seu 
quarto, mexe nas roupas e cosméticos da mãe e age como se nada tivesse 
acontecido. E ainda havia concordado com o retorno da avó a sua casa, alegando 
que poderia ficar sozinha sem problemas junto de seu pai e da empregada.

 Para Winnicott (2005), o terapeuta deve avaliar a desorganização da família 
frente a um paciente que sofre de alguma patologia após um trauma para que 
sua ajuda possa ser a mais adequada possível. E deve tentar compreender os 
fatores subjacentes ao problema manifesto. Para tratar da depressão de um 
pai o foco deve ser naquilo que o está preocupando. E se for um filho, o pai 
deve trazê-lo. Entretanto não é suficiente apoiar a preocupação manifesta. O 
terapeuta deve focar na elaboração do luto para tratar da depressão, que é o 
principal problema.

 Segundo Winnicott (1988), as crianças que perdem um dos pais sofrem 
consequências profundas que afetam seu desenvolvimento. Podem experimentar 
dificuldades em formar laços íntimos e podem carregar temores de separação 
e abandono. Porém, a depressão de um pai não afeta de forma tão severa o 
desenvolvimento de uma criança que já tem uma relativa autonomia. Para o 
analista uma condição de ajuda é uma aceitação da depressão e não a ânsia 
em curá-la, motivo pelo qual não deve tentar o impossível. Ele deve acolher 
o paciente, trabalhar os sintomas da depressão, mesmo que esteja com 
o foco no problema apresentado. Na terapia, a criança passa a reviver seus 
relacionamentos com as pessoas a quem é afeiçoada. O terapeuta se identifica 
temporariamente com a criança, assim como a mãe se identifica com o filho. 
Com a falta e o afastamento da mãe, uma criança passa por reações e colapsos 
ambientais (Winnicott 2005). 
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 Nessa primeira consulta, a terapeuta escuta a dor desse homem e coloca 
que João e Maria, pai e filha, sofreram um trauma pela súbita morte da esposa e 
da mãe. E que o luto demanda um tempo, cuja elaboração pode ser tratada no 
processo terapêutico. João traz como queixa principal o desejo de que sua filha 
seja tratada. E segundo o referencial winnicottiano, deve-se atender aquilo que 
um paciente apresenta como a sua grande preocupação. Por isso a terapeuta 
escuta empaticamente a história da família e decide acatar a demanda para o 
atendimento de Maria, sugerindo que João traga sua filha na segunda consulta.

 Segunda entrevista com João e Maria

 No caso clínico em questão o processo tem como foco inicial o impacto 
da morte súbita na família. João comparece com Maria, uma menina 
simpática, educada, tímida e contida, que responde às perguntas da terapeuta 
objetivamente. Ela relata sobre sua escola, seus amigos, a sua nova casa de 
praia. A terapeuta pergunta como pode ajudá-la, Maria responde: meu pai deve 
ter contado que minha mãe morreu no mês passado... (sic). A terapeuta confirma 
e pergunta como está sua vida desde a morte da mãe. Maria tenta dissimular 
seus sentimentos e diz: agora... que ela não está mais em casa, as coisas vão 
ser diferentes, mas eu estou bem (sic). O pai acompanha atentamente com um 
semblante de muito sofrimento e dor. A terapeuta pede que Maria fale como será 
a vida deles agora. Maria, com calma, conta: foi bom comprar as coisas para 
a casa nova. Minha mãe estava feliz e no dia que passou mal, a casa estava 
cheia de sacolas com as coisas novas. Eu estava na escola, e quando cheguei 
em casa, vi minha mãe deitada no sofá da sala e muitas pessoas em volta, logo 
depois ela morreu. Eu fiquei no meu quarto... foi esquisito ver todos chorando 
e eu não conseguia entender como ela podia estar na sala e morta... (sic). A 
menina demonstra um controle imenso para conter sua emoção. A terapeuta 
pergunta como ela se sente ao contar sobre a morte da mãe. Ela nada responde, 
fica calada, mas de repente, sua fisionomia se altera, seus olhos se enchem de 
lágrimas e ela começa a chorar baixinho. 

 O pai, frente ao choro da filha, abaixa a cabeça e começa a soluçar sem 
controle, em um pranto gutural e sussurra: eu não aguento... não sei o que 
fazer... não posso viver assim... não suporto mais (sic). Ao ver essa cena, a 
menina interrompe seu choro subitamente, enxuga suas lágrimas e tenta se 
recompor, desviando o olhar do seu pai. Maria passa a falar com a terapeuta de 
forma firme, negando a emoção anterior e conta que a nova casa ficará bonita, 
que seus avós, tios e primos poderão viajar todos juntos nos finais de semana. 
Dirige-se ao pai e como se estivesse alegre, pergunta: oba... pai, vou poder 
levar minhas amiguinhas para a casa de praia? (sic). João, frente à reação de 
Maria, perplexo levanta a cabeça olha para a terapeuta, olha para a filha e nada 
responde. A terapeuta coloca que percebe a dor de ambos, mostrando que cada 
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um revela a sua maneira de expressar os seus sentimentos. Acolhe o sofrimento 
de ambos e diz que o pai se contém por preocupação com a filha. E que Maria, 
por sua vez, se contém por medo de perder também seu pai.

 Para Winnicott (1988) quando a criança se desenvolve bem ela começa 
a se preocupar consigo mesmo e com os resultados do amor, ou seja, com 
os impulsos instintivos destrutivos. A depressão faz parte do crescimento e da 
saúde no desenvolvimento emocional. A aquisição de um sentimento de culpa 
com relação aos impulsos destrutivos que acompanham o amor é seguida do 
processo de reparação.  

 Uma criança como Maria que perde a mãe nessa idade de oito anos pode 
desenvolver uma série de reações que afetam o seu desenvolvimento. Seu 
comportamento de inibição de seus sentimentos revela um processo de negação 
pelo sofrimento pela morte da mãe, a qual Maria era muito ligada.  

 Sessões seguintes com pai e filha

 A menina, muito inteligente e sensível, percebe a depressão do pai e ela 
por defesa, nega a morte. Está assustada e impressionada com o desespero do 
pai. E sua reação de negar seu sofrimento é uma maneira de tentar preservar 
o pai, que mergulhado no seu luto também não está presente. A morte para as 
crianças na idade de Maria se revela por uma ausência da referida pessoa, mas 
que pode voltar magicamente a qualquer momento. Para os adultos, a morte é 
o fim de um relacionamento, que não tem volta. Portanto, João não consegue 
enxergar seu futuro, e para Maria, na sua negação da dor, a vida continua como 
se fosse a mesma, mas com uma ausência que terá que ser elaborada. Maria 
não pode expressar sua dor, pois seu choro provoca o desespero no pai. Como 
defesa, ela não pensa profundamente sobre o significado da morte. Passa a 
cuidar da casa, como se tentasse colocar as coisas como a mãe havia deixado, 
para que o pai encontrasse tudo como antes. Assim Maria se coloca em uma 
função parentalizada, cuidando do pai, para poder ser cuidada. 

 Nas sessões seguintes a terapeuta sinaliza para ambos que Maria estava 
sofrendo muito com o sofrimento do pai, não podendo ela mesma expressar 
seu choro, sem que seu pai começasse a chorar. João confirma que a filha evita 
chorar. Maria diz que não aguenta ver o pai chorar. O luto passa a ser trabalhado 
por intermédio de desenhos, das fotos, recordação dos momentos felizes de 
antes, sempre deixando um espaço para a evolução dessa família. 

 Maria passa aos poucos a falar da mãe com tristeza, mas com resignação. 
Ela recupera, naturalmente, a expressão de seus sentimentos. Passa a 
conversar com o pai sobre a perda da mãe e a poder chorar, sem se importar 
tanto com a consequente emoção do pai, já um pouco mais controlada. João 
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se percebe bastante aliviado e, ao mesmo tempo, ainda perplexo de como a 
filha reage positivamente às intervenções terapêuticas. João diz que a terapia 
ajuda à filha, mas ele próprio não acredita que possa viver como antes. E conta 
que sua irmã, sua mãe e seu pai têm dado muito apoio, mas que ainda sente 
um grande desânimo. Maria diz que seu pai gostava muito da mulher dele e o 
surpreende dizendo: pai... eu ainda tenho oito anos, ah tudo bem, quase nove, 
mas ainda preciso que você cuide de mim... sei que você é diferente da mamãe, 
mas eu também gosto muito de você... (sic). João se emociona e a abraça de 
uma maneira, como há muito ou talvez nunca tenha feito. 

 Na semana seguinte ele vem sozinho, alegando que sua filha havia dito que 
precisava estudar para uma prova. A terapeuta entende que talvez ela preferisse 
que seu pai fosse à terapia sozinho. João diz: eu queria que ela viesse, me 
preocupo com Maria, mas talvez ela pense que eu preciso de mais ajuda do 
que ela, será? (sic). Para Winnicott (1994), existe esperança nos casos em que 
a depressão assume a forma da preocupação com algo, pois assim temos uma 
porta de entrada. 

 Nessa entrevista, João relembra todos os momentos felizes de seu 
casamento, e ainda precisa contar como foi estranha a morte da mulher, que 
nunca havia tido algum problema de saúde. Ele fala de seu desespero, de como 
ele próprio se sente mal, dorme mal, está apático e sem saber o que fazer de sua 
vida. Falar, repetir e relembrar é sua necessidade. No fim da consulta, João já se 
mostra mais aliviado antes de tentar solucionar o que o preocupa. Ele concorda 
em ter algumas sessões individuais, mas diz que prefere deixar essa questão em 
aberto, ou seja, gostaria que a qualquer momento possa trazer Maria novamente 
para o atendimento. A terapeuta concorda e diz que na terapia familiar está 
implícito que todos podem se beneficiar, ora sozinhos, ora em conjunto, e que 
talvez, os avós e a tia possam ajudar no processo. 

 Sessões individuais de João

 João diz que será muito bom poder vir sem Maria, dado a sua preocupação 
no que poderia ou não dizer. Ele ainda não havia compreendido o porquê a 
filha escondia o que sentia, o porquê não contava o quanto sentia falta da mãe. 
João retorna ao assunto da morte da esposa, e de como não esperava que isso 
acontecesse. João relata novamente todos os detalhes do funeral, do retorno à 
casa e das coisas da mulher que ele não ousa mexer. Ele precisa expressar sua 
dor, revivendo os momentos tristes da morte e do vazio de sua vida. Conta como 
sua mulher cuidava bem de Maria e da casa, sem saber como dar seguimento 
a uma rotina diária. Para Winnicott (1988), as pessoas que viveram um trauma 
precisam contar o fato traumático muitas vezes. O trauma é uma intrusão e 
provoca uma paralisia na vida emocional do indivíduo.
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 João reluta em buscar um novo emprego, não se sente com condições para 
trabalhar, preferindo ficar em casa. Seus pais e sua irmã estavam preocupados 
com ele, pois já havia passados seis meses e ele ainda não reagia. João conta 
que abre o armário para tocar nas roupas da esposa, mantendo tudo como se 
ela ainda estivesse viva. E revela que está tendo reações de ansiedade e pânico 
à noite, com constantes crises de choro, sem saber lidar com a solidão. Traz sua 
angústia e se questiona em que uma terapia poderia ajudá-lo, pois seu problema 
é a falta de alguém que não voltará mais. O luto, a depressão e o não retorno 
a um trabalho passam a acarretar problemas financeiros para a sua vida. João 
estava sem rumo e sequer conseguia ler os jornais em busca de oportunidades. 
A falta de perspectiva em recuperar estabilidade financeira e emocional leva 
a outros problemas em casa e à impossibilidade de pagar o tratamento. Em 
comum acordo, a família de João é convocada para colaborar no processo.

 Terapia familiar com João, seus pais e irmã

       A família recebe de bom grado o convite para uma sessão familiar. João 
traz seus pais na faixa de 70 anos e sua irmã mais nova. O assunto da morte 
é o tema central, já que sua irmã mais velha era mãe solteira e faleceu quando 
o filho tinha oito anos. Esse menino, hoje com 15 anos vive com a irmã mais 
nova, que é divorciada e tem duas filhas gêmeas de seis anos de idade. O 
sofrimento pela morte da irmã anos atrás ainda abatia todos da família. Os pais 
ainda não haviam se conformado, mesmo passados já quase sete anos. Essa 
irmã não deixou claro para a família, com quem seu filho deveria ficar após sua 
morte. João, que na época tinha boa relação com o garoto, ocupava uma função 
paterna. Entretanto, após a morte da irmã ele não se ofereceu para cuidar do 
menino, e traz pela primeira vez, seu sentimento de culpa de não ter na época 
assumido os cuidados do sobrinho. João relata que nunca havia conseguido 
falar com sua irmã mais nova sobre esse assunto. João relembra com tristeza 
que quando sua irmã faleceu, o sobrinho precisava muito de um pai substituto 
por ocasião da orfandade. O fato de o menino precisar dele na morte de sua 
mãe o deixou extremamente ansioso, e a única coisa que ele conseguiu fazer 
foi se afastar da família. Surge na sessão um temor dos pais de João de que a 
morte ronde a família, pois tanto a filha morre quando o menino tem oito anos, 
como João fica viúvo quando a filha tem oito anos. A irmã que possui a guarda 
do sobrinho fala sobre seus receios proféticos de que poderia morrer em dois 
anos, quando suas duas filhas gêmeas chegassem aos oito anos. Ela diz que 
também se sentia culpada, pois imaginava que a irmã doente preferia que o 
irmão acolhesse o menino, mas não havia conseguido conversar com ela sobre 
o assunto. Assim João e a irmã compartilham seus sentimentos, os dois com 
culpa pelo sobrinho: ele por não ter assumido a guarda, ela por ter ficado com 
o menino, mas pensando que o irmão é quem deveria cuidar dele. E como ela 
e a irmã não se davam muito bem, ela pensa que a irmã, mesmo morta, estaria 

Morte Súbita e Viuvez Precoce - C. Ladvocat

Revista Brasileira de Terapia de Família, 4(1), julho, 2012 (85-98)



92

contrariada. A irmã mais nova tem a sensação de ter roubado o menino para ela, 
contra a vontade da mãe. Os pais ficam espantados com essas revelações, mas 
acolhem os sentimentos dos dois filhos. João e a irmã se abraçam, sentindo-se 
unidos nos mesmos sentimentos de culpa, um perdoando o outro, resultando em 
um grande alívio por poder conversar sobre algo tão doloroso. 

 O tema da morte da irmã mais velha passa então, pela primeira vez, a ser 
discutido de forma mais ampla, facilitando a sua elaboração. João pode então 
falar de seu luto e que a morte da irmã e a morte da sua esposa estavam ligadas 
por um viés que João não sabe nomear, por uma culpa que ele, conscientemente, 
não via razão de existir, por um sentimento de vazio que o deixava inerte e 
passivo. Depois de algumas sessões em torno desse tema, a família pode 
concentrar mais na situação presente, abrindo espaço para que a morte da 
esposa de João possa ser discutida, com mais clareza nas suas conexões com 
o passado. Surgem outros temas familiares, colaborando para o sentimento de 
união tão necessário para o desenvolvimento da resiliência da família. Os pais 
e irmã de João trazem as suas sensações de impotência pelo estado de João, 
que não via sentido em fazer contatos profissionais, buscar um novo emprego e 
seguir sua vida. João coloca que foi fraco em não assumir o sobrinho, e agora 
tem menos força ainda para cuidar de Maria. A família se coloca disponível 
para continuar a ajudar nos cuidados da casa e de Maria. Mas João reluta em 
aceitar de bom grado a ajuda de seus pais, dizendo que ainda é ele quem deve 
resolver todas as questões da família. Porém, poder falar de seus sentimentos, 
ajuda João a rever suas autoexigências e a aceitar a visita da família, podendo 
reconhecer que não tem condições de ficar em casa sozinho, principalmente nos 
finais de semana.

 Quando o processo de luto se torna bloqueado, os indivíduos se isolam e 
os relacionamentos se tornam rígidos. O tempo para, os aspectos relacionais 
se fixam na morte, nos fantasmas. Podem surgir na família presságios e 
profecias sinistras, cujas ameaças podem diminuir quando as fontes originais 
destas ansiedades são elaboradas (Winnicott, 2005). Nesse processo familiar, a 
terapeuta trabalha amplamente o tema da morte e fica claro para todos que João 
precisa rever sua história de vida, que precisa se cuidar para cuidar da filha para 
poder reencontrar seu papel de pai. O trabalho de um ano de terapia familiar 
então cede lugar para o início do atendimento psicanalítico individual.

 Atendimento psicanalítico de João

 O processo individual na frequência de três vezes na semana passa a abordar 
seus sonhos e suas ânsias. Para Winnicott (1988), uma depressão pode estar ligada a 
fatos reais, ocorrendo um entrelaçamento da realidade e da fantasia. A depressão de 
João não era somente reativa à morte da esposa, esse luto ainda não elaborado estava 
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ligado a outras perdas na sua história de vida. O tratamento de pai e filha, depois de 
toda a família, pôde se transformar então em um espaço de holding para as angústias 
pessoais de João. Outros aspectos importantes passam a ser abordados no tratamento 
como um todo, porém o presente trabalho tem como foco os temas do trauma da morte 
e da elaboração do luto.

 João recorda-se de que sempre teve a sensação que algo ruim o ameaçava. 
Nenhuma morte ocorreu durante sua infância, mas a vivência da perda o 
acompanhou na sua vida. Quando criança teve que desenvolver mecanismos 
para atender às expectativas familiares e se mostrar mais independente. Sua 
mãe tinha forte ligação com as duas filhas, tendo sido ele considerado o filho 
homem que não precisava de cuidados afetivos. E ele tentava corresponder a 
essas expectativas. Ele lembra episódios de sua infância, do quanto se esforçava 
para ser bom filho e bom aluno. Com muita dor, João revela seu romance familiar 
infantil, que sua mãe só amava as filhas e que talvez ele nem fosse filho de 
verdade. Nessa época, ele reage como se não precisasse da mãe e se vincula 
mais ao pai, ele sim com certeza seu pai, e essa vinculação tem a função de 
dissimular seus sentimentos de vazio e de frustração.

 João pode falar mais profundamente sobre o quanto ele sentia que a morte 
rondava a família desde o falecimento da irmã mais velha, como se outras mortes 
pudessem seguir uma terrível profecia de crianças perdendo os pais. E agora, 
passado um ano da morte da esposa, ele sente um profundo sentimento de 
vazio e medo de ter um colapso. Ele encontra-se regredido, com medo de buscar 
um trabalho, pois sente ansiedade, falta de ar e dor no peito. Ele passa a ter 
reações de pânico em passar mal e morrer. Busca um médico e os exames nada 
revelam; clinicamente ele está bem. Sente-se melhor ao saber que não está com 
problema cardíaco e reconhece que precisa de tratamento para tantos medos. 
João percebe que vivia em uma relação fusionada com sua mulher e, com sua 
morte, sobrou a sua metade. E que precisa renascer e construir a outra metade 
deste self cindido. João não se reconhece sem a esposa e se indaga: não sei 
mais quem sou (sic). Todos esses fatores passam a fazer parte do material da 
terapia. 

 Para Winnicott (1994) o medo da morte está relacionado às experiências 
passadas. E viver o medo que algo aconteça tem o efeito de um trauma vivido. 
É mais fácil a fixação em um trauma. Somente depois que o tratamento alcança 
algum progresso é que podem surgir outros fatores dominantes. 

 De fato, João relata que essa ansiedade e essa expectativa o acompanham 
desde criança. Nessa fase do seu processo terapêutico, João se dá conta que 
os sintomas de pressão no peito passaram a assustá-lo alguns anos antes da 
morte da esposa. E esses sintomas anteriores estavam encobertos pelo trauma 
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recente. O ciúme das duas irmãs, as filhas preferidas da mãe o atormentaram 
desde sempre. Ele passa a esconder sua inveja e raiva. E pode lembrar que 
quando sua irmã adoece e está prestes a morrer, organiza uma viagem que o 
impediria de entrar mais em contato com essa morte, e, principalmente, o coloca 
indisponível para cuidar do sobrinho. Ele passa a chorar por tantas culpas, tantas 
perdas, e a entender um pouco mais sobre ele próprio em suas dores. Sofre 
muito, mas a análise o ajuda e pensar em se desculpar.

 Segundo Winnicott (1994), a resposta positiva do terapeuta deve ser 
construída a partir da atenção e da empatia, como no cuidado materno. Os 
possíveis fracassos da mãe são sentidos como ameaças à existência do self. 
São as reações à invasão que contam, não as invasões em si. Sem um ambiente 
bom, surge um falso self com mecanismos de defesa primitivos. Portanto, na 
versão de João, a sua história revela um menino com conflitos edipianos, com 
ciúmes das irmãs, sem permissão para amar essa mãe, tendo que buscar na 
figura paterna a compensação para seu sentimento de rejeição. E na tentativa 
de ser valorizado e reconhecido por sua mãe, ele esconde seus medos e 
inseguranças. Ele faz esforços na tentativa de alcançar a autonomia, de chamar 
a atenção para seus dotes, buscando sempre ser amado verdadeiramente.

 João torna-se adulto e apaixona-se por sua primeira namorada. Passa a 
desenvolver-se bem na carreira e ainda muito jovem planeja seu casamento. A 
relação que João trava com a mulher revela uma total dependência afetiva, uma 
relação fusionada, tipicamente uma relação anaclítica. Ele não queria filhos nos 
primeiros anos, mas surge uma gravidez e ele sente-se carente e deixado de 
lado por ocasião do nascimento da filha. A sua preocupação na vida era sempre 
a esposa em primeiro lugar. Ele se orgulhava de que os interesses da mulher 
visavam sempre o benefício do marido. Ele evitava ficar sozinho com a filha e 
esperava que a mulher estivesse sempre em casa quando voltava do trabalho. 
Dependia de suas opiniões sobre questões profissionais. Não se furtavam de 
constantes viagens a dois, deixando a filha com parentes. Todos na família viam 
no casal a imagem de eternos pombinhos apaixonados. Após a morte súbita 
de sua esposa, ele sente-se de fato sozinho, um sentimento revivido da sua 
infância. Ele tem receio de não conseguir sair da depressão e voltar a ser um 
homem forte, como sempre foi visto.

       Ele faz referência à falta de aconchego na sua casa sem a esposa, mas 
sente-se bem no settting. Ele deseja reproduzir essa sensação em sua casa, 
agora vazia. Pensa em pintar a casa da mesma cor do consultório da terapeuta. 
A sua análise representa um espaço de transição, um ambiente de holding tão 
necessário para o seu tratamento. A pessoa da terapeuta passa a preencher, 
simbolicamente, o lugar vazio deixado pela esposa. Na transferência, ele 
encontra o acolhimento e uma serenidade que ele mesmo se espanta em sentir. 
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Sua dor diminui, ele já consegue ficar feliz em entreter e brincar com a filha. E 
passa a se ver mais gordo, precisando emagrecer. João deseja uma mudança 
na sua casa, no seu corpo e na sua vida.

        Nos anos anteriores, João era um executivo em posição privilegiada. E com 
tanto tempo fora do mercado por causa do luto e da depressão, ele fica defasado. 
Sente-se desconfortável com as entrevistas profissionais, e mais ainda com os 
resultados desfavoráveis. A cada possibilidade de emprego negada, ele se vê sem 
saída, como se não houvesse espaço para um profissional como ele. Entretanto, 
João está bem mais tranquilo e aos poucos recupera a paz e a serenidade para 
ler os jornais, coisa que ele havia abandonado. E nessas leituras percebe que, 
assim como ele estava revendo sua vida pessoal, ele deveria também rever sua 
capacidade para o trabalho, e busca uma capacitação. Surpreende a família 
quando decide inscrever-se em um programa de recolocação profissional. 
Passa as sessões relatando o processo de estudar as carreiras e rever seu 
currículo. Transforma-se em um homem dedicado a essa meta de encontrar um 
novo trabalho, faz as tarefas indicadas pelo programa e passa a enfrentar as 
entrevistas de seleção com mais confiança. Sentindo-se mais atualizado, recupera 
laços profissionais, frequenta almoços de negócios e coloca-se disponível para 
enfrentar uma nova etapa de trabalho, ou seja, trabalhar por conta própria. Ele 
vislumbra já uma carteira de clientes, os quais estão muito interessados, dada 
sua larga experiência anterior. Esse fato já muda o cenário e o contexto ao qual 
ele estava paralisado. João sai da inércia e parte para seu projeto inovador.

      O processo de elaboração do luto trata também de outras feridas. O fato 
de ter se dado conta do quanto se afastou do sobrinho por suas dificuldades 
de vinculação com sua família, à exceção de sua esposa, leva João a desejar 
aproximar-se e propor ao rapaz, que não tinha paternidade reconhecida, a busca 
pelo paradeiro desse pai. Os dois passam a pesquisar informações desse homem 
para encontrá-lo. Essa busca das origens revela-se como uma fase importante 
para João e seu sobrinho. Embora tenham encontrado várias pistas onde poderia 
estar esse genitor, não conseguem contato direto. Porém, o empenho do tio tem 
um efeito positivo para o sobrinho. João passa a resgatar o afeto na relação com 
o rapaz e a se perdoar por não ter podido ser presente quando mais o sobrinho 
precisava. João passa, nesse momento, naturalmente a exercer a função de pai 
substituto, o que é muito bem recebido por todos da família. O rapaz passa a 
frequentar a casa do tio com bastante assiduidade, levando também as primas 
gêmeas já com sete anos. Os primos, que antes permaneciam cada um em 
sua casa, ficam mais unidos tanto na dor, como na sua recuperação. Passam 
a brincar juntos, e assim, a geração mais nova pode seguir com a evolução da 
família, sem os impasses, segredos e lutos não elaborados da geração dois pais 
e avós.
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 Evolução do processo

 Nesse um ano de terapia familiar e dois anos de tratamento psicanalítico, 
a reaproximação com os pais, com a irmã e com os sobrinhos torna-se bastante 
calorosa. João que era distante da família, passa a se sentir mais à vontade 
para falar de seu desamparo anterior ao trauma da morte da esposa. E pode 
desmascarar seu lado todo-poderoso que não precisava de ninguém da família, 
pois havia encontrado na esposa sua razão de ser. E pode explicar aos pais e à 
irmã que, mesmo no luto, ele relutava em mostrar sua fraqueza, seus medos e 
toda sua insegurança. 

 João brinca sobre seu passado e desmitifica seus medos infantis. A família 
passa a chorar e rir das situações familiares. Passa a elaborar seus lutos, tanto 
da esposa de João, quanto da sua irmã mais velha. O rapaz passa a buscar nas 
coisas da mãe, as fotos desse suposto pai. A família então reúne o material, e 
inclui na história essa figura tabu. Esse homem que fugiu da responsabilidade 
paterna e foi excluído das memórias retorna ao enredo familiar, para grande 
alívio do filho, que temia mostrar curiosidade sobre sua pessoa. João passa a 
dizer que não deveriam desistir de um dia encontrá-lo. E brinca com o sobrinho, 
dizendo que ele próprio também fugiu da paternidade afetiva, na hora que 
ele mais precisava de um pai. João, com muito orgulho, passa a considerar o 
sobrinho com um filho também. Talvez não encontrem o pai biológico, mas seu 
paradeiro deixou de ter tanta importância para o rapaz, que encontrou no tio um 
lugar a ser ocupado. 

 A família passa a lembrar dessas duas mulheres queridas que haviam partido, 
deixando no mundo duas crianças que, felizmente, puderam ser acolhidas pela 
família e que poderão ser felizes em suas vidas futuras. E as meninas gêmeas 
saem do lugar de futuras órfãs que o destino lhes reservava profeticamente. Com 
um holding familiar bastante afetivo e mais equilibrado, essas meninas podem 
agora vincular-se à vida e não mais no medo inexorável da morte. 

 João está em processo de recuperação do luto pela perda da esposa, cujo 
efeito beneficia também todos da família. Ele consegue arrumar as coisas da 
mulher e reorganizar os armários, resolve fazer as compras da casa, andar 
na praia todas as manhãs, cuidar da saúde, emagrecer e sair com amigos. 
A estagnação da vida dá lugar à evolução. Ele não sente mais ansiedade e 
depressão. A morte não é mais um tema recorrente. Ao contrário da opinião de 
amigos e familiares, João recusa convites para conhecer novas possibilidades 
para sua vida afetiva, alegando que o lugar da esposa ainda não pode ser 
negociado. Ele está relativamente recuperado da perda e se refugia na vida 
profissional e familiar. Tem que interromper a terapia por constantes viagens ao 
exterior em função da nova meta de trabalho. 
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 Segundo Winnicott (1994), em casos de depressão reativa associada ao 
luto, os indivíduos deprimidos têm a capacidade de absorver em si uma culpa, 
em referência a questões inconscientes, que abrem caminho para a realização 
de atividades construtivas. A morte é um dos temas que cerca as angústias e 
provoca forte impacto nos diferentes estágios da vida. A viuvez precoce tende 
a ser uma experiência chocante e isoladora, devido à carência de preparação 
emocional. O reconhecimento da realidade da morte e da perda demanda uma 
gradativa adaptação, como a reorganização da família e a elaboração de outros 
projetos de vida.

 Conclusão

 Para Winnicott (1994), não existe trauma que fique fora da onipotência do 
indivíduo. Tudo fica sob o controle do ego. As mudanças ocorrem quando os 
fatores traumáticos entram no material de análise, e as interpretações que podem 
mudar são as que são feitas em termos de projeção. Tudo é interpretado em 
termos de amor e ambivalência. Na transferência o paciente revela consciente 
ou inconscientemente os seus desejos. A interpretação certa no momento certo 
é a resposta positiva do terapeuta, mas que deve ser construída a partir da 
atenção e da empatia na relação terapêutica, como no cuidado materno. 

 A terapia familiar mesclada à terapia individual auxiliou esse homem na 
redefinição dos valores da vida, bem como contribuiu para que sua filha pudesse 
sofrer, chorar e elaborar a perda de sua mãe. Também ajudou no relacionamento 
com sua família de origem, paralisada desde a morte da irmã mais velha. E uniu 
os quatro sobrinhos por intermédio do lúdico e da liberdade em sonhar com o 
futuro, não mais presos no estresse da geração acima. O processo terapêutico 
com duração total de três anos fortaleceu os sentimentos de união da família, 
facilitando o desenvolvimento da resiliência familiar na recuperação de sua força 
e competência.

 Follow up: Um tempo após a interrupção da análise, João procura a terapeuta 
para pegar o recibo dos pagamentos. A terapeuta pergunta como está sua vida. 
João responde, ruborizado: está ótima! (sic). A terapeuta pensa que por trás 
daquele grande sorriso envergonhado, ele escondia um segredo. E imagina que 
talvez ele não possa explicitar essa novidade, como se isso fosse uma traição ao 
que ele defendia com tanto fervor, ou seja, que o lugar da esposa era sagrado. 
Revelar o fato de estar amando, assim fora do contexto terapêutico, estaria em 
outra esfera para além do tratado na sua análise. 

 Na verdade, o apoio da família, o trabalho com o luto, a transferência 
positiva depositada na terapeuta e o desenvolvimento de sua confiança são 
fatores que possibilitaram os resultados positivos da meta terapêutica frente ao 
trauma. Entretanto, secundariamente, contribuíram para que João seja livre para 
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amar novamente. E estima-se que se, na hipótese de um novo amor, que não 
represente um sentimento fusionado e anaclítico, e sim um amor complementar 
e verdadeiro de um indivíduo que sofreu para recuperar sua vida, sua função 
parental, tornando-se suficientemente saudável. 
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Medidas para Reciclagem do Lixo Familiar

 Suely Engelhard3

 Resumo

 Este artigo visa trazer à discussão a questão das relações encobertas 
(segredos) e mal resolvidas dentro da família que geram energia tóxica e lixo 
relacional, contaminando o sistema e, consequentemente, tornando necessária 
sua reciclagem. No seio da célula familiar, local da formação inicial do homem, 
a reciclagem da energia tóxica resultante do lixo familiar é fundamental. Este 
mesmo princípio de reciclagem deve ser amplificado na consciência humana, 
levando o homem a se reconhecer responsável por sua integração e participação 
na humanidade. Explorando a importância da formação de uma eco-consciência 
familiar se tem a base para a instituição de uma eco-consciência planetária 
e cósmica. Esta amplificação em cada indivíduo, de ser um coparticipante 
responsável na construção da vida, despertará e fortalecerá o cuidado ecológico 
com o planeta e o cosmos. Seguindo este caminho o terapeuta de família auxiliará 
o sistema familiar a ressignificar como energia criativa os fatos que, enquanto 
permanecerem encobertos, são causa de sofrimento e sintoma.

 Palavras-chaves: eco-consciência; lixo relacional; segredos; opus 
alquímico; reciclagem. 

Rules for Recycling Family Trash

 Abstract

 This article aims to bring into discussion the question about the covert 
(secrets) and poorly resolved relations within the family, which generate toxic 
energy and relational trash, infecting the system and thus, making its recycling 
necessary. Within the family cell, site of the initial formation of man, the recycling 
of toxic energy that results from the family trash is essential. This same principle 
of recycling should be amplified in human consciousness, leading man to be 
responsible for his integration and participation in humanity. Exploring the 
importance of developing a family eco-consciousness has been the basis for 
establishment of a planetary and cosmic eco-consciousness. This amplification in 
each individual of being a responsible co participant in the construction of life will 
awaken and strengthen the ecological care about the planet and the cosmos.  

 3 Analista Junguiana SBPA /IAAP, Terapeuta de Casal e Família, Diretora do Instituto Formador 
CAAPSY, Titular ATF-RJ, representante no CDC – ABRATEF, gestão ATF-RJ 2010/2012.
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Following this path the family therapist will help the family system to reframe 
as creative energy the events that, while remaining hidden, will be the cause of 
suffering as well as symptoms.

 Keyword: eco-consciousness; relational trash; secrets; alchemical opus; 
recycling.

 A grande preocupação dos ecologistas na atualidade é levar o ser humano 
a reconhecer sua participação ativa na limpeza do nosso planeta e seu entorno 
cósmico. Essa consciência eco-planetária é a expressão amplificada da eco-
consciência que deve ser desenvolvida no seio da família, primeira célula 
vivencial das questões humanas, primeiro laboratório funcional das emoções em 
interação.

 Nascemos, crescemos e morremos dentro da família. Neste temenos 
o ser humano se torna homem. Dentro deste sistema, em sua evolução e 
desenvolvimento no decorrer do ciclo vital, cada indivíduo afeta e é afetado 
pelos demais sistemas em torno; o grupo de pares, as relações de vizinhança, a 
vivência escolar, o grupo de trabalho, bem como sistemas sociais mais amplos: 
sistemas religioso, político, socioeconômico, cultural, climático, etc. 

 Esta rede de relacionamentos é influenciada por uma rede invisível que 
atravessa gerações, que propicia riscos, bem como mecanismos de proteção, e 
gera energia limpa e lixo relacional, em todo o seu percurso.

 No íntimo das relações familiares, dentro da energia mais ampla que 
este sistema libera e possibilita, atuando sobre seus componentes, diversos 
subsistemas geram uma energia peculiar própria que irá interagir, interatuar, 
e modificar o próprio sistema familiar. Dá-se uma troca, uma interpenetração 
energética, em movimento contínuo em espiral de desenvolvimento: dos 
indivíduos, das famílias e da humanidade.

 Nas interações afetivas a energia investida resulta em vivências que nutrem 
a relação eu - outro ou em toxinas relacionais que precisam encontrar um espaço 
efetivo de reciclagem.

 Com isso, vamos constatar a presença de muitas zonas onde o lixo das 
interações fica depositado, causando zonas de conflito ou de passividade 
paralisante entre os seus membros. Em alto grau, esses lixos muitas vezes 
ultrapassam gerações, tornando-se cada vez mais tóxicos quanto maior for a 
negação do sistema em reciclá-lo. 

 Em inúmeras famílias pode-se perceber sintomas que aparecem em um 
membro mais jovem (criança ou adolescente) são resultantes de lixos derivados 
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de emoções tóxicas, aquelas que para ocorrerem tem uma intensidade e uma 
aplicabilidade maior ou menor do que o necessário. Por exemplo: um amor/
paixão pode resultar em situações desconfortáveis e até mesmo perigosas para 
o sistema familiar, tanto quanto uma rejeição afetiva, uma mágoa incisiva ou uma 
agressividade impulsiva.

 Subsistemas como, Pai-Filho, Mãe-Filha, Irmão-Irmã, e outros tantos que 
vivam emoções tóxicas entre si, são resultantes de triangulações encobertas 
ou resultam nelas, o que impede que a energia vital encontre uma resolução 
criativa, um escoamento mais objetivo e positivo para sua reciclagem.

 Imber-Black (1994), ao falar dos segredos, ressalta que: 

eles trazem múltiplos níveis de sistemas à vida, na sala de terapia, incluindo 
o contexto sociopolítico, econômico, cultural, religioso, moral, político, de 
meios de comunicação, o contexto mais amplo de saúde, saúde mental 
e educacional, família imediata e de múltiplas gerações, relacionamento 
entre duas pessoas e individual (p. 3).

 Segredos são aqueles fatos que todos dentro da família sabem, mas que 
deles não falam. São dilemas éticos de difícil resolução. A atitude de manter 
encoberto estes dilemas cria uma zona de energia pulsante aparentemente 
paralisada, mas que na verdade está ali se concentrando para mais a frente 
explodir num conflito ou sintoma. É muito comum os pais acharem que seus 
filhos não sabem o que se passa, e ficarem surpresos quando eles lhes revelam 
que já adivinharam o que tentavam em vão esconder.

 Como os segredos são fenômenos sistêmicos, configuram-se como 
os formadores das mais diversas questões dentro das famílias. São eles os 
responsáveis por triangulações; díades e alianças encobertas; coalizões e 
divisões entre subsistemas; causam rompimentos, aproximam e afastam relações 
e definem barreiras formando um sistema dentro de outro sistema. Por exemplo: 
em caso de abuso há o sistema abusador-abusado que conhece o segredo e o 
sistema familiar mais amplo que o desconhece.

 Desde os mais simples impasses dentro do sistema familiar, aos mais 
graves, os segredos comprometem a lealdade ao sistema familiar e é comum 
perceber que a atitude de negar ou desconhecer aquilo que vem gerando depósito 
energético tóxico emocional é a mais básica e mais antiga das defesas. Não vejo, 
não falo, não ouço e com isso redefino a realidade, nego-a, mas infelizmente 
não a transformo. A quem o segredo protege e por que, são questões muito 
importantes para se trabalhar. Segredos compartilhados em família são os de 
mais difícil trato, porque todos, por lealdade ao sistema, mentem, criam engodos, 
isolando aquele grupo do mundo externo como medida de proteção. 
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 Nas famílias onde a rigidez é a atitude capital, vamos encontrar focos de 
energia embolados, causando curtos circuitos internos, como tentativa radical 
de mudança. Só um caos de igual monta pode mexer em uma estrutura 
radicalmente fixa. Todo tabu existe para ser rompido. Toda mudança requer 
esforço, persistência, tenacidade e negociação.

 Se na prática clínica for possível ter uma conduta profilática para os diferentes 
sistemas familiares e seus subsistemas, onde se consiga mudar o significado do 
conteúdo do segredo ou as definições a ele vinculadas, estaria-se criando uma 
boa medida para que os lixos encontrassem uma dinâmica de resolução mais 
eficaz e abrangente, e aquilo que tortura passaria a aconchegar e dinamizar. No 
sintoma tem sempre contido o porquê e o para que de sua ocorrência. Nele está 
contida a expressão simbólica de emoções poderosas, como a vergonha e o 
estigma ou a ansiedade e a culpa, além de servir como uma maneira de desviar 
a atenção do fato que deve permanecer encoberto.

 “O trabalho efetivo com os segredos exige a confecção de um mapa 
ecológico do local do segredo, incluindo o nível sistêmico mais amplo e incluindo 
intervenções que abordem o macrosistema”, coloca Imber-Black (1994, p. 32).

 Recorrendo aos mitos encontra-se orientação. Para Brandão (1986) o mito 
é um fato verdadeiro ocorrido no tempo imemorial, que teve a interferência de 
potentades, levando uma nova realidade se instituir. 

 Os mitos são a atividade simbólica que mais profundamente relatam e 
ensinam as experiências vividas pela humanidade e trazem a abertura para o 
imaginário. Segundo Campbell (2008): “Uma ordem mitológica é um conjunto 
de imagens que dá à consciência um significado na existência ... a mente vai a 
busca de significados; ela só consegue funcionar se conhecer (ou inventar) um 
conjunto de regras” (p. 34). 

 Toda mitologia tem como primeira função provocar um deslumbramento 
frente ao mistério da vida, para depois propiciar uma imagem cosmológica que 
sirva como campo para o indivíduo ali jogar o sentido do existir. A terceira função 
é validar e preservar um sistema social e a quarta, fazer com que as passagens 
do ciclo de vida do indivíduo “estejam em comum acordo com a ordem social do 
grupo deste indivíduo, em comum acordo com o cosmos – conforme o grupo o 
defina e em comum acordo com o mistério estupendo” (Campbell, 2008, p. 37).

 Ao evocar os mitos, tem-se como uma bolsa uterina que contribui para um 
segundo nascimento de nossa consciência na qual vamos ver que a medida 
profilática transformadora mais eficaz é a nova atitude; mesmo que o ato continue 
se perpetuando da mesma maneira ao longo de gerações. Segundo Campbell 
(2008): “Dos mitos surgem as formas culturais” (p. 52).
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 Um exemplo disto pode ser encontrado na Família dos Atridas, a família 
trágica grega, cuja saga se inicia em Tântalo, com matança recorrente entre 
seus membros através de gerações, até chegar a Orestes, na quarta geração 
deste sistema, que comete um matricídio protegido pelos deuses. Ao matar sua 
mãe Clitemnestra está cumprindo ordens do oráculo de Apollo que lhe diz que 
ele tem que dar fim a quem orquestrara e matara seu pai: Agamemnon, o grande 
guerreiro e comandante dos Gregos na guerra contra os Troianos.

 Orestes após este ato, mesmo tendo sido absolvido no Areópago por Palas 
Athená, a deusa da Justiça, nascida da cabeça do pai, Zeus, é perseguido pelas 
Eríneas, que enlouquecem sempre quem derrama sangue de seus parentes. 
Estas são em número de três e muito violentas. Agem em forma triangular. Duas 
se colocam ocupando a base do triângulo e uma se coloca no ápice; com isso 
vigiam o todo. 

 Só após Orestes ter a atitude, inédita neste grupo familiar, de se 
responsabilizar pelo ato cometido e de cumprir a tarefa que o oráculo lhe impôs, 
é que as Eríneas se transformam em Eumênides, as guardiãs da justiça, que 
trazem a bem aventurança e acolhem os necessitados. Só então ele pode 
sossegar.

 A grande verdade que se tem que aprender é: somos criadores do inexistente 
e co-criadores da totalidade, o que nos torna conscientes de nossa inserção no 
compartilhar com tudo e todos, da responsabilidade por nossa própria vida e a 
de nosso planeta.

 Nos núcleos familiares vivemos as mais diferentes possibilidades 
interacionais. Loucos e sábios são criados dentro desses sistemas vivenciais. 
Se neles existem segredos que nos deliciam, também existem aqueles que nos 
maltratam e sobrecarregam. Esses nos aprisionam a história de outros ou de 
ancestrais, normalmente porque envergonham. 

 Entretanto a vergonha é desde os tempos bíblicos um grande formador 
de consciência e a possibilidade de haver reciclagem das emoções, que geram 
conflito e desorientação, é o caminho. A crise leva a se ficar frente a frente 
com a dor dos sentimentos encobertos. Ela é a abertura para que mesmo com 
sofrimento e angústia, se possa reconduzir a família para a adequação energética 
chegando a resultados mais positivos e crescimento pessoal.

 O caminho da transformação, da transmutação das emoções, requer 
empenho, dedicação, paciência e determinação. Como temos muito medo do 
desconhecido, a novidade que em si traz a diferença é muitas vezes negada e 
desperdiçada, permanecendo o sistema em crise de conservação de energia 
caótica, patologizada e indiferenciada. As relações e ações disfuncionais são 
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mantidas numa tentativa de conservação da homeostase familiar, mas em crise 
paralisadora, à custa da boa comunicação e do desenvolvimento emocional. 
Cabe ao terapeuta possibilitar que a crise verdadeira se instale o que leva a 
família a se movimentar, mesmo que penosamente, para a mudança. Quando 
ritualizamos uma vivência crítica temos a oportunidade de participar direta e 
ativamente em um mito, do nosso próprio mitologema, “cada um de nós tem um 
mito individual que nos guia, o qual podemos conhecer ou não” (Campbell, 2008, 
p. 111). 

 Medidas profiláticas para preservar os núcleos familiares de gastarem 
energia sem resultados renovadores passam por levar seus membros a 
reconhecer e valorizar os aspectos positivos de suas origens, por mais caóticas 
que estas sejam e assim poder fazer o lótus brotar do lodo. Da impotência vem 
o empoderamento. O símbolo em seu sentido universal leva à autodescoberta e 
à iluminação.

 Família perfeita é um grande problema, pois só existe em idealizações 
fantasiosas. Nenhuma família está isenta de problemas e, ao longo de sua 
existência, o infortúnio pode atingi-la das mais variadas formas. Saber lidar e 
enfrentar os problemas é que revela a competência deste grupo para a resiliência. 
Formada por seres humanos que em si tem o bem e o mal, as famílias são o 
cadinho alquímico onde partindo da prima matéria se inicia o trabalho da Opus 
Alquímica. 

 A primeira fase da Opus chama-se Nigredo, que aqui corresponde à vivência 
de emoções carregadas de afetos obscuros, desconfortáveis e sombrios, 
experiências de tortura e, muitas vezes, de desorientação. É o momento em 
que a família não pode mais manter as aparências... Neste estágio é que as 
famílias vêm buscar ajuda profissional. É aqui que o terapeuta fazendo uso de 
técnicas específicas vai trabalhar este sistema, que chega a ele, muitas vezes, 
agonizante. Como o alquimista, o terapeuta investe em rituais de passagem para 
que a queima do que está em desconforto aconteça. O fogo emocional põe em 
andamento a queima do que é excesso.

 Desta queima sai uma fumaça branca, correspondendo à segunda fase 
da Opus, o Albedo. O surgir desta fumaça branca, símbolo da queima do que é 
impuro, corresponde ao início da abstração das emoções que passam então a 
ser re-fletidas. Nesse momento a família suporta ser questionada e conjecturar 
a necessidade de rearranjar as trocas interacionais disfuncionais. Coalizões 
são desfeitas, triangulações desconectadas e a energia que estava estagnada, 
congelada ou ativada, mas rodando em círculos, começa a ser liberada em direção 
à mudança. Aqui, segredos nocivos são revelados, mitos são questionados e 
reavaliados, lealdades são desfeitas, reféns são libertados. 
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 Entretanto, sempre tem que se levar em conta a linha tênue que diferencia 
segredo de privacidade, para que o que tiver que ser revelado seja passível 
de desnecessária revelação dolorosa. Inicia-se uma fase de novas ordenações 
interativas. Este é apenas o início de um caminho maior. Só a revelação do 
segredo não leva à cura.

 A última fase da Opus se enuncia em sua cor vermelho: o Rubedo. Agora a 
transformação acontece. O lixo reciclado se torna energia abastecedora do novo. 
Atinge-se o Lápis Philosophorum, a meta, que desde o início lá estava, mas que 
só agora é alcançada com lucidez. Na família, o que era estagnação emocional, 
transforma-se em resiliência. Já se está um passo além das interações que antes 
orientavam este grupo, em um renascer da adversidade com maiores recursos.

 O descongelamento e a energia livre impulsionam o sistema para um novo 
limiar. Alianças móveis entre diferentes subsistemas tornam a dinâmica familiar 
leve e otimizam novos acordos. Não se tem um bode expiatório; cada subsistema 
tem que dar conta de suas mazelas. Com isso as trocas se aperfeiçoam e se tem 
melhor disposição para o diferente, para o novo.

 A rigidez transforma-se em força motriz e de sustentação, permitindo uma 
homeostase rica em sutis movimentos para o equilíbrio ser mantido, não à 
custa de morbidade e conflito, mas graças à tensão criativa de emoções que 
se opõem, mas não se anulam, e sim, sustentam esta interação. Aqui, o outro é 
entendido como a expressão de oposição; não precisa ser negado ou rejeitado, 
mas compreendido, acolhido e compartilhado.

 Da mesma forma que podemos reciclar o lixo que criamos dentro das 
relações íntimas familiares, temos que o fazer com o lixo maior: aquele que 
despejamos e com o qual sobrecarregamos nosso planeta. O lixo que espalhamos 
em torno dele exige de todos uma atitude revolucionária. O novo momento que 
vivemos na humanidade onde não se pode mais pensar em poder de um sobre 
o outro, de uma nação sobre a outra, requer a gênese de uma eco-consciência 
planetária.

 Boff (2008) ressalta que a humanidade precisa, para escapar da escuridão 
e do caos, buscar a sabedoria de antigas civilizações como fonte de inspiração 
de uma consciência e sabedoria ecológica. Comenta a respeito da sabedoria 
dos Maias, cuja cosmovisão é muito parecida com a da física quântica e da 
moderna cosmologia. Segundo ele, os Maias contam que:

O universo é construído e mantido por energias cósmicas pelo Criador e 
Formador de tudo. O que existe na natureza nasceu do encontro de amor 
entre o Coração do Céu com o Coração da Terra. A mãe Terra é um ser vivo 
que vibra, sente, intui, trabalha, engendra e alimenta a todos os seus filhos 
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e filhas. A dualidade de base entre formação-desintegração (nós diríamos 
entre caos e cosmos) confere dinamismo a todo o processo universal. O 
bem estar humano consiste em estar permanentemente sincronizado com 
esse processo e cultivar um profundo respeito diante de cada ser. Então 
ele se sente parte consubstancial da Mãe Terra e desfruta de toda sua 
beleza e proteção. A própria morte não é inimiga: é um envolver-se mais 
radicalmente com o Universo.

Os seres humanos são vistos como “os filhos e filhas esclarecidos, os 
averiguadores e buscadores da existência”. Para chegar a sua plenitude 
o ser humano passa por três etapas, verdadeiro processo de individuação. 
Ele poderá ser “gente de barro”: pode falar, mas não tem consistência 
face às águas, pois se dissolve. Desenvolve-se mais e pode ser “gente de 
madeira”; tem entendimento, mas não alma que sente porque é rígido e 
inflexível. Por fim alcança a fase de “gente de milho”: este “conhece o que 
está perto e o que está longe”. Mas sua característica é ter coração. Por 
isso “sente perfeitamente, percebe o Universo, a Fonte da vida” e pulsa ao 
ritmo do Coração do Céu e do Coração da Terra.

 A essência do humano está no coração, naquilo que viemos dizendo há 
anos, na razão cordial e na inteligência sensível. É dando centralidade a elas 
que se mostram pelo cuidado e pelo respeito que podemos nos salvar (Boff, 
2008).

 Este é também o propósito de se poder reciclar criativamente com o coração, 
as questões traumáticas dentro do sistema familiar. Se conseguirmos pulsar, 
como acima nos ensina Boff (2008) ao ritmo do Coração do Céu e do Coração 
da Terra, chegaremos ao que é nossa essência. 

 O ethos que ama se oferece para que o respeito, a parceria e a solidariedade 
com o outro, com aquele que estranhamente desconhecemos, seja formado. 
Para Boff (2010) precisamos desenvolver “a ecologia mental. Ela trabalha com 
aquilo que perpassa a nossa mente e o nosso coração”.

 O desafio do terapeuta é justamente, levar à transformação criativa essas 
emoções que intoxicam pelo seu excesso para mais ou para menos. É fortalecer 
dentro do sistema familiar e em cada um de seus componentes a dita ecologia 
mental, cujos princípios norteadores envolvem a certeza de que, segundo Boff 
(2010): 

Terra e Humanidade formam uma entidade única e inseparável e que 
esta é parcela de um todo cósmico. Que homem e mulher (homo) vêm 
de húmus (terra fecunda). Somos então Terra que sente, pensa e ama. 
Assim, temos que ser os guardiões e os responsáveis pelo destino feliz 
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ou trágico desta Terra, nossa única casa. Finalmente unir o capital natural 
que garante nosso bem estar material, ao capital espiritual que assegura 
valores fundamentais para assegurarmos a humanidade: a boa-vontade, 
a cooperação, a compaixão, a tolerância, a justa medida, a contenção do 
desejo, o cuidado essencial e o amor. 

 É por intermédio do fortalecimento desta estratégia que será possível para 
a família reciclar o que até então era dejeto, estabelecendo-se um novo ciclo 
de nutrição e fecundidade. O fomento da energia de criação e de (re) união 
familiar é constituído e o sistema até então desnutrido, asfixiado e desvitalizado, 
transforma-se. O drama humano de ter perdido a capacidade de viver um 
sentimento de conexão é superado e não se deixando apreender, é capaz de 
se deslocar sempre um passo a frente. A Terra está doente porque nós estamos 
doentes. Na medida em que nos transformamos, transformaremos também a 
Terra. Jung buscou esta transformação até a sua morte. Ela é um dos poucos 
caminhos que nos pode levar para fora da atual crise e que inaugura um novo 
ensaio civilizatório, assim como o imaginava Jung, mais integrado com o todo, 
mais individualizado e mais espiritual (Boff, 2009).

 Cabe aos indivíduos (subsistemas) e às famílias (sistemas familiares) atingir 
a justa medida, o equilíbrio e a homeostase dinâmica entre o mais e o menos, 
onde a saúde e a fecundidade do todo são preservadas de modo positivo. Se 
por um lado, toda medida é sentida como limite às nossas pretensões, por outro, 
é sentida como a capacidade de usar, de forma moderada, potencialidades que 
podem dar à história um rumo diferente e assim garantir a continuidade da vida, 
no nosso planeta, na nossa cultura, no nosso país, no nosso estado, cidade, 
bairro, rua, casa, família.

 Dois dos mais interessantes terapeutas familiares, Ivan Boszormenyi-Nagy 
e Murray Bowen buscaram em seus estudos justamente se concentrar nas 
dinâmicas intergeracionais para criar caminhos onde diferentes questões ocultas 
através de gerações pudessem ser reveladas, transformadas e resolvidas. 

 No relato de Walsh (2005, p. 267) enquanto “Nagy (1987) concentrou suas 
pesquisas, nos legados multigeracionais da responsabilidade dos pais e da 
lealdade dos filhos para a resolução de mágoas que os envolvam, Bowen (1978) 
visava estimular que cada indivíduo se diferenciasse do que ele denominou 
de ‘massa indiferenciada do eu familiar’, e assim reduzisse a reatividade e a 
ansiedade, redirecionando a atenção para fontes de força mais positiva dos 
legados familiares”.

 Da mesma maneira que os Maias, que defendem que o ser humano tem 
que pulsar ao ritmo do Coração do Céu e do Coração da Terra, Bowen defende 
a importância de se diferenciar os pensamentos e os sentimentos (sentimento no 
sentido de impulsos instintivos). Este é o caminho para a maturidade emocional, 
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onde a marca da família é notada, mas não confina o indivíduo em uma fusão 
imatura. Aqui os mitos familiares tanto podem ajudar na diferenciação como 
atrapalhá-la. 

 Descobrindo o mito pelo qual se vive se descobre aquilo que subliminarmente 
leva a comportamentos e ações irracionais ou peculiares, os problemas que com 
consciência devem ser solucionados. Descobre-se aquela coisa que realmente 
mexe com o indivíduo e seu sistema familiar constituindo um novo sentido de 
vida, um novo sentido do que é ser humano.

 Quando podemos rir daquilo que antes nos mortificou já demos um passo 
à frente, já nos reciclamos. George Bernard Shaw, escritor irlandês (1856-1950) 
tem uma frase que diz: “Se você não pode se livrar do esqueleto em seu armário 
é melhor você ensinar ele a dançar.” Ampliando esta metáfora podemos dizer: 
Toda família tem seus esqueletos guardados em seus armários. Se nada pode 
fazer com eles, pelo menos faça com que eles dancem.
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sobrenome do primeiro autor seguido de “et al.” e da data, caso seja a primeira 
citação no parágrafo.
 Seis ou mais autores: cite apenas o sobrenome do primeiro autor, seguido 
de “et al.” e da data. Porém, na seção de Referências todos os nomes dos autores 
até o sexto autor deverão ser relacionados, após use “et al.”.

 Citação de obras antigas e reeditadas
 Utilize o seguinte formato: Autor (data de publicação original/data de 
publicação consultada).
 Citação com alteração em sua fonte que requerem explicação
Omitindo material: use reticências ... em uma oração para indicar que foi omitido 
material da fonte original. Use quatro pontos para indicar omissão entre duas 
orações. O primeiro ponto indica o final da primeira oração citada, e os outros 
pontos de reticência. Não use reticências no início ou no fim de qualquer citação 
a menos que, para prevenir enganos de citação, seja necessário enfatizar que a 
citação começa ou termina em meio de frase.
 Inserindo material: use colchetes, e não parêntesis para incluir material 
(acréscimos ou explicações) inserido numa citação por alguém que não o autor 
original.
 Enfatizando: se deseja enfatizar uma palavra ou palavras em uma citação, 
coloque-as em itálicos e acrescente em colchetes [itálicos nossos].

 Números
 Use algarismos para expressar números iguais ou maiores que 10 e palavras 
para expressar números menores que 10.

 Referências
 A lista de referências comprova o artigo de uma revista, proporcionando as 
informações que identificam as fontes que foram utilizadas. Portanto, os autores 
devem incluir somente as fontes usadas, especificamente, na fundamentação do 
artigo e que estão citadas no texto.
 Artigos que seguem as normas da APA não utilizam a inserção de Bibliografia 
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onde são citados trabalhos de base ou leitura complementar. Para a seção de 
Referências continue na mesma página com um espaço em branco. Utilize 
espaço duplo e não deixe espaços entre as citações. As referências devem ser 
citadas em ordem alfabética pelo sobrenome do autor. Cada uma das referências 
deve aparecer como um novo parágrafo. Nomes de autores não devem ser 
substituídos por travessões, devem ser indicados na primeira referência e nas 
referências subsequentes, ordenados por ano de publicação. Deixe sete espaços 
da margem esquerda na primeira linha, utilizando o tabulador. Se usar a segunda 
linha, deixar mais três espaços.

 Alguns exemplos a seguir:

 1. Livros 
Pittman, F. (1994). Mentiras privadas: a infidelidade e a traição da intimidade. 
   Porto Alegre: Artes Médicas. 
Nichols, M., & Schwartz, R. C. (2007). Terapia familiar: conceitos e métodos (7ª 
   ed.). Porto Alegre: ArtMed. 

 2. Capítulo de livro 
Levin, H. (2008). Uma cabeça e muitos chapéus. In S. Minuchin, W. Lee, & G. M. 
   Simon Dominando a terapia familiar (2ª ed., pp. 153-168). Porto Alegre: 
   Artmed. 

 3. Teses ou dissertações 
Halpern, S. C. (1994). Children with disabilities: a study of family needs in Brazil. 
  Dissertação de mestrado não publicado. Mestrado em Educação Especial. 
   Universidade da Carolina do Norte, Chapel Hill, N. C. USA. 

 4. Artigo de revista científica 
Mellers, B. A. (2000). Choice abd the relative pleasure of consequences. 
   Psychological Bulletin, 126, 910-924. 

 Colocar em itálico o nome e o nº revista.

 5. Artigo de revista científica paginada por fascículo 
Cecchin, G., Lane, G., & Ray, W. (2004). A felicidade como sintoma: o caso John. 
   Pensando Famílias, 6(6), 19-29. 

Proceder de acordo com o indicado acima, e incluir o número do fascículo 
   entre parêntesis, sem colocar em itálico, após o número do volume, sem deixar 
   espaço.

Normas de Publicação na Revista
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Normas de Publicação na Revista

 6. Artigo de revista científica com mais de seis autores
Wlochick, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua,L., et 
   al. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child 
   programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 
   68, 843-856.

Depois do nome e da inicial do sexto autor, use “et al.” para indicar os autores 
   restantes do artigo.
No texto, cada vez que a obra for citada use a seguinte chamada de citação 
   entre parênteses para seis ou mais autores (incluindo o primeiro): (Wolchik et 
   al., 2000).
 
 7. Trabalho apresentado em congresso com resumo publicado em anais 
Eschiletti, L. P. (2001, novembro). Família e escola conectadas nos sistemas 
         [Resumo]. In Resumos de comunicações científicas, XIII Congresso Internacional 
   de Terapia Familiar, IFTA (p. 69). Porto Alegre, RS, AGATEF. 

 8. Trabalho apresentado em Congresso, mas não publicado 
Haidt, J., Dias, M. G., & Koller, S. (1991, fevereiro). Disgust, disrespect and 
   culture: Moral judgment of victimless violation in the USA and Brazil. Trabalho 
    apresentado no Annual Meeting of the Society for Cross-Cultural Research, Isla 
   Verde, Puerto Rico. 

 9. Obra antiga e reeditada em data muito posterior 
Bronfenbrenner, U. (1996). A ecologia do desenvolvimento humano: experimentos 
  naturais e planejados. Porto Alegre: Artes Médicas. (Original publicado em 
   1979.) 

 10. Autoria institucional
American Psychological Association. (2012). Manual de publicação da APA (6. 
   ed.). Porto Alegre: Penso. 

 11. Artigos consultados em indexadores eletrônicos (elementos das 
referências on-line) 
Correa, J., & MacLean, M. (1999). Era uma vez ... um vilão chamado Matemática: 
  um estudo intercultural da dificuldade atribuída à Matemática. Psicologia: 
     Reflexão e Crítica, 12, 173-194. Retirado em 02/10/2000, do SciELO (Scientific 
    Eletronic Library On-line) http://www.scielo.br/prc 

 12. Resumo on-line 
Parente, M. A. M. P., Capuano, A., & Nespoulous (1999). Ativação de modelos 
   mentais no recontar de histórias de idosos. Psicologia: Reflexão e Crítica, 
  12, 157-172. Retirado em 22/07/2000, do Index-Psi Periódicos. http://www.
   psicologiaonline.org.br/psiindex.html 
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 13. Texto publicado em revista de divulgação comercial 
Buchalla, A. P. (2003, 9 de novembro). Você tem medo de quê? Veja, 44, ed. 
   1827, 100-107. 

   Colocar em itálico o nome e o nº da revista.

 14. Filme 
Scorcese, M. (Produtor), & Lonergan, K. (Escritor/Diretor), (2000). You can count 
   on me [Filme]. United States: Paramount Pictures. 

 15. Comunicação pessoal 
Pode ser carta, mensagem eletrônica, conversa telefônica ou pessoal. Cite 
    apenas no texto, dando as iniciais e o sobrenome do emissor e a data completa. 
   Não inclua nas referências. 

 Anexos
 Devem ser apresentados em uma nova página, após as referências 
bibliográficas. Anexos só devem ser utilizados caso forem imprescindíveis ao 
texto. Devem ser indicados no texto e apresentados no final do manuscrito 
e identificados pelas letras do alfabeto em maiúsculas (A, B, C, e assim por 
diante).

 Figuras e tabelas
 Devem ser apresentadas com as respectivas legendas e títulos, uma em 
cada página. Não devem exceder 11,5 x 17,5 cm e devem ser apresentadas em 
preto e branco. Os títulos das tabelas devem ser colocados no alto das mesmas, 
em letras minúsculas, indicando o conteúdo das destas.
 Os títulos das figuras devem ser apresentados abaixo das tabelas, com as 
demais especificações.

 Sobre os autores
 Incluir uma breve descrição de sua formação e das atividades atuais dos 
autores e sobre sua formação, colocadas logo após o nome do autor, como nota 
de rodapé, na 1ª pág.

 Endereço para correspondência
 Devem ser colocados no final do artigo, de forma sucinta, de preferência 
somente o e-mail.

 Responsabilidade
 Textos, posicionamentos teóricos e ideológicos, contidos nos trabalhos 
propostos, são, unicamente, de responsabilidade do autor.

Normas de Publicação na Revista

Revista Brasileira de Terapia de Família, 4(1), julho, 2012 (109-114)





116


