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Editorial

É com prazer que participo do amplo movimento da Terapia Familiar no 
Brasil e no mundo. A Revista Brasileira de Terapia Familiar faz sua parte em 
prol da disseminação de conhecimentos e compartilhamentos de experiências. 
Experiências que se não saem do mundo privado, não podemos ter acesso. 

A Comissão editorial constatou que o trabalho iniciado, desde a criação da 
Revista  vem ampliando o seu alcance, para além da terapia familiar. 

Os autores aqui presentes trazem à luz assuntos atuais relevantes que 
LQYDGHP�QRVVR�FRWLGLDQR��D�LQÀXrQFLD�GDV�PtGLDV�GLJLWDLV�QD�FRPXQLFDomR�GR�FDVDO��
FRPR�WUDEDOKDU�FRP�IDPtOLDV�HPSUHViULDV��D�LPSRUWkQFLD�GD�DGRomR�WDUGLD�H�D��UH�
construção dos vínculos familiares. 

(�FRPR�¿FDP�DV�IDPtOLDV�GLDQWH�GH�WUDQVWRUQRV�DOLPHQWDUHV�WUDQVJHUDFLRQDLV�
RX�GR�PRPHQWR�GH� LPSDVVH�GRV�DGROHVFHQWHV�QD�HVFROKD�SUR¿VVLRQDO"�(�FRPR�
HVWmR�DV�UHODo}HV�OtTXLGDV�H�YLUWXDLV�QD�FRQWHPSRUDQHLGDGH"�

Apresentamos o artigo da nossa convidada internacional, sobre Terapia 
com pais separados: uma forma de terapia de casal baseada em vínculos escrito 
por Dra. Regina Giraldo Airos, atual presidente da Rede Europeia e Latino 
americana de Escolas Sistêmicas – RELATES. O artigo está em espanhol, língua 
QDWLYD�GD�QRVVD�FRQYLGDGD��SDUD�VHUPRV�¿HO�DR�VHX�WUDEDOKR�

Fechamos esta edição com os artigos Cuidando do Cuidador: um projeto 
de intervenção e a Construção da Coparentalidade na dissolução conjugal: os 
GHVD¿RV�H�SRVVLELOLGDGHV�

Um agradecimento especial a Presidente da ABRATEF Silvana Silvestre e 
D�(OLDQH�3HOOHV��$7)$*2���¿pLV�FRPSDQKHLUDV�QD�RUJDQL]DomR�GHVWD�HGLomR��

Caros Associados ABRATEF participem da nossa Revista! 
 
Boa leitura!

Até breve!

Ana Cristina Bechara Barros Fróes Garcia
Editora
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$�LQÀXrQFLD�GDV�0tGLDV�'LJLWDLV�QD�&RPXQLFDomR�GR�&DVDO�

7KH�,QÀXHQFH�RI�WKH�'LJLWDO�0LGLD�LQ�WKH�0DULWDO�&RPPXQLFDWLRQ�

Cristiane Maria Sbardelotto Hoffmeister1

Patrícia Scheeren2

Resumo

O presente estudo teve como objetivo avaliar a relação entre a comunicação conjugal e o uso 

das mídias digitais, particularmente aquelas usadas para troca de mensagens instantâneas, tipo o 

aplicativo WhatsApp. A amostra foi constituída por 123 sujeitos, que responderam a um questionário 

GLVSRQLELOL]DGR�RQOLQH��2V�LQVWUXPHQWRV�XWLOL]DGRV�IRUDP�XP�TXHVWLRQiULR�GH�GDGRV�VRFLRGHPRJUi¿FRV��

questionário para avaliar o uso das mídias digitais na relação conjugal, Escala Revisada de Ajustamento 

Conjugal (RDAS-P) e Questionário sobre Comunicação Conjugal. Os resultados apontaram que 

93,5% dos participantes utilizam o aplicativo WhatsApp para se comunicar com o(a) parceiro(a) na 

JUDQGH�PDLRULD�WRGRV�RV�GLDV��������9HUL¿FRX�VH��LJXDOPHQWH��XPD�IRUWH�FRUUHODomR�HQWUH�RV�QtYHLV�GH�

ajustamento conjugal e a boa comunicação conjugal. Esses resultados apontam que o uso da mídia 

parece facilitar a comunicação do casal com relação a assuntos do cotidiano, não interferindo na 

comunicação de assuntos mais íntimos que parecem preservados pelos casais em conversas face-a-

face.

Palavras-chave��FRQMXJDOLGDGH��PtGLDV�GLJLWDLV��FRPXQLFDomR��FDVDO�

Abstract

 The present study aimed to investigate the relationship between marital communication and the 

use of digital media, particularly those used for instant messaging, such as the WhatsApp application. 

The sample consisted of 123 subjects, who answered an online sociodemographic questionnaire, a 

questionnaire to evaluate the use of digital media, the Revised Scale of Conjugal Adjustment (RDAS-P), 

and the Questionnaire of Conjugal Communication. The results showed that the vast majority (93.5%) 

1 Especialista em Ciência da Computação pela UFRGS e em Terapia de Casal e Família – Abordagem Sistêmica pela 

UNISINOS, membro titular da AGATEF/ABRATEF. E-mail: cristianemsh@gmail.com

2 Psicóloga, Doutora em Psicologia pela UFRGS, Mestre em Psico-criminologia e Vitimologia pela Université Pierre Mendès 

France, Especialista em Terapias Individual, Familiar e de Casal - Abordagem Sistêmico-Integrativa. E-mail: pscheeren@

gmail.com
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9A influência das Mídias Digitais na Comunicação do Casal – Patrícia Scheeren

of the participants use WhatsApp to communicate daily with their (62%). There was also a strong 

correlation between levels of marital adjustment and good marital communication. These results point 

out that the use of the media seems to facilitate the couple’s communication in relation to daily affairs, 

not interfering in the communication of more intimate subjects that seem to be preserved by the couples 

through face-to-face conversations.

Keywords: digital media; couple’s communication; conjugal relationship; marital communication. 

Na vida contemporânea, percebe-se que as pessoas estão sujeitas, direta ou indiretamente, à 

interferência de mídias em seu cotidiano. Hoje, é tão natural conversar através de uma mídia digital, 

como um aplicativo de troca de mensagens, por exemplo o WhatsApp, que recentes pesquisas mostram 

que mais da metade dos brasileiros que acessam a internet, utilizam esse aplicativo como meio digital 

de comunicação (Brasil, 2014). 

Considerando a comunicação conjugal essa realidade não é diferente. O homem atual, em 

consequência do acesso à tecnologia, está se relacionando de outra maneira com o mundo em que 

YLYH��)DUDK���������3RUWDQWR��WDPEpP�D�UHODomR�FRQMXJDO�VH�PRGL¿FRX��QR�TXH�WDQJH�DR�WHPSR�TXH�R�

FDVDO�GLVS}H�SDUD�HVWDU�MXQWR��WHPSR�TXH�FDGD�PHPEUR�GR�FDVDO�HQYROYH�VH�FRP�D�YLGD�SUR¿VVLRQDO��

necessidade de viagens a trabalho, tempo de locomoção nas grandes cidades, entre outros, de forma 

que tais mudanças contribuem consideravelmente para o crescente uso das mídias digitais: Tais 

fatores vão ao encontro da demanda atual de autonomia, praticidade e satisfação da individualidade 

QD�YLGD�FRQWHPSRUkQHD��SRUpP�LPS}H�UHÀH[RV�QD�YLGD�FRQMXJDO��XPD�YH]�TXH�D�UHODomR�H[LJH�WHPSR�

compartilhado, intimidade e um diálogo promotor de desenvolvimento, bem-estar e satisfação para 

ambos os cônjuges (Scorsolini-Comin, 2011).

Constituir um casal demanda a criação de uma identidade conjugal, que na visão sistêmica, 

corresponde a um processo complexo de construção de uma realidade comum, construída a partir de 

trocas verbais e não verbais entre os parceiros, no qual cada um experimenta uma reconstrução de sua 

UHDOLGDGH�LQGLYLGXDO�H�DV�PXGDQoDV�GH�XP�DIHWD�R�RXWUR���(VWDV�LQÀXrQFLDV�UHFtSURFDV�GL]HP�UHVSHLWR�D�

dinâmica do sistema familiar, em que a família é entendida como um sistema circular, cujas transições 

estão extremamente interligadas (Cerveny & Berthoud, 2004 apud Silveira & Oliveira, 2016). Neste 

sentido, a Terapia Sistêmica é uma abordagem que trabalha todos os membros da família, resolvendo 

RV� FRQÀLWRV� DWUDYpV� GD� FRPSUHHQVmR� GRV� VHXV� SDGU}HV� UtJLGRV� GH� IXQFLRQDPHQWR�� SHUPLWLQGR� XPD�

análise da situação presente, na busca de ações geradoras de mudanças. E por provocar mudanças 

HP�WRGD�D� IDPtOLD�� ³D�PHOKRUD�SRGH�VHU�GXUDGRXUD��SRUTXH�FDGD�PHPEUR�GD� IDPtOLD�p�PRGL¿FDGR�H�

continua provocando mudanças sincrônicas nos outros”. (Nichols & Schwartz, 2007).

A formação da conjugalidade deve ser vista como contínua e, não meramente envolvendo as 

fases iniciais de engajamento amoroso, pois são os padrões de relacionamento e sua qualidade 

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 8(1), agosto 2019 (08-22)
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que, ao longo do tempo, permitem que resista às diversas circunstâncias, às mudanças previsíveis e 

imprevisíveis do ciclo de vida (Féres-Carneiro & Neto, 2010).  Nesses, de modo geral, compreende-

VH�R�DPRU��R�FRQVHQVR��D�ÀH[LELOLGDGH��D�XWLOL]DomR�GH�HVWUDWpJLDV�FRQVWUXWLYDV�SDUD�D� UHVROXomR�GH�

FRQÀLWRV�FRQMXJDLV��R�WLSR�GH�FRPXQLFDomR�HQWUH�R�FDVDO��R�FXLGDGR�P~WXR��R�FXOWLYR�GD�DPL]DGH�H�D�

existência de projetos de vida comuns (Wagner, 2015).   

Dentre esses vários aspectos, este estudo privilegia a comunicação, que permeia toda a interação 

do casal (Heckler, 2016) e é indispensável em qualquer relacionamento, a tal ponto que quando a 

FRPXQLFDomR�QmR�H[LVWH�RX�p�LQH¿FD]��R�UHODFLRQDPHQWR�DGRHFH�RX�HQWUD�HP�FULVH��'H�%HQL���������

Todo ser humano, desde que nasce, tem uma necessidade e uma exigência profunda de comunicar-

se. “As pessoas estão sempre se comunicando”, este foi o primeiro axioma desenvolvido pelos teóricos 

da comunicação (Nichols & Schwartz, 2007). Todo comportamento é comunicativo e a comunicação 

aumenta a proximidade e a ligação entre as pessoas, é o caminho natural, através do qual nós nos 

compreendemos, e se estabelecem relacionamentos afetivos adequados, e, sobretudo, se procura 

conviver (De Beni, 2005). Uma boa comunicação, pressupõe dois elementos importantes: o conteúdo e 

o afeto. O conteúdo (forma digital, verbal) diz respeito às informações que se quer comunicar, enquanto 

o afeto (forma analógica, não-verbal) (Watzlawick, 1981) é a forma com que o conteúdo está sendo 

expresso (expressão facial, postura, distância entre os interlocutores, tom de voz, velocidade das 

palavras, etc.) (Wagner, 2015). Estudos de comunicação estimam que apenas 7% dos pensamentos 

são transmitidos de forma verbal e 93% é não verbal (38% por sinais vocais - tom de voz, velocidade, 

ritmo, volume e entonação - e 55% pelos sinais do corpo - gestos, expressões faciais, postura) (Silva, 

�������(Q¿P��R�FRUSR�IDOD�DOWR��8P�RXWUR�GDGR�LQWHUHVVDQWH�p�TXH�PXOKHUHV�WHP�XP�PHOKRU�GHVHPSHQKR�

que homens no processamento de informações não-verbais e são ensinadas a ser mais sensíveis a 

estímulos emocionais não-verbais que os homens (Luz, 2015). 

Isso revela a vital importância da comunicação dentro dos relacionamentos conjugais, uma vez que 

PXLWRV�FRQÀLWRV�FRQMXJDLV�VmR�JHUDGRV�SRUTXH�D�PHQVDJHP�GLJLWDO�QmR�FRLQFLGH�FRP�D�DQDORJLFDPHQWH�

transmitida ou então está repleta de contradições, e isso nem sempre é adequadamente percebido 

pelo outro (Mussi, 2006). Foi o que mostrou a pesquisadora Luz (2015) através de seu estudo que 

tanto o conteúdo (verbal) quanto à forma (não-verbal) se expressam em distintos aspectos da dinâmica 

FRQMXJDO�� VHQGR� XQkQLPH� R� HQWHQGLPHQWR� GH� TXH� D� FRPXQLFDomR� HQWUH� RV� F{QMXJHV� LQÀXHQFLD� QD�

conjugalidade e tem características de retroalimentação.  

$OpP�GLVVR��R�SURFHVVR�KXPDQR�GH�FRPXQLFDomR�FRQ¿JXUD�VH�FRPR�XP�³MRJR´�FRP�YiULRV�QtYHLV��

GHVGH�RV�PDLV�VXSHU¿FLDLV�DRV�PDLV�SURIXQGRV� �5tRV�*RQ]iOH]�������DSXG�+HFNOHU���������TXH�VH�

realiza automaticamente na medida em que existimos, o ser humano comunica com o próprio ser, 

e não somente enquanto fala (Bateson, Haley, Jackson, Weakland, 2004 apud Guarnieri, 2010).  O 

primeiro nível, chamado informativo, diz respeito à transmissão de informações do que foi dito, feito 

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 8(1), agosto 2019 (08-22)
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ou visto. Expressa mais a exterioridade das coisas, que num relacionamento de casal está limitado 

aos aspectos das rotinas quotidianas normais da vida. Já no nível racional aparece algum tipo de 

FRQVLGHUDomR� UHÀH[LYD� VREUH� R� IDWR� �+HFNOHU�� ������� 3RU� ~OWLPR�� QR� QtYHO� SURIXQGR� RX� HPRWLYR�� DR�

mesmo tempo que são transmitidos dados, estes estão associados a sentimentos e emoções da 

pessoa que comunica (Heckler, 2016). Relaciona o exterior com o interior, revelando a identidade de 

cada um. É a comunicação das pessoas que desenvolvem relações afetivas maduras (Moran, 2007), 

sendo considerado como a comunicação verdadeira, pois é uma comunicação que fala de si mesmo e 

representa intimidade. Nesse nível, em que as pessoas se comunicam profundamente, percebe-se que 

WrP�VHXV�SUySULRV�FyGLJRV�GLJLWDLV�H�DQDOyJLFRV��H�p�DWLQJLGR�TXDQGR�H[LVWH�XPD�UHODomR�GH�FRQ¿DQoD��

mas também de maturidade individual que permite a cada um dos cônjuges reconhecer "é assim que 

me vejo", "é assim que te vejo", "é assim que gostaria que tu fosses", "é assim que gostaria que tu 

me amasses". A partir desse ponto, o que impede a comunicação é superado e se pode percorrer as 

estradas frequentemente escondidas e mais íntimas da descoberta da intimidade como uma 

IRUPD�GH�FRQ¿DQoD�H�GH�DEHUWXUD�DR�RXWUR��'H�%HQL���������

No contexto contemporâneo, a comunicação do sujeito está submetida, direta ou indiretamente, 

à interferência de mídias em seu cotidiano. As atividades básicas do dia a dia são, cada vez mais, 

realizadas em articulação com algum tipo de mídia, que alteram o modo tradicional de cumprir tais 

atividades. Esse fenômeno, estudado no campo da comunicação há algumas décadas, recebeu a 

GH¿QLomR�GH�³PLGLDWL]DomR �́�TXH�SUHVVXS}H�TXH�Ki�XPD�UHRUJDQL]DomR�GD�VRFLHGDGH�D�SDUWLU�GD�OyJLFD�

das novas mídias (Martino, 2014). 

A mídia da moda, aquela que todo mundo usa e desponta como fenômeno contemporâneo, 

depende, essencialmente, de dois fatores vinculados à sua relevância: tecnológico e humano. Do ponto 

de vista tecnológico, é necessário, por um lado, que a tecnologia usada seja simples e intuitiva - as 

pessoas não estão dispostas a dispender tempo para aprender a usar um novo sistema - mas, por outro, 

WHP�GH�DSUHVHQWDU�XPD�LQRYDomR�VX¿FLHQWHPHQWH�UHOHYDQWH�SDUD�VXEVWLWXLU�DTXHOD�TXH�HUD�XWLOL]DGD�DWp�

então. Já do ponto de vista humano, a relevância de uma nova mídia está vinculada à capacidade que 

ela tem de reunir pessoas e conteúdos interessantes em torno dela. Neste sentido, os comunicadores 

instantâneos encontram um espaço de desenvolvimento, visto que, em geral têm interface fácil e, 

pela sua natureza, viabilizam o relacionamento de indivíduos por meio da intermediação tecnológica 

(Carramenha, 2016). O Brasil, por suas características particulares, foi pioneiro na popularização 

deste tipo de ferramenta, incialmente por meio do ICQ (I seek you) e, mais recentemente, utilizada em 

smartphones, o WhatsApp, objeto de estudo deste trabalho. 

Desta forma, considerando que as pessoas têm vivenciado seus relacionamentos de forma 

LQVWiYHO�H�HIrPHUD��HP�IXQomR�GD�IDFLOLGDGH�GH�VH�GHVFRQHFWDU�H�GD�GL¿FXOGDGH�GH�FRPXQLFDomR�TXH�

HQIUHQWDP��%DXPDQ���������HVWH�HVWXGR�WHYH�SRU�REMHWLYR�YHUL¿FDU�VH�H[LVWH�DVVRFLDomR�HQWUH�R�XVR�GDV�

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 8(1), agosto 2019 (08-22)
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mídias digitais, a qualidade conjugal e os níveis de comunicação do casal.  

Método

Participantes

Participaram da pesquisa 123 sujeitos, sendo 79% mulheres e 21% homens, de 10 estados 

brasileiros, na sua maioria do Rio Grande do Sul (79%). A idade média dos participantes foi de 39 anos 

(DP = 10,5), variando de 19 a 60 anos. Os demais dados dos participantes estão dispostos na seguinte 

tabela:
Situação Conjugal Variável N %

&DVDGR�D��2¿FLDOPHQWH 77 62,6
Morando Junto 21 17,1
União estável 24 19,5

Número de Filhos
Nenhum

1

44

25

35,8

20,3
2 43 35,0
3 6 4,9

Mais de 3 5 4,1
Escolaridade Ensino Fundamental (1º Grau) 2 1,6

Ensino Médio (2º Grau) ou Técnico 4 3,2
Ensino Superior 53 43,1
Pós Graduação 64 52,1

Trabalha Fora Não 27 22,0
Sim 96 78,0

Esse relacionamento cor-

responde ao

1º casamento/união estável 102 82,9
2º casamento/união estável 13 10,6
3º casamento/união estável 5 4,1

Superior 2 1,6

7DEHOD�����'DGRV�6RFLRGHPRJUi¿FRV�GRV�3DUWLFLSDQWHV

&RQIRUPH�SRGH�VHU�YHUL¿FDGR�QD�7DEHOD����R�QtYHO�GH�HVFRODULGDGH�IRL��SUHSRQGHUDQWHPHQWH��SyV�

graduados (40%) e a maioria trabalha fora (78%). Relativo ao relacionamento conjugal percebeu-se 

TXH�D�PDLRULD�HVWi�QR�SULPHLUR�FDVDPHQWR����������FDVDGRV�R¿FLDOPHQWH�������Ki�PDLV�GH���DQRV��FRP�

XP�¿OKR���������RX�QHQKXP����������

Instrumentos 

Os participantes responderam aos seguintes instrumentos:

I. 4XHVWLRQiULR�GH�'DGRV�6yFLR�'HPRJUi¿FRV��GHVHQYROYLGR�SDUD�HVWD�SHVTXLVD�D�¿P�

de caracterizar a amostra investigada quanto a idade, sexo, nível de escolaridade, situação 

FRQMXJDO��Q~PHUR�GH�¿OKRV��HVWDGR�EUDVLOHLUR�RQGH�UHVLGH�H�LQIRUPDo}HV�VREUH�R�UHODFLRQDPHQWR�

II. Questionário sobre o uso da Mídia Digital: desenvolvido para esta pesquisa, este 

questionário visou obter informações a respeito do uso das mídias digitais. Investigou-se os 
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tipos de mídia que cada participante utiliza para conversar com o(a) parceiro(a), a frequência 

desse uso, o tipo de assunto tratado, bem como a interferência da mesma no diálogo do casal. 

III. Questionário sobre Comunicação Conjugal (Bienvenu, 1970) – escala de 48 itens 

pontuados em uma escala do tipo Likert de 4 pontos (geralmente, algumas vezes, raramente, 

nunca) que avalia a capacidade do indivíduo de ouvir, entender e expressar a si mesmo. A soma 

dos itens formam um escore total representativo de melhores ou piores níveis da comunicação 

em relação ao cônjuge.  O alfa de Cronbach encontrado na validação brasileira foi de 0,83. 

IV. Escala Revisada de Ajustamento Conjugal (RDAS-P) (Revised Dyadic Adjustment 

Scale de Busby, Christensen, Crane e Larson (1995)) traduzida e adaptada para o português 

Brasileiro por Hollist et al. (2012). O RDAS-P é um instrumento composto por 14 itens medidos 

em uma escala do tipo likert de 6 pontos, que compõem três subescalas: satisfação, consenso 

e coesão. A escala é constituída pelas três dimensões: (a) Consenso diádico: mede o grau de 

FRQFRUGkQFLD�VREUH�DVVXQWRV�GH�FDVDO���E��6DWLVIDomR�GLiGLFD��DYDOLD�D�HVWDELOLGDGH�SHUFHELGD�QR�

UHODFLRQDPHQWR�H�FRPR�RV�FRQÀLWRV�VmR�HQFDPLQKDGRV���F��&RHVmR�GLiGLFD��DYDOLD�D�IUHTXrQFLD�

de interações positivas no casal. As subescalas podem ser somadas para formarem um escore 

total representativo do ajustamento conjugal que varia de 0 a 69, com maiores valores indicando 

melhores níveis de ajustamento. Os alfas de Cronbach do estudo de validação americano 

IRUDP� GH� ����� SDUD� VDWLVIDomR�� ����� SDUD� FRQVHQVR� H� ����� SDUD� FRHVmR�� 1HVWH� HVWXGR�� D�

análise fatorial exploratória manteve a mesma estrutura fatorial da escala original. A média do 

ajustamento conjugal da amostra foi de 49,9 (DP = 7). 

Procedimentos de Coleta de dados

A coleta dos dados foi realizada online, pois, segundo Fidalgo (2007), as formas empreendidas 

pelas tecnologias da informação e da comunicação trazem consigo ricas possibilidades de estratégias 

SDUD�FROHWD�GH�GDGRV�FLHQWt¿FD��2V�FRQYLWHV�IRUDP��LQLFLDOPHQWH��HQYLDGRV�SRU�FRQYHQLrQFLD��RX�VHMD��

pessoas às quais a pesquisadora tinha acesso. Isso foi feito através de e-mail ou de mensagens nas 

redes sociais como Facebook, Whatsapp e Instagram. Aos participantes buscou-se sempre sucessivas 

indicações, ou seja, utilizou-se da metodologia bola de neve, em que a amostra é não probabilística, 

os participantes iniciais de um estudo indicam novos participantes, que por sua vez, também indicam 

novos participantes e assim sucessivamente (Velasco & Diaz, 1997). 

Ao acessar o link da página da pesquisa, construída a partir da ferramenta de formulários on-

line do GoogleDocs, os participantes tiveram acesso a informações sobre os objetivos da pesquisa 

e ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), podendo optar por participar ou não do 

TXHVWLRQiULR� GD� SHVTXLVD�� 1mR� IRL� H[LJLGD� LGHQWL¿FDomR� GRV� SDUWLFLSDQWHV�� WRGRV� RV� GDGRV� IRUDP�
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armazenados de forma anônima e sigilosa. 

Procedimentos Éticos 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos (UNISINOS) e seguiu todas as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo 

seres humanos. CAAE nº 59633716.0.0000.5344 aprovado em 17/10/2016.

Análise dos Dados

Os dados foram analisados através do programa estatístico SPSS Statistics - Versão 22. Foram 

feitas análises descritivas, tais como porcentagens, média, máximo, mínimo, frequência e inferenciais, 

como qui-quadrado, teste t e ANOVA.

Resultados

Análises Descritivas

Com relação ao uso das mídias digitais, a tabela abaixo apresenta os resultados dos participantes 

deste estudo. 

N %

Mídias utilizadas
Nenhuma mídia 8 6,5

Whatsapp 116 93,5

Facebook 58 46,8

Instagram 11 8,9

Frequência de uso dessa mídia Todos os dias 75 62

De 3 a 4 dias por semana 32 26,4

Menos de uma vez por semana 10 8,3

Menos de uma vez por mês

Raramente 4 3,3

Frequência Diária de uso da mídia Muito frequentemente 35 28,9

Frequentemente 33 27,3

De vez em quando 32 26,4

Pouco 13 10,7

Quase nunca 8 6,6

O uso dessa mídia Melhora a comunicação conjugal 64 53,3

'L¿FXOWD�D�FRPXQLFDomR 3 2,5
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Não interfere na comunicação 53 44,2

Assuntos conversados Do cotidiano, da rotina diária 118 99,2

através da mídia digital Mais profundos, de si mesmo, da intimidade 23 19,3

Brigas e discussões 20 16,8
&RPR�¿FRX�D�FRQYHUVD 

 “olho no olho”
Diminuiu por causa do uso mídias digitais 13 10,7

Aumentou por causa do uso mídias digitais 6 4,9

1mR�VRIUHX�PRGL¿FDomR� 103 84,4

Tabela 2 - Uso das mídias digitais pelos participantes

9HUL¿FD�VH�TXH�D�JUDQGH�PDLRULD���������GRV�SDUWLFLSDQWHV�PHQFLRQRX�XVDU�R�Whatsapp como 

mídia digital de comunicação com o(a) parceiro(a), utilizando-a todos os dias (62%) ou de 3 a 4 vezes 

por semana (26%). Os participantes relataram que a utilização da mídia é muito frequente (29%) ou 

frequente (27%) ao longo do dia. Além disso, mais da metade dos participantes (53%) informou que 

utilizar essa mídia digital melhora a comunicação conjugal, já 44% indicaram que sua utilização não 

LQWHUIHUH�QD�FRPXQLFDomR�H�DSHQDV������SHUFHEHP�TXH�VHX�XVR�GL¿FXOWD�D�FRPXQLFDomR�FRQMXJDO��

Praticamente todos os participantes (99%) informaram que os assuntos conversados através do 

Whatsapp� VmR� UHODWLYRV� D� TXHVW}HV� GR� FRWLGLDQR� H� GD� URWLQD� GLiULD� GR� FDVDO�� 3RU� ¿P�� XPD� JUDQGH�

PDLRULD�������GL]�TXH�D�FRQYHUVD�³ROKR�QR�ROKR´�QmR�VRIUHX�PRGL¿FDomR��FRQWLQXD�DFRQWHFHQGR�FRPR�

antes ao uso do Whatsapp e apenas 10% respondeu que houve diminuição.

No que se refere ao ajustamento conjugal (Hollist et al., 2012), os escores tiveram uma variação de 

23 a 63, sendo a média 49,9 (DP = 7). A maioria dos participantes (56%) apresentou escore na média 

ou acima dela. Vale ressaltar que 14 participantes apresentaram a pontuação 49, que representa 

a maior frequência desta amostra. Na versão original e na versão portuguesa, o resultado total da 

RDAS-P pode variar de 0 a 69, sendo um resultado maior ou igual a 48 indicador de ausência de 

GL¿FXOGDGH�QR�FDVDO��&RUUHLD���������

Com relação aos resultados do Questionário sobre Comunicação Conjugal - (Bienvenu, 1970), os 

escores variaram de 42 a 137, apresentando uma pontuação média de 102,3 (DP = 18,9).  A maioria 

dos participantes (59,3%) apresentou escores acima da média. 

Análises Correlacionais

$R�YHUL¿FDU�D�DVVRFLDomR�HQWUH�$MXVWDPHQWR�&RQMXJDO�H�D�&RPXQLFDomR�&RQMXJDO�HQFRQWURX�VH�

XPD�DVVRFLDomR� VLJQL¿FDWLYD� �r = ������p < 0,01), ou seja, as pessoas que percebem ter uma boa 

comunicação conjugal apresentam também bons níveis de ajustamento conjugal, que no instrumento 
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XVDGR�PHGH�H[SUHVVmR�GH�FRHVmR��FRQVHQVR�H�VDWLVIDomR�FRQMXJDO��1mR�IRL�VLJQL¿FDWLYD�D�DVVRFLDomR�

entre a frequência de uso da mídia digital e o Ajustamento Conjugal (r = ������p = 0,93), o que demonstra 

que um maior uso de uma mídia digital não garante um melhor ajustamento conjugal. O mesmo ocorreu 

TXDQGR�VH�YHUL¿FRX�D�DVVRFLDomR�FRP�D�&RPXQLFDomR�&RQMXJDO��r  ��������p = 0,57), indicando que um 

maior uso da mídia não está, necessariamente, associado há bons níveis de comunicação conjugal. 

3DUD�YHUL¿FDU�D�DVVRFLDomR�HQWUH�VH[R�H�FRPXQLFDomR�FRQMXJDO�H�DMXVWDPHQWR�FRQMXJDO��IRL�UHDOL]DGR�

um Teste t de amostras independentes (t ������ ��������p� �������TXH�UHVXOWRX�QmR�VLJQL¿FDWLYR��RX�VHMD��

a comunicação e a satisfação conjugal não estão associadas ao gênero masculino e feminino. Ainda 

FRQVLGHUDQGR�R�VH[R��YHUL¿FRX�VH�TXH�TXDQGR�DVVRFLDGR�j�IUHTXrQFLD�GH�XVR�GDV�PtGLDV��QRYDPHQWH�

QmR�KRXYH�VLJQL¿FkQFLD��RX�VHMD��D�IUHTXrQFLD�GH�XVR�QmR�HVWi�DVVRFLDGD�DR�IDWR�GH�VHU�KRPHP�RX�

mulher.

7DPEpP�YHUL¿FRX�VH�VH�R�WLSR�GH�DVVXQWR�FRQYHUVDGR�DWUDYpV�GDV�PtGLDV�GLJLWDLV�HVWi�DVVRFLDGR�

DR�VH[R�H��QRYDPHQWH��QmR�HQFRQWURX�VH�XPD�DVVRFLDomR�VLJQL¿FDWLYD��RX�VHMD��WDQWR�KRPHQV�FRPR�

mulheres conversam sobre os diferentes assuntos: do cotidiano e da rotina diária (r = -������p = �������

assuntos mais profundos: de si mesmo, da intimidade (r = ������p = 0,63) e assuntos relativos a brigas 

e discussões (r = -������p = 0,62). Da mesma forma, não houve associação entre o tipo de assunto 

com a satisfação conjugal quando se trata de assuntos do cotidiano (da rotina diária) (r = -������p = 

0,64) e de assuntos mais profundos (de si mesmo, da intimidade) (r = ������p = 0,44), porém existe uma 

associação negativa quando se trata de assuntos relativos a brigas e discussões (r = -������p = 0,03). 

Ou seja, quanto maior o ajustamento conjugal, menor será a frequência de conversas relativas a brigas 

ou de discussões através da mídia digital. 

Na associação entre o tipo de assunto conversado através da mídia digital e a comunicação 

FRQMXJDO� YHUL¿FRX�VH� TXH� QmR� H[LVWH� FRUUHODomR� VLJQL¿FDWLYD� TXDQGR� VH� WUDWDP� GH� DVVXQWRV� PDLV�

profundos (r = ������p = 0,56) e assuntos do cotidiano (r = -������p = 0,37). Porém, há uma associação 

negativa quando se trata de assuntos relacionados à briga (r = -������p = 0,01), ou seja, quanto melhor a 

comunicação conjugal menos assuntos relacionados à briga são conversados através da mídia digital. 

$R�YHUL¿FDU�D�DVVRFLDomR�HQWUH�D�FRPXQLFDomR�FRQMXJDO�H�R�XVR�GD�PtGLD�GLJLWDO�QmR�HQFRQWURX�VH�

XPD�VLJQL¿FkQFLD�WDQWR�SDUD�DTXHODV�SHVVRDV�TXH�UHVSRQGHUDP�TXH�D�PtGLD�PHOKRUD�D�FRPXQLFDomR��r 

= -������p = 0,74) como para aquelas que responderam que não interfere (r = -������p = 0,48), ou seja, 

R�XVR�GD�PtGLD�GLJLWDO�QmR�HVWi�UHODFLRQDGR�j�PHOKRUD�GD�FRPXQLFDomR�FRQMXJDO��2�PHVPR�YHUL¿FRX�

VH�TXDQGR�UHODFLRQDGR�DR�DMXVWDPHQWR�FRQMXJDO��TXH�R�UHVXOWDGR�QmR�p�VLJQL¿FDWLYR�WDQWR�SDUD�DV�TXH�

responderam que o uso da mídia melhora a comunicação (r =0,006, p =0,95) como para que aquelas 

que responderam que não interfere (r = 0,035, p =0,71). 

$R�VH�YHUL¿FDU�D�FRUUHODomR�HQWUH�D�IUHTXrQFLD�GH�XVR�GD�PtGLD�GLJLWDO�H�D�QmR�LQWHUIHUrQFLD��PHOKRUD�

RX�GL¿FXOWD�D�FRPXQLFDomR�HQWUH�R�FDVDO��REWHYH�VH�XPD�FRUUHODomR�QHJDWLYD�SDUD�DV�UHVSRVWDV�³QmR�
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interfere” e frequência do uso (r = -������p = 0,02), ou seja, quanto maior o uso da mídia digital mais 

as pessoas dizem que ela não interfere na comunicação do casal. Além disso, encontrou-se uma 

correlação positiva para as repostas “melhora a comunicação” e frequência do uso (r = -������p = 0,01), 

ou seja, quanto maior o uso da mídia mais as pessoas referem que ela melhora a comunicação.  O 

XVR�GD�PtGLD�GLJLWDO�QR�VHQWLGR�GH�PHOKRUDU��QmR�LQWHUIHULU�RX�GL¿FXOWDU�D�FRPXQLFDomR�GR�FDVDO�WHYH�

XPD�GLIHUHQoD�VLJQL¿FDWLYD�FRP� UHODomR�DR�DMXVWDPHQWR�FRQMXJDO�)�������� �������p = 0,008, sendo 

que o teste Post-Hoc de Bonferroni mostrou diferença de valores para o RDAS-P entre aqueles 

TXH�D¿UPDUDP�TXH�R�XVR�GD�PtGLD�GLJLWDO�QmR�LQWHUIHUH�QD�FRPXQLFDomR��0� ��������DP = 6,91) com 

DTXHOHV�TXH�GLVVHUDP�TXH�R�XVR�GD�PtGLD�GL¿FXOWD�D�FRPXQLFDomR��0� ��������DP = 12,90). Ou seja, 

aqueles que disseram que a mídia digital não interfere na comunicação apresentaram um ajustamento 

FRQMXJDO�VXSHULRU�jTXHOHV�TXH�D¿UPDUDP�GL¿FXOWDU�D�FRPXQLFDomR��$OpP�GLVVR��HQFRQWURX�VH�GLIHUHQoD�

HQWUH�DTXHOHV�TXH�D¿UPDUDP�TXH�D�PtGLD�GL¿FXOWD�D�FRPXQLFDomR��0� ��������DP = 12,90) quando 

comparados àqueles que disseram melhorar a comunicação (M = 50,22, DP = 6,57), sendo que 

aqueles que percebem uma melhora na comunicação apresentaram melhores níveis de ajustamento 

FRQMXJDO�TXH�DTXHOHV�TXH�SHUFHEHP�XPD�GL¿FXOGDGH�QD�FRPXQLFDomR��

$�¿P�GH�YHUL¿FDU�D�DVVRFLDomR�HQWUH�D�YDULiYHO�TXH�PHGH�VH�D�FRQYHUVD�³ROKR�QR�ROKR´�GLPLQXLX��

aumentou ou não se alterou e a comunicação conjugal e o ajustamento conjugal, foi realizando um 

Teste t de amostras independentes (t ������ ��������p� �������TXH�UHVXOWRX�QmR�VLJQL¿FDWLYR�

Discussão

(VVH� WUDEDOKR�VH�SURS{V�D�HQWHQGHU�D� LQÀXrQFLD�GDV�PtGLDV�GLJLWDLV�QD�FRPXQLFDomR�GR�FDVDO��

Mesmo que muitas variáveis estejam relacionadas ao ajustamento conjugal, os estudos mostram que a 

FRPXQLFDomR�WHP�JUDQGH�LPSDFWR�QD�TXDOLGDGH�GD�UHODomR�FRQMXJDO��LQÀXHQFLDQGR�GLUHWDPHQWH�D�VD~GH�

familiar (Scorsolini-Comin, 2011). Então, aprofundar o estudo para avaliar como esses aspectos estão 

interligados é de grande relevância na abordagem sistêmica.  

A pesquisa revelou alguns dados importantes: praticamente todos (93,5%) entrevistados utilizam 

Whatsapp para se comunicar com seu parceiro(a), usando-o, na maioria das vezes, todos os dias 

(62%). Os assuntos mais conversados através da mídia, segundo 99% dos participantes, dizem respeito 

a questões do cotidiano e da rotina diária. E a grande maioria (84%) acredita que o uso da mídia 

GLJLWDO�QmR�PRGL¿FRX�D�FRQYHUVD�³IDFH�D�IDFH �́�R�TXH�HYLGHQFLD�TXH��SDUD�RV�SDUWLFLSDQWHV��DV�PtGLDV�

QmR�PRGL¿FDP�DV�FRQYHUVDV�IDFH�D�IDFH�TXH�R�FDVDO�UHDOL]D���&RQWXGR��HVWHV�PHVPRV�SDUWLFLSDQWHV�

revelaram bons níveis de ajustamento conjugal e intimidade. Os dados também mostram que o uso das 

mídias digitais é extensivo entre os casais participantes da pesquisa. Desde o surgimento das mídias, 

DV�SHVVRDV�WrP�VH�TXHVWLRQDGR�VREUH�D�LQÀXrQFLD�GR�VHX�XVR�QRV�QtYHLV�GH�FRPXQLFDomR��VDWLVIDomR�

H�LQWLPLGDGH�QR�FDVDO��'HVWD�IRUPD��SRGH�VH�SHQVDU�TXH�SRU�VHUHP�UHODo}HV�PDLV�tQWLPDV�MXVWL¿TXH�R�

IDWR�GDV�PtGLDV�QmR�H[HUFHUHP�WDQWD�LQÀXrQFLD��SRUTXH�p�PDLV�³XPD�IRUPD�GH�HQFRQWUR´�DOpP�GH�WRGDV�
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as outras que já existem.

A literatura mostra que homens e mulheres se comunicam de formas diferentes, que as mulheres 

apresentam um melhor desempenho que homens no processamento de informações não-verbais 

�%DURQ�&RKHQ�������DSXG�0LOIRQW���������1HVVD�DPRVWUD��TXDQGR�YHUL¿FDGD�D�UHODomR�HQWUH�R�WLSR�GH�

assunto e o sexo, não apareceu essa diferença justamente porque as mídias digitais são utilizadas 

com maior frequência para assuntos do cotidiano, evidenciando um uso similar das mídias digitais para 

homens e mulheres.

Outro dado que a pesquisa revelou foi que, existe uma forte relação entre a comunicação e o 

ajustamento conjugal, o que já é esperado visto que a comunicação é um importante componente 

da satisfação e qualidade dos relacionamentos conjugais. Esta informação é congruente com outras 

pesquisas que demonstraram que o ajustamento conjugal dos casais satisfeitos parece ser mais 

funcional porque parecem dispor de melhores níveis de comunicação (Norgren, 2004). De fato, Luz 

�������D¿UPD�TXH�D�FRPXQLFDomR�DVVXPH�XP�SDSHO�GH�YLWDO�LPSRUWkQFLD�GHQWUR�GRV�UHODFLRQDPHQWRV�

conjugais, uma vez que foi a única variável que apresentou mudança ao longo do ciclo vital conjugal 

em sua pesquisa.  Entretanto, os dados revelaram que um maior uso das mídias entre os cônjuges 

não está associado a maiores ou menores níveis de comunicação, tampouco ao ajustamento 

FRQMXJDO��2X�VHMD��XPD�PDLRU�IUHTXrQFLD�QR�XVR�GDV�PtGLDV�QmR�VLJQL¿FD�TXH�R�FDVDO�WHUi�XPD�PHOKRU�

comunicação ou maior coesão, consenso e satisfação. Este dado pode estar relacionado ao fato da 

maioria das conversas dos participantes da pesquisa estarem envolvidas em assuntos do cotidiano 

e não da intimidade do casal. Contudo, a comunicação é revelada através de aspectos emocionais 

e de conteúdo. Como os participantes parecem trocar mensagens sobre aspectos mais práticos, as 

GL¿FXOGDGHV�GH�FRPXQLFDomR�TXH�PXLWDV�YH]HV�VmR�HYLGHQFLDGDV�DWUDYpV�GRV�SURFHVVRV�HPRFLRQDLV�

FRPXQLFDWLYRV�SDUHFHP�QmR�WHU�GHVHPSHQKDGR�LQÀXrQFLD�QHVWHV�XVXiULRV�GH�PtGLDV�GLJLWDLV��

A pesquisa revelou também que quanto maior a satisfação conjugal e o nível de comunicação, 

menor é o número de conversas relativas a brigas ou discussões através da mídia digital. Esse dado 

releva um aspecto de saúde dos participantes da pesquisa que pode ser explicado pelo fato deles 

privilegiarem conversar sobre assuntos difíceis em conversas face-a-face ou que por apresentarem 

ERQV� QtYHLV� GH� DMXVWDPHQWR� FRQMXJDO� GHPRQVWUHP�PDLRU� IDFLOLGDGH� GH� QHJRFLDU� VHXV� FRQÀLWRV�� )RL�

YHUL¿FDGR�HP�RXWURV�HVWXGRV�TXH�GLDQWH�GH�VLWXDo}HV�GH�FULVH��RV�FDVDLV�VDWLVIHLWRV�GHPRQVWUDP�VH�

pacientes e compreensivos um com o outro, buscando resoluções positivas dos problemas (Norgren, 

2004). Com base nisso, pode-se pensar que as pessoas que tem bons níveis de relacionamento 

GLVFXWHP�PHQRV�VREUH�DVVXQWRV�GLItFHLV�SHOD�PtGLD��Mi�TXH�YHUL¿FD�VH�XPD�DVVRFLDomR�HQWUH�HVWUDWpJLDV�

SRVLWLYDV�GH�UHVROXomR�GH�FRQÀLWRV�H�TXDOLGDGH�FRQMXJDO��

Os resultados desta pesquisa demonstram que, ao contrário do que o senso comum costuma 

relatar que, hoje as pessoas estejam só se comunicando de forma online e assim perdendo o contato 
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pessoal, os participantes dessa amostra mostraram estar satisfeitos em seus relacionamentos e que 

XVDU�DV�PtGLDV�GLJLWDLV�QmR�HVWi�GL¿FXOWDQGR�D�UHODomR��$R�FRQWUiULR�GR�VHQVR�FRPXP��RV�UHVXOWDGRV�GD�

pesquisa apontaram que a maioria (53%) percebe que o uso das mídias melhora a comunicação, e que 

aqueles que percebem uma melhora na comunicação apresentaram melhores níveis de ajustamento 

FRQMXJDO�GR�TXH�DTXHOHV�TXH�SHUFHEHP�XPD�GL¿FXOGDGH�QD�FRPXQLFDomR��-XVWDPHQWH��SRUTXH�QmR�

a utilizam para brigar ou discutir assuntos importantes, mas para facilitar nas diversas demandas do 

cotidiano. Realmente, hoje, homens e mulheres trabalham com agendas corridas, e precisam atender 

WDQWDV� GHPDQGDV� H� UHDOLGDGHV�� D� SUySULD� LQGLYLGXDOLGDGH�� RV� FXLGDGRV� GD� FDVD�� GRV� ¿OKRV� SRU� LVVR�

nessas questões do dia-a-dia, a ferramenta acaba facilitando pois permite um contato direto e rápido 

R�TXH�DQWHV�HUD�PDLV�GL¿FXOWRVR��(�LVVR��SRGH�EHQH¿FLDU�D�UHODomR��XPD�YH]�TXH�SHUPLWH�TXH�GHFLV}HV��

talvez antes tomadas individualmente pela impossibilidade do contato com o outro, hoje possam ser 

rapidamente compartilhadas, discutidas e negociadas. Por exemplo, decidir o que se vai ser a janta ou 

quem vai buscar as crianças porque o trânsito está difícil, etc. 

Desta forma, considerando os processos de comunicação, cujos níveis variam dos mais 

VXSHU¿FLDLV�DRV�PDLV�SURIXQGRV��+HFNOHU��������H�SUHVVXS}H�GRLV�HOHPHQWRV�LPSRUWDQWHV��R�FRQWH~GR�

e o afeto, pode-se supor que o uso das mídias digitais esteja contribuindo para a comunicação relativa 

aos aspectos da rotina cotidiana, que dizem respeito ao conteúdo. Já os níveis mais profundos, ligados 

à identidade pessoal, à intimidade, não sejam realmente possíveis ainda serem atingidos através de 

tais ferramentas, pelas próprias limitações que apresentam para expressar sentimentos e emoções, 

já que estão bem desenvolvidas para a forma digital (níveis verbais) da comunicação e ainda pouco 

desenvolvidas para a analógica (níveis não-verbais). Entretanto, nos últimos anos, a inteligência 

DUWL¿FLDO��SUHVHQWH�HP�DOJXQV�VLVWHPDV�FRPSXWDFLRQDLV�PDLV�FRPSOH[RV��DYDQoRX�EDVWDQWH��PDV�DLQGD�

HQFRQWUD�PXLWD�GL¿FXOGDGH�HP�HQWHQGHU�DV�HPRo}HV��.HOO\���������(P�������R�MIT’s Computer Science 

DQG�$UWL¿FLDO� ,QWHOOLJHQFH�/DERUDWRU\��&6$,/� desenvolveu o “EQ-Radio,” um dispositivo que detecta 

algumas emoções usando sinal wireless. Todavia, até o momento ele só consegue prever felicidade, 

tristeza, raiva e excitação, com 87% de certeza em cada um e ainda há confusão quando as emoções 

aparecem misturadas (Corner-Simons, 2016). Isso vem ao encontro das respostas dos participantes 

dessa pesquisa quando questionados sobre o que percebem quanto à conversa face-a-face: se 

GLPLQXLX��DXPHQWRX�RX�QmR�VRIUHX�PRGL¿FDomR�H�����UHVSRQGHX�TXH�QmR�PRGL¿FRX��'HSRLV��TXDQGR�

este dado foi associado aos níveis de ajustamento e comunicação conjugal novamente não houve 

VLJQL¿FkQFLD��MXVWDPHQWH�SRUTXH�SRGH�VH�SHQVDU�TXH�QHVVD�DPRVWUD�H[LVWH�XP�HTXLOtEULR�VDXGiYHO�QD�

relação conjugal que possibilita um aproveitamento positivo do uso das mídias.  Isso pode ajudar a 

compreender o papel das mídias nas relações, e consequentemente também revelar a importância do 

papel da comunicação face-a-face. 

Conclusão
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(VVH� HVWXGR� SHUPLWLX� DSURIXQGDU� RV� FRQKHFLPHQWRV� VREUH� D� LQÀXrQFLD� TXH� DV� PtGLDV� GLJLWDLV�

exercem na comunicação conjugal, um fenômeno ainda pouco explorado, porém com grandes impactos 

na dinâmica das relações familiares.  Embora grande parte da amostra tenha sido do sexo feminino, 

com nível de escolaridade de pós-graduação e residentes no Rio Grande do Sul, pôde-se observar 

que as relações conjugais que apresentam bons níveis de conjugalidade e de comunicação, o uso das 

mídias não interfere negativamente, contudo observou-se uma melhora na relação visto que possibilita 

que assuntos do cotidiano sejam conversados e discutidos de forma mais rápida. Ressalta-se que o 

grande número de participantes que utiliza as mídias no seu dia-a-dia também possa estar associado 

ao fato da metodologia de pesquisa ter sido realizada online. Os participantes foram convidados e 

responderam ao questionário online, denotando uma familiaridade com ferramentas digitais.  

Diante das tais limitações pode ser interessante continuar aprofundando este tema, já que, 

possivelmente, haveria outros resultados se a amostra fosse de pessoas que não tivessem bons níveis 

de ajustamento e de comunicação conjugal ou se fossem mais jovens (com idade inferior a 39 anos – 

média da amostra estudada).  Avançar nesse sentido possibilitará uma consciência cada vez maior do 

uso das mídias digitais, imprescindível para que as pessoas não se entreguem cegamente aos seus 

encantos, correndo o risco de acabar dependentes de seus recursos, mas saibam usufruir cada vez 

mais de seus benefícios (Turkle, 2016). E assim, encontrem, com equilíbrio e bom senso, o lugar justo 

das tecnologias nas suas relações.
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A (Re) Construção dos Vínculos em uma Família Reconstituída e com Adoção Tardia

The (Re) Building of Bonds in a Reconstituted and Late Adopted Family

Elenice Alves Gomes 1

Thais Angélica Garcia Silva 2

Resumo

O artigo parte de muitos questionamentos sobre a família contemporânea e suas 

transformações, sobretudo no que se refere aos vínculos, como se constroem, se constituem e como 

podem ser fortalecidos. É sobre uma pesquisa qualitativa fundamentada teórica e metodologicamente 

na teoria sistêmica de um caso clínico de uma família composta por quatro membros, encaminhada 

por um Serviço do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto/SP a um instituto formador de terapeutas 

IDPLOLDUHV�VLVWrPLFRV�QD�PHVPD�FLGDGH��2�REMHWLYR�IRL�FRPSUHHQGHU�D�GL¿FXOGDGH�HP�FRQVWUXLU�QRYRV�

vínculos num determinado tipo de família, que denominaremos de Borges e auxiliá-la no fortalecimento 

dos seus relacionamentos. A família inicialmente composta por um par conjugal heterossexual adotou 

tardiamente um casal de irmãos com quatro e três anos; posteriormente, a mãe adotiva adoeceu 

e morreu e o pai adotivo reconstituiu essa família com um novo casamento, quando as crianças já 

estavam transitando da puberdade para a adolescência.

Palavras-chave: vínculos; adoção tardia; reconstituição familiar.

Abstract

The article has many questioning of contemporary family and the transformations that are 

taking place today, especially with regard to the bonds between people, how they are built, how they 

are constitute and how they can be strengthened. Is about a qualitative search founded theorist and 

methodologically on the systemic theory of a family clinic case composite with four members, conducted 

for the Clinic Hospital Service in Ribeirão Preto/SP/Brazil to the formative institute of systemic family 

WKHUDSLVWV�RQ�WKH�VDPH�FLW\��7KH�REMHFWLYH�ZDV�WR�XQGHUVWDQG�WKH�GLI¿FXOW\�LQ�EXLOG�QHZ�ERQGV�LQ�D�FHUWDLQ�

type of family, which we will call of Borges and help them to strengthen their relationships. The family 

initially was composed of a heterosexual conjugal couple who adopted late a couple of brothers with 

four and three years; posteriorly, the adoptive mother fell and died, and the adoptive father reconstituted 

this family with a new marriage, when the children were transiting from the puberty to adolescence.

Keywords: bonds; late adoption; family reconstitution.
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Introdução

A questão é complexa. Quando a família, além das condições naturais, culturais e históricas 

a que está submetida ainda tem como características algumas peculiaridades, como a situação 

GH� DGRomR� WDUGLD�� UXSWXUDV�� UHFRQVWLWXLomR� H� ¿OKRV� HP� WUDQVLomR� GD� LQIkQFLD� SDUD� DGROHVFrQFLD�� VH�

ID]� QHFHVViULR� XP�JUDQGH�HVIRUoR�SDUD� FRPSUHHQGHU� HVWDV� FRQ¿JXUDo}HV�D� ¿P�GH� FRQWULEXLU� SDUD�

alternativas de fortalecimento destes vínculos e proporcionar saúde e bem-estar aos familiares. 

'HQWUH�WRGRV�RV�WHyULFRV�TXH�HVWXGDP�R�WHPD��p�FRQVHQVXDO�D¿UPDU�TXH�D�IDPtOLD�HVWi�HP�FRQVWDQWH�

WUDQVIRUPDomR��p�XPD�HQWLGDGH�GLQkPLFD�TXH�VRIUH�H�SURYRFD�PXGDQoDV��$WXDOPHQWH��FRPR�GH¿QL�OD�

HP�VXD�FRPSOH[LGDGH"

Diversas conjunturas de família surgem, de modo que, atualmente, podemos observar desde 

PRGHORV�WUDGLFLRQDLV�DWp�FRQ¿JXUDo}HV�TXH�SRGHP�VHU�FRQVWLWXtGDV�SRU�SHVVRDV�TXH�PRUDP�QR�PHVPR�

OXJDU��D�¿P�GH�FRQVWUXLU�XP�ODU��EDVHDGR�DSHQDV�QRV�YtQFXORV�DIHWLYRV��LQGHSHQGHQWH�GH�PDWULP{QLR��

1HVVD�SHUVSHFWLYD�SRGHPRV�HYLGHQFLDU�TXH��³DJRUD�R�TXH�LGHQWL¿FD�D�IDPtOLD�QmR�p�QHP�D�FHOHEUDomR�

do casamento, nem a diferença de sexo do par ou envolvimento de caráter sexual” (DIAS, 2005, p. 

39).  O elemento distintivo da família, que a coloca sob o manto da juridicidade, é a presença de um 

vínculo afetivo a unir as pessoas com identidade de projetos de vida e propósitos comuns, gerando 

comprometimento mútuo. Cada vez mais, a ideia de família se afasta da estrutura do casamento. 

&RPR�DUJXPHQWD�.UHSSQHU���������D� IDPtOLD�p�XP�FRQVWUXWR� IUiJLO�TXH�HVWi�HP�FRQVWDQWH�SURFHVVR�

de adaptação e readaptação em função de eventos normativos e não normativos próprios de seu 

desenvolvimento como grupo. Nesse sistema, todos os membros familiares são participantes ativos 

QDV�UHODo}HV��VHQGR�DV�LQÀXrQFLDV�H[HUFLGDV�HQWUH�HOHV�P~WXDV�H�PXOWLGLUHFLRQDLV��(P�FRQVHT�rQFLD��

estudar a família envolve, necessariamente, estudar os processos de comunicação e as interações e 

relações existentes entre os seus membros, levando em consideração as tarefas de desenvolvimento 

não só do indivíduo, mas também do grupo familiar que constitui a unidade mínima de análise. 

�8PD�GH¿QLomR�FRQWHPSRUkQHD�GH�IDPtOLD��GHYH�HVWDU�EDVHDGD�QD�RSLQLmR�GH�VHXV�PHPEURV��

considerando a afetividade e a proximidade com os entes queridos como critérios para a composição de 

família. Variáveis como consanguinidade, continuidade ao longo da vida, relacionamento heterossexual, 

FRPSDUWLOKDPHQWR�GD�PHVPD�FDVD��SRU�H[HPSOR��SRU�VL�Vy�QmR�GH¿QHP�R�TXH�VHMD� IDPtOLD��3HW]ROG�

(1996) sintetiza os diferentes arranjos que caracterizam as sociedades ocidentais contemporâneas, 

DJUXSDQGR�RV�QD�SURSRVLomR�GH�XP�FRQFHLWR� DEUDQJHQWH�GH� IDPtOLD�� SRU� HOH� GHQRPLQDGR�GH¿QLomR�

ecopsicológica. Segundo este autor “uma família é um grupo social especial, caracterizado por relações 

íntimas e intergeracionais entre seus membros” (p.39).

  Os familiares são aqueles com os quais mantemos um vínculo baseado na intimidade nas 

relações entre as gerações. Essa visão incorpora também variáveis externas, características das 
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UHODo}HV�HQWUH�RV� F{QMXJHV�� HQWUH�JHQLWRUHV�H� ¿OKRV�H� FRP�RXWUDV�SHVVRDV�TXH�SRGHP� ID]HU� SDUWH�

da família. Se faz necessário considerar que junto a essas inovações na sociedade atual, aumentou 

também o número de separações, divórcios, assim como crianças concebidas fora do casamento ou 

união estável, dentre outros, de modo a interferir diretamente na estrutura familiar de cada indivíduo. 

Outro aspecto fundamental é o papel da família, responsável pela formação do ser humano, uma vez 

TXH�GHYH�SURPRYHU�D�HGXFDomR��VD~GH��SURWHomR�H� OD]HU�GRV�¿OKRV�� LQÀXHQFLDQGR�GHVVD�PDQHLUD�R�

comportamento destes na sociedade. O papel que a família desempenha para o desenvolvimento de 

cada indivíduo é de suma importância, pois é nesse vínculo familiar que são transmitidos os valores 

morais e sociais que servirão de alicerce ao processo de socialização da criança e do adolescente, 

DVVLP�FRPR�DV�WUDGLo}HV�H�RV�FRVWXPHV�WUD]LGRV�GH�JHUDo}HV��&p]DU�)HUUHLUD��������D¿UPD�TXH�p�QR�

grupo familiar que a pessoa terá a oportunidade de aprender os valores, crenças e mitos e desenvolver 

XPD�YLVmR�GH�PXQGR��LVVR�WHUi�PDLV�WDUGH��HP�FRQMXQWR�FRP�RXWURV�FRQKHFLPHQWRV�REWLGRV�DR�ORQJR�

da vida, grande importância nas ações e relações da sua vida. Todo esse sistema familiar se mantém 

ligado por vínculos afetivos que mantém os indivíduos próximos uns aos outros. Falcke & Wagner 

�������D¿UPDP�TXH�D�UHODomR�YLYLGD�HQWUH�R�LQGLYtGXR�H�RV�SDLV�p�D�PDLV�LPSRUWDQWH�GH�WRGD�VXD�YLGD�H��

GHVGH�D�LQIkQFLD��DV�H[SHULrQFLDV�YLYLGDV�FRP�VXDV�¿JXUDV�SDUHQWDLV�YmR�VHQGR�JUDYDGDV�QR�LQGLYtGXR�

H� LQÀXHQFLDUmR�PDLV� WDUGH� HP� VXDV� HVFROKDV� DIHWLYDV�� VH[XDLV� H� SUR¿VVLRQDLV��PHVPR�TXH� QmR� VH�

perceba.

 Nessa área do conhecimento, estudos teóricos e empíricos sobre desenvolvimento infantil têm 

privilegiado o que tem sido considerado como talvez a mais importante das propriedades humanas: a 

capacidade de construir vínculos e relações de apego. Bowlby (1997), grande teórico que estudou apego 

H�YtQFXOR��R�GH¿QH�FRPR�XPD�DWUDomR�TXH�XP�LQGLYtGXR�VHQWH�SRU�XP�RXWUR�LQGLYtGXR´��S�������3DUD�+UG\�

(2001), os humanos, assim como outras espécies animais, nascem biologicamente preparados para 

HVWDEHOHFHU�H�PDQWHU�XPD�OLJDomR�HPRFLRQDO�IRUWH�H�GXUDGRXUD�FRP�D�PmH�RX�TXDOTXHU�RXWUD�¿JXUD�GH�

apego primário. As crianças já nascem com a necessidade de se apegarem. Os seres humanos são, por 

assim dizer, nascidos para o apego. É o que podemos considerar como a dimensão biológica do vínculo. 

'DV�OLJDo}HV�SULPiULDV��GHSHQGH�D�VREUHYLYrQFLD�GR�¿OKRWH�KXPDQR��SULQFLSDOPHQWH�QRV�SULPHLURV�DQRV�

de vida, pois requer ajuda para ser alimentado, protegido do frio e calor excessivo, mantido próximo e 

a salvo de estranhos que ofereçam risco à sua segurança. Cavalcanti e Magalhães (2012) resumem 

de modo sucinto as consequências que os tipos de apego revelam: as crianças que desenvolvem 

o apego seguro têm maior habilidade na resolução de problemas, na comunicação com seus pais 

H�RXWUDV�¿JXUDV�GH�FRQYLYrQFLD�FRPR�FROHJDV�H�SURIHVVRUHV��VmR�PDLV� LQGHSHQGHQWHV�� LQWHUDWLYDV�H�

afetivas. Já as crianças com apego inseguro tendem a ter comportamentos mais agressivos e pré-

disposições para a sintomatologia dissociativa. Assim, para Bowlby (1997), a vinculação se estabelece 

e se consolida pela proximidade, pela convivência contínua. A formação do vínculo é essencial e torna 
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possível, na eventualidade da separação dos parceiros conjugais, disposição para recompor os laços 

afetivos que foram desfeitos. Por isso, argumenta que a separação entre pares vinculados não ocorre 

comumente sem resistências – o mais fraco agarra-se ao mais forte buscando proteção contra o 

HOHPHQWR�HVWUDQKR��HVSHFLDOPHQWH�TXDQGR�VH�WUDWD�GD�GtDGH�FRPSRVWD�SRU�PmH�H�¿OKR��

2V� HIHLWRV� GD� VHSDUDomR� RX� SHUGD� GD� ¿JXUD� GH� DSHJR� LQYHVWLJDGRV� SRU� %RZOE\� ��������

FRQWULEXtUDP�SDUD�GHL[DU�FODUR�R�YDORU�GDV�¿JXUDV�SULPiULDV�GH�DSHJR�SDUD�R�GHVHQYROYLPHQWR�KXPDQR��

além de discutir questões que dizem respeito à situação de crianças encaminhadas a instituições 

precocemente e tempos depois acolhidas em lares adotivos. Essa é uma realidade secular em todo o 

mundo e é possível encontrar ainda hoje milhares de crianças que passam os primeiros dias, meses 

H�DWp� DQRV� GH� VXD� LQIkQFLD� HP� LQVWLWXLo}HV� GH� DEULJR�� VRE�D� UHVSRQVDELOLGDGH�GH�SUR¿VVLRQDLV� TXH�

se revezam na tarefa de lhes prover cuidados substitutos, que funcionam como uma alternativa à 

convivência em família.

�2�WUDEDOKR�FRP�HVWD�IDPtOLD�VH�HVWHQGHX�QD�FRQVWUXomR�GRV�YtQFXORV�H�FRPR�RV�¿OKRV��GLDQWH�

de tantas rupturas, poderiam conceber sua nova família. Também como os pais atuais poderiam de 

fato se constituírem enquanto um casal conjugal e também parental, além de muitos outros papéis que 

abarcam a complexidade desta família.

 Avaliando todos estes aspectos, se faz necessário considerar o dinamismo da família, além 

de toda a problemática exposta sobre o processo de adoção tardia, além da adaptação a um novo 

integrante na família reconstituída. A Terapia Familiar Sistêmica vem de encontro com esta busca, já 

que sua visão abarca toda a complexidade inerente ao tema, sendo deste modo o referencial teórico 

escolhido para nortear nossa intervenção. O pensamento sistêmico surgiu, então, como uma linguagem 

que permite a transdisciplinaridade, razão pela qual pode ser apresentado como o novo paradigma 

da ciência, que sai da simplicidade para ampliar seu foco de observação (Vasconcelos, 2002). O 

paradigma da complexidade aspira ao conhecimento multidimensional, mas o conhecimento completo 

é impossível. Nesse sentido, estamos de acordo com Morin (1991) quando destaca a inteligência cega 

como aquela que destrói os conjuntos e as totalidades, isolando todos os objetos em sua volta sem 

perceber o elo inseparável entre o observador e a coisa observada. A complexidade é o conjunto 

de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações e acasos que constituem o nosso 

mundo. A complexidade enlaça os aspectos da instabilidade e da intersubjetividade. 

 Vasconcelos (1995) destaca que a família é entendida como um sistema que regula a si 

mesmo, que se controla de acordo com regras externas e internas criadas em um período de tempo. 

Estabiliza-se e equilibra-se por meio dessas regras. O sistema, regido pela circularidade, oferece 

resistência à mudança, mantendo sempre que possível sua homeostase. Esse sistema familiar mantém 

relações com o meio, como receptor de mensagens externas, em que as intervenções do terapeuta 

serão incluídas, mas suas operações são eminentemente cerradas, ou seja, o trânsito da informação 
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se dá prioritariamente entre seus membros, sendo que é esse fechamento que determinará o padrão 

de interação da família.

 A Terapia Sistêmica considera os sistemas familiares autorreguladores em suas homeostases, 

e propõe, através de técnicas, facilitar a auto-observação dos sistemas e seus bloqueios funcionais. 

Segundo Tomm (1987), “quanto mais astuta ou perspicaz é a observação, mais as respostas do 

WHUDSHXWD�SRGHUmR�HVWDU�UH¿QDGDV�SDUD�SHUFHEHU�DV�UHVSRVWDV�GD�IDPtOLD�H�PDLV�SUy[LPRV�H�LPSOLFDGRV�

permanecem o terapeuta e a família”. É nesse contexto que ambos se tornam responsáveis, numa 

atividade de construção conjunta, pela emergência de hipóteses, questionamentos e novos sentidos 

H�VLJQL¿FDGRV��QXP�HQFRQWUR�TXH�DJUXSD�QmR�Vy�DV�FUHQoDV�H�UHODo}HV�HQWUH�RV�PHPEURV�IDPLOLDUHV��

mas os pressupostos e construções do terapeuta advindos de sua própria experiência e dos valores 

sustentados em suas interações com outros relacionamentos familiares, sociais e culturais. 

O caso clínico e considerações sobre ele

 A família estudada foi constituída inicialmente a partir da adoção tardia feita por um casal 

heterossexual que adotou duas crianças, de quatro e três anos, irmãos biológicos do mesmo pai e 

GD�PHVPD�PmH�H�TXH�¿FDUDP�SRU�DOJXQV�DQRV�HP�LQVWLWXLomR�GH�DFROKLPHQWR��HP�FRQVHT�rQFLD�GD�

LPSRVVLELOLGDGH�GRV�SDLV�ELROyJLFRV�DV�FULDUHP��'HQWUH�DV�YiULDV�UHÀH[}HV�TXH�HVVH�FDVR�SRGHULD�QRV�

LQVWLJDU��XPD�TXHVWmR�HVSHFt¿FD�QRUWHRX�HVVD�SHVTXLVD�TXDOLWDWLYD��FRPR�RV�YtQFXORV�GHVWDV�FULDQoDV�

SXGHUDP�H�SRGHP�VHU�FRQVWUXtGRV"��&RPR�WRGRV�RV�FDVRV�DWHQGLGRV�SHOR�QRVVR�LQVWLWXWR�IRUPDGRU��

este também teve, no início dos atendimentos, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado 

pelo responsável pela família, para a publicação dessa pesquisa. Neste início de tratamento, a família 

que veio encaminhada pelo Serviço do Hospital das Clínicas, já estava reconstituída, sendo composta 

SHOR�SDL�DGRWLYR��D�PDGUDVWD��DPERV�QD�IDL[D�HWiULD�GH����D����DQRV���XPD�¿OKD�FRP����DQRV�H�XP�

¿OKR�FRP�����$�SHVTXLVD�TXDOLWDWLYD�³HQYROYH�D�REWHQomR�GH�GDGRV�GHVFULWLYRV�VREUH�SHVVRDV��OXJDUHV�

e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando 

compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos” (Godoy, 1995, p.58). Os atendimentos 

foram gravados sessão a sessão que, depois de transcritas as gravações, puderam ter seu conteúdo 

DQDOLVDGR�j�OX]�GH�GLYHUVRV�WHyULFRV��)RUDP�UHDOL]DGDV����VHVV}HV�FRP�XPD�KRUD�GH�GXUDomR�FDGD��

os atendimentos foram feitos em dupla terapêutica, sendo uma das terapeutas uma das autoras deste 

DUWLJR�H�WDLV�DWHQGLPHQWRV�HUDP�VXSHUYLVLRQDGRV�SRU�GXDV�SURIHVVRUDV�GR�LQVWLWXWR��¿OLDGR�j�$VVRFLDomR�

Paulista de Terapia Familiar, sendo uma das professoras a coautora desta publicação.

 A família Borges foi encaminhada para terapia familiar devido aos problemas de relacionamento 

GD�¿OKD��DJRUD�DGROHVFHQWH��FRP�D�PDGUDVWD��FKDPDGD�SHORV�¿OKRV�GH�WLD���+DYLD�PXLWDV�LQWHUIHUrQFLDV�

e não adesão ao tratamento de saúde da garota, portadora de HIV. Dentre as queixas abordadas, 

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 8(1), agosto 2019 (23-37)



28A (Re) Construção dos Vínculos em uma Família Reconstituída e com Adoção Tardia– Thais Angélica Garcia Silva 

D� GL¿FXOGDGH� GH� UHODFLRQDPHQWR� HQWUH� RV� IDPLOLDUHV� GHQXQFLDYD� SUREOHPDV� UHIHUHQWHV� DRV� YtQFXORV�

LQLFLDLV�GRV�¿OKRV��D� IDOWD�GH�SUHSDUR�GRV�SDLV�SDUD�R�SURFHVVR�GH�DGRomR��DOpP�GH�XPD� LQWHUDomR�

familiar frágil, com pouca afetividade e grandes expectativas, muitas irrealizáveis e que acabavam por 

fragilizar ainda mais os vínculos familiares.

�%HQWR��������FRQVLGHUD�TXH��TXDQWR�PDLRU�R�WHPSR�TXH�D�FULDQoD�RX�DGROHVFHQWH�¿FRX�HP�

DEULJRV��PDLRU�VHUi�VXD�GL¿FXOGDGH�GH�DGDSWDomR�j�QRYD�IDPtOLD��(VVD�YLVmR�FRQGL]�FRP�D�SHUVSHFWLYD�

de Bowlby (1997) de que quanto maior for o intervalo de separação da mãe natural e a inserção 

em uma família, maior será o estado de privação afetiva, de forma que a vinculação se torna cada 

YH]�PDLV�GLItFLO��&RUURERUDQGR��:LQQLFRWW� �������D¿UPD�TXH�D�SULYDomR�DIHWLYD�HVWi�UHODFLRQDGD�FRP�

DV�GL¿FXOGDGHV�GH�GHVHQYROYLPHQWR�HPRFLRQDO�GD�FULDQoD��(P�XP�GHVHQYROYLPHQWR�HPRFLRQDO�IDOKR��

a criança que é retirada de um ambiente sofre uma perturbação que vai além de sua capacidade 

de compreensão. Por causa da angústia gerada por essa frustração enorme, a criança reorganiza 

sua psique de modo a aumentar muito as defesas do ego, tornando-se emocionalmente paralisada. 

Winnicott (1994) aponta ainda a importância da rede familiar para a maturidade emocional da criança, 

sendo o contexto familiar essencial para tal.

 Quanto melhor acolhida for a criança em seu novo ambiente, mais minimizados são os efeitos 

negativos da adoção. A Adoção Tardia é apenas uma das múltiplas faces da temática da adoção, pois 

são consideradas tardias as adoções de crianças com idade superior a dois anos de idade, por já se 

enquadrarem como velhas para adoção ou que foram abandonadas tardiamente pelas mães, que 

SRU�FLUFXQVWkQFLDV�SHVVRDLV�RX�VRFLRHFRQ{PLFDV��QmR�SXGHUDP�FRQWLQXDU�VH�HQFDUUHJDQGR�GHODV��RX�

foram retiradas dos pais pelo poder judiciário, que os julgou incapazes de mantê-las em seu pátrio 

SRGHU��RX�DLQGD��IRUDP�esquecidas pelo Estado desde muito pequenas em orfanatos que, na realidade, 

abrigam uma minoria de órfãos (Vargas, 1998).

�&DPDUJR� �������� HP� VHX� OLYUR� ³$GRomR� 7DUGLD �́� WUDoD� XP� SHU¿O� GDV� FULDQoDV� FRQVLGHUDGDV�

não adotáveis no contexto social brasileiro. Para o autor, crianças com mais de dois anos, negras, 

SRUWDGRUHV� GH� GH¿FLrQFLD� RX� SUREOHPD� PpGLFR� VmR� DV� PDLV� UHMHLWDGDV� SHORV� SDLV� SUHWHQGHQWHV� j�

adoção. Essas crianças e adolescentes são vítimas de múltiplos abandonos: o abandono da família 

biológica, do Estado e da sociedade.

 Os motivos para a rejeição de uma criança ou jovem pelos pais adotivos podem ser muitos, 

estando relacionados a questões do próprio adotado, dos adotantes ou da relação estabelecida entre 

eles. Apesar disto, dentro de cada um dos grupos de adoção descritos - onde a motivação é o benefício 

SUySULR�RX�GR�IXWXUR�¿OKR���H[LVWHP�VLWXDo}HV�FRPXQV��TXH�FDUDFWHUL]DP�JUDQGH�ULVFR�GH�GHYROXomR��

Nos casos onde existe um sentimento de altruísmo envolvido, os adotantes muitas vezes se sentem 

como salvadores da criança abandonada. Ao se perceber como bondosa, a família adotiva espera 

do adotado imensa retribuição e gratidão, muitas vezes se esquecendo de que o comportamento 
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de crianças costuma envolver má-criações, desobediência, birra e diversas formas de confronto, ou 

seja, atitudes vistas pelos adultos como ingratidão. Sendo assim, tais familiares se esquecem de 

que é comum aos jovens o confronto com a autoridade dos pais e certo grau de desobediência, de 

forma que este suposto mau comportamento é visto como anômalo e muitas vezes leva os pais a 

verem a devolução como única solução (Ghirardi, 2008). Vivenciamos essa dinâmica com a família 

%RUJHV�UHFRUUHQWHPHQWH��R�SDL�QRV�HQWUHJRX�RV�¿OKRV�SDUD�XPD�VHVVmR�FRP�R�VXEVLVWHPD�IUDWHUQR�FRP�

essa ameaça de devolução. Em outra ocasião recebemos um telefonema do pai, bastante exaltado, 

VROLFLWDQGR�DR�6HUYLoR�³TXH�HQFRQWUDVVH�RXWUD�IDPtOLD�SDUD�R�¿OKR �́

�&RPR�D¿UPD�6SLQD���������R�DXPHQWR�GDV�GHYROXo}HV�VH�Gi�SHOR�DXPHQWR�GH�DGRo}HV�GH�

FULDQoDV�PDLV�YHOKDV�H�FRP�GL¿FXOGDGHV�ItVLFDV�RX�SVtTXLFDV��3HOD�DQVLHGDGH�HP�DGRWDU�XPD�FULDQoD��

PXLWRV�SDLV�DFDEDP�DFHLWDQGR�FULDQoDV�TXH�QmR�HUDP�RULJLQDOPHQWH�R�VHX�SHU¿O�SUHWHQGLGR��SRUpP��VXDV�

expectativas ainda se mantêm, gerando uma incoerência entre as expectativas no imaginário dos pais 

DGRWLYRV�H�D�UHDOLGDGH�GDV�GL¿FXOGDGHV�GD�DGRomR�WDUGLD��³2�SURFHVVR�GH�DGRomR�GRV�SDLV�SHOD�FULDQoD�

com mais de três anos de idade só se completa quando ela consegue retomar seu desenvolvimento. 

A criança adotada após essa idade vive um processo psíquico de regressão” (Ladvocat, C. & Diuana 

S., 2014, p. 504).

 Segundo o trabalho de Carvalho (2014), as crianças e adolescentes envolvidos em adoções 

tardias têm uma possibilidade maior de terem passado por estados de privação intensos e grandes 

WUDXPDV��(VVDV� GL¿FXOGDGHV� SRGHP� ID]HU� FRP�TXH� D� FULDQoD� RX� DGROHVFHQWH� VH� WRUQH� DJUHVVLYR� H�

apresente um comportamento antissocial em sua adaptação à nova família. A criança ou adolescente 

adotado tardiamente tem uma tendência a testar a nova família apresentando comportamentos 

DJUHVVLYRV�FRPR�EDWHU��[LQJDU�RX�DWp�IXJLU��1R�FDVR�GD�FULDQoD�PDLV�YHOKD��WDQWR�RV�SDLV�FRPR�RV�¿OKRV�

DGRWLYRV�SDVVDUDP�SRU�XP�SURFHVVR�GH�LGHDOL]DomR�H�H[SHFWDWLYDV�LPDJLQiULDV��H�R�FRQÀLWR�HQWUH�DV�

idealizações de ambos os lados é mais visível deste modo, mais fácil de vir à tona (Costa, & Rossetti-

Ferreira, 2007).

�1R� FDVR� GD� IDPtOLD� %RUJHV�� DV� TXHL[DV� UHODFLRQDGDV� DR� FRPSRUWDPHQWR� GR� ¿OKR� IRUDP�

UHFRUUHQWHV�� FRPR�SRU�H[HPSOR�R�SDL� ¿FDU�PXLWR�EUDYR�TXDQGR�R� ¿OKR� WURX[H�GH� YROWD�HVFRQGLGR�R�

lanche que havia sido enviado para a escola, quando deixava de fazer as tarefas escolares e até 

mesmo quando atirou uma formiga no congelador da casa a título de curiosidade. Comportamentos 

comuns nesta fase de desenvolvimento (adolescência) eram supervalorizados pelos pais de forma 

negativa, chegando até mesmo denominá-los como parte de uma personalidade antissocial. 

 Um outro aspecto que gera preconceito com a criança adotada é a existência do pressuposto 

de que crianças adotadas nascem de uma história de fragilidade, sendo caracterizadas como inferiores. 

Esse tipo de preconceito pode produzir na criança um certo retraimento social, julgando-a incapaz 

H� LQFRPSHWHQWH�SDUD�D�YLGD��DVVLP�VH� MXVWL¿FD�D� WHQGrQFLD�GH�RV�¿OKRV�DGRWLYRV�QmR�TXHUHUHP�VHU�
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LGHQWL¿FDGRV�FRPR�WDO��(VVD�DWLWXGH�p�R�UHVXOWDGR�GR�SUHFRQFHLWR�VRFLDO�H�QmR�QHFHVVDULDPHQWH�GR�IDWR�

de sentirem-se numa condição de inferioridade (Filho, 1995, p. 37).

  A ideia da importância dos laços de sangue passa de geração a geração e é uma das 

PDLV�IRUWHV�UD]}HV�GR�SUHFRQFHLWR�FRQWUD�D�FULDQoD�DGRWDGD��1R�¿OKR�DGRWLYR�QmR�VH�UHDOL]D�D�PDUFD�

genética nem se satisfaz a expectativa social da normalidade reprodutiva. Conscientemente ou não, 

a criança adotada busca sua igualdade ou similaridade com a família e a diferença com as demais 

SHVVRDV�GR�JUXSR�GL¿FXOWDP�VXD�WDUHID�GH�LQWHJUDomR�TXDQGR�D�URWXODP�FRPR�XPD�SHVVRD�GLIHUHQWH��

¿FDQGR�FODUR�R�SUHFRQFHLWR�H�D�URWXODomR��2�IDWR�GH�QmR�FRQKHFHU�D�KLVWyULD�GD�FULDQoD��JHUD�IRELD�HP�

muitos casos, tornando sua aceitação mais difícil ainda. Essa ameaça do desconhecido, segundo Filho 

�������p�XPD�IRUPD�FRQIRUWiYHO�SDUD�RV�DGXOWRV�H[SOLFDUHP�VHXV�LQVXFHVVRV�QD�HGXFDomR�GRV�¿OKRV��

eximindo-se de responsabilidade a determinadas características que eles apresentem. A consequência 

desses preconceitos são os males que se produzem nas crianças adotadas, onde a formação de sua 

autoimagem é prejudicada. Isso porque elas são capazes de incorporar ao seu autoconceito o que as 

pessoas acreditam que elas sejam.

�$�DGRomR�GH�¿OKRV�VH�LQVHUH�QD�DWLWXGH�H�QRV�DWRV�GH�FULDomR�QR�VHX�VHQWLGR�ItVLFR�H�DIHWLYR��2�

¿OKR��TXH�HUD�VRQKR��H�SRU�VHU�VRQKR��WLQKD�D�FRQGLomR�IXQGDPHQWDO�GH�VHU�UHDOLGDGH��D¿UPD��VH�FRPR�

¿OKR��QmR�SHOR�SURFHVVR�ELROyJLFR�H�¿VLROyJLFR�GR�QDVFLPHQWR��PDV�SHOD�DGRomR�DIHWLYD�GRV�SDLV�TXH�

LQFRQGLFLRQDOPHQWH�R�DPDP��7DO�D¿UPDomR�YHP�UHIRUoDU�D�D¿UPDWLYD�GH�TXH�DFHLWDU�QmR�Vy�D�FULDQoD��

mas também a sua história, é condição essencial para o sucesso da adoção. Na família em estudo 

percebemos haver condicionalidades para o afeto, ou seja, diante de quaisquer deslizes�GRV�¿OKRV��

havia ameaça da perda do afeto e a consequente ameaça da devolução.  

�2V�SDGU}HV�GH�LQWHUDomR�HQWUH�SDLV�H�¿OKRV�GLIHUHP��$OJXQV�PHUHFHP�VHU�GHVWDFDGRV��³R�WRP�

emocional da família, a responsividade do progenitor em relação à criança, a maneira pela qual o controle 

é exercido e a qualidade e quantidade de comunicação” (Bee, 1996, p.372). Estas são características 

da dimensão familiar responsável pela qualidade do relacionamento onde, se for trabalhado de forma 

DGHTXDGD��PDQWpP�R�VXFHVVR�GD�LQWHUDomR��SDVVDQGR�D�VHU�VHJXUD�H�VDWLVIDWyULD��6LJQL¿FDWLYDPHQWH��

descobre-se a necessidade da criança de ser recebida dentro desse clima onde a convivência passa 

a ser um mecanismo de troca. O amor de uma família adotiva é construído da mesma forma que de 

XPD�IDPtOLD�ELROyJLFD��QmR�p�WHU�R�PHVPR�VDQJXH�TXH�YDL�JDUDQWLU�R�DPRU�QHP�R�VXFHVVR�GD�UHODomR��

³2�DPRU�p�FRQTXLVWDGR´�FRPR�Mi�GLVVH�D�¿OyVRID�%DGLQWHU��������S������,GHQWL¿FDPRV�TXH�HVVD�IDPtOLD�

em estudo ainda não conseguiu alcançar este patamar da conquista amorosa. 

  Na atualidade, muito tem-se estudado sobre as novas conjunturas familiares e como o 

processo de reconstituição familiar interfere nos vínculos entre seus membros, sobretudo em crianças 

e adolescentes. Wagner (2002) comenta que não há um “término da família”, como era dito na década 

de setenta, ao contrário, cada vez mais surgem investigadores interessados em conhecer estes novos 
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arranjos familiares com o objetivo de promover e facilitar melhores níveis de saúde a seus membros. 

$�DXWRUD� FRQFOXL� TXH�R�PDLRU� GHVD¿R�SDUD� DTXHOHV� SUR¿VVLRQDLV� TXH� VH�SURS}H�D� WUDEDOKDU� FRP�D�

diversidade dos núcleos familiares é favorecer aos seus membros que esses núcleos sejam espaços de 

EHP�HVWDU�SDUD�WRGRV��e�GHVHMDGR�TXH�D�IDPtOLD�FRQ¿JXUH�XP�HVSDoR�SRWHQFLDO�FDSD]�GH�RIHUHFHU�D�FDGD�

um de seus membros a possibilidade de vivenciar relações de verdadeira intimidade. Teixeira (2005) 

ressalta que com o casamento ou a união estável de duas pessoas, que levam para o novo lar um ou 

PDLV�¿OKRV�GH�UHODo}HV�DQWHULRUHV�±�VHMD�HP�GHFRUUrQFLD�GH�YLXYH]��VHSDUDo}HV��GLYyUFLRV��GLVVROXo}HV�

GH�XQL}HV�HVWiYHLV�RX�GR�SDL�H�GD�PmH�VROWHLURV�TXH�FULDP�VR]LQKRV�VHXV�¿OKRV���Ki�R�HVWDEHOHFLPHQWR�

de um conjunto próprio de regras de convivência para aquela nova família, principalmente no que se 

UHIHUH�j�FRQWLQXLGDGH�GD�FULDomR�H�HGXFDomR�GRV�¿OKRV��,VVR�SRUTXH�R�HVSDoR�GH�OLEHUGDGH�GH�FDGD�XP�

sofre interferências, em decorrência das novas pessoas que agregam aquele núcleo familiar. Assim, o 

FRQÀLWR�DFRQWHFH�SULQFLSDOPHQWH�TXDQGR�QmR�Ki�D�GH¿QLomR�SUpYLD�GRV�HVSDoRV�H�GRV�SDSpLV�GH�FDGD�

integrante dentro deste novo arranjo familiar.

�(P�PHLR�j�GLYHUVLGDGH�GDV� FRQ¿JXUDo}HV� IDPLOLDUHV�� R� LPSRUWDQWH�p�TXH�HOD� ±� D� IDPtOLD� ���

H[LVWD��FRPR�FRQ¿UPD�+LURQDND���������ELROyJLFD�RX�QmR��RULXQGD�GR�FDVDPHQWR�RX�QmR��PDWULOLQHDU�

ou patrilinear, monogâmica ou poligâmica, monoparental ou poliparental, não importa. Nem importa 

R�OXJDU�TXH�R�LQGLYtGXR�RFXSH�QR�VHX�kPDJR��VH�R�GH�SDL��VH�R�GH�PmH��VH�R�GH�¿OKR��R�TXH�LPSRUWD�

é pertencer ao seu âmago, é estar naquele lugar idealizado onde é possível integrar sentimentos, 

esperanças, valores, e se sentir, por isso, a caminho da realização de seu projeto de felicidade pessoal 

(p.2).

 A família Borges iniciou o atendimento demonstrando grandes expectativas em relação à 

PXGDQoD�QR�FRPSRUWDPHQWR�GRV�¿OKRV��,QLFLDOPHQWH�DV�TXHL[DV�VH�FRQFHQWUDYDP�QR�UHODFLRQDPHQWR�GD�

PDGUDVWD�FRP�D�¿OKD��HP�JUDQGH�SDUWH�SRU�SUHRFXSDo}HV�UHODFLRQDGDV�j�VH[XDOLGDGH�H�j�DGPLQLVWUDomR�

GRV�PHGLFDPHQWRV��Mi�TXH�HOD�p�SRUWDGRUD�GH�+,9�H�DSUHVHQWDYD�GL¿FXOGDGHV�HP�VHJXLU�R�WUDWDPHQWR��

$SHVDU�GLVVR��DOJXQV�DVSHFWRV�QRV�FKDPDYDP�DWHQomR��$�IDPtOLD�GHPRQVWUDYD�DOJXPDV�GL¿FXOGDGHV�

UHODFLRQDGDV�j� FRPXQLFDomR��RQGH�RV� ¿OKRV�QmR�FRQVHJXLDP� IDODU�� QHP�DR�PHQRV�H[SUHVVDU� VXDV�

opiniões frente às queixas dos pais. Considerando essas características, buscamos realizar algumas 

GLQkPLFDV�SDUD� IDFLOLWDU�D�H[SUHVVmR�GRV�VHQWLPHQWRV��DQJ~VWLDV�H�DQVLHGDGHV�GRV�¿OKRV� IUHQWH�DRV�

SDLV��(P�XPD�GHVWDV�DWLYLGDGHV��QXPD�VHVVmR�GR�SDL�VRPHQWH�FRP�RV�¿OKRV��VROLFLWDPRV�TXH�HOHV�

UHSUHVHQWDVVHP�VXD�IDPtOLD�SRU�PHLR�GH�FRODJHQV��GHVHQKRV�RX�HVFULWD��(OHV�¿FDUDP�DSUHHQVLYRV�H�

PRELOL]DGRV�FRP�VXDV�GL¿FXOGDGHV��2�¿OKR�GHVHQKRX�DV�TXDWUR�SHVVRDV�GD�IDPtOLD�GH�PDQHLUD�EDVWDQWH�

fragmentada, onde cada uma realizava uma atividade isoladamente. O pai demorou bastante tempo e 

IH]�XPD�FRODJHP�FRP�SHVVRDV�HP�XPD�VDOD��VHP�PXLWD�LQWHUDomR�WDPEpP��$�¿OKD�QmR�FRQVHJXLX�QR�

início e após a intervenção das terapeutas escreveu o nome de uma música: Tragédia, para representar 

sua família.
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 Passamos a mapear a formação dos vínculos intrafamiliares atuais através da técnica da 

escultura ou construção de imagens da família em sessões posteriores, onde a madrasta também 

esteve presente. Não havia congruência no imaginário de seus membros: cada um construiu uma 

imagem diferente de sua família internalizada. Diante deste quadro inicial foi possível observar que as 

TXHL[DV�UHODFLRQDGDV�DR�FRPSRUWDPHQWR�GRV�¿OKRV�HUDP�H[SUHVV}HV�GH�DOJR�PXLWR�PDLV�VLJQL¿FDWLYR��D�

GL¿FXOGDGH�GH�LQWHUDomR�HQWUH�HOHV��GL¿FXOGDGH�GH�H[SUHVVDUHP�VHXV�DIHWRV��DOpP�GH�XPD�FRPXQLFDomR�

LQH¿FD]��TXH�FRQWULEXtD�FDGD�YH]�PDLV�SDUD�R�LVRODPHQWR�GH�FDGD�XP�

� 5HÀHWLQGR� VREUH� D� KLVWyULD� GHVWHV� ¿OKRV�� YHUL¿FDPRV� YiULDV� UXSWXUDV� H� D� QHFHVVLGDGH� GH�

readaptação a cada mudança que as circunstâncias exigiam. Sua família biológica, composta por mãe 

e pai com histórico de dependência química e doença crônica, apresentava grande vulnerabilidade 

e com isso eles foram expostos a todo tipo de risco, que nem ao menos podemos contabilizar. Em 

idade precoce, foram acolhidos em instituição e posteriormente adotados pelos pais. Nos relatos sobre 

HVWD�IDVH�GH�DGDSWDomR�¿FD�FODUR�TXH�KRXYH�PXLWDV�GL¿FXOGDGHV�H�R�FDVDO�QmR�UHFHEHX�RULHQWDo}HV�

neste processo. As crianças tiveram que se adaptar às expectativas deles e, contudo, quando a mãe 

adotiva adoeceu gravemente e faleceu, mais uma ruptura aconteceu, interferindo nos relacionamentos 

e ligações afetivas.

 Com a morte da mãe adotiva e todo o processo de luto após a adoção, nos questionamos 

sobre como se construíram estes vínculos. Como as crianças e os pais atuais puderam construir 

XPD�UHODomR�GH�FRQ¿DQoD�H�SDUHQWDOLGDGH�FRP�WDQWDV�PXGDQoDV�H�D�QHFHVVLGDGH�FRQVWDQWH�GH�VH�

UHDGDSWDU"� %XVFDPRV� HP� DOJXPDV� VHVV}HV� WUDEDOKDU� HVWHV� DVSHFWRV� FRP� RV� ¿OKRV�� 3RU� PHLR� GH�

recursos lúdicos, eles puderam representar algumas cenas sobre os relacionamentos familiares nestas 

IDVHV�GH�DGDSWDomR�H�¿FDUDP�HYLGHQWHV�PXLWRV�FRQÀLWRV�H�D�IDOWD�GH�FDSDFLGDGH�GH�VHTXHU�QRPHDUHP�

VXDV�HPRo}HV��FRPR�WDPEpP�D�GL¿FXOGDGH�QD�H[SUHVVmR�GD�DIHWLYLGDGH��DVSHFWR�LPSRUWDQWH�SDUD�R�

IRUWDOHFLPHQWR�GRV�YtQFXORV��(P�YiULRV� UHODWRV�¿FRX�FODUR�R�VHQWLPHQWR�GH� LQVHJXUDQoD��FDUrQFLD�H�

D�EXVFD�SRU�UHIHUrQFLDV�H�DX[tOLR�SDUD�OLGDU�FRP�DV�GL¿FXOGDGHV��2�SDL��LQWHJUDQWH�GH�XPD�IDPtOLD�GH�

origem pequena, pôde contar com sua mãe e com poucos amigos para a manutenção da adoção destas 

FULDQoDV��HQIUHQWRX�PXLWDV�FUtWLFDV�H�G~YLGDV�VREUH�R�IXWXUR�FRP�DV�FULDQoDV�DGRWDGDV��UHODWDQGR�TXH�

WDPEpP�¿FRX�LQVHJXUR�HP�GHVHQYROYHU�DV�UHVSRQVDELOLGDGHV�SDUHQWDLV�VR]LQKR��'XUDQWH�DV�VHVV}HV��

LVVR�HUD�H[SRVWR�GH�IRUPD�EDVWDQWH�FODUD��LQFOXVLYH�FRP�R�UHODWR�GRV�¿OKRV��

�$YDOLDQGR�HVWHV�DVSHFWRV��VXUJLX�D�QHFHVVLGDGH�GH�UHÀH[mR�VREUH�FRPR�RV�UHODFLRQDPHQWRV�

foram (re) constituídos, levando-se em conta todas estas rupturas e o esforço por ter de se adaptar 

D� WDQWDV� PXGDQoDV�� 3DUD� HOXFLGDU� DR� VLVWHPD� WHUDSrXWLFR� WRGR� HVVH� SURFHVVR� GH� GL¿FXOGDGH� GRV�

¿OKRV�DGRWLYRV�VH�YLQFXODUHP�DR�QRYR�VLVWHPD� IDPLOLDU�� IRL�PDUFDGD�XPD�VHVVmR�XQLFDPHQWH�FRP�R�

casal parental. Foi utilizada uma técnica de narrativa dramatizada, utilizando-se de mantas que iriam 

representando camadas que simbolizavam cada fase de desenvolvimento desde o nascimento dessas 
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FULDQoDV��SDVVDQGR�SHOR�UHFROKLPHQWR�GHODV�HP�DEULJR��D�DGRomR�SHOR�SULPHLUR�FDVDO�H�D�GL¿FXOGDGH�GH�

DFHLWDomR�GH�XPD�WHUFHLUD�¿JXUD�PDWHUQD��9DOH�UHVVDOWDU�TXH�D�HVFROKD�GR�SDL�QR�PRPHQWR�GD�DGRomR�

HUD�SRU�XPD�PHQLQD��R�LUPmR�GHOD�YHLR�MXQWR�SRU�GHWHUPLQDomR�MXGLFLDO�

 Para compreender melhor a história do casal, realizamos ainda algumas sessões somente 

com os dois e solicitamos que eles construíssem uma escultura sobre seu encontro. Então neste ponto 

foi possível perceber grandes diferenças nas expectativas dos dois frente ao relacionamento. O pai 

construiu uma cena onde ele a encontra e aperta sua mão, de maneira formal, como se estivessem 

realizando uma parceria. Ele mesmo usa estas palavras, e relata que buscava alguém que o auxiliasse 

nesta função de pai. No primeiro encontro levou as crianças para que ela soubesse de sua realidade. 

Já a madrasta construiu uma cena romântica, com um abraço e se emociona lembrando do momento 

entre os dois. Nestas sessões buscamos trabalhar o relacionamento do casal que apresentava algumas 

LQFRPSDWLELOLGDGHV��TXH�¿FDYDP�ODWHQWHV�IUHQWH�jV�GL¿FXOGDGHV�FRP�RV�¿OKRV��$OpP�GLVVR��TXDQGR�D�

madrasta ingressou nessa família, aceitou essa função de auxiliar na educação das crianças.  O pai 

passou a depositar nela o papel de autoridade e ela aceitou essa condição. Com o casamento dos dois, 

D�PDGUDVWD�SDVVRX�D�UHDOL]DU�PXLWDV�PXGDQoDV�QD�YLGD�GD�FDVD�H�GRV�¿OKRV��$WUDYpV�GRV�UHODWRV�GH�

WRGRV�IRL�SRVVtYHO�YHUL¿FDU�TXH�HVVDV�PXGDQoDV�DIHWDUDP�D�YLGD�GH�WRGRV�HOHV�GH�PDQHLUD�VLJQL¿FDWLYD��

2V�¿OKRV�PXGDUDP�GH�HVFROD��PXGRX�VH�D�GLVSRVLomR�GRV�TXDUWRV��GD�FDVD��GD�DOLPHQWDomR�H�GD�URWLQD�

em geral. Estas mudanças foram realizadas com pouco diálogo, com pouca interação e interferiu na 

FRQVWUXomR�GR�YtQFXOR�GRV�¿OKRV�FRP�D�PDGUDVWD���(OD�VHPSUH�UHODWRX�TXH�VHX�SDSHO�SULPRUGLDO�DR�HQWUDU�

na família, foi reorganizar os espaços individuais de cada membro. Descrevia o espaço doméstico 

como um lugar coletivo indiscriminado: ninguém tinha seu próprio quarto, seu próprio armário. O pai 

dizia: “contratei um sargento para organizar a tropa” (sic). E é interessante ainda salientar que embora 

ela tivesse autorização do pai para realizar tudo isso, ele não a nomeava como uma possível mãe das 

FULDQoDV��TXHVWmR�HVVD�TXH�WUDEDOKDPRV�FRP�D�IDPtOLD��$�PDGUDVWD�HUD�FKDPDGD�GH�WLD�SHORV�¿OKRV�H�

R�SDL�YDOLGDYD�HVVH�FRPSRUWDPHQWR��MXVWL¿FDQGR�TXH�DV�FULDQoDV�Mi�KDYLDP�WLGR�GXDV�PmHV�H�TXH�QmR�

poderiam ter uma terceira. 

 Ampliando um pouco mais a compreensão do sistema familiar, trabalhamos os relacionamentos 

HQWUH� RV� ¿OKRV� H� D�PDGUDVWD�� UHDOL]DQGR� DOJXPDV� VHVV}HV� VRPHQWH� FRP�RV� WUrV� H� VROLFLWDQGR� TXH�

a madrasta construísse uma escultura sobre sua família. Ela representou uma cena com os quatro 

LQWHJUDQWHV�QR�PRPHQWR�GR�MDQWDU�H�FRORFRX�R�¿OKR�HP�XPD�SRVLomR�PDLV�GLVWDQWH��FRP�LVVR�S{GH�UHODWDU�

VXDV�GL¿FXOGDGHV�SDUD�VH�UHODFLRQDU�FRP�HOH��1HVWD�IDVH�GD�WHUDSLD��DV�TXHL[DV�IRUDP�GLUHFLRQDGDV�

SDUD�R�¿OKR�H�SXGHPRV�SHUFHEHU�FODUDPHQWH�D�FLUFXODULGDGH�GR�VLQWRPD�QHVWD�IDPtOLD��(OD�UHODWRX�TXH�

KRXYH�XPD�PHOKRUD�QR� UHODFLRQDPHQWR� FRP�D� ¿OKD�� DTXL� SRGHPRV� UHWRPDU� DV�SDODYUDV�GH�%RZOE\�

�������SDUD�D¿UPDU�TXH�R�HOR�PDLV�IUDFR�GR�VLVWHPD�VH�DJDUURX�DR�PDLV�IRUWH�HP�EXVFD�GH�SURWHomR��

$V�SUHRFXSDo}HV�GD�PDGUDVWD�DJRUD�HUDP�PDLRUHV�FRP�R�¿OKR��TXH�VHPSUH�VH�DIDVWDYD�GH� WRGRV��
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que vivia isolado em seu quarto e que apresentava muitos problemas na escola: não gostava de 

estudar, apresentava muita ansiedade e comia doces compulsivamente. Aqui também observamos 

traços de ansiedade, medo, raiva e tristeza no garoto, pela ameaça de separação dos pais, tornando-

se membro isolado no sistema e, portanto, não se sentindo pertencendo ao âmago familiar nessa 

QRYD�FRQ¿JXUDomR��(OH�QmR�PDLV� FRQVHJXLD� LQWHJUDU� YDORUHV�� VHQWLPHQWRV�H�HVSHUDQoDV��2V�SDLV�R�

encaminharam para uma psicoterapia individual.

�$R�ORQJR�GR�WUDEDOKR�FRP�D�IDPtOLD�%RUJHV��SXGHPRV�REVHUYDU�TXH�DV�GL¿FXOGDGHV�HP�UHODomR�

aos vínculos e interação familiar ressoavam entre todos os membros, sendo possível o sintoma circular 

entre eles, chamando atenção para cada membro de forma singular e ao mesmo tempo mantendo a 

FRQH[mR�FRP�R�VLVWHPD�D�¿P�GH�JDUDQWLU�D�KRPHRVWDVH�IDPLOLDU��2�VLQWRPD��GHQWUR�GHVVD�SHUVSHFWLYD��p�

sempre uma disfunção que tem origem em alguma perturbação no sistema que o ameaça, por isso tem 

uma função estabilizadora de retorno ao equilíbrio da família. O sintoma é assim uma expressão do 

impedimento da motilidade da vida quando, a partir de uma ruptura de sentido, a família não consegue 

FULDU�XP�PRGR�SDUD�VH�H[SUHVVDU�H�DWXDOL]DU�RV�DIHWRV�TXH�D�SHUWXUEDP�HP�GHWHUPLQDGR�PRPHQWR��R�

ÀX[R�¿FD�HQFDSVXODGR��UHSUHVDGR�H�DOLPHQWDGR�SHOR�SHVDU�H�SHOD�DQJ~VWLD��1HVVD�SRVWXUD�PyUELGD�

de evitação e proteção, o grupo familiar cria superfícies invisíveis de interações, tão repetitivas e sem 

criatividade que até mesmo as relações entre as subjetividades se tornam comprometidas. Instala-

se um buraco que absorve vorazmente as possibilidades, impedindo a atualização de virtualidades, 

a expressão da potência do grupo e enrijecendo a atmosfera como resistência. Com certeza, a vida 

conduz o núcleo familiar a rupturas de sentido e a desterritorializações que em algum momento o 

fragilizam (Vasconcelos, 2002).

�,PSRUWDQWH�DVVLQDODU�TXH�R�¿OKR�UHSUHVHQWRX�XP�VLQWRPD�TXH�HUD�FDUDFWHUtVWLFR�GH�WRGRV�RV�

PHPEURV��PDV�TXH�HOHV�QmR�VH�GDYDP�FRQWD��(OH��R�VLQWRPD��DVVXPLX�R�SDSHO�GH�SDFLHQWH�LGHQWL¿FDGR��

2�SDL�H�D�PDGUDVWD�SRU�PXLWDV�VHVV}HV�VH�FRQFHQWUDUDP�QDV�TXHL[DV�GH�FRPSRUWDPHQWR�GR�¿OKR�H�QmR�

FRQVHJXLDP�LGHQWL¿FDU�VXDV�GL¿FXOGDGHV�HP�LQWHUDJLU�XQV�FRP�RV�RXWURV��3RU�PXLWDV�YH]HV�VDOLHQWDPRV�

a necessidade de realizarem atividades juntos, de construírem uma rotina comum, de forma mais 

LQWHJUDGD��SRUpP�HOHV�DSUHVHQWDUDP�PXLWDV�GL¿FXOGDGHV�SDUD�UHDOL]DUHP�DV�WDUHIDV���

� +RXYH� PRPHQWRV� FUtWLFRV�� GH� JUDQGHV� FRQÀLWRV�� RQGH� IRL� SRVVtYHO� YLVXDOL]DU� DPHDoDV� GH�

rejeição, onde precisamos intervir e orientar de maneira mais direta os pais e realizamos algumas 

VHVV}HV�VRPHQWH�FRP�RV�¿OKRV�SDUD�DFROKHU�H�FRPSUHHQGHU�FRPR�HVWHV�YtQFXORV�IRUDP�FRQVWUXtGRV��

na verdade se de fato foram estabelecidos, porque estavam muito fragilizados.  De certa forma 

incentivamos a expressão dos seus sentimentos e buscamos fortalecer a comunicação entre eles, 

além da expressão dos afetos que ainda estavam bastante embotados e todos recorriam ao isolamento 

para lidar com suas ansiedades.

� 4XDQGR� HQWmR� SHUFHEHPRV� XPD� PHOKRUD� QR� UHODFLRQDPHQWR� FRP� R� ¿OKR�� D� ¿OKD� S{GH�
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H[SUHVVDU�R�GHVHMR�GH�UHHQFRQWUDU�VXD�PmH�ELROyJLFD��³0HVPR�TXH�QXQFD�VH�UH¿UD�j�PmH�ELROyJLFD��D�

representação dela continua viva e atuante no psiquismo do adotivo...em certa medida, é impossível 

a elaboração desse luto” (Ladvocat, C. & Diuana, S. 2014, p.503/4). Neste ponto observamos uma 

grande mobilização em toda a família. Os pais atuais reagiram com muita preocupação frente a esse 

GHVHMR�GD�¿OKD�H�FRP�LVVR�IRL�SRVVtYHO�WUDEDOKDU�PXLWRV�VHQWLPHQWRV��DQJ~VWLDV�ODWHQWHV�TXH�QmR�WLQKDP�

expressão e que provavelmente estavam inconscientes.  Para vivenciar estes sentimentos, solicitamos 

numa sessão com os quatro que eles dramatizassem uma possível cena do encontro com a mãe 

ELROyJLFD�H�HVWH�PRPHQWR�IRL�EDVWDQWH�VLJQL¿FDWLYR��SRVVLELOLWRX�j�PDGUDVWD�TXH�H[SUHVVDVVH�VHX�PHGR�

da rejeição, a necessidade de afeto e o desejo de realizar o papel de mãe de fato, em seu sentido largo, 

porque era exercido apenas de forma restrita. Delineamos outro sentido em seu papel parental.

 Conclusão

 O trabalho com a família se estendeu na construção dos vínculos entre pai, madrasta e os 

¿OKRV�� 'LDQWH� GH� WDQWDV� UXSWXUDV�� SURFXUDPRV� GDU� VHQWLGR� H� VLJQL¿FDGR� VREUH� FRPR� FDGD�PHPEUR�

poderia conceber sua família. Também como os pais atuais poderiam de fato se constituírem enquanto 

um casal conjugal além de parental, dentro da complexidade desta família. Recomendamos a 

FRQWLQXLGDGH�GD�SVLFRWHUDSLD�LQGLYLGXDO�GRV�¿OKRV��EHP�FRPR�XP�WUDEDOKR�HVSHFt¿FR�GRV�SDLV�QRV�VHXV�

papéis parentais.
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Transtornos Alimentares:Transmissão Geracional, Obesidade e Família

Eating Disorders: Generational Transmissions, Obesity and Family

Paula Antonelli Penteado1

 Resumo

 O presente artigo trata de alguns questionamentos referentes à obesidade e sua ocorrência nas 

relações familiares e na manutenção da condição proporcionada pela família. Os transtornos alimentares 

têm uma etiologia multifatorial, são determinados por uma diversidade de fatores que interagem entre 

si de modo complexo, produzindo e perpetuando um ambiente favorável ao desenvolvimento de tais 

FRQGLo}HV�SVLFRSDWROyJLFDV��$SHVDU�GD�HVFDVVH]�GH�OLWHUDWXUD�TXH�DERUGD�HVSHFL¿FDPHQWH�D�UHODomR�

entre histórico de vínculos afetivos familiares e o desenvolvimento da obesidade, este artigo dedica-se 

D�WUDWDU�D�TXHVWmR�GRV�WUDQVWRUQRV�DOLPHQWDUHV��PDLV�HVSHFL¿FDPHQWH�GD�REHVLGDGH�GHQWUR�GD�IDPtOLD��

Nosso foco é o contexto das relações familiares no desenvolvimento e manutenção da obesidade 

através dos relacionamentos dos membros pertencentes a essas famílias e suas relações abusivas. 

Palavras-chave: Obesidade; família; transmissão psíquica.  

       

 Abstract

 The presented article brings questions over obesity and its currencies and maintenance in family’s 

relations. The eating disorders have a multifactorial etiology, are determinate from complex diversity 

factors producing and perpetuating a favorable environment for developing those psychopathologies 

FRQGLWLRQV���%HVLGHV�WKH�ODFN�RI�WKH�VSHFL¿F�OLWHUDWXUH�DERXW�HDWLQJ�GLVRUGHUV�DQG�DIIHFWLYH�ERQG�IDPLOLHV��

this article treats about the obesity in the family. Our focus is the context of family relation in obesity 

maintenance and abusive family relations.

Keywords: Obesity; family; psych transmission. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, desde 1975 a ocorrência da obesidade triplicou 

em todo o mundo (OMS, 2015). Para Coradini, Moré e Scherer (2017), a obesidade é um fenômeno que 

vem despontando como uma das mais importantes epidemias do século XXI. Ainda para as autoras, “a 
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de Janeiro - UFRJ – IPUB, especialista em Transtornos Alimentares pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – 

PUC-Rio, membro fundador da Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares – SOBRATA, paula.penteado@uol.com.br / 

www.paulapenteado.com.br
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obesidade se caracteriza como o acúmulo anormal ou excessivo de gordura que pode ser prejudicial 

à saúde” (Coradini, Moré e Scherer, 2017, p. 18). Além das alterações nas rotinas de alimentação e 

hábitos de vida da população – que são apontados como responsáveis pelo aumento de peso – outros 

fatores podem contribuir para sua ocorrência como os fatores relacionais e familiares. Se levarmos 

em consideração o aumento exponencial dos casos de transtornos alimentares, conforme apontam 

Coradini, Moré e Scherer (2017), pode-se pensar na ocorrência de uma nova forma de explicitarmos o 

que sentimos através destas doenças.

Para Morgan, Vechiatti e Negrão (2002), a obesidade, a anorexia nervosa e a bulimia nervosa 

são condições que não apenas envolvem perturbações ou distúrbios no ato de se alimentar, mas 

LPSOLFDP� HP� PRGL¿FDo}HV� FRUSRUDLV� H� DOWHUDo}HV� QD� DXWRLPDJHP� H� VmR�� SRUWDQWR�� FDWHJRUL]DGDV�

como transtornos alimentares. Importante destacar que os transtornos alimentares têm uma etiologia 

multifatorial, ou seja, são determinados por uma diversidade de fatores que interagem entre si de modo 

complexo, produzindo e perpetuando essas condições. Dentre os fatores de risco estão comorbidades 

com outras patologias psiquiátricas, história de transtornos psiquiátricos na família, abuso sexual ou 

físico e adversidades na infância (Morgan, Vechiatti, Negrão, 2002).

Os primeiros estudos epidemiológicos apontam a prevalência dos transtornos alimentares 

em mulheres jovens, brancas e pertencentes às camadas sociais mais favorecidas das sociedades 

LQGXVWULDOL]DGDV�GR�RFLGHQWH� �)HUQDQGHV���������$VVLQDODP� WDPEpP�TXH�FHUWRV�JUXSRV�SUR¿VVLRQDLV�

como modelos, bailarinas, nutricionistas e atrizes parecem mais vulneráveis aos transtornos 

alimentares. A autora marca ainda que a anorexia nervosa e a bulimia nervosa estariam associadas à 

extrema valorização da magreza como padrão de beleza feminino nas sociedades ocidentais. 

Os fatores predisponentes dos transtornos alimentares são categorizados em três grupos: 

individual, familiar/hereditário e sociocultural. O fator individual marca traços de personalidade somados 

ainda com transtornos psiquiátricos. Os fatores familiares/hereditários implicam em mecanismos de 

transmissão intrafamiliares, quando se misturam com as heranças/transmissões pela via biológica, 

como a herança genética, bem como aqueles que são derivados de padrões relacionais de interação 

familiar, cujas raízes estão na história dos membros de uma mesma família e nos mecanismos de 

construção narrativa familiar transgeracional. Fatores genéticos têm a sua importância, mas padrões 

de interação familiar podem ser muito poderosos na transmissão dos transtornos alimentares. E, 

¿QDOPHQWH��RV�IDWRUHV�VRFLRFXOWXUDLV�VmR�YDORUHV�H�FRQFHSo}HV�VRFLDOPHQWH�SDUWLOKDGRV�TXH�FRQVWURHP�

e sustentam o ideal de beleza atual centrado na magreza, segundo o qual possuir um corpo magro 

é entendido como índice de sucesso e autocontrole. Neste sentido, os fatores socioculturais são 

decisivos no aumento dos casos de transtornos alimentares. 

3DUD� &RUDGLQL� �������� RV� SULQFLSDLV� IDWRUHV� IDPLOLDUHV� TXH� LQÀXHQFLDP� D� WUDQVPLVVmR� GD�

obesidade entre as gerações e que evidenciam a variedade de aspectos e elementos que se fazem 
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presentes no desenvolvimento da obesidade na família são: o ambiente, os hábitos alimentares, o 

caráter hereditário e as lealdades e crenças familiares. 

6HJXQGR�&DUWHU�H�0F*ROGULFN���������RV�HVWUHVVRUHV�QR�FLFOR�GH�YLGD�SRGHP�VHU�FODVVL¿FDGRV�

como sendo horizontais ou verticais. Os estressores horizontais se referem aos eventos que ocorrem 

ao longo de todo o desenvolvimento individual e familiar, demarcados pelas mudanças e pelas fases de 

transição em cada etapa desse ciclo de vida. Já os estressores verticais se caracterizam pela existência 

de mitos, histórias, lealdades, crenças e padrões existentes na família, que se perpetuam de geração em 

geração, constituindo-se no que, nos estudos de família, se denomina transgeracionalidade. Portanto, 

entende-se que é no cruzamento entre os estressores horizontais e verticais que se instala o campo 

de estudo da obesidade no contexto da família, uma vez que os padrões alimentares, relacionais e 

de estilo de vida, inteirados transgeracionalmente, colaboram para o surgimento, desenvolvimento e 

manutenção da doença (Rolland, 1995).

Entre os aspectos presentes na dinâmica familiar transgeracional, as lealdades e o conjunto 

de valores e crenças compartilhados pela família são elementos fundamentais para a transmissão 

geracional familiar.

As lealdades dizem respeito às expectativas que cada um dos membros tem em relação aos 

GHPDLV��VHQGR�TXH�VHXV�SULQFLSDLV�HOHPHQWRV�FRQVWLWXLQWHV�VmR�R�FRPSURPLVVR��R�PpULWR�H�D�FRQ¿DQoD�

depositados dentro do grupo familiar, os quais são repassados às próximas gerações (Boszormenyi-

Nagy & Spark, 2003).

Todos esses componentes se articulam de maneira integrada e, por vezes, invisível para a 

maioria dos membros, fazendo com que a transmissão da obesidade, por exemplo, adquira caráter 

transgeracional.

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, 

SRGHPRV�YHUL¿FDU�TXH�QHP�VHPSUH�HVWH�PRGHOR�TXH�KDELWD�QRVVR�LPDJLQiULR�IRL�±�RX�p�±�D�UHDOLGDGH�

GDV�IDPtOLDV�EUDVLOHLUDV��$�FRQ¿JXUDomR�PmH�SDL�¿OKRV�SDUHFH�HVWDU�PDLV�VLWXDGD�QR�FDPSR�GRV�LGHDLV�

RX�QD�UHDOLGDGH�GDV�FDPDGDV�PpGLDV�XUEDQDV�GR�TXH�QD�FRQ¿JXUDomR�JHUDO�GD�SRSXODomR��

$ULqV� �������PDUFD� TXH� QD� FXOWXUD� RFLGHQWDO�� XPD� IDPtOLD� p� GH¿QLGD� HVSHFL¿FDPHQWH� FRPR�

um grupo de pessoas de mesmo sangue, ou unidas legalmente, pelo matrimônio ou pela adoção. 

0XLWRV�HWQyORJRV�DUJXPHQWDP�TXH�D�QRomR�GH�³VDQJXH´�FRPR�HOHPHQWR�GH�XQL¿FDomR�IDPLOLDU�GHYH�

ser entendida metaforicamente e que, em muitas sociedades de culturas não ocidentais, a família é 

GH¿QLGD�SRU�RXWURV�FRQFHLWRV�TXH�QmR�³VDQJXH �́�$�IDPtOLD�SRGHULD��DVVLP��VH�FRQVWLWXLU�GH�XPD�LQVWLWXLomR�

QRUPDOL]DGD�SRU�XPD�VpULH�GH�UHJXODPHQWRV�GH�D¿OLDomR�H�DOLDQoD��$ULqV��������

Para Lacan (1984), a família se caracteriza por um grupo de indivíduos com uma dupla relação 

biológica como a geração e as condições do meio no qual esse grupo se desenvolve. A espécie 
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humana é caracterizada por um desenvolvimento ímpar das relações sociais. Esse desenvolvimento é 

VXVWHQWDGR�SRU�FDSDFLGDGHV�H[FHSFLRQDLV�GH�FRPXQLFDomR�H�FRPSRUWDPHQWRV�DGDSWDWLYRV�GH�LQ¿QLWD�

variedade, cuja perpetração e progresso forjam a cultura desse grupo.  

Os modos de organização da família são construídos através das leis de sua transmissão, 

os conceitos da descendência e do parentesco, as leis da herança e da sucessão entre outros que 

estabelecem a família humana como instituição (Lacan, 1984). 

Entre todos os grupos humanos, para o autor, a família desempenha um papel primordial 

na transmissão da cultura. São as tradições espirituais, a manutenção dos ritos e dos costumes e a 

conservação das técnicas e do patrimônio que marcam a transmissão. “A família prevalece na primeira 

educação, na repressão dos instintos, na aquisição da língua acertadamente chamada de materna” 

(Lacan, 1984, p. 9).

Para Cerveny (1997), só podemos pensar em ciclo vital associado ao desenvolvimento, 

crescimento, movimento, ordenação e assim por diante. Compreendendo-se o conceito de ciclo como 

a sequência de fenômenos que se sucedem em um determinado ritmo, a descrição da autora se 

aproxima próximo do processo de vida do ser humano e assim como o do ciclo de vida familiar.

As alterações que a família sofreu ao longo do tempo não estremeceram a estrutura da 

instituição familiar, apenas seus padrões foram alterados. Os seres humanos continuam se associando 

e se relacionado intimamente.

Segundo Freire (2011), a história é muito importante na compreensão dos fenômenos sociais, 

SROtWLFRV�H� HFRQ{PLFRV�DWXDLV��$� UHÀH[mR�GRV� WUDQVWRUQRV�DOLPHQWDUHV�DWUDYpV�GD�KLVWyULD�PRVWUD� D�

importância do corpo e da alimentação para o ser humano e nos ajuda a compreender as desordens 

na forma de se alimentar. O passado colonial exalta a gordura como representação da formosura, 

status e prosperidade. Porém, a gordura perde seu prestígio e os inúmeros excessos que marcam a 

YLUDGD�GR�VpFXOR�;;�SDUD�R�;;,�FRQWULEXHP�SDUD�D�UHVVLJQL¿FDomR�GRV�FRQFHLWRV�GH�EHOH]D�H�HVWpWLFD��

A obesidade pode ser vista de forma ampla e por vários aspectos. São muitos os componentes 

que marcam uma manutenção da obesidade, porém, poucos explicam essa manutenção. O que, então, 

H[SOLFDULD"�

Sabemos da importância dos fatores genéticos na obesidade, porém, o escopo desse trabalho 

é tomar a discussão a partir dos determinantes psicossociais que incidem nas famílias. Por isso, vamos 

privilegiar o olhar familiar, social e cultural. 

³$�LGHQWLGDGH�GR�QRUPDO�H�GR�SDWROyJLFR�p�D¿UPDGD�HP�SURYHLWR�GR�FRQKHFLPHQWR�GR�QRUPDO´�

�&DQJXLOKHP��������S�������2�TXH�p�FRQVLGHUDGR�QRUPDO�H�GRHQWH�QD�QRVVD�VRFLHGDGH�DWXDO"�1RVVDV�

capacidades de agir e de relacionar com o meio ambiente que estamos inseridos dependem do 

ambiente social em que fomos criados. A partir desse ponto podemos questionar nossas atitudes 

através de atitudes pertinentes ou não ao contexto. Pensando assim, quando e como precisamos 
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GH¿QLU�FRQFHLWXDOPHQWH�D�IURQWHLUD�HQWUH�R�QRUPDO�H�SDWROyJLFR"�4XDQGR�VLWXDo}HV�GXYLGRVDV�H[LJHP�

FODUH]D�TXDQWR�DRV�FULWpULRV�TXH�GHYHPRV�XVDU�SDUD�HVWDEHOHFHU�HVVD�GLVWLQomR"�%H]HUUD�-U�� �������

TXHVWLRQD�VREUH�D�SDWRORJLD�RX�D�GLIHUHQFD�GRV�FRPSRUWDPHQWRV��2�QRUPDO�p�R�TXH�p�IUHTXHQWH"

Normas biológicas não são negociáveis, pertencem à vida. Já as normas sociais sim, 

são negociáveis, têm seus valores contingentes a cada forma de organização social e ao seu 

tempo.  

Segundo Bezerra Jr. (2006), na chamada “sociedade de risco” é a própria ideia de fronteira 

demarcando um campo da saúde e um campo da patologia que vai se tornando nebulosa.  

A marca do culto ao corpo, segundo Costa (2005), não se caracteriza pelo maior tempo que o 

sujeito dedica ao físico e sim à particularidade de relação entre a vida psicológico-moral e a vida física. 

Ainda para o autor, existe uma virada corporal, ou seja, uma premência do corpo como um locus 

central na construção de identidades, que vem sendo condicionada por fatores como remapeamento 

cognitivo do corpo físico e a invasão da cultura pela moral do espetáculo, onde o primeiro fenômeno 

RIHUHFH�DV�MXVWL¿FDWLYDV�UDFLRQDLV�SDUD�D�UHGHVFULomR�GR�TXH�VRPRV��HQTXDQWR�R�VHJXQGR�RIHUHFH�DV�

normas morais do que devemos ser (Costa, 2005). 

No contexto da sociedade atual, que podemos chamar de lipofóbica – que valoriza negativamente 

a gordura e a forma corporal mais robusta – a bulimia nervosa se apresenta como algo longe da ideia 

de autocontrole e sim muito mais próxima da ideia de descontrole, necessidade primária e impulso não 

administrado. Ainda de acordo com a perspectiva da sociedade lipofóbica, a anorexia nervosa é quase 

um comportamento premiado, enquanto que, em oposição, a bulimia nervosa e a obesidade mórbida 

são transtornos marcados pelo estigma do descontrole, algo repudiado na sociedade atual que premia 

D�SURGXomR�H�H¿FiFLD�VHP�OLPLWHV�

O estigma da obesidade e o sentido atribuído aos corpos que fogem do ideal do corpo 

espetacularizado também é atravessado por vieses, como o do gênero e o da classe. A exigência 

social de alinhamento ao ideal do corpo espetáculo incide mais fortemente sobre mulheres do que 

sobre homens. Ocorre algo semelhante no que tange aos diferentes extratos sociais. 

 As escolhas alimentares dos membros de classes mais altas na hierarquia social são 

direcionadas para os alimentos mais “saudáveis” e “leves” que não engordam com o propósito de 

permanecer magro ou emagrecer. Boltanski (2004) ressalta que a valorização da “magreza” aumenta 

ao mesmo tempo em que se desenvolve a atenção a aparência física e, Lipovetsky (2015) marca 

TXH��³(P�WRGD�SDUWH��R�REMHWLYR�p�H[SXOVDU�D�JRUGXUD��WRUQDU�RV�FRUSRV�ÀXLGRV��DOLYLi�ORV�GR�SHVR�GD�

corporeidade. A era hipermoderna vê o triunfo de uma cultura transestética da leveza, portadora de 

SUD]HUHV�DpUHRV�H�GH�VRQKRV��PDV�WDPEpP�GH�SHVDGHORV��(QTXDQWR�VH�D¿UPD�D�YLWyULD�VLPEyOLFD�GR�

leve sobre o pesado, aumenta a obsessão pela saúde e a tirania da “magreza”, fontes de um novo 

peso. Esta é a ironia da leveza dos tempos hipermodernos”. (Lipovetsky, 2015, p. 77).
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Segundo Ortega e Zorzanelli (2010), a história mostra a tomada do corpo individual e seus 

processos básicos como foco de ação e atenção política. Corpos treinados e precisos para produzir 

um poder disciplinar em cima do indivíduo, não importando o papel que ocupe, seja como aluno, 

operário, dentre outros. O biopoder, termo criado por Foucault no século XX  (Ortega e Zorzanelli, 

2010, p. 71) para referir-se à prática dos estados modernos e o seu poder de regulação sobre os que 

a ele estão sujeitos, atravessa o corpo e engloba a vida da espécie e os fenômenos populacionais. 

O poder se exercia pela criação de modos de se relacionar consigo e com o mundo delimitando o 

território e a produção ativa. Foucault situa o biopoder como o vetor de exercício da biopolítica, que 

emerge em meados do século XVIII, com o processo de consolidação dos estados modernos.   

      Até a sexualidade era, e ainda é, controlada. Sexo para reprodução era aceito e estimulado. 

Já, por outro lado, aparece um controle da sexualidade onde, por exemplo, a homossexualidade 

começa a ser vista como algo não produtivo. O sexo que não era para reprodução precisava ser 

controlado. Nesse contexto, a ideia de saúde da população compete ao estado como instrumento 

de aprimoramento do sujeito e garantia de bem estar social onde esse sujeito se constitui a partir de 

práticas construídas a partir das relações sociais aceitas e estimuladas.

Essas práticas nas relações são marcadas até hoje. O social é formado pelas nossas práticas 

que, por sua vez, são construídas e infuenciadas pelo meio em que estamos inseridos. Por isso a 

instalação de patologias coerentes com o tempo atual que impõe a percepção de que temos que fazer 

parte desse meio de alguma forma. 

Com um olhar voltado para a adolescência, podemos pensar no pertencimento em relação a 

quantidade e diversidade de grupos identitários que reivindicam um reconhecimento social na internet. 

Eles permitem que os participantes possam falar com liberdade, tornar público seus pensamentos e 

sentimentos. Essa abertura cede espaço para as pessoas se expressarem livremente e serem acolhidas 

de todas as formas, mas percebemos também que o formato como essa quantidade e diversidade 

de grupos virtuais se apresenta, dissemina ideias e recruta pessoas, facilitando a percepção daí 

decorrente que transforma algo patológico em algo normal. Ou seja, não importa o tempo, estamos 

sempre produzindo novas fronteiras e afrouxando outras no sentido de marcação entre a saúde e a 

doença e entre o normal e o não normal.

$� GH¿QLomR� GH� REHVLGDGH�� VHJXQGR� +DOSHUQ� H� 0DQFLQL� �������� PDUFD� R� PHLR� DPELHQWH�� D�

JHQpWLFD�H�R�IDWRU�UDFLDO�FRPR�LQÀXHQFLDGRUHV�QR�JDQKR�GH�SHVR��e�XPD�VLWXDomR�HP�TXH�GHWHUPLQDGR�

indivíduo apresenta uma quantidade de gordura maior do que a quantidade considerada normal.

Se a obesidade pode ser categorizada como doença crônica, ela implica em hábitos alimentares 

inadequados ou pouco saudáveis somado à vida sedentária sem nenhum tipo de atividade física. 

Ressaltando que as obesidades endógenas – relacionadas aos fatores neuroendócrinos – podem 

ser consequência de algum distúrbio orgânico primário como síndromes complexas causadas por 
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alterações genéticas, problemas endócrinos entre outros, sendo que, nesses casos, a mudança de 

hábitos de vida tem pouquíssimo impacto na sua redução. Já as obesidades exógenas envolvem 

fatores externos, socioambientais. 

Apesar de nosso recorte ser focado na manutenção da obesidade no centro da família, que 

WHP�XP�YLpV�HVSHFt¿FR��D�TXHVWmR�GD�REHVLGDGH�SRSXODFLRQDO�QmR�SRGH�VHU�FUHGLWDGD�DSHQDV�j�TXHVWmR�

genética e a sintomas familiares. Esse aumento em escala populacional tem mais relação com fatores 

econômicos e decisões políticas ligadas à produção e consumo de alimentos. 

Pensando nessa multifatorialidade etiológica da obesidade, podemos destacá-la como 

um efeito de modos de produção e consumo de alimentos, relacionando-a a um enquadramento 

econômico. Segundo o documentário Globesity (2018), o efeito da globalização nas dimensões sociais 

e econômicas é o responsável direto para o aumento da obesidade de forma substancial na população.

Dentro dos mitos que circundam a obesidade, podemos ressaltar que não é verdade que todos 

os obesos apresentam peculiaridades que os levam a engordar, que não existe uma personalidade 

própria dos obesos, ao mesmo tempo em que é fato que há decorrências emocionais do fato de 

o indivíduo ser obeso (dada que a obesidade é alvo de estigmas e objeto de opressão social – 

frequentemente sujeitos obesos são humilhados, desmoralizados ou envergonhados) que fazem com 

que ele desenvolva determinados traços de caráter que são consequência e não causa da obesidade, 

FRPR� SRU� H[HPSOR� IDOWD� GH� FRQ¿DQoD�� GHVHMR� GH� VHU� DJUDGiYHO�� YHUJRQKD� GR� FRUSR� RX� SUREOHPDV�

sexuais. E ainda existem pessoas que ganham peso por causa de problemas emocionais, ou seja, de 

determinadas situações emocionais que fazem com que se tornem obesos. Mas, nem todo obeso tem 

problemas emocionais que o levaram a engordar. Por tudo isso, podemos marcar que a obesidade é 

uma doença multifatorial.

Família e sociedade se relacionam. Bourdieu (1989) ressalta que o habitus é um conhecimento 

adquirido, um capital, como tendências que organizam as formas pelas quais os indivíduos percebem e 

UHDJHP�DR�PXQGR�DR�VHX�UHGRU�±�HP�UHODomR�D�FODVVHV�VRFLDLV��SUR¿VVmR��UHOLJLmR��QDFLRQDOLGDGH��HWQLD�

entre outros. Portanto, o habitus representa a forma como o indivíduo é moldado pela cultura e história 

pessoal no social em que habita podendo ser visto, também, como um conjunto que une e/ou separa 

pessoas, consumos, escolhas e práticas em grupos. 

Setton (2002) concebe o conceito de habitus como um instrumento conceitual que auxilia 

pensar a relação entre os condicionamentos sociais exteriores e a subjetivação do sujeito. É uma 

noção que ajuda a pensar as características de uma identidade social. Como se fosse uma matriz 

cultural para pensar o processo de constituição das identidades sociais. Sobre a importância dessa 

matriz sociocultural, a teoria psicanalítica também traz contribuições. De acordo com Freud: “Algo mais 

está invariavelmente envolvido na vida mental do indivíduo, como um modelo, um objeto, um auxiliar, 

um oponente, de maneira que, desde o começo, a psicologia individual, nesse sentido ampliado, mas 
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LQWHLUDPHQWH� MXVWL¿FiYHO�GDV�SDODYUDV�p��DR�PHVPR� WHPSR�� WDPEpP�SVLFRORJLD�VRFLDO´� �)UHXG��������

p.91).

Se somos construção do meio, que inclui a família, o processo de nos diferenciarmos de 

nossas matrizes pode ser um processo doloroso e, às vezes, impossível. Há a tendência de “colarmos” 

nas famílias e a ela nos igualarmos podendo ser através de nome, sobrenome, heranças biológicas e 

genéticas e ainda as heranças familiares carregadas de informações.

As regras familiares existem e são indispensáveis para ensinar aos seus membros como 

estabelecer o relacionamento entre eles, como devem expressar suas emoções, o que é permitido e 

R�TXH�p�SURLELGR��FRPR�WUDQVPLWLU�R�OHJDGR�GHVVD�IDPtOLD�SDUD�RV�PHPEURV�VHJXLQWHV��HQ¿P��FRPR�VHU�

pertencente a esse grupo familiar.

A transmissão psíquica consciente se dá através da linguagem e do afeto e a transmissão 

inconsciente se dá através da relação entre os sujeitos pertencentes ao mesmo grupo. A diferenciação 

pode ser maior ou menor em relação ao grupo e vai depender do processo de construção da 

subjetividade desse sujeito. 

Se pensarmos nos transtornos alimentares podemos perceber que a relação do sujeito com 

a comida é pela boca, exatamente por onde todas as marcas inconscientes iniciais serão revisitadas 

através da oralidade.

Para Otto e Ribeiro (2012), a associação entre alimentação e afeto é um aspecto importante a ser 

considerado no surgimento e manutenção da obesidade na família. Além disso, a alimentação também 

está associada à socialização, por isso o ato de se alimentar, podendo ser na rotina ou socialmente, 

p�XP�PRPHQWR�HVSHFLDO�SDUD�DOJXQV�LQGLYtGXRV��(VVH�PRPHQWR�SRGH�VH�UHÀHWLU�QR�FRPSRUWDPHQWR�GH�

algumas pessoas que, ao se sentirem solitárias ou saudosas de momentos prazerosos vivenciados, 

buscam uma forma de compensação no alimento, podendo desencadear o aumento descontrolado de 

peso corporal.

Ainda para Otto e Ribeiro (2012), a família constitui-se como um dos meios mais privilegiados 

de transmissão. Seja da transmissão da própria vida, seja de um nome, do sobrenome, do patrimônio, 

GD�HGXFDomR��GD�FXOWXUD��GH�XPD�SUR¿VVmR�H�DWp�PHVPR�GH�XPD�SDWRORJLD��2�SURFHVVR�GH�WUDQVPLVVmR�

na família é fundamental para a construção de si, isto é, para a formação da identidade do indivíduo. 

As gerações da família transmitem conteúdos que visam assegurar a sobrevivência do grupo familiar 

através do tempo.

O processo de transmissão e a existência de um novo ser começam bem antes de a criança 

ser concebida. Esse processo se dá quando os pensamentos, sentimentos, desejos e fantasias da 

mãe e da família começam a preparar o lugar que essa criança que vai existir. Ou seja, o indivíduo, 

mesmo antes de nascer, recebe um projeto familiar e vem ao mundo inserido em uma história (Otto e 

Ribeiro, 2012). 
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A transmissão geracional torna-se evidente através da repetição dos padrões familiares e é 

nessa transmissão que reside a sobrevivência e a perpetuação da família.

As gerações mais velhas, ao transmitirem os valores e os mitos familiares, delegam aos 

membros do sistema familiar um papel e um destino, atribuídos pelas leis familiares. Segundo 

Boszormenyi-Nagy e Spark (2003), cada família tem suas leis que são herdadas ao longo do ciclo de 

vida familiar. Os autores chamam esses conteúdos de “lealdades invisíveis”, pois são conteúdos que 

perpassam as gerações, muitas vezes sem serem nomeados explicitamente.

2�FRQFHLWR�GH�OHDOGDGH��SDUD�%RV]RUPHQ\L�1DJ\�H�6SDUN���������SRGH�VHU�GH¿QLGR�HP�WHUPRV�

PRUDLV��SROtWLFRV�H�SVLFROyJLFRV��&RQYHQFLRQDOPHQWH��IRL�GH¿QLGR�FRPR�XPD�DWLWXGH�FRQ¿iYHO�H�SRVLWLYD�

dos indivíduos. Por outro lado, o conceito de uma trama de lealdade de muitas pessoas ou de um grupo 

implica na existência de expectativas estruturadas desse grupo, onde todos os membros desse grupo 

aceitam o compromisso.

O foco está na lealdade como característica de grupo e as identidades pessoais pertencentes 

e formadoras desse grupo. Podemos pensar que para ser membro leal de um grupo chamado 

família, segundo os autores, temos que interiorizar as expectativas e assumir uma série de atitudes 

para estar de acordo com esse grupo pertencente. Porém, as necessidades de um grupo, muitas 

vezes, não condizem com as necessidades individuais. A diferenciação do grupo tem como objetivo 

construir e manter a individualidade sem deixar de pertencer ao grupo de referência. A construção da 

LQGLYLGXDOLGDGH�SRGH�FULDU�FRQÀLWRV�FRP�DV�WUDQVPLVV}HV�GRV�FRQFHLWRV�GH�OHDOGDGHV�IDPLOLDUHV��(VVHV�

possíveis confrontos marcam o crescimento e o desenvolvimento do sujeito ao longo de sua vida no 

processo de construção de identidade dentro do âmbito familiar. Não é um processo fácil, porém, 

necessário para a construção da identidade do sujeito. 

6FKHQNHU��������PDUFD�TXH�R�SURFHVVR�GH�LGHQWL¿FDomR�VH�RUJDQL]D�QR�VHLR�GD�IDPtOLD�DWUDYpV�

GD�VRFLDOL]DomR�TXH�RFRUUH�QD� LQIkQFLD�H�p�PHGLDGD�SHODV�SHVVRDV�VLJQL¿FDWLYDV�GD� IDPtOLD�HP�VXD�

interação com o mundo social e, a partir daí, que o sujeito se torna membro da sociedade.

Os valores familiares são adquiridos por meio da educação e transmissão dos valores 

instituídos nessa família.

Para Puget (2000), não existe apenas a realidade forjada pelas fantasias inconscientes e pela 

vida pulsional, decorrendo, também, de outra realidade que se forja em cada encontro, entre dois ou 

mais sujeitos e que leva a reconhecer novos elementos. Ainda, para a autora, outra complexidade 

provém da intenção de compreender como os sujeitos constroem sua pertença a uma estrutura em 

função de valores marcando o posicionamento em um espaço.

.DHV��������UHVVDOWD�TXH�RV�SRQWRV�QRGDLV�GD�TXHVWmR�GD�WUDQVPLVVmR�SVtTXLFD�HVWmR�QHVVH�

lugar psíquico que é levado a se pensar como sujeito tanto de uma herança como do desvio que ele 

introduz naquilo que recebe dos pais. A origem é o que nos escapa, aquilo de que estamos ausentes 
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e que foge ao nosso controle no próprio movimento em que somos constituídos no e pelo desejo do 

outro e, maior ainda, de um outro que nos precede. O resultado da herança recebida e o processo de 

individualização é a formação do individuo singular, mas pertencente a um grupo. 

Ainda pela autora, a transmissão psíquica em torno do eixo das relações intergeracionais, 

implica a apreensão do sujeito por mais de um outro. O sujeito do grupo se constitui como sujeito 

do inconsciente, segundo o funcionamento do próprio inconsciente no espaço intrapsíquico e a 

exigência de trabalho psíquico imposta à psique devido à sua ligação com o intersubjetivo, devido à 

sua subordinação aos conjuntos dos quais o sujeito procede – família, grupos, instituições, massas.

2�JUXSR�TXH�QRV� SUHFHGH�� SDUD�.DHV� �������� QRV� VXVWHQWD� H� QRV�PDQWpP�QXPD�PDWUL]� GH�

investimentos e de cuidados, predispondo sinais de reconhecimento e de apelo, designando lugares, 

apresentando objetos, oferecendo meios de proteção e de ataque, traçando vias de realização, 

indicando limites e enunciando interditos. É nesse conjunto que o recebe, nomeia, que o sonhou, que 

o investe, o situa e o fala, que o sujeito do grupo se torna sujeito falante e sujeito falado, não só pelo 

efeito da língua, mas pelo efeito do desejo daqueles que, como a mãe, também se fazem porta-vozes 

do desejo, do interdito, das representações do conjunto.

A autora ressalta que não existe psique humana sem que essas ações psíquicas ocorram e 

somente sob essas condições é que o sujeito pode utilizar a linguagem e a fala das gerações que o 

SUHFHGHP��DV�SUHGLVSRVLo}HV�VLJQL¿FDQWHV�TXH�KHUGD�H�GH�TXH�VH�DSURSULD�HP�SDUWH�SDUD�VHXV�SUySULRV�

¿QV�

2�VXMHLWR�GR�JUXSR��QmR�p�R�VXMHLWR�GH�XP�~QLFR�JUXSR��FRH[LVWHP�QHOH�YiULRV�HVSDoRV�SVtTXLFRV�

H�LQWHUVXEMHWLYRV��FXMDV�IRUPDo}HV�H�SURFHVVRV�OKH�VmR�WUDQVPLWLGRV�SRU�YLD�SVtTXLFD��.DHV��������H�TXH�

HOH�KHUGD�GH�GLYHUVDV�PDQHLUDV�SRU�DSRLR��LGHQWL¿FDomR��LQFRUSRUDomR��FRP�VXDV�H[LJrQFLDV�SUySULDV�H�

suas coerções de recalcamento. 

Anzieu (1989) chama de “envelope psíquico” a síntese sobre a construção de si mesmo, onde, 

SDUD�QDVFHU�SVLTXLFDPHQWH��R�EHEr�KXPDQR�YDL�SUHFLVDU�VH�FHUWL¿FDU�GH�VHX�HJR�FRUSRUDO�TXH�FRQVLVWH�

na sua experiência de continência física, de que seu corpo está contido, sem vazamentos. Fontes 

(2017) relata que essa continência resulta de exigências corporais que envolvem contato. E não se 

restringe ao contato físico apenas. Não é somente a pele que faz isso. Falamos do olhar, do entorno, 

GR�FXLGDGR��³$�SHOH�HQYROYH�R�FRUSR��SRU�DQDORJLD�FRP�D�SHOH��R�HJR�HQYROYH�R�SVLTXLVPR��SRU�DQDORJLD�

com o ego, o pensamento envolve os pensamentos” (Fontes, 2017, p. 53). 

Anzieu (1984) ressalta ainda que a noção de envelope grupal compreende o grupo como um 

“envelope vivo”, fazendo uma comparação com a pele que se regenera no corpo, próximo ao Eu que 

procura conter o psiquismo e é uma membrana de dupla face. Faz limite com o exterior e age como um 

¿OWUR��³2�(X�SHOH�FULD�D�SRVVLELOLGDGH�GR�SHQVDPHQWR´��$Q]LHX��������S�������

Fontes (2017) marca que o momento crucial do nascimento psíquico depende de estarmos 

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 8(1), agosto 2019 (38-52)



48Transtornos Alimentares:Transmissão Geracional, Obesidade e Família– Paula Antonelli Penteado

diante das condições necessárias para a constituição do sujeito. Na falta de um envelope corpóreo-

psíquico o sujeito pode se apropriar de um envelope de gordura – na obesidade – ou uma capa muscular 

– na vigorexia – e garante assim uma prótese de uma pele psíquica não adquirida anteriormente. Ou 

VHMD��QD�IDOWD�GR�FRQWRUQR�QmR�SURYLGR�GH�PDQHLUD�VX¿FLHQWH�QD�VXD�IRUPDomR�LQLFLDO��R�VXMHLWR�SRGH�XVDU�

acessórios diversos para conter ou delimitar seu entorno, inclusive utilizando o próprio corpo. 

Para Fontes (2017), uma simbiose comum não implica somente um derretimento com a mãe e 

sim em um processo contínuo, difícil e insubstituível para a construção de um ego corporal. “Há de se 

falar, portanto, em “gestação psíquica” para que haja um “nascimento psíquico” (Fontes, 2017, p. 22).  

O nascimento psíquico, para a autora, consiste em o bebê adquirir gradativamente um primeiro 

sentido de existir, alcançar uma consciência de separação física da mãe, de que existem dois seres e 

não um só. “Para constituir um ego corporal é preciso ter vivido uma experiência inicial que garanta a 

continuidade do existir” (Fontes, 2017, p. 23).  

$� DXWRUD� GLVFRUUH� VREUH� HVVHV� HQYHORSHV� DUWL¿FLDLV� TXH� WHQGHP� D� XP� HVJRWDPHQWR� SHOD�

incapacidade de conter. Inicialmente produzem formas de sensações que envelopam, na sequência se 

DSUHVHQWDP�FRPR�LQVX¿FLHQWHV��QHFHVVLWDQGR�GH�PDLV�GRVHV�GH�FRQWRUQRV�VXEVWLWXWLYRV��1D�WHQWDWLYD�

da contenção ou delimitação do entorno as “capas” de gordura ou músculo tentam substituir a falta 

GR�HQYHORSH�SVtTXLFR�FRPR�XPD�DMXGD�DUWL¿FLDO��-i�)HUQDQGHV��������PDUFD�D�IRUPDomR�GH�XP�HJR�

corporal como “um trabalho de reconstrução, ou mesmo construção de sentidos”. 

Na formação inicial, podemos ressaltar que a criança se desenvolve na família. Winnicott 

(1990) relata sobre quando chega o estágio de desenvolvimento em que essa criança consegue 

perceber a existência de três pessoas, ela própria e duas outras, ela encontra na maioria das culturas 

uma estrutura familiar à sua espera. No interior da família, a criança pode avançar passo a passo 

do relacionamento entre três pessoas para outros mais e mais complexos. É o triângulo simples que 

DSUHVHQWD�DV�GL¿FXOGDGHV�H��WDPEpP��WRGD�D�ULTXH]D�GD�H[SHULrQFLD�KXPDQD��1D�HVWUXWXUD�IDPLOLDU�RV�

pais fornecem a continuidade do tempo, talvez, uma continuidade desde a concepção da criança até o 

¿P�GD�GHSHQGrQFLD�TXH�FDUDFWHUL]D�R�WpUPLQR�GD�DGROHVFrQFLD��

“Mesmo que, quando saudável, o adulto continue a crescer, desenvolver-se e mudar até o 

LQVWDQWH�GH�VXD�PRUWH��H[LVWH�XPD�FRQVWDQWH�Mi�YLVtYHO�QD�FULDQoD�H�TXH�SHUVLVWH�DWp�R�¿P��DVVLP�FRPR�

o rosto de uma pessoa permanece reconhecível ao longo de toda sua vida” (Winnicott, 2000 p. 25). 

Winnicott (2000) refere-se à capacidade das mães2�HP�GHGLFDU�DRV�VHXV�¿OKRV�WRGD�D�DWHQomR�

de que precisam, atendendo suas necessidades de alimentação, higiene, acalento ou no simples 

contato, cria condições para a manifestação do sentimento de unidade entre duas pessoas. Da relação 

saudável que ocorre entre a mãe e o bebê, emergem os fundamentos da constituição da pessoa e do 

GHVHQYROYLPHQWR�HPRFLRQDO�DIHWLYR�GD�FULDQoD��$�FDSDFLGDGH�GD�PmH�HP�VH�LGHQWL¿FDU�FRP�VHX�¿OKR�

2  0mH�QHVWH�WH[WR�OHYD�R�VLJQL¿FDGR�GH�IXQomR�PDWHUQD� 
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permite-lhe satisfazer a função sintetizada por Winnicott na expressão holding. Ela é a base para o que 

gradativamente se transforma em um ser que experimenta a si mesmo.

 A função do holding, em termos psicológicos, é fornecer apoio egóico, em particular na fase 

de dependência absoluta antes do aparecimento da integração do ego. O holding inclui principalmente 

R�VHJXUDU�¿VLFDPHQWH�R�EHEr��TXH�p�XPD�IRUPD�GH�DPDU��DFRQFKHJDU��&RQWXGR��WDPEpP�VH�DPSOLD�D�

ponto de incluir a provisão ambiental total anterior ao conceito de viver com, isto é, da emergência do 

bebê como uma pessoa separada, que se relaciona com outras pessoas separadas dele.

Winnicott (1958) relata que cada ser humano traz um potencial inato para amadurecer, para se 

integrar, porém, o fato de essa tendência ser inata não garante que ela realmente vá ocorrer, pois, para 

WDQWR��GHSHQGH�GH�XP�DPELHQWH�IDFLOLWDGRU�TXH�IRUQHoD�FXLGDGRV�VX¿FLHQWHPHQWH�ERQV�VHQGR�TXH��QR�

início, esse ambiente é representado pela mãe. É importante ressaltar que esses cuidados dependem 

da necessidade de cada criança, pois cada ser humano responderá ao ambiente de forma própria, 

DSUHVHQWDQGR��D�FDGD�PRPHQWR��FRQGLo}HV��SRWHQFLDOLGDGHV�H�GL¿FXOGDGHV�GLIHUHQWHV�

Se os processos de construção de identidade e de individualização são complexos, podemos 

pensar que nas situações de transtornos alimentares isso se torna bem mais delicado. Para Fernandes 

(2006), por conta da necessidade de interação com o meio ambiente e da dependência dos pacientes 

de transtornos alimentares, os padrões familiares atuam na manutenção do quadro psicopatológico, 

podendo ajudar ou manter uma condição. 

³6H�D�PmH�SURSRUFLRQD�XPD�DGDSWDomR�VX¿FLHQWHPHQWH�ERD�j�QHFHVVLGDGH�GR�EHEr��D�OLQKD�GH�

vida da criança é perturbada muito pouco por reações à intrusão. (Naturalmente, são as reações às 

intrusões que contam, não as intrusões em si mesmas.)” (Winnicott, 2000, p. 403).

Conclusão

“A família que nutre psiquicamente o sujeito desde o seu nascimento e até antes de sua 

gestação, preparando um lugar simbólico para recebê-lo, desejando-o, é a mesma que tem como 

missão, lançá-lo ao mundo para germinar sua história, seu legado” (Féres-Carneiro, 2007, p.341).

$�JDPD�GH�DVSHFWRV�HQYROYLGRV�QD�HWLRORJLD�GRV�WUDQVWRUQRV�DOLPHQWDUHV�p�HQRUPH�H�R�GHVD¿R�

dos que trabalham com esses transtornos é compreender como diversos fatores interagem entre si em 

cada caso e que os transtornos alimentares não emergem de forma abrupta, mas se desenvolvem ao 

longo de muitos anos, a partir de predisposições presentes desde o nascimento do indivíduo e seguem 

ao longo de sua história conforme os fatos vão se desenrolando.

Muito difícil imaginar que possam ocorrer mudanças no tratamento e no cuidado com os 

transtornos alimentares sem a participação da família. Falamos bastante no quanto a família coopera 

na formação, instalação e manutenção da doença, por isso a importância em frisar que essa mesma 
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família é parte indispensável no tratamento dos transtornos alimentares.

Esse mesmo espaço familiar forma a base emocional de afetos iniciais do indivíduo. É nesse 

ambiente que ele vai viver e sentir seus afetos bons e maus e também sua relação com o alimento, que 

está no centro dessa vivência marcando suas relações futuras. Recebemos nossa parte na herança 

familiar e precisamos manter esse legado para pertencer a essa família, porém, quando começamos 

D�GHVFREULU�QRYDV�KLVWyULDV�H�D�HVFROKHU�FRP�R�TXH�QRV� LGHQWL¿FDPRV�PDLV��FRPHoD�R�HPEDWH��2V�

FRQÀLWRV�DSDUHFHP�QD� WUDQVLomR�GD�GLIHUHQFLDomR�H� IRUPDomR�GR�VXMHLWR�TXDQGR�HVVH�FRPHoD�D� WHU�

escolhas diferentes do seu grupo de origem. A família não quer ter um elemento diferente e faz de 

tudo para manter a homeostase do sistema, enquanto o sujeito quer se diferenciar para se estabelecer 

como sujeito individual. A transmissão geracional faz parte do processo junto com a diferenciação 

individual tornando a construção do sujeito um caminho longo e complexo. 

Podemos pensar sobre a importância de nosso olhar sempre atento para o preconceito e como 

participamos dele de forma ativa ou passiva, mas sempre participando. Transferimos esse preconceito 

para as pessoas com excesso de gordura e como isso é incômodo na nossa sociedade atual onde se 

preza a beleza, magreza e juventude.

Para Fernandes (2006), no contexto do entendimento social acerca da magreza e gordura - os 

estereótipos do imaginário social - a perda de peso pode ser vista como uma vitória, uma conquista, 

como se endossasse a virtude de seus métodos e de sua autodisciplina. Já o ganho de peso é 

assimilado como derrota de seu autocontrole. Como se o controle sobre a comida, o não comer ou 

comer seletivamente marcassem o comando da própria vida e o comer excessivamente ou o não 

controle pontuassem a falta desse comando em todas as áreas da vida. Descontrole e falta de direção. 

2�GHVFRQIRUWR�TXH�DOJXPDV�SHVVRDV�SRGHP�VHQWLU�TXDQGR�YHHP�XP�JRUGR�UHÀHWH�IUXVWDo}HV��

desejos e fantasias. Quando estamos fora de um padrão, construído por nós mesmos, desestruturamos 

o outro. O aumento agressivo de cirurgias bariátricas e casos de anorexia nervosa e bulimia nervosa 

pode indicar uma forma reativa de se lidar com a epidemia da obesidade que vem avançando a passos 

largos.

Penso que a alimentação é uma necessidade vital e me questiono como ela pode se transformar   

em algo mais importante do que ser o combustível para o corpo. Podemos associar a alimentação 

diretamente ao prazer. Comer é prazeroso e é uma forma de afeto, porém, onde há exagero, no sentido 

de processos compensatórios onde a comida compensa e substitui o afeto, pode resultar nesses 

excessos vistos no corpo. Nesse sentido, onde há excesso há problema. Vivemos atualmente nos 

deparando com essa questão do excesso geral de cobrança e demanda. Como recebemos o que nos 

foi herdado psiquicamente e como nos constituirmos como sujeitos de identidade individualizada dentro 

GHVVH�JUXSR�IDPLOLDU�LQLFLDO�H��GHSRLV��GHQWUR�GR�JUXSR�VRFLDO�HP�TXH�YLYHPRV"�$�DUWH�GH�VHOHFLRQDU�H�

manter o que nos foi herdado somado ao novo que vamos descobrir e assimilar ao longo da vida no 
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)DPtOLDV�&RP�)LOKRV�$GROHVFHQWHV�H�D�(VFROKD�3UR¿VVLRQDO

Families With Teenage Children And Career Choice

Tatieli Peixoto Signori1

Marisa do Nascimento Pigatto²

Dulce Helena Penna Soares³

Resumo

Este artigo apresenta uma revisão crítica e integrativa sobre o papel da família no período da 

HVFROKD�SUR¿VVLRQDO�GRV�MRYHQV��)RFDOL]D��HVSHFL¿FDPHQWH��TXDO�R�SDSHO�TXH�R�VLVWHPD�IDPLOLDU�RFXSD�

QR�SURFHVVR�GD�HVFROKD�GD�SUR¿VVmR�GRV�¿OKRV��$�SUHVHQWH�UHYLVmR�DEUDQJH�XPD�EXVFD�ELEOLRJUi¿FD�

nas bases indexadoras de artigos Scielo e BVS, publicados em português entre 2005 e 2015. Os 

resultados da revisão apontaram que papel da família é fundamental no procedimento de escolha da 

SUR¿VVmR��EHP�FRPR�VXDV�FRQWULEXLo}HV�QHVWH�PRPHQWR���&RQFOXL�VH�TXH�D�SUHVHQoD�DWLYD�GD�IDPtOLD�

p�GH�JUDQGH�YDOLD�QR�SURFHVVR�GD�HVFROKD�SUR¿VVLRQDO�H�D�PHVPD�FRQWLQXD�VHQGR�D�LQVWLWXLomR�PDLV�

importante para o desenvolvimento do ser humano. 

Palavras-chave: DGROHVFrQFLD��IDPtOLD��HVFROKD�SUR¿VVLRQDO

Abstract

This article presents a critical and integrative review on the role of the family in the period of 

WKH�SURIHVVLRQDO�FKRLFH�RI�\RXQJ�SHRSOH��,W�VSHFL¿FDOO\�IRFXVHV�RQ�WKH�UROH�WKDW�WKH�IDPLO\�V\VWHP�SOD\V�

in the process of choosing the profession of the children. This review covers a bibliographic search in 
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the index databases of Scielo and VHL articles, published in Portuguese between 2005 and 2015. The 

results of the review pointed out that the role of the family is of fundamental importance in the process 

of choosing the profession, as well as its contributions at this moment . It is concluded that the active 

presence of the family is of great value in the process of professional choice and it remains the most 

important institution for the development of the human being.

Keywords: adolescence; family; choose professional.

Introdução

A família é o ambiente que dá origem à história de cada pessoa, é o espaço em que as relações 

acontecem espontaneamente determinando a formação e integridade do ser humano. Considerada 

como um sistema dinâmico, que se relacionam, desempenhando funções importantes para formação e 

socialização do indivíduo na sociedade (Carter E McGoldrick, 1995). Deste modo, a família exerce um 

papel fundamental no amadurecimento e desenvolvimento biopsicossocial do indivíduo (Osório, 2002) 

pertencente a um grupo social reconhecido como uma organização complexa, no qual se mantém a 

interação constantemente (Pratta E Santos, 2007). 

Carter e Mcgoldrick (1995) referenciam que a família passa por constante transformação, realizada 

por intermédio da transição de um estágio para outro, que provoca em seus membros em diferentes 

fases do desenvolvimento, a necessidade de adaptação, ajustamento e reorganização de uma etapa 

para outra. 

A partir dessa perspectiva, Anton (2012) descreve que “cada ciclo tem seu começo, seu 

desabrochar, seu pleno vigor, seu declínio e recomeço”. (p. 125).  Desse modo, o estudo em questão 

WHP�SRU�REMHWLYR�GHVFUHYHU�VREUH�IDPtOLDV�FRP�¿OKRV�DGROHVFHQWHV�HP�SURFHVVR�GH�HVFROKD�SUR¿VVLRQDO��

Esse momento caracteriza-se como uma das transições mais delicadas, no qual ocorrem mudanças 

individuais esperadas para ciclo de vida, bem como alterações no sistema familiar que está inserido. 

3HUtRGR�HVWH��HP�TXH�R�MRYHP�VH�GHSDUD�FRP�XPD�VpULH�GH�GHVFREHUWDV�H�HVFROKDV�TXH�GH¿QLUmR�R�VHX�

IXWXUR��GHQWUH�HODV�D�HVFROKD�GD�SUR¿VVmR��

Fazer essa escolha é uma das decisões mais difíceis a serem tomadas pelos adolescentes, pois 

GHWHUPLQD��GH�FHUWR�PRGR��R�VHX�HVWLOR�GH�YLGD��D�URWLQD�SUR¿VVLRQDO��D�UHDOL]DomR�SHVVRDO�H�HFRQ{PLFD�

que poderá ter futuramente. Sendo assim, esse momento costuma ser decisivo para eles, visto muitas 

vezes como necessidade, imposta pela família, bem como pela sociedade e por eles próprios (Soares, 

2002).

'HVVH�PRGR��R�HVWXGR�HP�TXHVWmR�WHP�SRU�REMHWLYR�SHVTXLVDU�VREUH�IDPtOLDV�FRP�¿OKRV�DGROHVFHQWHV�

HP�SURFHVVR�GH�HVFROKD�SUR¿VVLRQDO��$�¿QDOLGDGH�GHVVH�DUWLJR�p�FRPSUHHQGHU�PHOKRU�TXDO�R�SDSHO�GD�

IDPtOLD��QR�SURFHVVR�GD�HVFROKD�GD�SUR¿VVmR��EHP�FRPR��DV�FRQWULEXLo}HV�TXH�D�PHVPD�SURSRUFLRQD�
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neste período do ciclo vital da família. 

Referencial teórico

A família apresenta um papel fundamental no amadurecimento desenvolvimento biopsicossocial 

do indivíduo (Osorio, 2002) e, desde o século passado, a família pertence a um grupo social reconhecido 

como uma organização complexa, no qual se mantém a interação constante (Pratta e Santos, 2007). 

Conforme Wagner (2002), “a família é, por um lado, um fenômeno fundado na natureza própria do 

homem e, por outro, uma instituição social, e como tal, varia através da história e de uma cultura para 

outra”. (p. 9).

'HVVH�PRGR��HQWHQGH�VH�TXH�D�IDPtOLD�p�GH¿QLGD�SRU�XP�FRQMXQWR�GH�SHVVRDV�HP�FRQWtQXD�

LQÀXrQFLD� P~WXD�� FRP� UHJUDV�� FRPSRUWDPHQWRV�� PLWRV� H� FUHQoDV� FRPSDUWLOKDGRV� HQWUH� WRGRV� RV�

PHPEURV�QR�GHFRUUHU�GDV�JHUDo}HV��3UDWWD�	�6DQWRV���������1HVWH�VHQWLGR��$QGRO¿��������D¿UPD�TXH�

a família é um sistema interacional, no qual os diálogos funcionam num sistema aberto, constituído por 

várias unidades ligadas entre si, com regras de comportamento. 

Outro modo de conceber-se um sistema é a partir da maneira como ele se estrutura. Assim, 

0LQXFKLQ��������D¿UPD�TXH�QR�VLVWHPD�IDPLOLDU�H[LVWHP�YiULRV�VXEVLVWHPDV��FRPR�R�FRQMXJDO��R�SDUHQWDO��

R�IUDWHUQR�H�R�¿OLDU�TXH�VmR�VHSDUDGRV�SRU�IURQWHLUDV��TXH�GH¿QHP�DV�UHJUDV�GH�FRQYtYLR�HVWDEHOHFLGDV�

dentro dos diversos subsistemas.

Dentro dessa perspectiva,  Pratta e Santos (2007) enfatiza que o meio familiar é caracterizado 

a partir da natureza das relações constituídas entre os seus componentes, isto é, o modo como 

interagem entre si e os diferentes papéis nos subsistemas. Um aspecto importante que não pode ser 

esquecido de ressaltar, é que o ambiente familiar é privilegiado de afeto, no qual são proporcionados 

relacionamentos íntimos, expressão de emoções e de sentimentos. 

Dentro desse contexto, Carter e Mcgoldrick (1995) fazem referência que o processo de 

transições do ciclo de vida familiar promove mudanças causam alteração no sistema familiar, e exigem 

adaptação e reorganização das regras e papéis que estavam estabelecidos. A chegada do primeiro 

¿OKR�QR�VLVWHPD� IDPLOLDU�p�SHUFHELGD�FRP�XP�JUDQGH�PDUFR��SRLV� WRGD�D�FRPSRVLomR�GD� IDPtOLD�VH�

PRGL¿FD�� SURYRFDQGR� SURIXQGDV� PXGDQoDV� HP� VHX� IXQFLRQDPHQWR�� D� PHVPD� SDVVD� D� IRUPDU� XP�

VXEVLVWHPD�SDUHQWDO�HP�XP�VXEVLVWHPD�¿OLDO�

(�FRP�D�HQWUDGD�GD�DGROHVFrQFLD�GR�¿OKR�D�IDPtOLD�GHYH�VH�DGDSWDU�DR�QRYR�FLFOR��SURYRFDQGR�

QRYDPHQWH�DOWHUDo}HV��GHVD¿RV�H�DGDSWDomR�D� IDPtOLD� �&DUWHU�	�0F*ROGULFN��������� �1HVWD� IDVH�RV�

SDLV�UHYLYHP�H�UHVJDWDP�DVSHFWRV�GH�VXD�SUySULD�DGROHVFrQFLD��H�RV�¿OKRV�YLYHP�WRGDV�DV�PXGDQoDV�

e transformações da etapa. De acordo com os mesmos autores, neste período a família passa pelo 

DOLQKDPHQWR�GH�FULVH�HYROXWLYD��RX�VHMD��VXUJH�D�QHFHVVLGDGH�GH�UHFRQ¿JXUDU�DV�UHODo}HV��SRLV�VH�VDEH�

que é uma fase do desenvolvimento marcada por várias alterações.
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$�DGROHVFrQFLD�H[LJLUi�XPD�QRYD�GH¿QLomR�GRV�¿OKRV�GHQWUR�GD�IDPtOLD�H�GRV�SDSpLV�GRV�SDLV�

em relação a eles. Do mesmo modo, as famílias com adolescentes devem estabelecer fronteiras 

TXDOLWDWLYDPHQWH�GLIHUHQWHV�GDV�IDPtOLDV�FRP�¿OKRV�SHTXHQRV��$V�IURQWHLUDV�QR�SHUtRGR�GD�DGROHVFrQFLD�

GHYHP�VHU�ÀH[tYHLV�HP�TXH�RV�SDLV�QmR�LPSRQKDP�XPD�DXWRULGDGH�FRPSOHWD��(P�FRQVHTXrQFLD�GLVVR��

os adolescentes abrem a família para novos valores à medida que trazem seus amigos e novas idéias 

para o meio familiar (Carter & McGoldrick, 1995).

2V�SDLV�QHVVD�IDVH�VH�YrHP�GLDQWH�GH�XP�³QRYR´�¿OKR��VH�DQWHV�VH�RFXSDYDP�FRP�FKXSHWDV��

fraldas, mamadeiras, brinquedos, tarefas escolares dentre outras, agora são os novos amigos, 

namoradas, festas, saídas e outras atividades com grupos sociais. Dessa forma, Carter e McGoldrick 

�������D¿UPDP�TXH�DV�WUDQVIRUPDo}HV�TXH�DFRQWHFHP�QD�HQWUDGD�GD�DGROHVFrQFLD�DIHWDP�R�PRGR�FRP�

VH�Gi�i�UHODomR�HQWUH�SDLV�H�¿OKRV�QHVWH�SHUtRGR��'H�IDWR��PRGL¿FDP�VH�RV�SDGU}HV�GH�FRPXQLFDomR�H�

controle dentro do ambiente familiar durante a fase da adolescência.

/LSS��������GHVFUHYH�TXH�³p�QRUPDO�TXH�RV�DGROHVFHQWHV�ÀXWXHP�HQWUH�RV�FRPSRUWDPHQWRV�

adultos e infantis, entre agir com responsabilidade e de modo irresponsável, entre afrontar a autoridade 

dos pais em um momento e depender deles em outros”. (p. 15). Desse modo, entende-se como essa 

etapa difícil para os pais, bem como para os adolescentes. Os amigos representam o eixo das relações 

LQWHUSHVVRDLV�QD�DGROHVFrQFLD�H�D�HVFROD�WHP�JUDQGH�LQÀXrQFLD��SRLV�p�QHOD�TXH�DFRQWHFH�D�IRUPDomR�

de grupos e pares de relações de amizade (Lipp, 2010).

Nessa etapa o meio social é de fundamental importância, pois é o momento que os jovens 

estabelecem relações que não são familiares e começam a se tornar muito mais frequentes na vida de 

cada um. Assim, Aberastury (1990) explica que os adolescentes têm necessidade de estar mais tempo 

com os amigos do que com a família. 

De acordo Sadir (2010), o período da adolescência, os jovens almejam ser tratados como 

adultos responsáveis, mas ao mesmo tempo apresentam atitudes infantis. Se relacionar mais com 

o mundo dos adolescentes permite que se insiram em outros contextos de adultos, seja por irmãos 

mais velhos dos amigos, seja por entrar em contato com os pais dos amigos. Entrar no mundo adulto 

VLJQL¿FD�GHVSUHQGHU�VH�GR�VHX�PXQGR�LQIDQWLO��WDUHID�TXH�GHYHUi�DFRQWHFHU�JUDGDWLYDPHQWH�H�SDUD�D�

qual o adolescente não está preparado. A aceitação, ou não, das instabilidades desta fase evolutiva, 

bem como a forma pela qual os adolescentes são acolhidos, determinará a qualidade do novo cunho 

de inter-relações.

Assim sendo, o processo de desenvolvimento da família realiza-se por intermédio da transição 

de um estágio para outro, que provoca necessidade de adaptação e ajustamento ás novas situações 

�0DFHGR���������3RUWDQWR��QR�GHFRUUHU�GR�FUHVFLPHQWR�GRV�¿OKRV�R�VLVWHPD�IDPLOLDU�VRIUHUi�PRGL¿FDo}HV�

para acompanhar o desenvolvimento dos mesmos. 

As alterações podem ser tanto físicas quanto psicológicas e sociais, transformando, dessa 
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maneira, a forma de vida e a forma como o adolescente se relaciona com os familiares e com a 

sociedade em geral (Outeiral, 1982). De acordo com Osório (1989), esta fase é considerada um 

fenômeno universal, que acontece em todos os povos e todos os lugares. Mas, o início e a duração 

GD�DGROHVFrQFLD�PRGL¿FDP�GH�DFRUGR�FRP�R�PHLR�VRFLDO��D�FXOWXUD��H�D�pSRFD��RX�VHMD��GHSHQGH�GDV�

características do ambiente sócio-cultural e econômico onde o jovem está inserido. 

Enfatizando as questões emocionais dessa fase, Aberastury (1990) ressalta que a adolescência 

p�XP�SHUtRGR�GH�FRQWUDGLo}HV��FRQIXVmR��DPELYDOrQFLD��PRGL¿FDo}HV�FRUSRUDLV��OXWR�SHOD�SHUGD�GR�FRUSR�

LQIDQWLO��ÀXWXDo}HV�GH�LGHQWLGDGH��QR�TXDO�VH�SHUFHEH�PXGDQoDV�EUXVFDV�SRU�PHLR�GR�XVR�GH�GLIHUHQWHV�

vestimentas. Percebe-se ainda, que nessa fase do desenvolvimento, o adolescente passa por períodos 

de desequilíbrio e instabilidade extremos, pois se sente inseguro, angustiado, incompreendido pelos 

pais, o que pode ocasionar muitas vezes problemas no relacionamento familiar (Sadir, 2010).

Destaca Filomeno (1997), que “a adolescência é caracterizada como um período de crise, 

transição, adaptação e ajustamento” (p.35), ou ainda, a fase de decidir que adulto deseja ser no futuro. 

Neste período, o adolescente vive em uma busca constante de sua identidade e de sua independência. 

O adolescente procura entender quem ele é, e qual é seu papel no mundo.

/XFFKLDUL�6RDUHV� �������� GHVWDFD� TXH� QHVWH� PRPHQWR� R� DGROHVFHQWH� ³HVWi� GH¿QLQGR� VXD�

identidade: quem ele quer ser e quem não quer ser”. (p. 11). É o período em que o jovem está procurando 

conhecer-se melhor, seus gostos interesses e motivações. Fase que os jovens sentem a necessidade 

GH�VH�LGHQWL¿FDU�FRP�JUXSRV�GH�DPLJRV��2XWHLUDO��������

Cabe destacar, que quando se aprecia a adolescência e suas peculiaridades é possível 

LGHQWL¿FDU� XP� SHUtRGR� UHFKHDGR� GH� GHVFREHUWDV� H� HVFROKDV� TXH� WUDQVLWDP� FRQVWDQWHPHQWH� QHVWH�

período. Dentro do conjunto de decisões que o adolescente tem que tomar, o jovem se depara com a 

HVFROKD�GD�SUR¿VVmR��TXH�PDUFD�R�LQtFLR�GD�FRQVWUXomR�GD�YLGD�SUR¿VVLRQDO�

$VVLP�VHQGR��D�HVFROKD�SUR¿VVLRQDO�DFRQWHFH�FRQFRPLWDQWH�FRP�D�IDVH�GD�DGROHVFrQFLD��QR�

qual é permeada por vários dilemas, dúvidas sREUH�TXDO�D�PHOKRU�RSomR�SUR¿VVLRQDO�HVFROKHU��Fazer 

essa escolha é uma das decisões mais difícil a ser tomada pelos adolescentes, pois determina, de 

FHUWR�PRGR��R�VHX�HVWLOR�GH�YLGD��RX�VHMD��R�VHU�H�R�ID]HU�SUR¿VVLRQDO���3RUWDQWR��HVVH�PRPHQWR�FRVWXPD�

ser decisivo para eles, visto muitas vezes como necessidade, imposta pela família, bem como pela 

sociedade e por eles próprios (Soares, 2002).

$R�VH�GHSDUDU�FRP�D�HVFROKD�GH�XPD�SUR¿VVmR�H��HVWmR�HP�MRJR�RV�LQWHUHVVHV�H�DSWLG}HV�GR�

sujeito.  Também “a maneira como ele vê o mundo, como ele próprio se vê, as informações que possui 

DFHUFD�GDV�SUR¿VV}HV��DV�LQÀXrQFLDV�H[WHUQDV�DGYLQGDV�GR�PHLR�VRFLDO��GRV�SDUHV�H��SULQFLSDOPHQWH��

da família” (Almeida & Pinho, 2008, p. 174).

1R�SURFHVVR�GH�HVFROKD�GD�SUR¿VVLRQDO�R�JUXSR�IDPLOLDU�FRQVLVWH�FRPR�UHIHUrQFLD�IXQGDPHQWDO�

H�VLJQL¿FDWLYD��QR�TXDO�GHVHPSHQKD�XP� IRUWH�H� LPSRUWDQWH�SDSHO�GLDQWH�GDV� LQÀXrQFLDV�TXH��GHVGH�
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criança, o adolescente recebe em seu lar (Bohoslavsky, 1991).

1D�PHGLGD�HP�TXH�DV�HVFROKDV�VmR�IHLWDV��RV�DGROHVFHQWHV�GH¿QHP�VXD�SUySULD�LGHQWLGDGH��

DFDEDP�VH�LGHQWL¿FDQGR�H�VH�GLIHUHQFLDQGR�GH�VHXV�SDLV��6RDUHV���������$�PHVPD�DXWRUD�HQIDWL]D��TXH�

SDUD�UHDOL]DU�D�HVFROKD�SUR¿VVLRQDO�H[LVWH�VHLV�IDWRUHV�TXH�VmR�GHWHUPLQDQWHV�QR�PRPHQWR�TXH�RSWDU��

VHQGR�HOHV��IDWRUHV�SROtWLFRV��HFRQ{PLFRV��VRFLDLV��HGXFDFLRQDLV��IDPLOLDUHV�H�SVLFROyJLFRV�

1HVVH�PRPHQWR�GH�HVFROKD��D�IDPtOLD�¿FD�DSUHHQVtYHO�FRP�R�IXWXUR�GRV�¿OKRV�H�JUDX�GH�WHQVmR�

QmR�¿FD�DSHQDV�FRP�RV�MRYHQV��PDV�WDPEpP�p�GLYLGR�FRP�R�UHVWDQWH�GRV�PHPEURV�GD�IDPLOLD��Nesse 

sentido referenciamos as questões trazidas por Baptista e Teodoro (2012), destacando estudos em que 

pais “são citados espontaneamente pelos adolescentes e adultos jovens como fontes importantes de 

LQÀXrQFLD�SDUD�DV�HVFROKDV�GH�FDUUHLUD��PXLWRV�GHOH�GHVWDFDQGR�D�LQÀXrQFLD�IDPLOLDU�FRPR�SULQFLSDO�QD�

tomada de decisão”. (p. 150). 

Nessa maneira percebe-se que a HVFROKD�SUR¿VVLRQDO�p�D�SULPHLUD�GH�PXLWDV�GHFLV}HV�TXH�R�

indivíduo deverá tomar, e prepará-lo para essa decisão é muito importante, pois o mesmo aprofunda 

VHX�FRQKHFLPHQWR�SHVVRDO�H�SUR¿VVLRQDO��DVVLP�FRPR�LQWHJUDUi�WDLV�FRQKHFLPHQWRV�HP�VXD�WUDMHWyULD�

de vida (Neiva, 2013).

$� RULHQWDomR� SUR¿VVLRQDO� EXVFD� IDFLOLWDU� D� HVFROKD� GR� VXMHLWR�� DX[LOLDQGR� R� PHVPR� D�

FRPSUHHQGHU�RV�DVSHFWRV�FRQGL]HQWHV�FRP�D�VXD�VLWXDomR�GH�YLGD�HVSHFt¿FD��QD�TXDO�HVWmR�LQFOXtGDV�

TXHVW}HV�SHVVRDLV��IDPLOLDUHV�H�VRFLDLV��$�SDUWLU�GHVVD�FRPSUHHQVmR�H�UHÀH[mR�R�LQGLYtGXR�HVWDUi�PDLV�

fortalecido para realizar a melhor escolha, ou a escolha possível para o projeto de vida que possui 

naquele momento (Lucchiari-Soares, 1993). 

&RQIRUPH�/HYHQIXV���������D�RULHQWDomR�SUR¿VVLRQDO�YHP�SDUD�IDFLOLWDU�H�RULHQWDU�XPD�HVFROKD�

FRQVFLHQWH�� WUD]HQGR�PDLRU� WUDQTXLOLGDGH��SUD]HU�H�JUDWL¿FDomR�� �(OD�HQIDWL]D�TXH��DSURIXQGDU�VREUH�

as motivações inconscientes do jovem proporciona uma compreensão possível da problemática que 

este pode apresentar quanto a escolha do curso e permanência no mesmo. Permitir a realização de 

XPD�HVFROKD�PHQRV� FRQÀLWXRVD�H�PDLV� LQWHJUDGD�iV� SRVVLELOLGDGHV� SVtTXLFD� GR� VXMHLWR� FHUWDPHQWH�

proporcionará uma escolha mais segura.

$�2ULHQWDomR�SUR¿VVLRQDO�SRVVLELOLWD�³TXH�R�PRGR�GH�VHU�GR�RULHQWDQGR�YDL�GDU�IRUPD�H�FRUHV�

DR�VHX�PRGR�GH�DWXDU�SUR¿VVLRQDOPHQWH� �6SDFFDTXHUFKH�������S������� ´(�p�DWUDYpV�GHVVD� UHÀH[mR�

MXQWR�D�HVVH�MRYHP��GXUDQWH�WRGR�R�SURFHVVR�GH�RULHQWDomR�SUR¿VVLRQDO��TXH�D�HVFROKD�VH�WRUQDU�PDLV�

FRQVFLHQWH��PDGXUD�H�VLJQL¿FDWLYD�SDUD�VXD�KLVWyULD�SHVVRDO�H�SUR¿VVLRQDO��6SDFFDTXHUFKH��������

Método

$�SUHVHQWH�SHVTXLVD�VHJXH�R�PpWRGR�TXDOLWDWLYR��D�SDUWLU�GH�XPD�UHYLVmR�ELEOLRJUi¿FD�LQWHJUDWLYD�

GRV�DVSHFWRV�TXH�HQYROYHP�D�HVFROKD�SUR¿VVLRQDO�H�FRPR�HVWD�p�YLYHQFLDGD�SHOR�VLVWHPD� IDPLOLDU��
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Realizou-se por meio de buscas nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde Brasil - BVS 

H�6FLHQWL¿F�(OHWURQLF�/LEUDU\�2QOLQH� ��6FLHOR��HQWUH�RV�DQRV�GH������H�������D�SDUWLU�GDV�VHJXLQWHV�

GHVFULWRUHV��DGROHVFHQWH��IDPtOLD��H�HVFROKD�SUR¿VVLRQDO��7HQGR�FRPR�UHVXOWDGR�QRYH�DUWLJRV��DQDOLVDGRV�

na íntegra, quanto à sua contribuição para o objetivo do estudo.

Os critérios para inclusão dos artigos foram: a) artigos disponíveis eletronicamente que abordaram 

D�HVFROKD�SUR¿VVLRQDO�H�D� IDPtOLD��H�E��DUWLJRV�SXEOLFDGRV�HP�SRUWXJXrV�QRV�~OWLPRV�GH]������DQRV��

Como critérios de exclusão estabeleceram-se: a) artigos que referenciaram a família como tema 

FHQWUDO�HVWXGDGR��H�E��DUWLJRV�FRPR�SULQFLSDO�REMHWLYR�D�IDPtOLD�QR�SURFHVVR�GD�HVFROKD�GD�SUR¿VVmR�

GRV� ¿OKRV�� LQYpV�GRV�SUySULRV�DGROHVFHQWHV��2�HVWXGR� WHYH� FRPR�SULQFLSDLV�REMHWLYRV� UHVSRQGHU�DV�

VHJXLQWHV�LQGDJDo}HV��D���4XDO�R�SDSHO�GD�IDPtOLD�QR�SURFHVVR�GD�HVFROKD�GD�SUR¿VVmR�GRV�¿OKRV"�E���

4XDO�D�FRQWULEXLomR�GR�VLVWHPD�IDPLOLDU�QR�SURFHVVR�GD�HVFROKD�SUR¿VVLRQDO�GRV�DGROHVFHQWHV"�

Resultados e discussão 

A partir da revisão integrativa realizada na base de dados, na Biblioteca Virtualem Saúde Brasil – 

BVSforam encontrados vinte e três artigos, sendo que oito eram repetidos, restando quinze. Na base 

de dados do Scientific Eletronic Library Online – Scielo, foram localizados quatro, sendo que dois se 

repetiram nas duas bases, totalizando assim dezessete artigos.  A partir dos critérios de exclusão, 

foram eliminados oito artigos, pois não abordaram o tema proposto no referido estudo.

A partir dos critérios de inclusão e exclusão, inicialmente foi realizada a leitura prévia dos resumos, 

foram selecionados nove artigos e analisados na íntegra, conforme quadro abaixo:

Quadro 1 – artigos selecionados a partir de revisão integrativa

Nº Base de dados Título Referências

1 Scielo e BVS

Adolescência, família e escolhas: 
LPSOLFDo}HV�QD�RULHQWDomR�SUR¿V-
sional.

Almeida, Maria Elisa Grijó Guahyba 
de, Pinho, Luís Ventura de. (2008). 
Adolescência, família e escolhas: 
LPSOLFDo}HV�QD�RULHQWDomR�SUR¿V-
sional. Psicologia Clínica, no.2, 
p.173-184,vol.20.

2 BVS

$XWRH¿FiFLD�SDUD�HVFROKD
SUR¿VVLRQDO��VXSRUWH�IDPLOLDU�H�HVWL-
los parentais em adolescentes

9HQWXUD��&ULVWLDQH�'HDQWRQLR��
Noronha, Ana Paula Porto. (2014). 
$XWRH¿FiFLD�SDUD�HVFROKD�SUR¿V-
sional, suporte familiar e estilos 
parentais em adolescentes -  Aval-
iação  Psicológica 13(3): 317-324, 
dez. 
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3 BVS

Contribuições da Terapia Familiar 
Sistêmica para a
(VFROKD�3UR¿VVLRQDO

*DEHO��&KULVWLQH�/L]�0RHOOHU��
Soares, Dulce Helena Penna. 
(2006). Contribuição da terapia 
familiar Sistêmica para a escolha 
SUR¿VVLRQDO��5HY��EUDVLOHLUD��2ULHQ-
WDomR��3UR¿VVLRQDO��������������

4 BVS

(VFROKD�SUR¿VVLRQDO�QD�FRQWHP-
poraneidade: projeto individual e 
projeto familiar

Almeida, Maria Elisa Grijó Guahyba 
GH��0DJDOKmHV��$QGUHD�6HL[DV��
���������(VFROKD�SUR¿VVLRQDO�QD�FRQ-
temporaneidade: projeto individual 
e projeto familiar. Rev. Brasileira 
2ULHQWDomR�3UR¿VVLRQDO������������
214, São Paulo dez. 

5 BVS

Família e indecisão 
vocacional:Revisão da litera-
tura numa perspectiva da análise 
sistêmica

Santos, Paulo Jorge. (2010). 
Família e indecisão vocacional: Re-
visão da literatura numa perspectiva 
da análise sistêmica Rev. Brasileira  
2ULHQWDFmR��3UR¿VVLRQDO�YRO����QR���
São Paulo jun.

6 BVS

)DPtOLD�H�HVFROKD�SUR¿VVLRQDO�
a questão espacial, temporal e o 
VLJQL¿FDGR�GRV�QRPHV

7HL[HLUD��0DUFR�$QW{QLR�5RWWD��
Hashimoto, Francisco. (2005). 
)DPtOLD�H�HVFROKD�SUR¿VVLRQDO��
a questão espacial, temporal e 
R�VLJQL¿FDGR�GRV�QRPHV���UHY��
3VLFDQiOLVH�����������������MXQ�

7 Scielo

,QÀXrQFLD�GD�IDPtOLD�QD�GHFLVmR�
SUR¿VVLRQDO�RSLQLmR�GH�DGROHV-
centes

1HSRPXFHQR��5LFDUGR�)HUUHLUD��:LW-
WHU��*HUDOGLQD�3RUWR����������,QÀXrQ-
FLD�GD�IDPtOLD�QD�GHFLVmR�SUR¿V-
sional: opinião de adolescentes. 
Psicologia Escolar Educacional. 
vol.14 no.1 Campinas jan./jun.

8 BVS

,QÀXrQFLD�GRV�SDLV�QR�SURFHVVR�GH�
HVFROKD�SUR¿VVLRQDO�GRV�¿OKRV��XPD�
revisão da literatura

$OPHLGD��)DELDQD�+LOiULR�GH��0HOR�
6LOYD��/XF\�/HDO����������,QÀXrQFLD�
dos pais no processo de escolha 
SUR¿VVLRQDO�GRV�¿OKRV��XPD�UHYLVmR�
GD�OLWHUDWXUD��3VLFRORJLD�86)���������
75-85, jan.-abr.
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9 Scielo e   BVS
O papel da família e dos pares na 
HVFROKD�SUR¿VVLRQDO

Santos, Larissa Medeiros Marinho 
dos. (2005). O papel da família e 
GRV�SDUHV�QD�HVFROKD�SUR¿VVLRQDO��
Psicologia em  Estudo, vol.10, no.1, 
p.57-66Abr.

&RPR�DSRQWDGR�DQWHULRUPHQWH��D�HVFROKD�SRU�XPD�SUR¿VVmR�ID]�SDUWH�GH�XP�SURFHVVR�FRQWtQXR�

que começa desde cedo com uma grande participação da história familiar. Quando a pessoa nasce, 

ela já vem delegada a ocupar determinado espaço, além de ser depositária de distintas expectativas, 

desejos e fantasias de todos os membros da família (Gabel & Soares, 2006). 

Neste sentido, a família e as suas vivências são importantes para a constituição dos conceitos que 

os jovens têm de si próprio, assim como para compreensão das suas aptidões (Santos, 2005). Desse 

PRGR�� p� LQHYLWiYHO� TXH� R� MRYHP�SURFXUH� ID]HU� XPD�HVFROKD� SUR¿VVLRQDO� GH� DFRUGR� FRP�RV� YDORUHV�

transmitidos pela sua família.

$� HVFROKD� GD� SUR¿VVmR� UHTXHU� PXLWD� UHÀH[mR�� SRGHQGR� HVWH� PRPHQWR� VHU� SHUPHDGR� GH�

complexidade em função das inquietações encontradas neste período. Santos (2005) enfatiza que 

WRUQD�VH�UHOHYDQWH�SHQVDU�TXH�D�GHFLVmR�UHTXHU�XPD�HVFROKD�SDUD�GH¿QLU�R�VHX�IXWXUR�H�VHX�SURMHWR�GH�

YLGD�SUR¿VVLRQDO��'HQWUR�GHVVH�FRQWH[WR��HQWHQGH�VH�TXH�R�DSRLR�GD�IDPtOLD�p�LQGLVSHQViYHO�GXUDQWH�

todas as etapas da vida, mas é na adolescência que a interferência familiar pode ter maior destaque, 

HVSHFLDOPHQWH�QR�PRPHQWR�GD�SULPHLUD�HVFROKD�SUR¿VVLRQDO��$OPHLGD�	�0HOR�6LOYD��������

A partir dessas perspectivas, todos os artigos selecionados evidenciaram o papel fundamental da 

IDPtOLD�QR�SURFHVVR�GH�HVFROKD�GD�SUR¿VVmR��EHP�FRPR�VXDV�FRQWULEXLo}HV�QHVWH�PRPHQWR��$OPHLGD�

e Pinho (2008) revelam que a família é apontada como fonte de apoio no momento da decisão e, 

muitas vezes, como elemento que deposita sonhos, perspectivas e objetivos que não foram ou já são 

tradicionais no grupo familiar.

Os autores destacam ainda no artigo um (1) estudos sobre atuação da família na escolha 

SUR¿VVLRQDO� GRV� ¿OKRV�DGROHVFHQWHV��e�QRWyULR� WDQWR�QR�GLVFXUVR�GRV�SDLV� TXDQWR�GRV� ¿OKRV�� TXH�D�

PDQHLUD�GH�FRQWULEXLU�GHOHV�p�P~OWLSOD��SRLV�SRGH�DFRQWHFHU�LQÀXrQFLD�GH�IRUPD�DEHUWD�RX�YHODGD��VXWLO�

ou manipuladora (Almeida & Pinho, 2008). Sendo assim, e o lugar ocupado pela família na escolha 

SUR¿VVLRQDO�� JDQKD� HYLGrQFLD� VHMD� SRU� VLJQL¿FDU� R� OXJDU� DIHWLYR� H� WDPEpP� SRU� LPSRVLomR� �*DEHO� H�

Soares, 2006).

1R�HVWXGR�¿FD�HYLGHQFLDGR�TXH�p�QR�PHLR�IDPLOLDU�TXH�R�MRYHP�YDL�HQFRQWUD�R�VXSRUWH�HPRFLRQDO�

H� ¿QDQFHLUR� SDUD� D� UHDOL]DomR� GR� VHX� SURMHWR� SUR¿VVLRQDO� �$OPHLGD�	�0HOR�6LOYD�� �������2V� GDGRV�

expressos no artigo sete (7) consideraram que os adolescentes estabelecem um bom relacionamento 

IDPLOLDU� QR� SHUtRGR� GD� HVFROKD� GD� SUR¿VVmR�� (� QR� TXH� GL]� UHVSHLWR� DRV�PHPEURV� GD� IDPtOLD�� FRP�
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quem os jovens se relacionam melhor, a maioria das respostas se deu na categoria dos Pais. Estes 

UHVXOWDGRV�SHUPLWHP�D¿UPDU�TXH� UHDOPHQWH�VmR�FRP�RV�SDLV�� RV� UHODFLRQDPHQWRV�PDLV� YDORUL]DGRV�

SHORV�DGROHVFHQWHV��QR�PRPHQWR�GD�HVFROKD�SUR¿VVLRQDO��1HSRPXFHQR�	�:LWWHU��������

No artigo nove (9) evidenciou-se que realmente o jovem tende a buscar primeiramente o apoio 

IDPLOLDU�QD�KRUD�GH�UHDOL]DU�D�RSomR�SUR¿VVLRQDO��6DQWRV���������3RUWDQWR��p�QR�VHLR�IDPLOLDU�TXH�R�MRYHP�

encontra o suporte para a realização do seu projeto de vida. No que tange o artigo três (3) de Gabel e 

6RDUHV���������EHP�FRPR�QRV�GHPDLV�HVWXGRV��D�IDPtOLD�FRQWULEXL�WDQWR�DX[LOLDQGR�TXDQWR�GL¿FXOWDQGR�

R�MRYHP�QR�PRPHQWR�GD�GHFLVmR��$OPHLGD�	�3LQKR��������9HQWXUD�	�1RURQKD��������*DEHO�	�6RDUHV��

������$OPHLGD�	�0DJDOKmHV��������6DQWRV��������7HL[HLUD�	�+DVKLPRWR��������1HSRPXFHQR�	H�:LWWHU��

������$OPHLGD�	�0HOR�6LOYD��������6DQWRV��������

2�HVWXGR�RLWR� ���� UHYHOD�� TXH�D� LQÀXrQFLD�GRV�SDLV�QRV�SURFHVVRV�GD�HVFROKD�SUR¿VVLRQDO� GRV�

¿OKRV��RFRUUH�FRQWLQXDPHQWH�QRV�SURFHVVRV�GH�LQWHUDomR�GHQWUR�GRV�JUXSRV�IDPLOLDUHV��DOJR�LQLFLDGR�QD�

LQIkQFLD��$OPHLGD�	�0HOR�6LOYD���������(�QR�HVWXGR�QRYH�����GHVWDFD�VH�DLQGD�TXH�DOpP�GD�LQÀXrQFLD�

IDPLOLDU��H[LVWH�LQÀXrQFLD�GRV�JUXSRV�GH�SDUHV��GD�IRUPDomR�HGXFDFLRQDO��GR�PXQGR�GR�WUDEDOKR�H�PDLV�

amplamente do contexto social, político, econômico e cultural (Santos, 2009).

Considerando que o sistema familiar embasa a estruturação da personalidade ocupacional, o 

artigo oito (8) também descreve que a família através da transmissão de conceitos, mitos e valores, 

SRGH�LQÀXHQFLDU�WDQWR�FRQWULEXLQGR�SDUD�D�GHFLVmR�SUR¿VVLRQDO�GRV�¿OKRV�FRPR��VHQGR�LPSHGLWLYD�GH�XP�

processo de escolha autônomo (Almeida & Melo-Silva, 2011). Ainda no artigo, bem como no três (3) e 

FLQFR�����UHIHUHQFLDP�R�ROKDU�VLVWrPLFR��QR�TXDO�FRQWULEXL�FDGD�YH]�PDLV�D�LQÀXrQFLD�GD�FRPSOH[LGDGH�

GDV�UHODo}HV�IDPLOLDUHV�H�GD�LPSRUWkQFLD�GD�TXDOLGDGH�GD�YLQFXODomR�SDLV�¿OKRV�QHVVH�SURFHVVR�

'H�DFRUGR�FRP�RV�GD�GRV�GR�DUWLJR�GRLV������WDPEpP�QR�FDPSR�GD�RULHQ�WDomR�SUR¿VVLRQDO��H[LVWH�

D�QHFHVVLGDGH�GD�SDUWLFLSDomR�GRV�SDLV��XPD�YH]�TXH�R�SURFHVVR�GH�HVFROKD�GH�XPD�SUR¿VVmR��p�

baseado na realidade do adolescente, que vive em famí lia e convive com seus pares, podendo ser 

LQÀXHQFLDGRV�SRU�HOHV�H�SRU�WHUFHLURV��9HQWXUD�	�1RURQKD���������1R�HVWXGR�XP������$OPHLGD�H�3LQKR�

�������GHVWDFDP�TXH�R�TXDQGR�R�MRYHP�VH�GHSDUD�FRP�D�HVFROKD�SUR¿VVLRQDO��³QmR�HVWmR�DSHQDV�HP�

jogo seus interesses e aptidões, mas também a maneira como ele vê o mundo, como ele próprio se 

vê”. (p. 2).

Os artigos três (3), quatro (4) e cinco (5) assinalam a importância da abordagem familiar sistêmica 

SDUD�D�FRPSUHHQVmR�PDLV�DSURIXQGDGD�GR�SDSHO�GD�IDPtOLD�QRV�SURFHVVRV�GH�HVFROKD�SUR¿VVLRQDO��2�

olhar sistêmico permite um maior entendimento sobre o papel desempenhado pelos familiares, que 

muitas vezes sustentam certos padrões comportamentais na família. 

Considerações finais
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      Para amadurecimento do desenvolvimento biopsicossocial do indivíduo a família tem uma 

importância fundamental. Ela é entendida, desde o século passado como uma organização complexa, 

no qual se mantém a interação de forma constante (Pratta & Santos, 2007). Compreende-se a família 

como um elemento da própria natureza do homem e, também, uma instituição social, que se modifica 

com o tempo por meio da história e de cultura diversas.

     A qualidade das relações familiares é benéfica, mas também pode trazer sérios prejuízos para o 

desenvolvimento da criança e do adolescente quando essas relações não são funcionais. As relações 

familiares pouco afetivas repercutem no âmbito emocional, interferindo na autoestima, na competência 

social e na resolução de problemas, podendo atingir de forma significativa o jovem no momento 

da decisão por uma carreira profissional. Dessa forma, percebe-se que relações familiares mais 

afetivas e comprometidas com as necessidades dos filhos, acompanhando o ciclo vital da família, são 

fundamentais para funcionalidade deste sistema. E, ainda que, os relacionamentos entre progenitores 

e filhos servem de exemplo para que os jovens estabeleçam vínculos saudáveis com outras pessoas.

É no sistema familiar que os jovens encontram apoio, segurança e companheirismo. Os pais 

exercem um papel fundamental durante todo o processo de desenvolvimento de seus filhos, 

desempenhando funções particulares em cada fase do ciclo vital da família. Entre essas mudanças, 

inclui-se também a alteração na relação familiar e a concretização da escolha profissional dos filhos, 

e ou entrada no mercado de trabalho (Soares, 2002). Esse processo de transição promove alteração 

no meio familiar, exigindo adaptação e reorganização das regras e papéis que estavam estabelecidos.

Assim sendo, família com filho adolescente precisa reajustar-se aos novos papéis, que pais e 

filhos passam a assumir. É necessário abarcar nessa fase o respeito à independência dos filhos e 

as fragilidades da geração mais velha. Nesse alinhamento das crises evolutivas, o principal meio de 

interação e afetividade é estabelecer um diálogo saudável, que resulta em aprendizado, cuidado, 

respeito e bem-estar. Conclui-se, que adolescência é um período ainda visto como uma fase difícil, 

um grande desafio enfrentado pela família para encontrar maneiras adequadas de se comunicar e agir 

com os filhos adolescentes.

Portanto, é fundamental trabalhar de maneira circular no processo de orientação profissional, 

visto que, a trajetória profissional não acontece de forma linear, e que olhar para todo o contexto em 

que o jovem está inserido, torna-se fundamental para uma escolha mais assertiva.

Conclui-se ainda, que a maioria dos artigos analisados para esse estudo, não se ocupam em 

apreciar a família propriamente dita, mas sim, os jovens em processo de escolha profissional. Desse 

modo, entende-se a importância da construção do conhecimento mais aprofundado em relação a família 

e sugere-se, então que ocorram mais pesquisa neste foco. Pois assim pode melhorar compreensão de 

como este sistema familiar vivencia o processo de escolha profissional de seus filhos.
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Pipa Corporativa: Uma Ferramenta da Terapia Narrativa Aplicada às Famílias Empresárias1

Corporate Kite: A Tool of Narrative Therapy Applied to Business Families

Eduardo Ribeiro do Val2

Resumo

Este artigo apresenta o relato de uma pesquisa que utiliza como referência a metodologia Pipa 

da Vida, desenvolvida por David Denborough (2008), adaptada para o ambiente organizacional, e tem 

por objetivo fortalecer, por meio da linguagem, as relações interpessoais e intergeracionais entre os 

membros dessa família empresária, por meio do reconhecimento e validação da identidade preferida 

de cada um. O objeto de pesquisa deste estudo é uma empresa familiar de transporte de cargas 

fundada em 1990. Após o falecimento de seu fundador, os herdeiros passaram a ocupar cargos na 

HPSUHVD��$�DXVrQFLD�GR�SODQHMDPHQWR�GR�SURFHVVR�GH�VXFHVVmR�JHURX�FRQÀLWRV��WDLV�FRPR��H[FHVVR�

de trabalho, a sobrecarga emocional da viúva e, principalmente, a falta de objetivo em comum dessa 

família dentro da corporação. Essas narrativas tornaram-se uma história saturada de problemas, e a 

DGDSWDomR�GD�3LSD�GD�9LGD�SDUD�R�DPELHQWH�FRUSRUDWLYR�DMXGRX�HVVD�IDPtOLD�D�VXSHUDU�RV�FRQÀLWRV�

Palavras-chave: Terapia narrativa; Práticas narrativas coletivas; Pipa corporativa; Gestão de 

pessoas; Empresas familiares.

Abstract

This article presents the report of a research that uses as reference the Kite of Life methodology, 

developed by David Denborough (2008), adapted to the organizational environment and aims to 

strength, by the language, the interpersonal and intergenerational relations between the members 

of this business family. The research object of this study is a family cargo transportation company 

founded in 1990. After the death of its founder, the heirs took up positions in the company. The absence 

RI�VXFFHVVLRQ�SODQQLQJ� OHG�WR�FRQÀLFWV�VXFK�DV��RYHUZRUN�� WKH�HPRWLRQDO�RYHUORDG�RI� WKH�ZLGRZ��DQG�

especially the lack of common purpose of that family within the corporation. These narratives became 

a history saturated with problems, and the adaptation of the Kite of Life methodology to the corporate 

HQYLURQPHQW�KHOSHG�WKLV�IDPLO\�RYHUFRPH�FRQÀLFWV�
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Keywords: Narrative therapy; Collective narrative practices; Corporate kite; People 

management; Family businesses.

1. Introdução

Este trabalho visa a apresentar a transposição de uma metodologia das práticas narrativas 

FROHWLYDV�DR�FRQWH[WR�RUJDQL]DFLRQDO��HVSHFL¿FDPHQWH�D�DSOLFDomR�GD�3LSD�GD�9LGD��HP�XPD�HPSUHVD�

familiar. Tal iniciativa deu origem à Pipa Corporativa, uma metodologia que será comentada ao longo 

do artigo.

A adaptação da Pipa da Vida para o ambiente empresarial pode ser uma ferramenta importante, 

SRLV��FRQIRUPH�5LFFD���������VHJXQGR�GDGRV�GR�,%*(��,QVWLWXWR�%UDVLOHLUR�GH�*HRJUD¿D�H�(VWDWtVWLFDV��H�

do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), mais de 90% das empresas 

constituídas no país são familiares e respondem por 65% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. 

Esses números demonstram como família e empresas estão intrinsecamente ligadas e sinalizam 

a importância de um ambiente familiar e empresarial saudável e harmonioso para que, ambos os 

sistemas, possam funcionar adequadamente.

A empresa familiar possui certas particularidades que as diferenciam das demais como, por 

exemplo, os valores e os laços entre seus membros, normalmente, mais marcantes. Por essa razão, 

p�QHFHVViULR� TXH�DV� IXQo}HV�GH� FDGD�PHPEUR� VHMDP�EHP�HVSHFL¿FDGDV�H� TXH�KDMD� XP�HTXLOtEULR�

entre a vida familiar e corporativa para que o clima dentro da empresa e na família seja agradável a 

todos (Oliveira, 2006). No ambiente familiar cada pessoa possui uma posição diferente: pais, irmãos, 

¿OKRV�� DYyV�� WRGRV� FRP�FDUDFWHUtVWLFDV�SUySULDV�� FRPR�D�KLHUDUTXLD�H�DXWRULGDGH��2V� ODoRV�DIHWLYRV�

são construídos ao longo de uma convivência e os valores éticos, morais e culturais são passados de 

geração a geração. 

Observa-se também que no ambiente corporativo existem indivíduos com suas titulações 

e responsabilidades a cumprir, a hierarquia dos cargos propostos e as relações interpessoais. As 

semelhanças entre ambiente familiar e empresarial são muitas, porém, neste último, existem metas, 

valores, missão, visão, prazos a serem cumpridos, planejamentos de ações, organogramas e 

GLVWULEXLomR�GH�WDUHIDV�TXH�YLVDP�DR�VXFHVVR�H�j�H¿FiFLD�GD�HPSUHVD�HP�WRGDV�DV�VXDV�iUHDV�

Dados revelam que apenas 30% das empresas familiares sobrevivem à segunda geração e 

apenas 5% passam para a terceira geração (Oliveira, 2006). É importante destacar que, muitas vezes, 

as empresas sobrevivem no mercado, porém, não permanecem nas mãos da família fundadora, sendo 

vendidas para grandes conglomerados ou multinacionais, como, por exemplo: a fábrica de chocolates 

Garoto, empresa brasileira sediada em Vila Velha (ES), que pertencia à família Meyerfreund e foi 

YHQGLGD�QR�DQR�GH������SDUD�D�1HVWOp�6�$��.RMLNRYVNL���������,VVR�DFRQWHFH��SULQFLSDOPHQWH��GHYLGR�DRV�
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FRQÀLWRV�HQWUH�IDPLOLDUHV��DIHWDQGR�D�JRYHUQDQoD�FRUSRUDWLYD�H��FRPR�FRQVHTXrQFLD��R�SODQHMDPHQWR�

sucessório da empresa. Dedicação e comprometimento diferenciados dos herdeiros nas atividades 

empresariais em relação ao fundador acabam abrindo espaço ou gerando indícios de que pode haver 

pouco tempo de vida para essas empresas (Oliveira, 2006).

Governança corporativa lida com o processo decisório na alta gestão e com os relacionamentos 

HQWUH� RV� SULQFLSDLV� SHUVRQDJHQV� GDV� RUJDQL]Do}HV� HPSUHVDULDLV� �6LOYHLUD�� �������3RGH� VHU� GH¿QLGD�

como o conjunto de mecanismos internos e externos, que tem por objetivo fazer com que as decisões 

corporativas sejam tomadas de forma a maximizar o valor de longo prazo do negócio, garantindo, 

DVVLP��R�UHWRUQR�¿QDQFHLUR�SDUD�WRGRV�RV�DFLRQLVWDV��8PD�JRYHUQDQoD�FRUSRUDWLYD�H¿FD]�HQJORED��XP�

planejamento sucessório transparente, uma maior competitividade da empresa e um aumento de seu 

YDORU�GH�PHUFDGR�H��GH¿QH�SULRULWDULDPHQWH��D�GLUHomR�TXH�D�HPSUHVD�YDL�VHJXLU�QD�FRQGXomR�GH�VHXV�

negócios. No âmbito das empresas familiares, os principais riscos para uma governança corporativa 

H¿FD]�VmR��R�SODQHMDPHQWR�VXFHVVyULR�H�D�WUDQVLomR�GH�SRGHU�HQWUH�DV�JHUDo}HV��$OpP�GHVVHV��WHP�VH��

DLQGD��D�DXVrQFLD�GH�PHULWRFUDFLD��R�VXUJLPHQWR�GH�IDFo}HV�HQWUH�UDPRV�IDPLOLDUHV�H�D�GL¿FXOGDGH�GH�

separar as questões de família e de empresa, normalmente muito presentes.

Considerando que a governança corporativa vai delinear a direção e os rumos dos negócios 

da empresa, o planejamento estratégico tem como objetivo explanar as ações que deverão ser 

H[HFXWDGDV��RX�VHMD��p�R�como a empresa atingirá os objetivos propostos na governança corporativa. 

O planejamento estratégico é um processo gerencial que possibilita desenvolver e manter um ajuste 

DGHTXDGR�HQWUH�RV�REMHWLYRV��DV�KDELOLGDGHV�H�RV�UHFXUVRV�GH�XPD�HPSUHVD��.RWOHU���������3HUPLWH�

também aos gestores pensarem no futuro dos negócios e qual o melhor caminho a seguir. Dessa 

IRUPD��p�QHFHVViULR�TXH�D�HPSUHVD�WHQKD�WUDQVSDUrQFLD�SDUD�HODERUDU�VXD�YLVmR�GH�WUDEDOKR�>R�TXH�

VRQKDPRV@��VXD�PLVVmR�>TXHP�VRPRV�H�R�TXH�ID]HPRV@��H�VHXV�YDORUHV�>QR�TXH�DFUHGLWDPRV@�

Alinhados a tais ideias, Lobato, Moysés, Torres e Alambert (2003) explicam que visão pode 

VHU�GH¿QLGD�FRPR�XP�FHQiULR��XPD�LQWXLomR��RX�XP�sonho��HOD�GH¿QH�DRQGH�D�HPSUHVD�TXHU�FKHJDU�H�

como quer ser reconhecida no futuro. A missão é a razão de ser da organização e, traduz, em termos 

REMHWLYRV��FRPR�D�HPSUHVD�SUHWHQGH�DOFDQoDU�D�VXD�YLVmR��-i�RV�YDORUHV�UHÀHWHP�R�TXH�D�HPSUHVD�

enxerga como mais importante para que sua visão e missão sejam alcançadas e são as qualidades 

que a empresa busca nas suas relações com os clientes e com o mercado. 

Para que uma empresa possa se desenvolver operacionalmente e alocar seus diferentes 

colaboradores, têm-se os cargos, ou seja, as posições em que cada um irá desenvolver suas 

funções, normalmente, estruturados em um organograma. Chiavenato (2001, p. 251) explica que 

³���� R� RUJDQRJUDPD� p� XP� JUi¿FR� TXH� UHSUHVHQWD� D� HVWUXWXUD� IRUPDO� GH� XPD� HPSUHVD �́� 2� REMHWLYR�

GHVVD�IHUUDPHQWD�p�GH¿QLU�D�KLHUDUTXLD�QD�HPSUHVD��GHOLPLWDQGR�RV�HVSDoRV�H�DV�IURQWHLUDV�GH�FDGD�

indivíduo no ambiente corporativo. No âmbito das empresas familiares, o organograma é também 
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uma oportunidade de a família rever se suas responsabilidades estão ajustadas às competências e 

autonomia de cada membro.

Oferecer condições para o desenvolvimento de competências e habilidades torna-se 

fundamental quando a família está inserida em um contexto empresarial. Para que a empresa cresça de 

forma sustentável, sabendo aproveitar as oportunidades do cenário econômico vigente, é necessário 

que cada um, individualmente, tenha claro seu objetivo e desenvolva as aptidões necessárias com 

clareza e responsabilidade relacional. Dessa forma, a família e a empresa estarão aptas para se 

estabelecerem de forma sólida, com relações afetivas saudáveis entre seus membros.

De acordo com o sociólogo italiano Domenico Demasi (2001), a tese do ócio criativo objetiva 

DMXGDU�jV�SHVVRDV�D�XPD�UHÀH[mR�FRQVFLHQWH�GD�GLVWULEXLomR�GR�WHPSR��GR�WUDEDOKR��GD�ULTXH]D�H�GR�

SRGHU��PLQLPL]DQGR�DV�IRQWHV�GH�FRQÀLWRV�HQWUH�HODV�H�YDORUL]DQGR�DV�QHFHVVLGDGHV�UHDLV�GH�FDGD�XP��

buscando alternativas para que o excesso de trabalho não provoque o esgotamento físico e emocional 

GR� LQGLYtGXR� H� QmR� SURGX]D�� FRPR� FRQVHTXrQFLD�� GL¿FXOGDGHV� UHODFLRQDLV� FRP� D� IDPtOLD� H� FRP� D�

sociedade. 

Para tanto, torna-se vital um olhar mais apurado e a construção de uma metodologia que seja 

capaz de trabalhar a família no contexto relacional e empresarial, para que o crescimento da empresa 

se dê sempre em harmonia e com o fortalecimento dos laços familiares.

A denominação dada às intervenções coletivas em diferentes comunidades e contextos, 

utilizando-se como base os pressupostos teóricos da Terapia Narrativa, é de Práticas Narrativas 

Coletivas. Várias metodologias já foram desenvolvidas, tanto no Brasil como no exterior, sendo abordadas 

em diferentes contextos, tais como: Árvore da Vida (Ncube, 2006), Time da Vida (Denborough, 2008), 

3LSD� GD�9LGD� �'HQERURXJK�� �������5LWPRV�GD�9LGD� �0�OOHU�� ������� HQWUH� RXWUDV� TXH� EXVFDP�DMXGDU�

diversas pessoas coletivamente. 

A metodologia Pipa da Vida desenvolveu-se no Canadá, na comunidade de St. James Town, 

EDLUUR�GH�LPLJUDQWHV�QR�VXE~UELR�GH�7RURQWR�TXH�YLYLDP�VLWXDo}HV�GH�FRQÀLWR�LQWHUJHUDFLRQDO��$�PDLRULD�

das famílias dessa localidade, descende de asiáticos e do choque cultural, se tornou mais evidente 

quando a cultura em que os netos nasceram se diferenciou da cultura em que os avós cresceram. 

6HJXQGR� D� 7HUDSLD� 1DUUDWLYD� �0�OOHU�� ������� QRVVDV� YLGDV� VmR� RUJDQL]DGDV� HP� QDUUDWLYDV�

que historiamos estruturando as experiências em sequências de eventos, interligadas no tempo e 

relacionadas a algumas pessoas. Nessa abordagem, os problemas ganham existência na linguagem, 

ou seja, a partir do discurso de cada um e se manifestam nas histórias dominantes que as pessoas 

FRQVWURHP�D�SDUWLU�GH�VXDV�UHODo}HV�H�GR�VLJQL¿FDGR�DWULEXtGR�j�H[SHULrQFLD�YLYLGD��4XDQGR�R�UHODWR�

da narrativa está saturado de problemas, torna-se necessário acessar as histórias subjacentes para 

buscar novas formas de se contar a mesma história. 

Dessa forma, a pessoa percebe que, além da história dominante, aquela que sempre foi 
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contada, existem outras possibilidades, tão potentes quanto, aguardando para serem acessadas. Tais 

versões alternativas, revelam: pessoas, fatos e habilidades que sempre estiveram presentes, mas não 

eram mencionadas na narrativa saturada de problemas. Ao serem contadas, essas novas versões, 

da mesma história, evidenciam ricos aspectos desconhecidos ou não valorizados pela pessoa e, com 

isso, ajudam a construir uma versão preferida, ou seja, aquela que revela a pessoa em seu melhor, na 

VXD�LGHQWLGDGH�SUHIHULGD��0�OOHU���������

Considerando que os indivíduos são especialistas em suas próprias vidas, ao passarem a 

examinar os problemas como situações separadas de si, possibilitam o reconhecimento das diversas 

KDELOLGDGHV�TXH�RV�DMXGDP�D�UHGX]LU�D�LQÀXrQFLD�GRV�PHVPRV�HP�VXDV�YLGDV��7DO�SURFHVVR�HQYROYH�D�

desconstrução de verdades dominantes e a construção de novas histórias subjacentes. É denominado 

de conversação de reautoria, na qual a pessoa deixa de ser vítima e passa a ser autora da própria 

KLVWyULD��$OPHLGD�	�0�OOHU��������

$LQGD��FRQIRUPH�HQVLQD�D�SURIHVVRUD�$GULDQD�0�OOHU��������DV�LQWHUYHQo}HV�FROHWLYDV��EDVHDGDV�

nos pressupostos teóricos da Terapia Narrativa de Michael White e David Epston, de forma geral, 

seguem alguns princípios básicos: (a) compartilhar em grupo onde todas as pessoas respondem às 

GL¿FXOGDGHV�GD�YLGD�H��GH�DOJXP�PRGR��HVVH�FRQKHFLPHQWR�SRGH�VHU�WUDQVPLWLGR���E��GHVWDFDU�D�GXSOD�

narrativa das histórias: a história do problema coexiste com a história de como a pessoa respondeu a 

ele. A ênfase dada a uma, ou a outra versão, determina qual será a história dominante, ou seja, aquela, 

saturada de problemas, ou a que narra a história de como a pessoa conseguiu enfrentar o problema, 

que base utilizou para ter forças, quais as habilidades utilizadas, quais foram as capacidades e valores, 

TXDLV�DV�SHVVRDV�TXH�D�DMXGDUDP��HQWUH�RXWURV�DVSHFWRV�� �F�� DPSOLDU� D�KLVWyULD� SUHIHULGD�� FRQVWUXLU�

FRQKHFLPHQWRV�PDLV�DPSORV�H�ULFDPHQWH�GHVFULWRV�DFHUFD�GH�VL�PHVPR�H�GH�VXD�KLVWyULD���G��UHODFLRQDU�

DV�H[SHULrQFLDV� LQGLYLGXDLV�FRP�VLWXDo}HV�FROHWLYDV�� �H��DMXGDU�D�SHVVRD�D�FRQWULEXLU�FRP�D�YLGD�GH�

outras pessoas que passam por situações similares.

O autor elegeu a metodologia Pipa da Vida para o ambiente empresarial, denominada Pipa 

Corporativa, utilizando-se dos pressupostos teóricos da Terapia Narrativa, por considerá-la adequada 

H� H¿FD]� QR� WUDEDOKR� FRP� DV� IDPtOLDV� HP� FRQWH[WRV� HPSUHVDULDLV�� 2� DXWRU� HVSHUD� TXH�� FRP� HVWD�

metodologia, possa se criar um ambiente harmônico, acolhedor e convidativo para que as pessoas se 

percebam separadas dos problemas da empresa e se sintam capazes de reescrever uma nova história.

2. Referencial teórico

A Terapia Narrativa é uma prática, pós-moderna, que se iniciou na década de 70, a partir 

dos trabalhos de Michael White, na Austrália, e de David Epston, da Nova Zelândia, tendo como foco 

principal o entendimento do contexto linguístico como criador da realidade, de modo que os problemas 

ganham existência na linguagem (Grandesso, 2007). É a partir do discurso construído por todos, em 
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coautoria, que se revelam as histórias saturadas de problemas, sendo estas, a partir da principal 

narrativa contada, capturadas nas histórias dominantes. Essa abordagem terapêutica vê o discurso 

das pessoas como sendo construtor da realidade vivida e visa a dar voz às histórias que revelam a 

LGHQWLGDGH�SUHIHULGD�GD�SHVVRD��0�OOHU��������

Para superar essa narrativa saturada de problemas e acessar histórias alternativas subjacentes 

mais interessantes, uma das técnicas propostas por White (2012) é a conversa de externalização, 

com o objetivo de separar a pessoa do problema, localizando-o em seu contexto social mais amplo e 

tratando-o como uma entidade separada da pessoa. 

Uma vez externalizado o problema, conforme foi dito no parágrafo anterior, um outro tipo de 

conversa favorece o desenvolvimento de outras narrativas mais ricas. Neste sentido, a conversa de 

UHDXWRULD�EXVFDUi�DMXGDU�R�FOLHQWH�D�YHUL¿FDU�D�FRQH[mR�H[LVWHQWH�HQWUH�VXDV�Do}HV�H�VHXV�SULQFtSLRV��

crenças, habilidades e qualidades. Para isso, White (2012) propõe uma conversa que vincule o cenário 

de ação (todas as ações passadas, presentes e futuras da pessoa) ao cenário de identidade (as 

qualidades, competências, habilidades da pessoa, seus valores, sonhos e princípios), convidando as 

pessoas a continuar a desenvolver e contar histórias sobre as suas vidas, incluindo também alguns 

eventos e experiências singulares, ou seja, as situações em que o problema não está presente. 

Os apontamentos das histórias narradas serão transcritos na documentação terapêutica, no 

LQWXLWR�GH�UHJLVWUDU�DV�SUHIHUrQFLDV��FRQKHFLPHQWRV�H�FRPSURPLVVRV�TXH�¿FDUDP�FODURV�GXUDQWH�WRGR�R�

DFRPSDQKDPHQWR��&RPR�WRGR�GRFXPHQWR��HVWH�WDPEpP�¿FD�GLVSRQtYHO�SDUD�WRGRV�RV�SDUWLFLSDQWHV��GH�

modo que as pessoas possam consultá-lo a qualquer momento. Tal documento é a voz dos participantes 

no processo, sinalizando compromissos importantes e celebrando grandes realizações.

2. 1. Pipa da Vida

A metodologia Pipa da Vida é uma Prática Narrativa Coletiva utilizada por David Denborough, em 

1998, durante um projeto no Canadá, em uma comunidade de refugiados e imigrantes com problemas 

intergeracionais envolvendo diferenças entre avós, pais e netos em que, por vezes, surgiam situações 

FRQÀLWXRVDV�TXH�SUHFLVDYDP�VHU�FRPSUHHQGLGDV�DWUDYpV�GH�XPD�DMXGD�P~WXD�HQWUH�DV�JHUDo}HV�PDLV�

jovens e as mais velhas (Denborough, 2008).

A metodologia da Pipa da Vida contém 5 (cinco) etapas: 

1 – Desenhando a pipa. Consiste em desenhar a Pipa da Vida, considerando as habilidades/

qualidades, as lembranças, músicas, práticas culturais, valores e sonhos. No centro da pipa, a pessoa 

apresenta o tema central de sua vida naquele momento. 

��±�0HWRGRORJLD��5HIHUH�VH�DR�YHQWR��e�XP�PRPHQWR�GH�H[WHUQDOL]DomR�H�UHÀH[mR�VREUH�RV�

efeitos do problema e também são desenhados no papel. Vale ressaltar a importância dessa etapa, 
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visto que nenhuma pipa levanta voo sem que haja vento. 

��±�1RVVD� UHVSRVWD�DRV�GHVD¿RV��7UDWD�VH�GDTXLOR�TXH�SRGH�VHU� IHLWR�SDUD�VH� OLGDU�FRP�RV�

YHQWRV�GHVD¿DGRUHV��DV�KDELOLGDGHV�QHFHVViULDV�SDUD�HQIUHQWDU�RV�YHQWRV�IRUWHV�H�DV�GL¿FXOGDGHV�GD�

YLGD��(VVD�HWDSD�p�UHSUHVHQWDGD�SHOD�PmR�TXH�VHJXUD�R�¿R�GD�SLSD��

��±�3URGX]LU�D�GRFXPHQWDomR��e�R�PRPHQWR�GH�XQLU�WRGDV�DV�SLSDV�H�GH�YHUL¿FDU�RV�SRQWRV�HP�

FRPXP��%XVFD�XPD�UHÀH[mR�VREUH�FRPR�DV�SHVVRDV�SRGHP�VH�DMXGDU�PXWXDPHQWH�H�FRQWULEXLU�FRP�D�

vida umas das outras. 

��±�&HULP{QLD�GH�GH¿QLomR��1HVWD�HWDSD�UHVHUYD�VH�XP�PRPHQWR�SDUD�D�LQWHJUDomR�HQWUH�DV�

gerações, prestando homenagens e soltando as pipas.

3. Metodologia: Pipa corporativa

Essa metodologia foi criada com o intuito de trabalhar com famílias empresárias, tendo 

como objetivo ampliar o ambiente conversacional, buscando a unidade na diversidade (Freire, 1992) 

para a construção da harmonia relacional. Essa metodologia buscou criar um ambiente acolhedor 

e convidativo para que as pessoas, acionistas e administradores, se percebessem separadas dos 

problemas da empresa e se sentissem capazes de reescrever sua história, revelando a identidade 

preferida de cada membro aliado aos valores familiares e empresariais.

A metodologia original da Pipa da Vida traz uma linguagem que pode ser transposta ao 

DPELHQWH�FRUSRUDWLYR��SHUPLWLQGR�TXH�VHMD�FRPSUHHQGLGD�SRU�WRGRV�H�DSOLFDGD��GH�IRUPD�H¿FD]��SDUD�

resolver as demandas da empresa. Conceitos como habilidades, qualidades, valores, sonhos, estão 

presentes na Pipa da Vida e fazem parte do ambiente empresarial. Habilidades e qualidades são 

GHQRPLQDGDV�FRPSHWrQFLDV�SDUD�D�$GPLQLVWUDomR��VRQKR�p�R�TXH�XPD�HPSUHVD�GHQRPLQD�FRPR�9LVmR��

e no logotipo revela-se a identidade preferida da empresa a partir da perspectiva de seus fundadores. 

A metodologia da Pipa Corporativa desenvolve-se em 6 (seis) etapas: Apresentação, 

Planejamento Estratégico, Identidade Preferida, Meta, Construindo a Pipa, e Documento Familiar, que 

VHUmR�DSUHVHQWDGDV�D�VHJXLU��EHP�FRPR�RV�REMHWLYRV�HVSHFt¿FRV�GH�FDGD�XPD�GHODV��

Etapa 1: Apresentação – Tem como objetivo conhecer a família, entender qual o problema que 

seus membros estão enfrentando e há quanto tempo.

Etapa 2: Planejamento estratégico – Construção de um espaço conversacional – com o 

REMHWLYR�GH�GDU�YR]�j�IDPtOLD�VREUH�YLVmR��PLVVmR�H�YDORUHV�±�TXH�VHUYLUi�SDUD�D�UHÀH[mR�GDV�D¿QLGDGHV�

e concordâncias individuais e coletivas, buscando a unidade na diversidade, e que será utilizado para 

a elaboração do planejamento estratégico da empresa.

Etapa 3: Identidade preferida – Tem por objetivo revelar as habilidades, competências e valores 

de cada membro familiar que servirão de alicerce para a construção da identidade corporativa/logotipo 
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da empresa.

Etapa 4: Meta – Construção do objetivo comum pela família a partir do relato da identidade 

preferida e da consciência do que cada membro precisará desenvolver para se executar a meta e, 

assim, construir ou atualizar o logotipo da empresa

Etapa 5: Construindo a pipa – As informações levantadas são organizadas no formato de uma 

pipa, conforme apresentado na Figura 1. 

Etapa 6: Documento familiar – Este é um momento em que a família elabora um documento no 

qual os aspectos abordados ao longo dos encontros estejam presentes com o objetivo de nortear as 

ações da família no fortalecimento da história preferida que eles conseguiram construir. 

Figura1 – Estrutura da Pipa Corporativa

Fonte: Próprio autor.

3.1. Ferramentas para a construção da pipa corporativa

O logotipo – Está presente desde o início da fundação da empresa e pode ser atualizado ou 

QmR��DR�ORQJR�GR�WHPSR��(OH�UHÀHWH��DOpP�GD�LGHQWLGDGH�GD�HPSUHVD��RV�YDORUHV��VRQKRV�H�REMHWLYRV�GH�

quem iniciou o negócio. Perguntar sobre o logotipo é uma forma estratégica de dar voz ao fundador 

VREUH�VXD�KLVWyULD�H�WRGR�R�VLJQL¿FDGR�TXH�HVVD�HPSUHVD�WHP��$R�PHVPR�WHPSR��TXDQGR�RV�VXFHVVRUHV�

de uma empresa familiar olham para o seu logotipo e ouvem o relato narrado, podem criar as conexões 

intergeracionais que permitirão atualizar os valores da empresa e dos membros da família.

O estirante – É a estrutura da Pipa Corporativa, que tem uma dupla função: é ele que permite 
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que a pipa alcance voo, mas também, pode ser travado pelas mãos de quem o manuseia, impedindo e/

ou limitando o voo. Esse cenário também pode ser remontado no contexto empresarial. Muitas vezes, 

o que em um determinado momento pode ser um diferencial da empresa e uma vantagem competitiva, 

em outro pode ser um fator limitante para o crescimento e desenvolvimento da mesma.

O vento – É o fator determinante que faz uma pipa levantar voo e se manter no alto e pode 

ser percebido na família e nas empresas. No âmbito da família, o vento é o que a mantém viva, unida, 

com cada membro exercendo seu papel, suas atividades e desenvolvendo suas habilidades. Para a 

empresa, o vento se apresenta como o cenário econômico em que ela está inserida e como vai se 

comportar diante dele. Ventos fortes e tormentas podem e devem ser aproveitadas como oportunidades 

de a família rever seus princípios e valores, buscar união e harmonia, mesmo com todas as diferenças 

existentes entre seus membros. É na relação da pipa com o vento que ela poderá levantar voo, não 

importando se o cenário é de tempestade ou de calmaria. Essa dinâmica sempre vai estar presente 

na família, seja dentro ou fora da empresa, e a metodologia tem por objetivo oferecer recursos para 

os membros familiares lidarem com cada vento que se apresentar, buscando sempre a unidade e 

harmonia familiar. 

2�SDVVR�VHJXLQWH�p�LGHQWL¿FDU�TXDO�PHPEUR�GD�IDPtOLD�YDL�VHJXUDU�D�SLSD��1D�PHWRGRORJLD��HVVH�

indivíduo exerce autoridade ao incorporar os valores familiares e empresariais e deve ser percebido 

por todos em consenso, para dar sustentação à família e à empresa. 

3RU�¿P��D�HVWUXWXUDomR�GD�3LSD�&RUSRUDWLYD�H�R�'RFXPHQWR�)DPLOLDU�GH�'H¿QLomR�VHUYHP�SDUD�

YDOLGDU�HVVH�SURFHVVR�GLDQWH�GRV�PHPEURV�GD�IDPtOLD�H�GD�HPSUHVD��SHUPLWLQGR�YHUL¿FDU�RV�DVSHFWRV�

presentes na vida de todos e de como o grupo pode se ajudar mutuamente para alcançar o objetivo 

em comum. 

3.1. Uma ideia a considerar

Esta pesquisa baseou-se em um estudo de caso que teve como objeto uma empresa familiar 

de transporte de cargas fundada em 1990 e composta, aproximadamente, por 95 colaboradores. A 

IDPtOLD��DTXL�DSUHVHQWDGD��p�IRUPDGD�SRU�XPD�PmH��$PpOLD��H�WUrV�¿OKRV�PDLRUHV�GH�LGDGH��XP�GHOHV�

chama-se João, que será abordado nos procedimentos e análises de resultados), todos os sócios 

igualitários de uma empresa de transporte de cargas. Ressaltamos que, com o intuito de manter o 

VLJLOR�FRP�UHODomR�j�LGHQWLGDGH�GRV�SDUWLFLSDQWHV��WRGRV�RV�QRPHV��DTXL�DSUHVHQWDGRV��VmR�¿FWtFLRV��

O procedimento foi realizado através de encontros quinzenais entre os quatro herdeiros, visto que um 

deles reside em Estado diferente da matriz da empresa, intercalados com visitas semanais à sede da 

empresa e sessões individuais de acordo com as demandas apresentadas. 

No primeiro encontro, nos apresentamos e procuramos entender a situação atual da família 
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H�GD�HPSUHVD��2�FHQiULR�DSUHVHQWDGR�WHP�VLGR�IDUWR�SDUD�RV�FRQÀLWRV�LQWHUSHVVRDLV��SULQFLSDOPHQWH��

UHODFLRQDGRV�DR�-RmR��¿OKR�PDLV�YHOKR�GR�IXQGDGRU�GD�HPSUHVD��2XWUR�DVSHFWR�TXH�WUD]�GHVFRQIRUWR�

j�SDUWH�GHVVH�JUXSR��UHIHUH�VH�DR�IDWR�GH�R�¿OKR�PDLV�QRYR�WHU�DVVXPLGR�D�GLUHomR�GD�HPSUHVD��DSyV�

o falecimento do pai, sem que tivesse havido o planejamento sucessório. Essas narrativas têm tirado 

o foco dos gestores no ambiente de trabalho e, por consequência, a mãe chegou a propor que, se a 

VROXomR�GRV�FRQÀLWRV�HQWUH�RV�¿OKRV�QmR�IRVVH�SRVVtYHO��HOD�DEULULD�PmR�GR�QHJyFLR�IDPLOLDU�

Após a análise real da situação da empresa e da família, buscou-se fazer uma separação entre 

elas. O passo seguinte, na metodologia, foi explorar as habilidades e competências de cada membro 

do grupo. Para o contexto organizacional é de suma importância que cada um exerça suas funções de 

acordo com suas aptidões.

Assim, no segundo encontro, a família acolheu a opção de estruturar o organograma para 

DMXGDU�D�HOLPLQDU�RV�FRQÀLWRV�UHODFLRQDLV��VHQGR�HVWH�GHVHQYROYLGR�D�SDUWLU�GD�HVFXWD�GH�FDGD�PHPEUR�

GD�IDPtOLD�VREUH�DV�DWLYLGDGHV�GH�TXH�JRVWDP��EHP�FRPR�DTXHODV�FRP�DV�TXDLV�QmR�VH�LGHQWL¿FDP��

1HVVH� PRPHQWR�� IRUDP� GHVFULWDV� DV� IXQo}HV� UHDOL]DGDV� SRU� FDGD� XP� H� YHUL¿FDGRV� RV� SRQWRV� GR�

SURFHVVR�RQGH�RV�FRQÀLWRV�HUDP�IUHTXHQWHV�QR�kPELWR�GD�HPSUHVD�

No terceiro encontro, foi proposto que a família pudesse compreender as questões abordadas 

por cada um, para que houvesse conhecimento e acolhimento das demandas do outro, com o objetivo 

de ajudar na construção do organograma. Cada membro foi convidado a pensar e mencionar seus 

anseios, sonhos, valores e habilidades, de modo que pudesse alinhá-los aos da empresa. Nessa fase, 

a pergunta mais explorada foi: quais são seus sonhos, expectativas e propósitos para essa empresa"

No quarto encontro, envolvidos pela rotina crítica da empresa, o grupo passou a destacar, 

novamente, os problemas anteriormente relatados em relação a João, como, por exemplo: a falha do 

cumprimento de processos e a forma grosseira de se relacionar com as pessoas, o que gerava perda 

de funcionários, entre outros.

1R�TXLQWR�HQFRQWUR��R�JUXSR�UHODWRX�XP�PRPHQWR�VLJQL¿FDWLYR�GD�KLVWyULD�GD�IDPtOLD��TXDQGR�R�

pai, já doente, adquiriu um veículo que era seu grande sonho de consumo e resolveu fazer uma viagem 

GH�FDUUR�FRP�D�HVSRVD�H�RV�¿OKRV��2�SDVVHLR�IRL�XP�HYHQWR�GH�SURIXQGD�GHVFRQWUDomR��FRP�PRPHQWRV�

de lazer e diálogo entre todos os membros da família. Esse episódio foi percebido por todo o grupo 

como um acontecimento especial.

No sexto encontro, os membros mencionaram o quanto a história da família está baseada no 

WUDEDOKR��YDORU�HVWH� WUDQVPLWLGR�SHOR�SDL�H�PDQWLGR��DWp�KRMH��SHORV�¿OKRV��3RUpP��R�JUXSR�SHUFHEHX�

TXH� HVVH� YDORU� KDYLD� WUDQVIRUPDGR� D� UHODomR� HQWUH� HOHV�� DEULQGR� SRUWD� SDUD� FRQÀLWRV�� FUtWLFDV� H�

GHVTXDOL¿FDo}HV��ID]HQGR�FRP�TXH�HQWUDVVHP�HP�XPD�KLVWyULD�VDWXUDGD�GH�SUREOHPDV��(QWHQGHUDP�

que estava na hora de rever essa versão da história, de fazer um processo de reautoria no qual o valor 

do trabalho estivesse presente, mas fosse mesclado com outros também importantes para a vida 

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 8(1), agosto 2019 (66-80)



76Pipa Corporativa: Uma Ferramenta da Terapia Narrativa Aplicada às Famílias Empresárias– Eduardo Ribeiro do Val

familiar atual: o ócio criativo, o tempo com a família, o compartilhar experiências de sucesso, entre 

outros.

1R�VpWLPR�HQFRQWUR��R�JUXSR�UHODWRX�TXH�-RmR��GHVGH�RV����DQRV�GH�LGDGH��IRL�R�¿OKR�GHOHJDGR�

pelo pai para abrir novas frentes de trabalho em outros estados. Essa estratégia permanece e nunca foi 

DYDOLDGR�FRPR�-RmR�VH�VHQWLD�HP�QmR�HQFRQWUDU��QD�IDPtOLD��R�DFROKLPHQWR�TXH�GHVHMDYD��DR�FRQWUiULR��

sendo alvo frequente de críticas. 

No encontro seguinte, João mencionou a ressonância da história dele com a história de seus 

SDLV�H�FRPSDUWLOKRX�HVWDU�YLYHQGR�XP�PRPHQWR�GH�GL¿FXOGDGHV�QR�FDVDPHQWR��GH�IRUPD�TXH�SUHFLVDYD�

repensar sua vida. Propôs ao grupo resolver, de fato, o organograma da empresa para que ele pudesse 

reconhecer com clareza o seu espaço, suas responsabilidades e, a partir daí, planejar sua vida pessoal 

H�SUR¿VVLRQDO�

)RUDP� IHLWRV� TXHVWLRQDPHQWRV� VREUH� D� ¿OLDO� HP� RXWUR� HVWDGR� H� VREUH� D� SRVVLELOLGDGH� GH�

outro irmão assumi-la, tendo em vista que ela é fundamental e estratégica para ampliar os negócios 

da empresa, além de ser bastante lucrativa. No entanto, ninguém se mostrou disposto a fazê-lo, 

revelando para o grupo que João era o único membro disponível e com habilidades para assumir tal 

responsabilidade. Desta forma, criou-se um ambiente no qual todos se comprometeram em ajudá-

lo e o grupo percebeu a importância de validar as atitudes assertivas de João, dando a ele o apoio 

necessário para desenvolver as competências inerentes ao cargo em questão.

A partir daí, cada membro passou a falar sobre os momentos em que se percebia um 

comportamento assertivo ou positivo de João, tais como: encontro de clientes, visitas às obras, 

acompanhamento e instalação das máquinas nas empresas. Essas são algumas atividades que ele 

executa com prazer e que são percebidas pelo grupo como uma habilidade para o gerenciamento 

desses processos. Esses momentos serviram de âncora para dissociá-lo do problema.

Concretizados todos esses passos, o nono encontro serviu para que cada integrante da família 

escrevesse suas habilidades e competências, com o intuito de alinhar seus propósitos e, em conjunto, 

construir os objetivos da empresa, sua missão, visão e valores. Dessa forma, foi possível elaborar o 

Planejamento Estratégico e estruturar o organograma.

Os três encontros seguintes serviram para coordenar as informações utilizando a metáfora da 

Pipa: quais as pessoas envolvidas no processo, quais os valores pessoais e familiares que pretendem 

ver implantados na rotina da empresa, qual a missão e os sonhos que eles buscam alcançar, qual o 

objetivo desse núcleo familiar, quem é a pessoa que segura o estirante neste momento da história da 

HPSUHVD�H�FRPR�D�IDPtOLD�WHP�OLGDGR�FRP�RV�YHQWRV�TXH�VRSUDP"

4. Análise e discussão dos resultados
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Para se iniciar a análise do uso da metodologia Pipa Corporativa no ambiente organizacional, 

FDEH� PHQFLRQDU�� SULPHLUDPHQWH�� D� GL¿FXOGDGH� GH� VH� WUDEDOKDU� DVSHFWRV� SHVVRDLV� GHQWUR� GH� XPD�

empresa. Infelizmente, os indivíduos que vivem essa atmosfera no cotidiano, em sua maioria, se 

envolvem de tal forma na rotina crítica da empresa (processos, metas, prazos, resultados), que não 

conseguem perceber a importância de se construir um espaço conversacional assertivo e amplo para 

a solução das demandas de que esses ambientes, familiar e empresarial, necessitam. 

A metodologia se mostrou útil por acessar ambas as áreas, ao mesmo tempo em que diminuiu 

a resistência que os executivos, dessa empresa, apresentavam em relação à terapia, por utilizar uma 

linguagem acessível e similar ao contexto empresarial. As adaptações realizadas na Pipa da Vida, para 

o ambiente corporativo, mostraram ser de fácil aceitação, aplicação e assimilação para a empresa. Isso 

foi possível, porque a proposta da Terapia Narrativa possibilitou uma integração entre as diferentes 

áreas, visto que ela se ocupa em ajudar as pessoas a construírem narrativas que revelem seu melhor, 

sua identidade preferida.

1R�FDVR�HVSHFt¿FR�GHVVD�HPSUHVD��IRL�QHFHVViULR�WLUDU�R�IRFR�GR�SUREOHPD��DQFRUDQGR�R�JUXSR�

no objetivo determinado – o organograma. Para isso, utilizou-se de conversas de externalização nos 

primeiros quatro encontros, com o objetivo de separar as pessoas do problema. 

A partir do quinto encontro, a técnica utilizada passou a ser a conversação de reautoria, com o 

REMHWLYR�GH�YDOLGDU�DV�DWLWXGHV�DVVHUWLYDV�GH�-RmR��H�GH�OHYDU�R�JUXSR�D�UHÀHWLU�VREUH�R�YDORU�GR�WUDEDOKR��

mesclado com outros também importantes para a vida familiar: o ócio criativo, o tempo com a família, 

o compartilhar experiências de sucesso.

Nessa empresa percebeu-se que a habilidade de seus membros, em serem focados no trabalho, 

passou a ser um fator limitador, visto que causava um esgotamento físico e emocional dos gestores 

devido à ausência de tempo para o descanso e lazer. Havia, também, cobranças exacerbadas dentro 

do grupo e um desconforto entre os herdeiros, visto que um deles não queria viver em função única e 

exclusiva da empresa, sendo essa a questão foco de discussão entre os irmãos. A família percebeu 

TXH� FDGD� XP� GHOHV�� HP� DOJXP� PRPHQWR�� VRIULD� RV� HIHLWRV� QRFLYRV� GD� GHVTXDOL¿FDomR�� RUD� FRPR�

autores, ora como receptores. Esse padrão de críticas e imposição também limitou o desenvolvimento 

da habilidade de comunicação e expressão, de modo que essa família sempre circulava em torno do 

problema. Essas questões foram abordadas até o oitavo encontro.

Nos últimos quatro encontros, com base no aprimoramento da capacidade de comunicação de 

seus membros e na construção da Pipa Corporativa, foi possível conversar sobre pontos importantes: 

D� GH¿QLomR� GD� YLVmR��PLVVmR� H� YDORUHV� GD� HPSUHVD� D� SDUWLU� GHVVD� QRYD� IRUPDWDomR�� EHP� FRPR� D�

identidade preferida de cada um.

2�JUXSR�WDPEpP�SRQGHURX�D�GL¿FXOGDGH�GH�HQFRQWUDU�PRPHQWRV�SDUD�IDODU�GH�DVVXQWRV�TXH�

QmR� IRVVHP�RV�GH� WUDEDOKR�H�HQWHQGHX�TXH�HVVH�SURFHVVR�p�VXVFHWtYHO�SDUD� UHÀH[}HV�H�SHUPLWH�R�
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compartilhar das demandas pessoais. Na mesma medida torna-se possível: a integração, o respeito, 

D�FHOHEUDomR�GH�DFRUGRV�TXH�WrP�UHÀH[RV�WDQWR�QR�DPELHQWH�IDPLOLDU�TXDQWR�FRUSRUDWLYR��7DO�SUiWLFD�

também auxilia a governança corporativa.

Isso se torna claro quando o grupo, no décimo segundo encontro, elege a mãe como aquela 

que vai segurar o estirante da Pipa, assumindo seu papel de matriarca da família, representante do pai 

e guardiã dos valores familiares, mantendo esse núcleo unido sob o mesmo propósito neste momento, 

promovendo festas de batizado, chá de bebês, comemorações de aniversários e Natal, para que 

RV�¿OKRV�SRVVDP�HVWDU� MXQWRV�� FRQYHUVDQGR�VREUH�DVVXQWRV�GLYHUVRV� �HVSRUWH�� YLDJHQV�� FXOLQiULD�� H�

fortalecendo os relacionamentos afetivos.

Finalmente, os membros elaboraram um documento contendo todos os aspectos ressaltados 

durante o processo coletivo, concretizando uma nova versão da história de vida da família e da 

empresa, construída por todos e devidamente acordada por cada um dos seus membros. Para isso, o 

grupo retornou à história da viagem de carro e percebeu a importância dos valores que o pai desejou 

ensinar nos últimos meses de vida, quando decidiu passear com a família. Nessa viagem, o assunto 

empresa não esteve presente. Foram momentos de lazer e prazer, em que o foco passou a ser os 

relacionamentos interpessoais. 

Nesse momento, eles perceberam que a empresa era o único ponto de conexão e conversação 

entre eles, como, também entenderam que precisavam reescrever uma nova história familiar. A partir 

dessa compreensão, jantares, datas comemorativas e festividades passaram a ser oportunidades para 

estarem juntos, sem que fossem abordadas situações da empresa. Essa percepção foi tão importante 

para o grupo, que foi um dos itens abordados na documentação coletiva. 

Os principais aspectos desse documento foram: 

A importância da história, dos valores e dos legados do pai: as habilidades do patriarca que 

permanecem presentes na empresa (foco, determinação, perseverança) em conjunto com a dedicação 

de tempo para o lazer, para o ócio criativo. A família se propôs a desfrutar de momentos agradáveis, 

sem que o assunto empresa estivesse presente.

A delimitação da hierarquia e fronteiras dentro da empresa: o novo organograma foi construído 

em consenso, respeitando as habilidades individuais e preservando fronteiras e o espaço de cada um.

A busca por validar o outro: o acordo coletivo com o intuito de valorizar as atitudes assertivas, 

e o respeito das diferenças e individualidades de cada membro do grupo.

A dedicação da família em realizar encontros que possibilitem aprofundar os laços familiares: 

almoços em família, batizados, chá de bebês, celebração de datas comemorativas.  

A gestão e planejamento de ações da empresa: encontros mensais entre os gestores para 

avaliação das diretrizes. O grupo se propôs a tratar e discutir os assuntos antes que virassem um novo 

problema, e essas reuniões seriam realizadas dentro da empresa e no horário comercial.
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A documentação terapêutica foi extremamente importante para que essa família se lembrasse 

dos pontos-chave do processo, superando as histórias saturadas de problemas e construindo novas 

narrativas a partir da história preferida que eles relataram. 

&RQVLGHUDo}HV�¿QDLV

A utilização dos princípios de Administração, com os pressupostos teóricos da Terapia 

Narrativa, foi fundamental para trabalhar essa família no contexto empresarial. Dissociar a família do 

problema permitiu a ampliação do ambiente conversacional do grupo, e o enfoque passou a ser as 

habilidades e competências de cada um, e como isso poderia ser mais bem aproveitado dentro da 

família e também na empresa. 

Planejamento Estratégico (missão, visão e valores), Recursos Humanos (organograma e 

Gestão de Pessoas com ênfase nas habilidades e competências), em conjunto com os referenciais 

teóricos da Terapia Narrativa (conversa de externalização, reautoria e documentação terapêutica), 

com o objetivo de localizar os problemas em seu contexto social maior, levantar competências e o 

compartilhar de habilidades, a elucidação das ações de propósito comum foram oportunidades que 

permitiram à família ampliar o diálogo entre seus membros, desvencilhando-se das histórias saturadas 

de problemas e reescrevendo uma nova história.

Essas novas narrativas puderam ser escritas e construídas em conjunto a partir do momento 

em que a metodologia Pipa Corporativa uniu diferentes áreas do conhecimento na busca de se trabalhar 

HVVH�FRQWH[WR�HVSHFt¿FR��RX�VHMD��R�DPELHQWH�FRUSRUDWLYR��$R�VH�SHQVDU�R�RUJDQRJUDPD��UHYHODYD�VH�

D�LGHQWLGDGH�SUHIHULGD��QD�FRQVWUXomR�GR�SODQHMDPHQWR�HVWUDWpJLFR��FULDYD�VH�XPD�UHDXWRULD�HP�EXVFD�

GRV� YDORUHV�HP�FRPXP��DR� VH�DSUHQGHU�D� VHSDUDU�RV�HVSDoRV� IDPLOLDU� H�HPSUHVDULDO� H� YDORUL]DU� D�

pessoa em ambos – e não o problema, tem-se aí a conversação de externalização.

Outro aspecto relevante para o grupo, após a construção da Pipa Corporativa, foi a satisfação 

pessoal de cada um ao ser encaixado dentro do organograma em uma posição de acordo com suas 

habilidades e aptidões individuais. A gestão e o planejamento de ações da empresa também foram 

revistos por meio de encontros mensais entre os gestores membros da família. Os assuntos passaram 

a ser discutidos e abordados antes que virassem uma nova história saturada de problemas. Essas 

reuniões foram realizadas dentro da empresa e no horário comercial.

Dessa forma, a metodologia da Pipa Corporativa demonstrou ser útil para se abrir um diálogo 

amplo, interativo, construtivo e colaborativo entre membros de uma família que trabalham juntos em 

XPD�HPSUHVD�IDPLOLDU��WRUQDQGR�D�*RYHUQDQoD�&RUSRUDWLYD�H¿FD]��FRQWULEXLQGR�FRP�R�FUHVFLPHQWR�GD�

empresa em consonância com o fortalecimento dos laços familiares.
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Do até que a Morte nos Separe ao Amor Líquido via Tinder

From until Our Separation by Death to the Liquid Love by Tinder

Suely Engelhard1

Resumo

%UHYH�UHÀH[mR�VREUH�FRPR�R�HVStULWR�GH�pSRFD�LQWHUIHUH�H�DWXDOL]D�DV�UHODo}HV�DIHWLYDV�HQWUH�RV�

parceiros que se buscam impulsionados pelas regras, mitos e lemas familiares próprios.

Como na relação casal além de se buscar abranger os triângulos interconexos que atuam 

QD�HVFROKD�³VHPSUH�FHUWD´�GR�SDUFHLUR��DWXDOL]DU�XP�ROKDU�DEUDQJHQWH�VREUH�FRPR�DV�PRGL¿FDo}HV�

VRFLDLV��TXH�R�HVStULWR�GH�pSRFD�LQÀXHQFLD�H�ID]�DFRQWHFHU��SDUWLFLSD�GHVVD�HVFROKD�H�GH�VXD�IXQomR�QD�

família.

Palavras chaves: espírito de época; triângulos interconectados; escolha do parceiro; regras, 

mitos e lemas.

Abstract

%ULHI�UHÀHFWLRQ�RQ�KRZ�WKH�VSLULW�RI�WKH�WLPH�LQWHUIHUHV�DQG�XSGDWHV�WKH�HPRWLRQDO�UHODWLRQVKLSV�

between the partners seek driven by the rules, miths  and family own slogans.

As the couple relationship and seek cover interconnected triangles that act in choosing "always 

ULJKW��SDUWQHU��XSGDWH�D�FRPSUHKHQVLYH�ORRN�RQ�KRZ�VRFLDO�FKDQJHV��WKH�VSLULW�RI�WLPH�LQÀXHQFHV�DQG�

makes it happen, participates in this choice and your role in the family.

Key words: spirit of the time; interconnected triangles;choice of partner; rulles, miths and 

slogans.

      

A Pós- Modernidade e o atual espírito de época

O momento atual que vivemos foi catalogado por Zygmunt Bauman como um tempo de 

emoções líquidas que escorrem entre os dedos das mãos de quem tenta retê-las. Na tentativa do 

humano de “ter” em detrimento de “ser” o objetivo vital idealizado é o de coletar o maior numero 

1 Psicóloga, analista junguiana, membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica (SBPA) e da  International 

Association for Analytical Psychology (IAAP), fundadora, docente e supervisora do Instituto Formador Centro de Atendimento 

H�$SHUIHLoRDPHQWR�HP�3VLFRORJLD��&$$36<�HP�1LWHUyL��5-�H�1DWDO�51�WHUDSHXWD�GH�IDPtOLD�H�FDVDO��IRUPDomR�1~FOHR�

Pesquisas), associada titular da Associação de Terapia Familiar do Rio de Janeiro (ATF-RJ).  suelyengelhard@gmail.com
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possível de vivências afetivas relacionais, breves e rasas, descartáveis e descontinuadas, já que algo 

novo tem que ser imediatamente alcançado. E com isso vai se passando pela vida, sem profundidade e 

sagacidade e se é devorado pelo tempo, o antigo deus grego Chronos, pai de segunda geração divina, 

GHYRUDGRU�GH�VHXV�¿OKRV�SRU�WHPHU�VHU�GHVWURQDGR�H�SHUGHU�VHX�SRGHU�GH�OLGHUDQoD���

=\JPXQW� %DXPDQ�� VRFLyORJR� H� ¿OyVRIR� SRORQrV�� SURIHVVRU� GH� ¿ORVR¿D� GDV� XQLYHUVLGDGHV�

de Leeds e Varsóvia, diz que nos tempos atuais, as relações entre os indivíduos nas sociedades tendem 

a ser menos frequentes e menos duradouras e passam a ser um acúmulo de experiências. Desaparece 

o conceito de união e com isso a insegurança seria parte estrutural do sujeito pós-moderno. Em suas 

REUDV�$PRU�/tTXLGR��������H�0HGR�/tTXLGR���������LVVR�HVWi�H[SUHVVR�HP�H[FHOHQWH�UHÀH[mR�VREUH�R�

espírito de tempo atual, onde a fragilidade dos vínculos e a insegurança das relações leva a vivências 

GH�UHODo}HV�FRQÀLWDQWHV��ODoRV�DR�PHVPR�WHPSR�DSHUWDGRV�H�IURX[RV�

Bauman pode ser visto como uma pessoa pessimista, o que é frequente, pois, diferente dos 

que se empenham em exaltar as virtudes do capitalismo, ele consegue expor através de seu olhar 

crítico à pós-modernidade seu lado cruel, seu aspecto sombrio, desumano e avassalador que corrói 

H�GHYRUD�R�KRPHP�DWXDO��TXDQGR�HVVH�¿FD�SUHVR�QD�FLUDQGD� ODELUtQWLFD�GR� WHU��DGTXLULU�H�YLYHU�SDUD�

conquistar cada vez mais o espírito de época atual, onde o presente não é vivido em detrimento de um 

futuro que sequer sabemos se irá chegar.

Esse é um conceito introduzido por Jung (1971) para falar de acontecimentos que ocorrem na 

KXPDQLGDGH�H�TXH�UHYHODP�XPD�DWLWXGH�HPRFLRQDO�TXH�VH�H[SDQGH�H�UDPL¿FD�DWUDYpV�GRV�LQGLYtGXRV��

GHPRQVWUDQGR�D�H[LVWrQFLD�GH�XP�FDPSR�LQYLVtYHO�TXH�XQL¿FD�DV�UHODo}HV�HP�VHX�FXUVR�YLWDO���6HJXQGR�

ele, toda nova ideia não surge do nada. É sim o resultado de um emaranhado de objetivos enraizados, 

dentro do qual o homem contemporâneo, tenha ele consciência ou não desses fatos, está ligado de 

maneira absolutamente íntima. 

No mundo moderno a ideia de um casal que ao se escolher permaneceria junto até que a morte 

os separasse atendia as formas nas quais aquela época tendia a vivenciar uma atitude relacional. 

Ademais, o tempo de vida era muito mais breve do que hoje temos como média de vida. Mesmo 

assim, alguns seres humanos não conseguiam se adaptar a essa tendência geral.  Esses são seres 

que se encontram em exclusão, se destacando por não seguirem o todo social, sendo os primeiros 

D� LUHP�j�EXVFD�GH�XP�SURFHVVR�FULDWLYR�TXH�RV�DMXGH�D�VHJXLU�VHX�GLIHUHQWH�ÀX[R�H[LVWHQFLDO�� �(OHV�

continuamente trabalham “na educação do espírito da época” (Jung, 1971 OC XV § 130), em sua busca 

de estabelecer com clareza as formas que aquele tempo histórico precisa encontrar para se renovar.

Apesar de parecer que estariam criando algo novo e absolutamente por ”desejo” e “liberdade” 

própria total, na verdade estão sendo conduzidos pelo que Jung denomina de “uma corrente invisível” 

�-XQJ�������2&�;9��������'HVVD�IRUPD�WHPRV�D�DWLWXGH�FRQVFLHQWH�LQÀXHQFLDGD�SHOR�LQFRQVFLHQWH�YLVWR�

esse ser comum a todo ser humano e ter como objetivo fazer-se consciente. Tal como o que ocorre 
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com “uma árvore no solo do qual extrai seu alimento” (Jung, 1971 OC XV §115), é dele que brota o 

impulso criativo. 

Há em todos os humanos a possibilidade inata de ideias ocorrerem, determinando limites e 

categorias à criatividade. “Elas aparecem na matéria formada como princípios reguladores de sua 

IRUPDomR��VRPHQWH�SRU�FRQFOXVmR��FRQVHJXLUHPRV�UHFRQVWUXLU�R�SURMHWR�SULPLWLYR�GD�LPDJHP�SULPRUGLDO �́�

(Jung, 1971 OC XV § 126)

A humanidade, a macro família humana, contém essas imagens primordiais, míticas, resultantes 

de “inúmeras experiências típicas de toda uma genealogia, (e assim descrevem) a média de milhões 

de experiências individuais apresentando, dessa maneira, uma imagem da vida psíquica dividida e 

SURMHWDGD�QDV�GLYHUVDV�IRUPDV�GH�SDQGHP{QLR�PLWROyJLFR��>���@�&DGD�XPD�GHVVDV�LPDJHQV�FRQWpP�XP�

pouco de psicologia e destino humanos, um pouco de dor e prazer repetidos inúmeras vezes na nossa 

genealogia, seguindo em média também a evolução” (Jung, 1971 OC XV §127).

No momento em que uma vivência mitológica ocorre há forte intensidade emocional. Nessa 

ocasião o ser humano deixa de se sentir como um indivíduo e passa a se reconhecer como componente 

GH�XPD�HVSpFLH��FRPR�PHPEUR�GD�JUDQGH�IDPtOLD�KXPDQD��p�FRPR�VH�QHOH�H�DWUDYpV�GHOH�³D�YR]�GH�

toda a humanidade ressoasse” (Jung,1971 OC XV §128).

O micro sistema familiar

Nele vamos ver esses mesmos fenômenos que ocorrem na humanidade se propagarem 

através das relações intergeracionais. Na procura de se manter leal e seguidor das regras familiares, o 

indivíduo quando busca seu parceiro relacional, não se percebe direcionado por invisíveis triangulações 

interconectadas, que só serão passíveis de reconhecimento quando a emoção as aciona e torna os 

triângulos relacionais ativos.  

2�TXH�VmR�DV�5HJUDV�)DPLOLDUHV"�6mR�DV�FRQ¿JXUDo}HV�WUDQVDFLRQDLV��QHP�VHPSUH�FRQVFLHQWHV��

que regulam os comportamentos dos integrantes de uma família, mantidas por dois sistemas de 

vinculação:

1 - um de ordem geral, que tem leis universais que regem a organização familiar, e trata das 

LQWHUGHSHQGrQFLDV�RX�GH¿QH�DV�IRUPDV�KLHUiUTXLFDV��H�

��� RXWUR�GH� FDUiWHU� HVSHFt¿FR�� TXH� UH~QH�DV�H[SHFWDWLYDV� UHFtSURFDV�HQWUH�RV�PHPEURV�GD�

família.

Já os Triângulos são o bloco central do sistema de relacionamentos. Todos os relacionamentos 

virtualmente importantes entre as pessoas são encobertos por uma terceira – um parente, um amigo 

ou até mesmo uma ideia ou lembrança.  Virginia Satir fala do triângulo primário formado pelos pais 

H�R�¿OKR�H�TXH�SDUD�HOD�p�Dt�TXH�VH�WHP�R�EHUoR�GD�DXWRHVWLPD�GR�HX��6DWLU������D���2V�WULkQJXORV�VmR�

dinâmicos e se formam para dar vazão à tensão que ocorre em uma díade. Muitos triângulos podem 
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se tornar desvios crônicos e assim destruir os relacionamentos familiares. 

O conceito de Triangulação Trigeracional, introduzido por Murray Bowen (1991), descreve ser 

a triangulação um movimento natural para desfazer a tensão desagradável que o stress causa nos 

UHODFLRQDPHQWRV��(OD�GLPLQXL�D�WHQVmR��PDV�FRQJHOD�R�FRQÀLWR�H�QmR�R�UHVROYH��2QGH�H[LVWH�D�IRIRFD��

numa família ou num grupo, estamos frente à triangulação. Muitas formas de triangulação parecem tão 

inocentes que nem se percebe seu poder de destruição. 

Além desses dois fenômenos que nos guiam temos também os Mitos Familiares, que 

transcendem gerações, e que nos conduzem de forma sutil. Os mitos familiares se constroem nas 

IDPtOLDV� QR�GHFXUVR�GH� LQ~PHUDV�JHUDo}HV�H� WrP�D�PHVPD�¿QDOLGDGH�GRV�PLWRV� TXH�H[LVWHP�H� VH�

formam nas diferentes culturas humanas.

O que é o mito? Para que serve? 

Na macro família humana vemos que o mito é comum a todas as culturas como forma primordial 

de explicar a realidade de ser e estar no mundo. 

Segundo Alvarenga (2007) Joseph Campbell diz que o mito tradicional cumpre quatro funções:

1) harmoniza a consciência com sua existência através de: exteriorização, interiorização ou 

FRUUHomR�GH�DOJR��TXH�$OYDUHQJD�FRORFD�FRPR�IXQomR�UHOLJLRVD��

2) é interpretativa, apresentando uma imagem consistente da ordem do Universo (segundo 

$OYDUHQJD�IXQomR�OyJLFD��

���YDOLGD�H�Gi�UHVSDOGR�D�XPD�RUGHP�PRUDO�GD�VRFLHGDGH��VHJXQGR�$OYDUHQJD�IXQomR�pWLFD��

4) ajuda as pessoas a compreender o desdobramento da vida com integridade (segundo 

Alvarenga função estruturante). 

Já que o ser humano não tem um entendimento lógico do mundo, o mito é um meio de 

comunicação, uma linguagem que busca explicar o mundo e tudo o que o compõe, através de suas 

alegorias. No mito está contida a dimensão simbólica, sendo uma antítese do relato, da crônica e 

permite traduzir a realidade do psiquismo humano.  Nele o ato criativo, fantástico, lida e procura explicar 

todos os temas comuns ao existir. 

(P� WRGRV� RV� SRYRV� WRGDV� DV� UHDOLGDGHV� SULPRUGLDLV� HVWmR� SUHVHQWHV�� R� TXH� UHD¿UPD� H�

fundamenta o conceito de inconsciente coletivo de Jung. Segundo ele, todo ser compartilha estruturas 

¿[DV�� GHQRPLQDGDV� DUTXpWLSRV� �WLSRV� SULPRUGLDLV�� TXH�� FRPR� SDUWH� GD� SVLTXH� KXPDQD�� HYROXLX� GD�

mesma forma que nosso corpo.

Nas mais diversas épocas e culturas humanas o mito se compõe de um conjunto de histórias 

contadas de geração em geração, que explicam como o mundo se fez e como tudo aconteceu, dando 

sentido a um conjunto de fatos ambíguos e por vezes vazios e assustadores, traduzindo o entendimento 
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dos povos que criaram essas histórias.

%DUWKHV�FRORFD�TXH�R�PLWR�³p�XP�PRGR�GH�VLJQL¿FDomR�H��DVVLP�VHQGR��QmR�SRGH�VHU�GH¿QLGR�

pelo objeto de sua mensagem. É preciso olhar atentamente para a maneira como ele o profere”. 

(Barthes In Brandão Vol I, 1986, p 36).

Junito Brandão em suas aulas dizia: “Quando eu conheço o mito, eu conheço o segredo das 

coisas”.

Dentro da humanidade o mito só pode ser vivido em cerimônias que reproduzem como tudo 

acontecia nos tempos primordiais, como ocorreu no princípio dos tempos. O mito vivo é aquele que 

QmR�VH�IHFKD�HP�XPD�VROXomR�~QLFD��PDV�TXH�DR�VHU�UHODWDGR�p�GLWR�DR�¿QDO��FRQWDP�TXH�VH�GHX�LVVR�

H�LVVR��PDV�Ki�RXWUD�YHUVmR�TXH�IDOD�GH�RXWURV�¿QDLV��TXH�VH�GHX�LVVR�H�DTXLOR��2�ULWR�ID]�RFRUUHU�D�

vivência de participação mítica: acontecer no aqui e agora o relatado in ilore tempore. O rito, assim, 

permite ao iniciado viver o fenômeno como se fora a primeira vez. 

O tempo vivido no rito é um tempo sagrado: o evocado deixa de ser passado e se torna 

UHDOLGDGH�QR�DTXL�H�DJRUD��QR�WHPSR�SUHVHQWH��QR�WHPSR�FLUFXODU��(VVH�WHPSR��R�SDVVDGR�SUHVHQWL¿FDGR��

SRGH� LQWHJUDU� j� FRQVFLrQFLD� YLYrQFLDV� WUDQVIRUPDGRUDV�� SRLV� DR�PRGL¿FDU� R� SDVVDGR�� VH� HQWUD� QD�

reversibilidade do tempo e se recria, simbolicamente, o mundo. Estabelece-se assim a compreensão 

simbólica do fato que é renascido como memória. 

6H�QD�KXPDQLGDGH�LVVR�VH�Gi��R�PHVPR�DFRQWHFH�QD�PLFUR�IDPtOLD�KXPDQD��&RPR�$QGRO¿�H�

Angelo dizem: uma criança capaz de simbolizar (por exemplo, usando fantoches para substituir os 

pais ausentes) constrói seus “mitos” pessoais, que são o resultado da interação com aqueles que o 

DPELHQWH�OKH�WUDQVPLWLX�RX�WHQWD�WUDQVPLWLU�OKH�>���@��0LWR�LQGLYLGXDO�H�PLWR�IDPLOLDU�HVWmR�HVWUHLWDPHQWH�

LQWHUOLJDGRV�H�VH�GHVHQYROYHP�DR�PHVPR�WHPSR���$QGRO¿�H�$QJHOR��������S�����

É através da Lealdade Familiar, conceito formulado por Boszormenyi-Nagy e Spark (1973 

,Q�$QGRO¿�H�$QJHOR���������TXH�RV�¿RV�GD�SUHVHUYDomR�GD�H[LVWrQFLD� IDPLOLDU�VmR�FXOWLYDGRV�� �(VVD�

OHDOGDGH�GHPRQVWUD�D�H[SHFWDWLYD�GH�TXH�SRU�HVVHV� ³¿RV� LQYLVtYHLV�H� UHVLVWHQWHV´�RV� IUDJPHQWRV�GD�

unidade relacional mantenham esse sistema familiar baseado no reconhecimento de valor adquirido 

pelos seus membros. 

Junto a esse conceito temos também o conceito de Delegação, ampliado por Stierling (1978 In 

$QGRO¿�H�$QJHOR��������QR�TXDO�RV�PHPEURV�GH�XP�VLVWHPD�IDPLOLDU�WHULDP�XPD�QRomR�PDLV�RX�PHQRV�

consciente de portarem funções e expectativas a serem cumpridas, motivadas por sua família de 

RULJHP��$VVLP�R�PLWR�LQGLYLGXDO�Vy�DSDUHQWHPHQWH�p�LQGLYLGXDO��SRLV�QD�YHUGDGH�HOH�HVWi�LQÀXHQFLDGR�

SHODV�UHJUDV��OHDOGDGHV�LQYLVtYHLV�H�GHOHJDomR�EHP�FRPR�SHOR�PLWR�IDPLOLDU��$PERV�RV�PLWRV�LQÀXHQFLDP�

VH�XP�DR�RXWUR�H�DPERV�LQÀXHQFLDP�H�VmR�LQÀXHQFLDGRV�SHORV�PLWRV�GDTXHOD�FXOWXUD��GHQWUR�GDTXHOH�

tempo histórico. 

2� PLWR� IDPLOLDU� p� XPD� HVWUXWXUD� TXH� VH� FRQVWUyL� H� VH� PRGL¿FD� FRP� R� WHPSR�� RQGH� FR�
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existem elementos de realidade e fantasia, para juntos construírem uma realidade adequada a suprir 

determinadas necessidades afetivas do sistema familiar.

“O mito “original” adquire sentido apenas à luz do que acontece agora e do seu entrelaçamento 

com mitos individuais dos vários componentes da família e de sua postura num relato que os precede” 

�$QGRO¿�H�$QJHOR��������S�������$VVLP��HOH�QHFHVVLWD�GH�XP�DQWHV�H�XP�GHSRLV��6LWXD�VH�QXPD�VpULH�

de evoluções contínuas, num processo de natureza circular e serve à família de acordo com sua 

realidade, atendendo a sua evolução, preservação e transformação. Por isso a função do mito não se 

restringe a ser apenas homeostática.

Enquanto o mito individual fala das relações no aqui e agora – corte horizontal – o mito familiar 

fala da expressão trigeracional do sistema – corte longitudinal. E ambos são tocados e tocam nos 

PLWRV�GDTXHOD�FXOWXUD��(�DWUDYpV�GHVVH�HQWUHODoDGR�GH�¿RV�LQYLVtYHLV�VRPRV�JXLDGRV�SDUD�FULDU�QRVVD�

FRQFHSomR�GH�PXQGR�IDPLOLDU��(�Dt�VH�Gi��VHJXQGR�.URQ�3DFFROD��0��������R�DSDUHFLPHQWR�GR�TXH�

chamamos de realidade familiar e do mapa individual.

Como todas essas variáveis interferem e atuam sobre o individuo num campo vibracional 

relacional invisível cabe perguntar: Como se dão as escolhas afetivas do homem pós-moderno? 

&RPR�R�WHUDSHXWD�DPSOL¿FD�VXD�OHQWH�H�RV�UHVXOWDGRV�REWLGRV"

A imaginação está enraizada no corpo, e é nele que experimentamos a dimensão somática do 

PLWR��.HOHPDQ��������GH¿QH�TXH�p�D�SDUWLU�GR�QRVVR�FyGLJR�JHQpWLFR��R�JUDQGH�FROHWLYR�KXPDQR��TXH�

QRVVD�LGHQWLGDGH�EiVLFD�VXUJH�H�WDPEpP�R�PRGR�H[SUHVVLYR�~QLFR�GH�UHVSRQGHU�DRV�GHVD¿RV�GD�YLGD��

³2V�PLWRV�VmR�VFULSWV�GDV�IRUPDV�JHQpWLFDV�HP�OLQJXDJHP�VRFLDO �́��.HOHPDQ��������S����

Estar vivo é estar em um corpo ao qual diariamente devemos agradecer e cuidar. Só amo 

e sinto, vejo e olho, escuto e distingo cheiros e paladares porque tenho um corpo saudável e vivo. 

6HJXQGR�HVVH�DXWRU�³D�LPDJHP�PtWLFD�p�LQGLVVRFLiYHO�GD�UHDOLGDGH�VRPiWLFD´��.HOHPDQ��������S������H�

é através dela que o corpo fala a si mesmo a seu respeito.

Antonio Damásio (1996), em seu livro O erro de Descartes: emoção, razão e cérebro humano, 

diz que a colocação da citação criada por Descarte deveria ser ao contrario: Existo, logo penso. É 

a experiência do existir que nos dá uma vida histórica, com presente, passado e um futuro a vir a 

VHU��6HJXQGR�.HOHPDQ� ������� D� SHUFHSomR�GD�QRVVD� FRQWLQXLGDGH�� VXEMHWLYDPHQWH� FRPR�SURFHVVR�

corporal, é muito semelhante ao sonho e aos estados poéticos que formam os mitos. “O cérebro cria o 

WHPSR�OLQHDU�H�REMHWLYD�HYHQWRV �́��.HOHPDQ��������S������

A realidade criada pelo homem, o animal symbolicum, segundo Cassirer, se baseia nas 

conjugações do sensível e do intelectual, expressas nas manifestações culturais, para atingir, por meio 

GHODV�� VXD� WmR� DOPHMDGD� OLEHUGDGH�� �&DVVLUHU� KWWSV���MXV�FRP�EU�DUWLJRV�������LQWURGXFDR�D�¿ORVR¿D�

das-formas-simbolicas-de-ernst-cassirer). 

É uma realidade de organização viva, móvel, que se por um lado cria uma cosmologia, por 
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RXWUR�IDOD�GRV�GLIHUHQWHV�GHVD¿RV�H�DID]HUHV�TXH�GHVD¿DP�RV�KXPDQRV�QDV�GLIHUHQWHV�HWDSDV�GR�FLFOR�

vital do ser. Essa ordem social fala e insere o individuo nos diversos papéis familiares e lhe possibilita 

lidar e ordenar as grandes experiências vitais como lealdade, morte e nascimento, sexualidade e 

identidade de gênero.

Nosso corpo é uma fonte de conhecimento. As experiências corporais nos fazem intuir algo a 

SDUWLU�GR�LQWHULRU�GHOH��R�TXH�QRV�SHUPLWH�FRQFOXLU�TXH�³D�PLWRORJLD�HVWi�HVWUXWXUDGD�QDV�FpOXODV �́��.HOHPDQ��

2001, p. 29), sendo sua função colocar as histórias em experiências, moldando os indivíduos, através 

da habilidade de narrarmos essas experiências primárias em forma de histórias que nos moldam.

Segundo Campbell os contatos econômicos e sociais de nossa vida atualmente mudam tão 

GHSUHVVD�TXH�QDGD�WHP�HVWDELOLGDGH�H�WXGR�Ki�TXH�VH�ID]HU�VR]LQKR��2�GHVD¿R�p�YRFr�³LUURPSHU�HVVH�

FDPSR�QmR��LQWHUSUHWDGR�SDUD�GHVFREULU�D�SUySULD�LQWHUSUHWDomR�PtWLFD´��&DPSEHOO�,Q�.HOHPDQ���������

Isso não é algo fácil, mas que é possível se dar conta. 

Se me deixo contaminar como o coelho de Alice no País das Maravilhas por esse ‘tempo que 

voa’, me torno submetido às regras e demandas do todo atual, sem tempo para ser. Passa-se a não se 

viver realmente. O tempo nos é roubado com nossa aceitação e conivência. Somos por ele engolidos 

sobrando um grande vazio existencial e a incapacidade de reter na vivência de ser nosso encontro 

afetivo.

Por esse consentimento dado se tem roubado pelo tempo, grau e valores afetivos. Passa-se 

então a se aceitar migalhas relacionais, o que leva a se partir à busca do acúmulo de breves histórias 

de amor, “drogas, sexo e rock and roll”. Tudo escorre por entre os dedos. Colecionam-se abusos e 

desrespeitos a si próprio. No tinder caçam-se soluções mágicas e encontra-se um amplo universo 

de indivíduos robotizados, que mesmo em busca do relacionar-se temem que isso lhes trouxesse 

aprisionamento e tensão pois se julgam incapazes de suportar.  Essa ambivalência desgasta a energia 

psíquica e causa muita neurose e depressão.

Se não buscar se ter diferenciação e consciência de que a experiência do viver só é possível 

VH�D�FRUSRUL¿FDPRV��HVStULWR�GH�pSRFD�QRV�DUUHEDWD�H�VH�p�OHYDGR�VHP�UHÀH[mR��VH��OLTXHID]HQGR�DV�

vivências e a história humana. 

$�HVFROKD�³VHPSUH�FHUWD´�GR�SDUFHLUR�HVWi�UHYHVWLGD�SRU�WRGDV�HVVDV�FDPDGDV�GH�¿RV�LQYLVtYHLV�

que a orientam e conduzem: os mitos da macro família humana, que reverberam e trocam energia com 

os mitos da micro família pessoal,  sintonizados por sua vez com os mitos individuais, as vivências 

trigeracionais, regras e triângulos interconectados e triangulações funcionais.  O ser humano é como 

um boneco de marionete, e o que é possível fazer para se ter noção de self pessoal é buscar se 

conhecer, se diferenciar e saber interagir com criatividade e consciência, com e através desses 

LQ~PHURV�¿RV�LQYLVtYHLV�

Cabe ao terapeuta familiar e de casal ampliar sua lente de abrangência diagnóstica ao acolher o 
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FDVDO�TXH�FKHJD�D�VHX�FRQVXOWyULR�H�TXH�QRUPDOPHQWH�VH�HQFRQWUD�HP�ÀDJHOR�HPRFLRQDO��GHVFRQ¿JXUDGR��

fragilizado e sem energia criativa disponível.  Essa ampliação do foco, para além dos fatos narrados, 

possibilita ao terapeuta ajudar os indivíduos, que compõem o casal, a compreender a simbólica que os 

RSULPH�H�FRPSULPH���$�UHÀHWLU�SDUD�DOpP�GH�VXDV�KLVWyULDV�IDPLOLDUHV��H�VH�UHFRQKHFHUHP�DSULVLRQDGRV�

às exigências do tempo social que vivem (no momento a pós- modernidade), presos nessa inquietação 

constante onde o ter, o adquirir sem motivo, o acumular amores rasos e fugazes se sobrepõe ao ser, 

ao suportar as experiências, na maior parte das vezes dolorosas, de aprofundar a compreensão pela 

diferença que o outro traz. E, portanto, entender e resilientemente suplantar e integrar criativamente o 

que possa estar provocando tensão e combustão emocional.

Normalmente o casal se apresenta vítima de um grande abandono relacional.  Se o casal em 

TXHVWmR�WHP�¿OKRV��DVVRFLD�VH�DTXL�R�SDSHO�SDUHQWDO��TXH�FRVWXPD�VHU�PDLV�XP�VXIRFDGRU�GD�GLDOpWLFD�

do casal e de seu campo interativo. Associando-se a isso o fato de que a sociedade atual leva o 

indivíduo a acreditar que pode ser tudo que quiser ser, com um domínio da mente sobre a totalidade 

corporal. E isso é um grande engodo. Importa reconhecer a limitação da qual o ser humano é portador. 

O Édem já foi perdido há muito...

O consumo regido pelo capitalismo perverso e exigido pelos tempos atuais, tudo tem que 

ser adquirido compulsivamente e rapidamente descartado, tornam esses adultos prisioneiros do 

imediatismo, do consumo sem consciência, da escravidão ao trabalho ou até mesmo da submissão ao 

esporte opressor. Falta tempo para o ócio e o lazer, sem gastos abusivos de tempo, de dinheiro e de 

energia vital. E é nesse viés que as relações afetivas se tornam fugazes e tóxicas. Para isso não se dar 

p�SUHFLVR�TXH�RV�¿RV�TXH�FRQGX]HP�D�YLYrQFLD�GR�VHU�VHMDP�UHFRQKHFLGRV�H�UHÀH[LYDPHQWH�FULWLFDGRV�

e negociados. 

(VVDV�DPSOL¿FDo}HV�FRQVWLWXFLRQDLV�QD�WHUDSLD�DMXGDP�jTXHOHV�TXH�DOL�HVWmR�HP�VRIULPHQWR�D�

objetivar um processo resiliente. Essa terra devastada que nos chega ao consultório pode ser adubada 

e renovada para o plantio de novos valores e criações imagéticas que restaurem a energia criativa, pois 

a que vive se encontra funcionando para manter o sistema em ação, mas paralisado, e dando voltas 

em torno de um mesmo tema, muitas vezes através de gerações sucessivas, descartando situações 

amorosas que poderiam levar a vidas muito produtivas, na espera de um futuro mágico, fantasiado, a 

ser conquistado, e que nunca chega. 

Temos que reativar nos indivíduos a percepção de suas respostas somáticas, o que ativa 

D� FDSDFLGDGH� GH� LPDJLQDomR� H�� GHVWH�PRGR�� D� LQIRUPDomR� VH� UHGH¿QH�� H� WLUi�ORV� GH� VXD� YLYrQFLD�

VXVWHQWDGD�SRU� LPDJHQV�GHVFRUSRUL¿FDGDV�H�YD]LDV�TXH�DSHQDV�DWHQGHP�D� LQVHUomR�VyFLR�FXOWXUDO��

TXH�JRVWHP�GHOHV��TXH�RV�YDORUL]HP�HWF��H�RQGH�DV�UHÀH[}HV�FLHQWt¿FDV�VmR�R�~QLFR�H�SULQFLSDO�FRQGXWRU�

de suas identidades. Têm que deixar de ser e agir como esse tipo de homem ou esse tipo de mulher, e 

se tornarem íntimos de quem realmente são, não se confundindo com uma imagem do que imaginam 
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ser. Portanto, viver através de imagens que estejam enraizadas em suas emoções corporais e que 

estão radicadas e aprofundadas em seu próprio self. Só assim a absorção por essas vivências líquidas 

e fugazes sofrerão um olhar crítico e relações duradouras, com todo trabalho que exigem, serão mais 

fáceis de serem estabelecidas.

Como sinalizou Abraham Maslow o grande perigo se encontra em se viver para ganhos que 

verdadeiramente não representam o indivíduo: a sobrevivência, a segurança, o prestígio, as relações 

VRFLDLV��R�GHVHQYROYLPHQWR�GD�LGHQWLGDGH�HJyLFD��0DVORZ��,Q�.HOHPDQ�������SJ������,VVR�VH�DSUR[LPD�

muito do narcisismo e da vaidade: o pecado que o diabo mais gosta.

É no processo terapêutico que se ativa a compaixão, o poder divino dentro de cada um para 

DOpP�GRV� OLPLWDQWHV�SHQVDPHQWRV�HJyLFRV��3DVVD�VH�D�XVDU�D�VL�PHVPR�GH� IRUPD�GLIHUHQWH��VH�¿FD�

mais compreensivo, terno e empático com o outro, na medida em que o mesmo se faz consigo próprio.  

Dessa maneira resiliente se cria um novo formato de transcender o efêmero relacional dos tempos 

pós- modernos. O indivíduo ao reconhecer o ritmo próprio que o organiza, terá maior clareza de sua 

verdadeira identidade e novos papéis então serão assumidos, começando uma nova forma de estar 

no mundo.

Segundo Von Bertallanfy (2008), estamos buscando outra perspectiva básica - o mundo como 

RUJDQL]DomR��,VVR�VHULD�DOWHUDU�SURIXQGDPHQWH�DV�FDWHJRULDV�GH�QRVVR�SHQVDPHQWR�H�LQÀXHQFLDU�QRVVDV�

atitudes práticas. Devemos vislumbrar a biosfera como um todo, com mútuo reforço ou com mútua 

interdependência destrutiva. (https://citacoes.in/citacoes/1845133-ludwig-von-bertalanffy)

A partir dessa nova perspectiva o ser humano passa a ser visto de outra maneira. Surge um 

novo homem que é então considerado como um sistema primordialmente ativo não só quanto ao 

seu comportamento, mas também em relação ao conhecimento. Experiências, atitudes e vivências 

DQWHULRUHV� FULDP� VHX� XQLYHUVR� SUySULR�� HGL¿FDQGR� XP� PXQGR� D� SDUWLU� GD� FULDomR� VLPEyOLFD�� &ULDU�

símbolos é a principal atividade humana, não podendo o ser humano viver sem promulgá-los.

1HVVDV� H[SUHVV}HV� VLPEyOLFDV� VH� UHFRQKHFH� D� HVSHFL¿FLGDGH� GD� FXOWXUD� GDTXHOH� SRYR��

naquele tempo histórico, e que sempre versam sobre temas únicos: a cosmovisão, o surgimento da 

vida, seu desenvolvimento e etapas vivenciais, o ato de seus heróis com suas conquistas e fracassos, 

DV�HVFROKDV�DPRURVDV��R�HQYHOKHFLPHQWR�H�D�~OWLPD�JUDQGH�WUDQVIRUPDomR��D�MRUQDGD�¿QDO��R�PRUUHU�

No processo de ser e estar transcendente ao efêmero relacional, os indivíduos, como são 

GLIHUHQWHV�XQV�GRV�RXWURV��IDODQGR�HVSHFL¿FDPHQWH�FRPR�p�LPSRVVtYHO�VH�VHU�LJXDO�D�TXDOTXHU�XP�HP�

sua individualidade, se tornam capazes de pertencer ao seu universo familiar, de constituir e construir 

GHQWUR� GHOH� VXD� VLQJXODULGDGH�~QLFD��PDQREUDQGR�RV� ¿RV� LQYLVtYHLV� FRP�GHVWUH]D�� GHOLFDGH]D�H� GH�

modo inusitado, deixando de ser um replicante de emoções, para ser um representante único delas.

E aí a liquidez moderna se transformará numa coagulação sólida e duradoura dos 

relacionamentos amorosos, e o individuo amadurecendo para suportar e vencer as frustrações 
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e variações que no viver em casal se dá, podendo ter seu corpo marcado na velhice pelos ventos 

tormentosos e amenos do enamorar-se.
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Terapia de Padres Separados:

Una Forma de Terapia en Pareja Basada en los Vínculos1

 Dra. Regina Giraldo Arias2

Los enamorados se acuestan para morir. 
Así terminan las historias de amor.(Boris Cyrulnik) 

El problema con la familia es quelos hijos abandonan un día 
la infancia, pero los padres nunca dejan la paternidad.  

(Osho) 

Resumen

El presente artículo describe los postulados teóricos, así como los procedimientos y estrategias 

terapéuticas de la “Terapia de Padres Separados”, una intervención que se realiza con padres en 

proceso de separación, o ya divorciados, principalmente aquellos en litigio por la custodia de los hijos. 

+DELWXDOPHQWH�HO�OLWLJLR�SDUHQWDO�VH�SUHVHQWD�SRU�UXSWXUDV�FRQÀLFWLYDV�GH�OD�SDUHMD��FRQGXFLHQGR�D�JUDQGHV�

sufrimientos en toda la familia, pero principalmente en los hijos, quienes afectados emocionalmente 

sufren las consecuencias de la disputa entre los padres. 

La terapia de padres separados, es una propuesta de la autora del artículo, quien la ha venido 

desarrollando a través de su practica clínica con este tipo de parejas, la mayoría de ellas derivadas de 

los juzgados y comisarías de familia de Bogotá, Colombia.  El objetivo de la terapia es lograr una relación 

adecuada "cordial" entre los padres; donde el amor por los hijos, el bienestar de la familia, y la tranquilidad 

y paz personal de cada uno de los progenitores son las claves para el cambio.

Palabras clave: padres, separación, divorcio, litigio.

Abstract

This article describes the theory, the strategies and the procedures of “Separated Parents 

Therapy”. This is an intervention done for parents who are either in the process of separation or who are 

already divorced. However, the main emphasis of this article are the interventions done for parents who 

are in the process of litigation for chile custody. 

1RUPDOO\�� OLWLJDWLRQ� IRU� FXVWRG\� LQ� WKLV�PDQQHU� LV� GXH� WR� D� FRQÀLFWLYH� EUHDN�XS� RI� WKH� SDUHQW
V�

relationship which is conducive to suffering for the whole family. It is the children who are the 

1 Publicado originalmente en: Giraldo Arias, R. (2018). La terapia de padres separados: una forma de terapia basada en los 

vínculos. REDES, 38 (Junio, 2018).

2 Doctora en Bienestar Social y Cooperación. Psicóloga. Terapeuta familiar y de parejas. Fundaterapia. Bogotá, Colombia. 

rgiraldoarias@hotmail.com 
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primary affected party and who suffer the biggest emotional consequences of this dispute.

The Therapy of Separated Parents is a proposal that the author of this article proposes from her 

own clinical practice on cases of these type which are in their majority parallel or in conjunction to court 

hearings in Bogotá, Colombia. The objective of this therapy is to arrive to an “amicable” relationship 

between the parents where the love for their children, the well-being of the family and the personal 

tranquility of each of the parents are key for this change.

Key words: Parents, Separation, Divorce, Litigation.

 

1. Introduccion

Trabajar el ajuste del grupo familiar y la coparentalidad post divorcio no es nuevo. Existen 

diversos programas implementados desde hace más de 20 años en los Estados Unidos y en Europa. 

No obstante, esos programas son de tipo pedagógico y no poseen características de psicoterapia.  

Mayoritariamente ofrecidos por consejeros, van encaminados al asesoramiento e incluyen counseling 

individual y parental, grupos de apoyo tras el divorcio y, talleres sobre diversos aspectos prácticos del 

mismo.

La propuesta de Terapia de Padres Separados, actúa bajo la premisa de la necesidad de 

trabajar con el vínculo, la ruptura, la pérdida, y la cooperación, ya que, si se acepta solo el plano de 

OR�SHGDJyJLFR��VH�WHUPLQD�LQHYLWDEOHPHQWH�FD\HQGR�HQ�XQD�LQWHUYHQFLyQ�TXH�SURYHH�GHVGH�HO�H[WHULRU�

soluciones mágicas para el problema, sin mucha implicación por parte de los interesados. Al respecto 

GH� OR�SHGDJyJLFR�HQ� WHUDSLD� IDPLOLDU�� ³DXQTXH� OR�VROLFLWH�DOJXQR�GH� ORV� IDPLOLDUHV�R� OR� MXVWL¿TXH�XQD�

situación de malestar, a veces insostenible, la sugerencia pedagógica impide a la familia reapropiarse 

GH�VX�KLVWRULD�R�VHQWLUVH�DUWt¿FH�GHO�FDPELR �́��$QGRO¿��������3iJ������

(O�DERUGDMH�SVLFRWHUDSpXWLFR�GH�SDUHMDV�HQ�SURFHVR�GH�VHSDUDFLyQ�R�GLYRUFLDGDV��HQ�FRQÀLFWR�

por la custodia de los hijos, requiere de una aproximación terapéutica sistémica compleja desde 

los vínculos, incluyendo en el contexto de terapia y como estrategias de la misma,  mediación y 

psicoeducación. Una intervención por separación o post divorcio, exenta o carente de la perspectiva 

WHUDSpXWLFD�FRPSOHMD��HV�LQVX¿FLHQWH��\�IUDFDVD�HQ�HO�LQWHQWR�GH�VXSHUDU�HO�FRQÀLFWR��HQFRQWUDU�ELHQHVWDU�

emocional para los adultos, y proteger a los niños de las graves consecuencias psicológicas que el 

FRQÀLFWR�LQWUDSDUHQWDO�SURYRFD��

2. Postulados Teoricos

2.1 El vínculo de apego y la pérdida afectiva 

/D�FRQGXFWD�GH�DSHJR�IXH�GH¿QLGD�SRU�%RZOE\���������������FRPR�XQD�IRUPD�GH�FRQGXFWD�TXH�

tiene como resultado, el logro o la conservación de la proximidad con otro individuo, al que se considera 

PHMRU�FDSDFLWDGR�SDUD�HQIUHQWDUVH�DO�PXQGR���&XDQGR�OD�UHODFLyQ�FRQ�XQD�¿JXUD�GH�DSHJR�SHUGXUD�HQ�HO�
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tiempo, recibe el nombre de vínculo de apego. Cuando se trata solamente de activaciones inmediatas, 

UHFLEH�HO�QRPEUH�GH�FRQGXFWDV�GH�DSHJR��3RU�YtQFXOR�GH�DSHJR��VH�UH¿HUH�HO�DXWRU�D�OD�DFFHVLELLGDG�\�

FDSDFLGDG�GH�UHVSXHVWD�GH�HVH�LQGLYLGXR��OD�¿JXUD�GH�DIHFWR��TXH�QR�VROR�GHEH�HVWDU�DFFHVLEOH��VLQR�

responder de manera apropiada dando protección y consuelo.  

(O�FRQFHSWR�GH�DSHJR�VH�UH¿HUH�SXHV��D�OD�GLVSRVLFLyQ�GH�XQD�SHUVRQD��QLxR�R�DGXOWR��SDUD�EXVFDU�

proximidad y contacto con otro individuo, sobre todo en circunstancias percibidas como adversas. Esta 

disposición cambia lentamente con el tiempo, y no se ve afectada por situaciones del momento. 

Son cinco las ideas centrales del vínculo afectivo de apego:  a) componente básico de la 

naturaleza humana, presente en forma embrionaria en el neonato, b) tendencia a establecer lazos 

emocionales íntimos con individuos determinados c) los lazos se establecen en la infancia con los 

padres (o padres sustitutos), a los que se recurre en busca de protección, consuelo y apoyo,  d) los 

lazos persisten pero son complementados por nuevos lazos durante la adolescencia y la vida adulta, y 

e) el vínculo prosigue a lo largo de la vida adulta, hasta la vejez. (Bowlby, 2014).

2.1.1. Tipos de vínculo y constitución de pareja:

Ainsworth (1979) evaluó el “como” de la vinculación afectiva precoz, en donde los niños 

resuelven la inevitable angustia que experimenta cuando su madre, padre o adulto que le resulte familiar 

se ausenta. A partir de allí se formularon cuatro tipos o formas de vínculo, que se conforman en la 

infancia (entre los 12 y los 18 meses) y acompañan al individuo hasta la edad adulta. Los estudiosos del 

WHPD�KDQ�FODVL¿FDGR�HQ�HVWRV�WLSRV�D�OD�SREODFLyQ�JHQHUDO�GH�OD�VLJXLHQWH�PDQHUD��D��YtQFXOR�DIHFWLYR�

protector/seguro, 65% de los casos, b) vínculo afectivo de evitación, 20 % de los casos, c) vínculo 

afectivo ambivalente, 15 % de los casos, d) vínculo afectivo desorganizado, 5% de los casos. 

“El temperamento de un niño de entre 12 y 18 meses de edad, su estilo de 

comportamiento, su modo de establecer el vínculo afectivo, todo ello constituye un excelente 

WHVWLPRQLR�GH�ORV�SULPHURV�SHVSXQWHV�GH�VX�OD]R�>«@�6LQ�HPEDUJR�HVWRV�HVWLORV�QR�GXUDQ�PiV�

TXH�OR�TXH�GXUDQ�ORV�FRQWH[WRV��>«@�FXDQGR�FDPELD�HO�FRQWH[WR��XQ�EUHYH�SHULRGR�GH�DGDSWDFLyQ�

inversa hace posible que el niño experimente cambios en una dirección opuesta” (Cyrulnick, 

2006. Pág. 74)

2.1.1.1. El tipo de apego en las relaciones adultas:

La teoría del apego (Bowlby, Op. cit) es una teoría de las relaciones. Parte del principio  de que 

ODV�UHODFLRQHV�HVWDEOHFLGDV�FRQ�OD�PDGUH�R�FRQ�OD�¿JXUD�GH�DSHJR�GXUDQWH�ORV�SULPHURV�DxRV�GH�YLGD��
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condicionan la experiencia de las relaciones posteriores, marcando las bases para un estilo relacional 

y de regulación emocional.

Con el trabajo de Hazan y Shaver (1987), surge el interés por el estudio de la teoría del apego 

infantil en las relaciones de pareja adultas. En dicho trabajo, se plantea que estas relaciones comparten 

características similares a las experimentadas en la infancia entre el niño y sus cuidadores, por ejemplo 

VHQWLPLHQWR�GH�VHJXULGDG�\�FRQ¿DQ]D�DQWH�OD�GLVSRQLELOLGDG�GHO�RWUR��E~VTXHGD�IUHFXHQWH�GHO�FRQWDFWR�

íntimo y próximo, interés y preocupación por el otro, o sentimientos de inseguridad cuando el otro se 

muestra lejano e inaccesible. 

Los teóricos del desarrollo plantean que, los patrones funcionales o distorsionados asociados 

con la regulación emocional temprana, sirven como prototipos para los estilos individuales posteriores 

GH�UHJXODFLyQ�HPRFLRQDO�DGXOWD��&DUOVRQ��������(VWR�VLJQL¿FD�TXH�OD�IRUPD�HQ�TXH�XQ�LQIDQWH�RUJDQL]D�VX�

FRQGXFWD�KDFLD�VX�PDGUH�R�VX�FXLGDGRU�SULQFLSDO��LQÀX\H�HQ�OD�PDQHUD�FRPR�RUJDQL]D�VX�FRPSRUWDPLHQWR�

hacia los otros y hacia su ambiente, y ello será constitutivo -no necesariamente permanente- como 

aprendizaje, en las propuestas relacionales que en la edad adulta establezca. 

De acuerdo con Fonagy, Steele, Higgit y Target (1994 ), la organización del vínculo, provee 

un núcleo de continuidad al desarrollo a pesar de los cambios que ocurren con el desarrollo tanto 

FRJQLWLYR� FRPR� VRFLR� HPRFLRQDO�� VLQ� TXH� HVWR� VLJQL¿TXH� TXH� OD� IRUPD� GH� YtQFXOR� VHD� LQVHQVLEOH� D�

FDPELRV�HQ�OD�FRQGXFWD�PDWHUQD�R�D�HYHQWRV�YLWDOHV�VLJQL¿FDWLYRV�SRVWHULRUHV��3RU�VX�SDUWH�%ODWW�\�/HY\�

��������D¿UPDQ�TXH�OD�RUJDQL]DFLyQ�DIHFWLYR�FRJQLWLYD�TXH�VH�FRQRFH�FRPR�YtQFXOR��SURYHH�FRQWLQXLGDG�

en el funcionamiento interpersonal desde la infancia hasta la adultez. 

Ainsworth (1991) destacó el rol fundamental que el sistema de apego juega en las relaciones 

adultas, principalmente a partir de la base segura como un componente central de las mismas (si hay 

seguridad y disponibilidad en esas relaciones, el sujeto puede alejarse de esa base segura, con la 

FRQ¿DQ]D�GH�SRGHU�FRPSURPHWHUVH�HQ�RWUDV�DFWLYLGDGHV���(Q�FRPSOHPHQWR��0DUWtQH]��)XHUWHV��2UJD]��

9LFDULR��\�*RQ]iOH]��������D¿UPDQ�TXH��GHVGH�HO�SODQWHDPLHQWR�LQLFLDO�\�SLRQHUR�GH�%RZOE\��HO�HVWXGLR�

del apego ha seguido dos líneas o trayectorias independientes: la relación padres-hijos durante la 

infancia y adolescencia, y la de las dinámicas del apego en relaciones de pareja adultas. 

Repetur y Quezada (2005) plantean que los tipos de vínculo descritos por Ainsworth se han visto 

relacionados con patrones de conducta y con desarrollos posteriores de personalidad característicos. 

Por ejemplo, se ha estudiado la relación entre el tipo de vínculo y la satisfacción y calidad de las 

relaciones maritales y sexuales, constatando que las personas seguras muestran los mayores niveles 

de

satisfacción e implicación, mientras que los sujetos inseguros registran los mayores niveles de 

insatisfacción en las relaciones de pareja (Ortiz, Gómez y Opodaca, 2002). 

En personas adultas, el vínculo seguro se ha asociado a un mejor manejo de las emociones 
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negativas, a un mayor conocimiento sobre estas emociones, y a la capacidad de buscar soporte y 

FRQVXHOR�HQ� ODV�¿JXUDV�GH�DSHJR�FXDQGR� OR�QHFHVLWDQ��/RV�HVWXGLRV�VHxDODQ�TXH� ODV�SHUVRQDV�FRQ�

vínculo seguro muestran tanto la capacidad para establecer lazos afectivos, como la posibilidad de 

WROHUDU�\�EHQH¿FLDUVH�GH�OD�VHSDUDFLyQ���%ODWW�\�/HY\��2S��FLW��

Para terminar, y respecto del proceso de divorcio desde el punto de vista de la teoría del 

DSHJR��SXHGH�DSUHFLDUVH� OD�FRQÀXHQFLD�GH�YDULRV�WHPDV�FHQWUDOHV�D�HVWH�HQIRTXH��DOJXQRV�GH�HOORV�

desarrollados por Bowlby y sus colaboradores y otros fruto de la evolución y expansión de esta teoría: 

la importancia del apego a lo largo de todo el ciclo vital de la persona, el estilo de relacionarse como 

XQD�FRQVHFXHQFLD�GH�ODV�SULPHUDV�LQWHUDFFLRQHV�WHQLGDV�FRQ�OD�¿JXUD�GH�DSHJR��OD�UHJXODFLyQ�GH�ODV�

emociones en función del tipo de vinculación, con especial incidencia en el miedo, el enfado y la 

WULVWH]D��ODV�GLIHUHQWHV�PDQHUDV�GH�UHDFFLRQDU�D�OD�SpUGLGD�HQ�IXQFLyQ�GHO�WLSR�GH�DSHJR��\�HO�FRPSOLFDGR�

LQWHUMXHJR�HQWUH�OD�E~VTXHGD�GH�YHQJDQ]D�\�HO�SHUGyQ���<iUQR]�<DEHQ��������

2.1.2 La ruptura vincular en la separación y el divorcio

La separación y el divorcio como ruptura vincular producen en la pareja una sensación de 

fracaso. Puede aparecer el sentimiento de liberación por la decisión tomada, o por haber actuado para 

solucionar un problema insoportable, o haber dado un paso decisivo hacia un nuevo camino. Pero la 

duda, la sensación de haber fallado y la culpa, generan desazón y un profundo sentimiento de pérdida 

(Pérez, Pujol, Valls y Aramburu, 2009). 

La ruptura de pareja como cualquier pérdida genera una serie de sentimientos, emociones, 

fantasías, actitudes y conductas que constituyen procesos de duelo. El duelo empieza cuando se 

percibe que no se podrá recomponer la relación y termina con la introyección y la superación de 

la ambivalencia con respecto a la pareja que se perdió, en los momentos de tristeza, protesta y 

desesperanza. 

Cuando los cónyuges han integrado la nueva situación sin necesidad de negar la realidad, 

DFHSWDQGR�HO�IUDFDVR�GH�VX�UHODFLyQ�GH�SDUHMD�VH�GHFODUD�VXSHUDGR�HO�GXHOR�SRU�OD�SpUGLGD��\�FRQ�HOOR�OD�

contención de ansiedades desestructurantes, y el manejo controlado de emociones negativas, así como 

de los sentimientos de odio, envidia y celos. La elaboración normal del duelo tiende a la reconstrucción 

GHO�PXQGR�LQWHUQR��HQULTXHFLGR�SRU�OD�QXHYD�H[SHULHQFLD�\�SRU�XQD�FRQ¿DQ]D�EiVLFD�IRUWDOHFLGD�TXH�

permite recomponer los vínculos con el mundo externo, deteriorados parcialmente por la pérdida. Ser 

capaz de generar fantasías y sentimientos reparatorios que den lugar a representaciones mentales de 

YLQFXODFLyQ�\�D�XQ�DXPHQWR�GH�OD�FDSDFLGDG�GH�³LQVLJKW´�HQ�OXJDU�GH�DWULEXLU�ODV�FDXVDV�GHO�FRQÀLFWR�DO�

mundo externo, sintiendo que toda la culpa es del otro. (Mabres-Boix, 2014). 

El divorcio constituye una experiencia de riesgo que provoca sufrimiento para la pareja y para 
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los hijos por la cantidad de pérdidas que supone. Los padres tendrán que elaborar los elementos de 

protesta, nostalgia y tristeza inicial que oscilan entre la melancolía, la desesperanza y el desafecto. 

(QIUHQWDUiQ�XQD�QXHYD�RUJDQL]DFLyQ� IDPLOLDU�HQ� OD�TXH�GHMDUiQ�GH�VHU�FyQ\XJHV�SHUR�QR�SDGUHV��<�

los hijos habrán de afrontar la pérdida de la vivencia de los padres juntos, el miedo al abandono por 

parte de uno de los progenitores o los dos, la distancia respecto al progenitor no custodio y su familia, 

OD�SpUGLGD�GH� ODV�UXWLQDV�IDPLOLDUHV�GLDULDV��GH�VtPERORV�\�GH�WUDGLFLRQHV��\�DGHPiV�DVXPLU�GLYHUVRV�

cambios: vivienda, amigos, empobrecimiento económico, supresión de actividades extraescolares etc. 

2.1.2.1. Estilo de apego, pérdida y perdón.

Los acontecimientos del duelo normal y patológico en las distintas etapas de la vida desde la 

LQIDQFLD�D�OD�DGXOWH]��DVt�FRPR�ORV�GLVWLQWRV�WLSR�GH�GXHOR�GHELGR�D�VHSDUDFLRQHV��SpUGLGDV��R�OD�PXHUWH��

forman parte de la estructura básica de la teoría del apego. 

La pérdida de la pareja por separación o divorcio, suele ser un suceso traumático con 

importantes efectos adversos en el bienestar psicológico de las personas que lo sufren. A pesar de 

que podría establecerse un cierto paralelismo entre la pérdida de la pareja por muerte (viudedad) 

y la separación o divorcio, hay indicios de que, debido a la naturaleza de la pérdida, es más difícil 

adaptarse a la segunda. A diferencia de la viudedad, el divorcio es un proceso voluntario, plagado 

GH�VHQWLPLHQWRV�DPELYDOHQWHV��/D�PXHUWH�SHUPLWH�FRQ�IUHFXHQFLD�XQD�LGHDOL]DFLyQ�GHO�¿QDGR��GH�VXV�

características personales y de su manera de relacionarse. En el divorcio no es posible utilizar ese 

PHFDQLVPR���<iUQR]�<DEHQ���������

En la elaboración del duelo por divorcio, surge la necesidad de ser perdonado y perdonar 

PHGLDQGR�XQD�SHWLFLyQ��H[SOLFDFLyQ�R�GLVFXOSD�SRU�SDUWH�GHO�RIHQVRU��/D�RPQLSUHVHQFLD�GHO�FRQÀLFWR�

HQ�XQ�GLYRUFLR�GH�DFXHUGR�FRQ�+RSSHU���������QR�VyOR�HV�FRQVHFXHQFLD�GHO�FRQÀLFWR�GH�LQWHUHVHV�\�GH�

las múltiples batallas materiales que se libran en torno a él – económicas, por la custodia de los hijos, 

por objetos concretos etc.-, sino también por la respuesta psicológica a sentirse dolido, humillado o 

avergonzado por el divorcio y su valor simbólico.

<DUQRV�<DEHQ��2S�FLW��SRU�OD�UHYLVLyQ�GH�YDULRV�HVWXGLRV�HQFRQWUy�DVRFLDFLRQHV�HQWUH�HO�HVWLOR�

GH�DSHJR�\�HO�SHUGyQ��GRQGH�HO�HVWLOR�GH�DSHJR�VHJXUR�D\XGD�D�VXSHUDU�DIHFWRV�QHJDWLYRV�FRPR�OD�

hostilidad y la ira, reduce la rumiación del enfado y facilita el perdón. Las personas con un estilo seguro 

GH�DSHJR�SHUGRQDUtDQ�FRQ�PDV�IDFLOLGDG�XQD�RIHQVD�HVSHFL¿FD�\�PRVWUDUtDQ�QLYHOHV�PDV�HOHYDGRV�GH�

perdón-rasgo, es decir, una mayor tendencia a perdonar. 

([LVWHQ�GLYHUVDV�GH¿QLFLRQHV�GHO�SHUGyQ��\�GLVWLQWRV�PRGHORV�H[SOLFDWLYRV�VREUH�HO�SURFHVR�SRU�

medio del cual se logra. La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que perdonar conlleva 
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un trabajo intrapsíquico, la elaboración del enfado consecuencia de una ofensa real o percibida, y la 

XELFDFLyQ�GH�GLFKD�RIHQVD�HQ�HO�FRQWH[WR�GH�XQD�YLVLyQ�LQWHJUDGD�GHO�RIHQVRU�HQ�VX�WRWDOLGDG��<DUQRV�

<DEHQ��2S��FLW��

El perdón como proceso sigue una ruta: la recepción de explicación o disculpa produce una 

emoción positiva disonante o no compatible con el no-perdón. Ocurrida la disonancia emocional se activa 

la búsqueda del balance que da como resultado una emoción positiva –perdón-, o emoción negativa 

–no perdón-. (Worthington y Wade, 1999). Perdonar implica pues, la disminución de los sentimientos 

negativos (ej. resentimiento, enfado), y la aparición de sentimientos positivos (ej. compasión).

Teniendo en cuenta que el divorcio disuelve el matrimonio, pero no la familia, y que los cónyuges 

VHUiQ�H[�FyQ\XJHV�SHUR�QR�H[�SDGUHV�� ORV�PLHPEURV� �GH� OD�SDUHMD�GHEHQ�UHGH¿QLU�VXV� UROHV� WUDV� OD�

separación en un contexto caracterizado por intensas emociones contrapuestas. Emociones como la 

ira y la hostilidad, que frecuentemente se observan en las relaciones entre progenitores divorciados, 

SXHGHQ� WUDQVIRUPDUVH� HQ� SHUGyQ�� OR� FXDO� DSRUWD� EHQH¿FLRV� QR� VyOR� D� ORV� KLMRV� VLQR� WDPELpQ� D� ORV�

progenitores implicados: el perdón, como se ha mencionado, está asociado con cogniciones, afectos 

\�FRQGXFWDV�PiV�DGDSWDWLYRV�TXH�HO�QR�SHUGyQ���<iUQR]�<DEHQ��RS�FLW�

Perdonar a la expareja está estrechamente relacionado con la implicación de los dos padres en 

el cuidado adecuado de los hijos. El ejercicio de la coparentalidad post-divorcio, vital para el adecuado 

GHVDUUROOR�GH� ORV�KLMRV��GHSHQGH�GHO�DMXVWH�D� OD�VLWXDFLyQ�GH�GLYRUFLR�GH� ORV�SDGUHV� �<iUQR]�<DEHQ��

2010). 

2.1.2.2 La gestión de la parentalidad tras la ruptura de pareja

/D�UXSWXUD�GHO�YtQFXOR�FRQ\XJDO�SUHFLVD�XQD�UHGH¿QLFLyQ�GHO�YtQFXOR�SDUHQWDO�HQ�OD�TXH�OD�SDUHMD��

en tanto padres, han de decidir qué tipo de relación quieren mantener a partir de ese momento, cómo 

van a organizarse respecto a sus hijos una vez disuelto el vínculo conyugal. Hay padres que deciden no 

decidir. Otros pretenden dar por cerrada su relación debido a la carga emocional asociada a la pérdida 

GH�YtQFXOR�GH�SDUHMD��<�RWURV�KDFHQ�HVIXHU]RV�SRU�HQFRQWUDU�XQD�QXHYD�PDQHUD�GH�UHODFLRQDUVH�TXH�

garantice la continuidad de su función común. (Bolaños, 2015).

Una buena gestión de la parentalidad tras la ruptura y la pérdida del vínculo,  sólo es posible 

cuando los progenitores han elaborado positivamente el duelo. La percepción del apoyo recibido de la 

ex pareja, estará estrechamente relacionada con la adaptación al divorcio y muy especialmente con la 

SURSLD�GLVSRVLFLyQ�D�OD�FRSDUHQWDOLGDG���<iUQR]�<DEHQ���������$QRWD�HVWD�DXWRUD�TXH�LQYHVWLJDFLRQHV�

anteriores sugerían que una coparentalidad de calidad sólo es posible cuando los progenitores se han 

adaptado adecuadamente al divorcio, y han tomado conciencia de su identidad de co-progenitores. No 

obstante lo anterior, en la mayoría de los casos la elaboración del duelo y la gestión de la parentalidad, 
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se deben realizar de manera paralela y simultánea. Los niños ni pueden ni deben esperar a que sus 

SDGUHV�VDOJDQ�GH�VXV�SURSLDV�DQJXVWLDV�SDUD�ORJUDU�VX�HTXLOLEULR��FRQ�OR�FXDO�QRV�HQFRQWUDPRV�HQ�HO�

terreno de lo volitivo, se ha de apelar entonces a la voluntad de la pareja para realizar dicha tarea.

La buena gestión de la parentalidad post-divorcio derivando a la adecuada coparentalidad, 

sería aquella en la que los dos padres interaccionan positivamente, cooperan entre sí y mantienen 

una relación de apoyo mutuo centrada fundamentalmente en la crianza de los hijos, estando ambos 

implicados activamente en las sus vidas (Ahrons,1981). No obstante, es un proceso dinámico y evolutivo, 

con equilibrios y desequilibrios en diferentes momentos y según la situación familiar y contextual. 

/D�FRSDUHQWDOLGDG�VXSRQH�XQ�YtQFXOR�UHODFLRQDO�±LQWHUDFFLRQDO��FRQVWDQWH��6H�QHJRFLD��VH�GH¿QH�

\� UHGH¿QH�HQ�FDGD�HQFXHQWUR�R� LQWHUFDPELR�GH� LQIRUPDFLyQ��FRQVWLWX\HQGR�XQ�FRQWUDWR� LPSOtFLWR��QR�

escrito, en el que se acuerdan las maneras de relacionarse o de tratarse, así como el reparto de roles 

y funciones respecto a los hijos comunes. Ello exige en algunos momentos hablar de la propia relación 

(meta comunicar), aunque no siempre sea necesario para seguir negociando. (Bolaños, Op.cit).

La custodia compartida sería el natural desenlace de una buena gestión de la parentalidad 

post-divorcio, y no al contrario, custodia compartida como resultado del litigio entre los padres. La 

FXVWRGLD� FRPSDUWLGD� HV� PiV� TXH� XQ� FRQFHSWR� OHJDO�� HV� XQD� ¿ORVRItD� TXH� HVWi� HQ� UHODFLyQ� FRQ� OD�

GH¿QLFLyQ�VRFLDO�TXH�VH�KDFH�GH�OD�PDWHUQLGDG�\�OD�SDWHUQLGDG��\�HQ�FRQVHFXHQFLD�FRQ�OD�IRUPD�FRPR�

ORV�SDGUHV�FRQWLQ~DQ�VXV�UHODFLRQHV�SDWHUQR�¿OLDOHV�GHVSXpV�GHO�GLYRUFLR��3DUWH�GHO�SULQFLSLR�VHJ~Q�HO�

FXDO��HO�GLYRUFLR�SRQH�¿Q�DO�PDWULPRQLR�SHUR�QR�D�ORV�YtQFXORV�GH�SDGUHV�H�KLMRV��5RPHUR���������(VWH�

autor, señala que la custodia compartida supone en los padres separados una predisposición para 

OD�QHJRFLDFLyQ� UHVSHWXRVD�\�ÀXLGD�TXH�SHUPLWH�XQD�DSUR[LPDFLyQ�D� ORV�KLMRV�H[HQWD�GH� WHQVLRQHV�\�

FRQÀLFWRV�VREUHDxDGLGRV��$Vt�SXHV��FRPSDUWLU�OD�SDUHQWDOLGDG�UHTXLHUH�XQD�GHFLVLyQ��

Como lo anota Walsh (2004), la custodia compartida incentiva el compromiso pero requiere un 

DOWR�JUDGR�GH�FRQ¿DQ]D�PXWXD��FRRSHUDFLyQ�\�FRPXQLFDFLyQ��1R�VH�WUDWD�WDQWR�GH�XQD�FDUDFWHUtVWLFD�

implícita en lo nominal, de una etiqueta atributiva, como de una intención conductual dirigida a poner 

en marcha comportamientos colaborativos y prosociales en relación a los hijos comunes (Ajzen, 1991).  

No es fácil ponerla en práctica porque exige una organización compleja: proximidad de la escuela, 

HVSDFLR�VX¿FLHQWH�SDUD�FDGD�XQR�GH�ORV�KLMRV�HQ�ORV�GRV�GRPLFLOLRV��HWF��1R�REVWDQWH��FXDQGR�VH�GDQ�ODV�

FRQGLFLRQHV�RSWLPDV�HQ�OR�UHODFLRQDO�\�HQ�OR�SUiFWLFR��ORV�FRQÀLFWRV�VH�DWHQ~DQ�\D�TXH�OD�UHVSRQVDELOLGDG�

y el afecto se encuentran mejor repartidos (Darchis y Decherf, 2009). 

1.1 Amor y desamor en la pareja: conyugalidad y parentalidad.

Las relaciones de pareja comportan dos dimensiones que la constituyen de manera fundamental, 

OD�FRQ\XJDOLGDG�\�OD�SDUHQWDOLGDG��DPEDV�HQ�PXWXD�LQWHUDFFLyQ�H�LQÀXHQFLDGDV�SRU�HO�WLHPSR�HQ�WUD\HFWRULD�

QDWXUDO�GHO�FLFOR�YLWDO��(VWDV�GLPHQVLRQHV�UHODFLRQDOHV�VRQ�GH�JUDQ�LPSRUWDQFLD�SDUD�GH¿QLU�OD�DWPyVIHUD�

relacional de la familia y, en consecuencia, la personalidad y la salud psicológica de los hijos. 
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Ser conyuges y padres, y el ejercicio de los roles correspondientes, supone en algun grado, dar 

\�UHFLELU�DPRU��(Q�HO�DPRU�FRPR�IHQyPHQR�KXPDQR�D¿UPD�/LQDUHV���������VH�HQFXHQWUDQ�FRPSRQHQWHV�

cognitivos, emocionales y pragmáticos, -lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace-. El amor 

cognitivo incluye la percepción del ser amado, el amor emocional recoge los afectos que la presencia 

GHO�RWUR�PRYLOL]D��\�HO�DPRU�SUDJPiWLFR�UHÀHMD�HO�WUDWR�TXH�VH�GLVSHQVD���

2.2.1 Etapas del amor: Del enamoramiento al litigio.

En el proceso evolutivo de la pareja, es decir en su ciclo vital, distingue Linares (2010) cuatro 

etapas del amor : a) el enamoramiento, b) el amor, c) el desamor y d) el litigio. Las dos primeras son 

prácticamente inevitables, mientras que las otras dos, el desamor y el litigio, pueden o no presentarse 

y en ellas la óptica terapéutica es esencial.

a) El enamoramiento suele presentarse en los primeros momentos del ciclo vital conjugando alegría 

con deseo, excitación y una sensación de bienestar, todo ello en presencia de la persona que lo 

provoca o evocado por su representación mental. Está teñido de emociones positivas, aunque la 

amenaza de la pérdida, o su materialización puede generar afectos como agresividad o depresión. 

b) El amor propiamente dicho es la etapa de plenitud y madurez de la relación de pareja, en la que 

se consolida y se hace compatible con la vida en sociedad y con las actividades creativas. En esta 

etapa, las tormentas emocionales ceden el paso al predominio de los componentes cognitivos del 

amor, y se prepara la pareja para el ejercicio de la parentalidad. 

c) (O�GHVDPRU�HV�HO� UHVXOWDGR�GH�XQD�HYROXFLyQ�QHJDWLYD�GHO�DPRU��+D�DGTXLULGR�VLJQL¿FDQFLD�SRU�

fenómenos como la separación y el divorcio. Si la relación hace crisis y el desamor se instaura, la 

preparación de la separación y el divorcio debería conllevar una reconversión de la conyugalidad 

en post-conyugalidad, con predominio de los componentes pragmáticos del amor, dirigidos 

adecuadamente hacia cuestiones como la división del patrimonio común y la positiva gestión de 

los hijos.

d) El litigio, se presenta solo cuando la relación de pareja no se reformula armoniosamente como 

post-conyugal. En ella predominan los componentes emocionales de signo negativo, si se instala 

una dinámica pleitista, se produce un regreso al clima pasional pero revertido. El odio lo invade 

todo y arrastra cualquier otra vivencia. 

2.2.1.1 Las etapas del amor y los hijos:

La etapa del amor propiamente dicho, reúne las condiciones idóneas para la crianza de los 
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hijos: una buena y serena relación conyugal, exenta de turbulencias permite desarrollar una adecuada 

parentalidad atendiendo a los hijos conforme a sus necesidades. 

Si la pareja conyugal se desliza hacia la etapa del desamor, por el deterioro de la relación se 

DQWLFLSDQ�OD�VHSDUDFLyQ�\�HO�GLYRUFLR��$PDWR�\�.HLWK��������HQ�XQ�PHWD�DQiOLVLV�GH����HVWXGLRV�UHVSHFWR�

de la situación de los niños ante el divorcio de los padres, encontraron que la ausencia de uno de los 

SDGUHV�� OD� GHVYHQWDMD� HFRQyPLFD� \� HO� FRQÀLFWR� IDPLOLDU� SDUHFHQ� VHU� WRGRV� IXHQWHV� GH� VXIULPLHQWR� \�

DIHFWDFLyQ�SVLFROyJLFD�SDUD�ORV�QLxRV��6LQ�HPEDUJR��HO�FRQÀLFWR�HQWUH�ORV�SDGUHV�SRVWHULRU�DO�GLYRUFLR�

\�PDQWHQLGR�HQ�HO�WLHPSR��SXQWXy�VLJQL¿FDWLYDPHQWH��DVRFLDGR�FRQ�XQ�PD\RU�LPSDFWR�QHJDWLYR�HQ�OD�

emocionalidad del niño. 

El deterioro de la relación se convierte pues, en un escenario ideal para conseguir aliados, 

\� ORV� KLMRV� VRQ� ORV� SULPHURV� FDQGLGDWRV�� $XQTXH� VH� SXHGHQ� GHIHQGHU� �PiV� VL� FXHQWDQ� FRQ� ¿JXUDV�

protectoras como abuelos o tíos dispuestos y disponibles), en caso que sucumban a las presiones en el 

juego de alianzas y contra-alianzas de los padres, quedarán triangulados y en consecuencia afectados 

HPRFLRQDOPHQWH�VHJ~Q�HO�JUDGR�HQ�HO�TXH�KD\DQ�VLGR�LQVWUXPHQWDOL]DGRV���/DV�WULDQJXODFLRQHV�D¿UPD�

0DVWURSDROR� �������� VRQ� GLVIXQFLRQDOHV� SRUTXH� LPSLGHQ� OD� UHVROXFLyQ� GHO� FRQÀLFWR� HQ� ORV� DGXOWRV�

involucrando a los hijos, y estos reciben el peso de la infelicidad de los padres, convirtiéndose a menudo 

en portadores del síntoma o en paciente designado. 

Finalmente si en la pareja se instala el litigio –última etapa-, los hijos pueden vivir todo tipo de 

situaciones disfuncionales, en un contexto relacional caótico y dramático con graves consecuencias 

psicológicas. No es raro que aparezcan entonces fenómenos como el SAP “síndrome de alienación 

SDUHQWDO �́�UHIRUPXODGR�SRU�/LQDUHV��������FRPR�3$)�³SUiFWLFDV�DOLHQDGRUDV�IDPLOLDUHV´��FRQVLGHUDQGR�

TXH�� HQ� HO� FRQÀLFWR� SDUWLFLSDQ� DPERV� SURJHQLWRUHV� WULDQJXODQGR�PDQLSXODWRULDPHQWH� ORV� KLMRV�� \� HQ�

RFDVLRQHV� VH� LQYROXFUDQ� RWURV� PLHPEURV� GH� OD� IDPLOLD� TXH� WHQLHQGR� LQÀXHQFLD� VREUH� ORV� QLxRV��

LQFRQFLHQWHPHQWH�IRPHQWDQ�HO�FRQÀLFWR�FRQ�DOLDQ]DV�GLVIXQFLRQDOHV�TXH�GDxDQ�D�ORV�QLxRV��\�UHVXOWDQ�

inútiles en la resolución del litigio.

El sindrome de alienación parental (SAP) propuesto por Gardner en 1985, ha sido ampliamente 

cuestionado primero por carecer de las características clínicas de síndrome, y segundo por emplearse 

legalmente de manera indiscriminada por abogados y padres transmitiendo la idea de que los niños 

“enferman” de SAP, dejando a los jueces atrapados en dilemas más humanos que jurídicos (Giraldo y 

Wild, 2015). En la lógica lineal perversa del SAP, un progenitor programaría una campaña denigratoria 

FRQWUD�HO�RWUR�XVDQGR�DO�KLMR�SDUD�ODQ]DUOH�VX�UDELD��\�D�VX�YH]�HO�VHJXQGR�VH�GH¿QLUtD�\�SRVLFLRQDUtD�

como víctima, demostrando públicamente la maldad del primero.  

6H� WUDWD� PiV� ELHQ�� GH� XQ� MXHJR� VLPpWULFR� UtJLGR� TXH� PDQWLHQH� HO� FRQÀLFWR� HQ� HO� WLHPSR�

con despliegue de armas cada vez más complejas, aunque los actores se sitúan en posiciones 

aparentemente pasivas, en comparación a la agresividad actuada ante el juez interlocutor. El grave 
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FRQÀLFWR�VH�PDQL¿HVWD�EDMR�OD�DSDULHQFLD�GH�OD�LQDFWLYLGDG�³QR�SHOHR�FRQWLJR��QL�VLTXLHUD�WH�KDEOR �́�/D�

pelea profunda de ambos padres no se expresa abiertamente pero está dedicada, es demostrativa 

ante un tercero: los parientes, los amigos, la sociedad, la justicia. (Mastropaolo, Op. Cit).

�������/HDOWDGHV�IDPLOLDUHV�GH�KLMRV�D�SDGUHV�HQ�FRQÀLFWR�

'HVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�GH�OD�IDPLOLD��OD�FRQGXFWD�GHO�QLxR�QR�VROR�HV�UHÀHMR�GH�VXV�FRQÀLFWRV�

LQWUDSVtTXLFRV��VLQR�DGHPiV�GH�VXV�LQWHQWRV�SRU�D\XGDU�D�ORV�SDGUHV���(O�KLMR�LQPHUVR�HQ�ORV�FRQÀLFWRV�

FRQ\XJDOHV�\�SDWHUQRV��HQ�IRUPD�LQFRQFLHQWHPHQWH�OHDO��SHUPLWH�TXH�OR�XVHQ�FRPR�EODQFR���(O�FRQÀLFWR�

SDUHQWDO�� SUHFHGLGR� SRU� GXHORV� QR� HODERUDGRV� \� GL¿FXOWDGHV� GH� XQ� FLHUUH� FRQ\XJDO� GLVIXQFLRQDO��

promueve en los padres comportamientos saboteadores y, como ya se dijo antes, triangulaciones 

en la búsqueda de alianzas o coaliciones con los hijos. Ello genera cambios jerárquicos en la familia, 

FUHDQGR�FRPR�FRQVHFXHQFLD�WUDXPiWLFRV�FRQÀLFWRV�GH�OHDOWDGHV�HQ�ORV�KLMRV��

Lealtad en terapia familiar, se puede comprender como el sentimiento de unidad y compromiso 

que agrupa necesidades, expectativas, exigencias y límites, así como los pensamientos, sentimientos y 

PRWLYDFLRQHV�GH�FDGD�XQR�GH�ORV�PLHPEURV�GH�OD�IDPLOLD���6H�FRPSUHQGH�WDPELpQ��FRPR�OD�LPSRUWDQFLD��

la necesidad y el deseo humano de justicia. Puede entenderse  además la lealtad familiar, como la 

expectativa de adhesión a las reglas, bajo la amenaza implícita de castigo o expulsión si se transgreden. 

La lealtad es fundamental para comprender la delegación, en la cual se le entregan a los hijos misiones 

que cumplir, para satisfacer necesidades de los padres. Ello se vuelve problemático sobre todo, cuando 

las exigencias no son apropiadas para la edad del hijo, cuando superan o contradicen las necesidades 

GHO�PLVPR�� R� FXDQGR� KD\� GL¿FXOWDGHV� FRPR� FRQVHFXHQFLD� GH� OD� H[SRVLFLyQ� D� FRQÀLFWRV� TXH� GLFKD�

delegación impone.

(Q�HVH�VHQWLGR��D¿UPD�%RODxRV��������TXH�HQ�OD�OXFKD�GH�ORV�SDGUHV��ORV�QLxRV�UHFLEHQ�HQFDUJRV�

misiones habitualmente encubiertas, para acercarse a una u otra posición. Si no toman partido se 

sienten desleales con ambos progenitores, pero lo si lo hacen sentirán que traicionan a uno de los 

dos.  En tales casos los sentimientos naturales del niño, pueden llevarle a querer proteger a uno –para 

el niño el mas vulnerable- y mostrar rechazo al otro padre quien aparentemente es el responsable de 

OD�UXSWXUD�GH�OD�UHODFLyQ�FRQ\XJDO��HO�TXH�VH�IXH��HO�TXH�KD�HMHUFLGR�PHQRU�H¿FDFLD��HO�TXH�HVWi�PHQRV�

presente).

5HVSHFWR�GH�OD�OHDOWDG�GH�ORV�QLxRV�D�ORV�SDGUHV�%RV]RUPHQJ\�1DJ\�\�6SDUN�D¿UPDQ�

“En los sistemas familiares patogénicos los niños son utilizados  como objetos sobre 

los cuales los padres proyectan muchos sentimientos concientes e inconcientes. De este 

modo los niños se perciben como fuentes de fuerza dadora de vida: como objetos de lealtad o 

deslealtad.  Ellos pueden  verse atrapados en una lucha de poder entre los padres, e incluso 
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entre los progenitores y su familia de origen.  Los niños pueden ser percibidos como estímulos 

JHQHUDGRUHV�GH�FRQÀLFWRV��HQ�TXLHQHV�UHFDH�OD�FXOSD��$GHPiV�SXHGHQ�VHU�YLYLGRV�FRPR�IXHQWHV�

de dependencia  inductores de rechazo, del mismo modo en que los padres también pueden 

haberse sentido rechazados. No obstante, los niños continúan  eternamente leales.  Puede 

parecer que sus padres los explotan, pero en determinado nivel , los pequeños (llevados por la 

lealtad) en forma inconciente satisfacen la necesidad paterna de explotación”. (Boszormengy-

Nagy y Spark,  2008. Pág. 297).

3. La Terapia de Padres Separados

La terapia de padres separados es una forma de terapia en pareja, que surge de la experiencia 

clínica de la autora del artículo, en su trabajo por más de 18 años, en el centro clínico psicoterapéutico 

“Fundaterapia” de Bogotá, Colombia. El centro recibe derivaciones de los servicios sociales y de justicia 

±MX]JDGRV�\�FRPLVDUtDV�GH�IDPLOLD���&DVRV�GH�VHSDUDFLyQ�\�GLYRUFLR�FRQÀLFWLYR��\�FDVRV�GH�IDPLOLD�FRQ�

diversas problemáticas, la mayoría centradas en la pareja y los hijos.

3.1. La mediación desde el vínculo:

El modelo relacional simbólico de mediación (MRS) de Cigoli y cols. en Milán (Italia), plantea 

HO�FRQFHSWR�³YtQFXOR´�GHVGH�GRV�HMHV�XQR�DIHFWLYR�\�RWUR�pWLFR��/D�PHGLDFLyQ�VLJQL¿FD�SDUD�HO�HTXLSR�

GHO�056�GH�0LOiQ��LQWHUYHQLU�HO�FRQÀLFWR�GH�OD�SDUHMD�SDUHQWDO��SDUD�UHVWLWXLU�OD�FRQ¿DQ]D�\�OD�HVSHUDQ]D�

como pilares fundamentales del trabajo de reconstrucción de los vínculos. Entienden el vínculo como 

XQD�IRUPD�GH�UHODFLyQ�TXH�LQFOX\H�OR�VLPEyOLFR��\D�TXH�SHUPLWH�LQWXLU�TXH�DTXHOOR�TXH�HV�VLJQL¿FDWLYR�HQ�

XQ�FRQÀLFWR�YD�PiV�DOOi�GHO�VLPSOH�LQWHUpV�SRU�REWHQHU�DOJR��SDUD�VHU�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�DTXHOOR�TXH�

HVWi�HQ�MXHJR�HQ�HVWH�FRQÀLFWR��(VWR�PHGLDGR�SRU�OD�QRFLyQ�GH�FRQ¿DQ]D��HVSHUDQ]D��MXVWLFLD�\�OHDOWDG�

como principios reguladores de esta interacción. (Restrepo y Campos, 2008 ).

3.2. La psicoeducación como estrategia terapéutica: El cuidado de los vínculos.

Se entiende por psicoeducación al proceso que permite brindar a los consultantes la posibilidad 

GH�GHVDUUROODU��\�IRUWDOHFHU�VXV�FDSDFLGDGHV�SDUD�DIURQWDU�ODV�GLYHUVDV�VLWXDFLRQHV�GH�FRQÀLFWR�GH�XQ�

modo más funcional. Cuando se usa la psicoeducación en la terapia de padres separados se busca, 

IRPHQWDU�OD�FXLGDGR�GH�ORV�YtQFXORV�LGHQWL¿FDQGR�FRQ�PD\RU�HQWHQGLPLHQWR�\�FODULGDG�HO�FRQÀLFWR�FRPR�

relacional, y gestionando mejor las emociones negativas individuales.

/D�SVLFRHGXFDFLyQ�H¿FD]�YD�PXFKR�PiV�DOOi�GH�OD�LQIRUPDFLyQ��$VSLUD�D�PRGL¿FDU�DFWLWXGHV�R�
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conductas para lograr una mejor adaptación mediante cambios en la cotidianidad, y en los pensamientos 

DFHUFD� GHO� SUREOHPD�� /D� SVLFRHGXFDFLyQ� QR� UHVXHOYH� HO� FRQÀLFWR�� SHUR� FXUD� OD� LQFRPSUHQVLyQ�� HO�

reproche,

OD�FXOSD�\� OD� LQGHIHQVLyQ�DSUHQGLGD��D�PHQXGR�DVRFLDGRV�DO�PDQWHQLPLHQWR�GHO�FRQÀLFWR�SRU�

los intentos de solución que la pareja ha usado, y no han sido exitosos. La psicoeducación facilita 

la reconstrucción del vínculo, porque sustituye la culpa por la responsabilidad, la indefensión por la 

proactividad, y la negación por la integración.

Así pues, se ha de psicoeducar a la pareja en: a) los aspectos relacionales-comunicacionales 

como ex cónyuges, b) la gestión de la colaboración y cooperación para con los niños y, c) ser 

competentes cubriendo las necesidades de afecto y de protección a los hijos. La educación de un niño 

depende de los procesos relacionales, especialmente del tipo de vinculación emocional entre padres e 

hijos. Los niños que se sienten queridos y bien tratados, aprenden a ser educados con y para alguien 

�%DUXG\�\�'DQWDJQDQ��������&\UXOQLN���������

Esquema de la terapia de padres separados

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TERAPIA DE PADRES SEPARADOS 

SENTIMIENTO DE 
PERDIDA  SOLICITUD DE 

INTERVENCIÓN 
PRECEDIDA DE 

ORDEN JUDICIAL 

¿QUE HAY?  

Se ancla la lucha.  

 

La pareja se simetriza 
Ambos creen tener la razón 
¡AMBOS QUIEREN GANAR! 
 

 
 

 

Demandas difusas o no hay 
demanda. 

Demandas que se diluyen en la 
circunstancialidad del conflicto 

parental cotidiano 
 

 
 

 
El día que me hizo…  
El día que no llegó a… 
El día que en el colegio  
 
dijeron… 
 

 
 
 
 

 

Mutua acusación/descalificación 

ES NECESARIO 
Focalizar y construir 
conjuntamente una demanda 
posible de ser intervenida. 
 

 
 
 
 

 

PRIMER Y FUNDAMENTAL ACUERDO 
ESTAR DE ACUERDO EN QUERER ESTAR DE ACUERDO 

Aceptación por ambos miembros de la pareja del contrato terapéutico:  
Características, objetivos, convocatorias, duración. 
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*UD¿FR����3UHOLPLQDUHV��$O�LQLFLDU�OD�WHUDSLD

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TERAPIA DE PADRES SEPARADOS 
Terapia en pareja basada en los vínculos 

CONSTRUCCIÓN  
A PARTIR  DEL VÍNCULO AMOROSO 

QUE HUBO 
 

LA TENSIÓN 
PARENTAL SE 

REDIRIGE 

FORMATO  
TERAPIA DE PADRES 

SEPARADOS 
 

Premisa Básica: 
“Porque alguna vez se 
amaron o al menos no 

se odiaban”. 
 

Búsqueda de sentido: 
El amor compartido por los hijos 

con visión propositiva 
 
 

 

Reconstrucción de los 
vínculos familiares 
 PADRES E HIJOS. 

 
 
 
 
 

 

Etapa I. Sesiones iniciales   
1 o 2 conjuntas y, entre 1 y 3 
individuales. 
Etapa II. Sesiones conjuntas 
hasta cerrar (aprox. 8) 

 

META 

OBJETIVOS OBJETIVOS 

Trabajar el duelo por la pérdida 
del vínculo conyugal. 
Trabajar en procesos de perdón 
mutuo en la pareja. 
Gestionar mejor las emociones 
negativas. 
Valorar / validar al otro en su 
papel de padre/esposo y 
madre/esposa. 
Facilitar en la pareja la 
comprensión de su conflicto 
como relacional. 
Desarrollar metacomunicación. 
Ratificar en la terapia las 
decisiones judiciales trabajando 
con la ruptura vincular. 
 

 

Proteger a los hijos de maltrato 
psicológico, por el conflicto 
intraparental.  
Destriangular a los hijos del 
conflicto parental. 
Regenerar vínculos para el 
ejercicio parental.  
Fortalecer la relación parental 
(cooperación). 
Hacer prevención 
intergeneracional. 
 
 
 
 

Mejorar la vida familiar 
Relación adecuada "cordial" entre los 

padres. 
Lograr acuerdos y colaborativamente 

ABANDONAR/TERMINAR  EL LITIGIO 
 
 

 
 

MEDIACION EN ZONA DE 
TERAPIA 

Fomentar buenas prácticas 
comunicacionales. 
Fortalecer el vínculo entre 
hermanos (subsistema fraterno) 
Promover y facilitar las 
negociaciones. 
Psicoeducar para el ejercicio de 
la postconyugalidad. 
Psicoeducar para el ejercicio 
del régimen de visitas, o de la 
custodia compartida. 
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*UD¿FR����3URFHGLPLHQWRV�\�HVWUDWHJLDV�WHUDSpXWLFDV�

Tabla 1. Aplicación excepciones en la terapia de padres separados

preguntas frecuentes
respuesta

detalles

¢\�VL�DOJXQR�QR�TXLHUH�HQ�SDUHMD"�
premisa: 

las derivaciones de justicia se 

deben atender. 

porque los pacientes 

están obligados a realizar 

la terapia.

porque los terapeutas al 

aceptar el caso, están 

obligados a dar informe de 

resultados al juez. 

¢\�VL�QR�VH�KDEODQ"

la indicación a quien realiza el 

primer contacto (telefónico), es 

que ambos deben asistir a la 

primera cita.

si no fuera posible que 

acudan ambos a la prim-

era consulta, se realiza in-

dividual, con quien solicita 

la cita, y la/el terapeuta, 

luego personalmente con-

tacta al otro miembro.

¿y si en pareja legalmente no fuera 

YLDEOH"

casos derechos de las mujeres por 

violencia doméstica con medidas 

judiciales de protección:

ej. alejamiento. 

se realiza terapia individual con 

cada miembro de la pareja, con 

terapeutas distintos, ambos 

miembros del equipo de terapia.

trabajando en equipo estra-

tégicamente.

cada terapeuta hace 

terapia a su paciente. 

ambas terapias con el 

mismo objetivo conjunto:  

elaborar el duelo por la 

pérdida, gestionar mejor 

las emociones negativas y 

colaborativamente lograr 

acuerdos parentales sin 

litigio. 

se realiza únicamente con 

el acuerdo de la pareja 

y aceptación del juez o 

comisario, de concluir la 

terapia de padres sepa-

rados con sesiones en 

pareja, realizadas con los 

dos terapeutas.
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dra.

¢FXDQGR�YLHQHQ�ORV�QLxRV"�

«�TXLHUR�TXH�ORV�DQDOLFH

el modelo prevé intervención 

con los niños, solo después de 

varias sesiones con los padres.

objetivos:

conocer los niños y abrir el foco 

para continuar la terapia con los 

padres.

destriangular a los niños y sac-

DUORV�GHO�FRQÀLFWR�

fortalecer el vínculo entre her-

manos.

a los padres se les comu-

nican los objetivos, y se 

les anticipa que:

no se harán valoraciones 

psicológicas.

no se examinará a los 

niños.

no se darán informes del 

niño.

¿el modelo de terapia de padres 

separados sirve en todos los casos 

GH�GLYRUFLR�FRQÀLFWLYR"

el modelo es generoso en el 

tipo de casos, aunque se ha de 

usar solo en casos comunes. 

no en casos de abuso 

sexual 

no en situaciones legales 

que impidan judicialmente 

relacionar a los niños con 

padre/madre

Un caso

José y Luisa, ambos de Bogotá se conocieron en Manizales, el con 24 años y ella con 21.  Fueron 

allí, José porque estudiaba Odontología y realizaba su año rural, y Luisa que radicaba en Sogamoso 

GRQGH�YLYtD� WRGD�VX� IDPLOLD��SRUTXH�HOLJLy�D�0DQL]DOHV�SDUD�HVWXGLDU� OR�TXH�TXHUtD�� ,QVWUXPHQWDFLyQ�

Quirúrgica. En Manizales estaban los dos muy solos, lejos de sus familias, lejos de sus amigos mas 

íntimos. En una reunión de amigos comunes los presentaron, y desde entonces estuvieron juntos y se 

amaron.  Primero fueron novios, luego se fueron a vivir juntos, y con el embarazo de su pequeña Lu, 

decidieron casarse. Siempre juntos, siempre a gusto. Las naturales y esperables diferencias de pareja, 

HQ�0DQL]DOHV�ODV�VXSHUDURQ�VLQ�GL¿FXOWDG���

Terminados los estudios regresaron a Bogotá, y se acomodaron en casa de los padres de 

José.  La casa era enteramente para ellos. Los padres de José vivían en los Estados Unidos y aunque 

visitaban Bogotá, y llegaban a quedarse en su propia casa, eso solo ocurría unas tres veces al año. 

José continuó estudiando apoyado económicamente por sus padres, se especializaba en Ortodoncia.  

Luisa en cambio, terminados sus estudios se sintió preparada para trabajar, y eso hizo. El trabajo que 
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HVFRJLy�� IXH�FRPR�LQVWUXPHQWDGRUD� LQGHSHQGLHQWH��(OOR� OH�VLJQL¿FDED�WHQHU�FLUXJtDV�D�SHGLGR�GH� ORV�

cirujanos, con lo cual sus horarios eran inciertos, unas veces temprano en la mañana, otras veces 

tarde en la noche.

/D� SHTXHxD� /X� FUHFtD�� \� VH� GHVDUUROODED� ItVLFD� \� SVLFROyJLFDPHQWH� VLQ� GL¿FXOWDG�� � -RVp� \�

Luisa se repartían el cuidado de la niña, y se las apañaban para estar siempre alguno al tanto de sus 

necesidades: ambos eran buenos padres.  La pareja en cambio, poco a poco se iba deteriorando. Luisa 

seguía trabajando, y José estudiando. 

Para ese momento, ya la pequeña Lu tenia 4 años, y  José reclamaba a Luisa más atención 

y cuidados a él y a la niña. No aceptaba que trabajara hasta tarde y que llegara a su casa a las 11 

o 12 de la noche. Luisa por su parte reclamaba a José más implicación, más apoyo emocional, y 

más compromiso económico. No soportaba vivir de los padres de su marido, que por cierto, habían 

regresado a vivir a Bogotá y se instalaron de nuevo en la casa familiar.  

 José estaba en su casa con sus padres, a los que sentía les debía lealtad. Luisa en cambio 

estaba en casa ajena, sin el esposo del principio, sin sentir apoyo emocional.  José se refugió en 

sus padres, Luisa se refugio en el trabajo. La pareja hizo crisis con la sobre-involucración del suegro 

de Luisa en la relación. José no sabía que hacer, amaba a Luisa pero no estaba seguro de ella, su 

comportamiento no era el que él, y todos en su familia esperaban de una buena esposa y madre.    

 Un día tarde en la noche, hacia la 12:30 al llegar Luisa a casa, cansada de trabajar después de 

un día con varias cirugías, se encontró con un esposo y un suegro reclamándole por su comportamiento 

y la hora de llegar. Hubo una gresca familiar con maltrato verbal. El padre de José echó de su casa a 

Luisa, quien enfrentó sola la soledad de la calle a las 2 de la madrugada, y con su familia a 4 horas de 

camino. 

(VH�IXH�HO�¿QDO�GHO�PDWULPRQLR�GH�-RVp�\�/XLVD��\�HO�LQLFLR�GH�XQD�VHSDUDFLyQ�FRQÀLFWLYD��FRQ�XQ�

divorcio en litigio por la custodia de la pequeña Lu.

'H¿QLFLyQ�GHO�FDVR�

1. José y Luisa llegan a terapia en Fundaterapia, derivados de un Juzgado de Familia de Bogotá. La 

Juez de familia decidió un divorcio litigioso, entregando la custodia a la madre -Luisa-, y ordenó la 

“terapia de padres separados de Fundaterapia”. 

2. Luisa (29) Instrumentadora Quirúrgica y José (32) Ortodoncista. 

3. Una hija Lu (6 años).

4. José y Luisa no tenían comunicación directa entre ellos. Cumplían el régimen de visitas ordenado 

por la Juez, haciéndose mutuamente trampas simétricas dañinas para la niña.

5. 3URFHVR�GH�LQGLYLGXDFLyQ�GH�-RVp�GH¿FLHQWH�H�LQVX¿FLHQWH�

6. Imaginarios culturales distintos respecto del concepto de familia, y de ser buena esposa y madre.

7. 'L¿FXOWDGHV�HQ�DMXVWHV�D�FLFOR�YLWDO�GH�OD�SDUHMD��WUiQVLWR�GH�FRQ\XJDOLGDG�D�SDUHQWDOLGDG�
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8. &RQÀLFWR�GH�OHDOWDGHV�GH�-RVp��UHVSHFWR�D�VX�IDPLOLD�GH�RULJHQ�HQ�HVSHFLDO�FRQ�HO�SDGUH�

9. 5HODFLRQHV�FRQÀLFWLYDV�HQWUH�/XLVD�\�OD�IDPLOLD�GH�RULJHQ�GH�-RVp�

10. Duelo no elaborado por la pérdida de la pareja, especialmente por José.

11. Revinculaciones difíciles.

12. Vínculos estropeados por el maltrato verbal y el desamor.

Proceso de terapia:

A la primera sesión acude sola Luisa, con la orden del Juzgado.  Se realiza la sesión en 

solitario dado que entre la pareja no había comunicación.  La terapeuta luego de la sesión, contacta 

directamente a José, quien acepta asistir y realizar la terapia conforme lo ha ordenado la juez “terapia 

de padres separados”. A partir de allí se siguió el modelo de terapia de padres separados, haciendo 

énfasis en el amor incondicional y compartido hacia Lu, y en la reconstrucción del vínculo como padres, 

partiendo de la bonita y buena historia de la pareja.

En la antepenúltima sesión, se realizó sesión con la pequeña Lu, y sus padres, para ese momento 

FRQ�OD�UHODFLyQ�PDV�ÀXLGD�\�PHMRUDQGR���/D�VHVLyQ�IXH�PX\�LQWHQVD��GDGR�TXH�HUD�OD�SULPHUD�FRQ�OD�

niña, y porque se presentaron situaciones importantes, en especial en lo referente a informaciones 

desconocidas por la psicoterapeuta, que al trabajarlas terapéuticamente en esa sesión, señalaron la 

cercanía del cierre de la terapia.

Se incluyen apartados de la sesión y comentarios.

T: terapeuta – H: hija Lu – M: madre Luisa – P: padre José.

>«@

7��%XHQR�SXHV�¢VDEHV�TXH�/X"�\R�KH�HVWDGR�KDEODQGR�FRQ�WXV�SDSiV��(OORV�KDQ�YHQLGR�DTXt��ORV�

conozco por eso. Me han hablado mucho mucho de ti, que te quieren mucho, que eres una niña muy 

especial, que eres cariñosa, que eres juiciosa. Los dos dicen lo mismo, porque yo he hablado tanto 

FRQ�PDPL�FRPR�FRQ�SDSL��\�WDPELpQ�KDQ�YHQLGR�ORV�GRV�\�¢W~�VDEHV�D�TXp�YLHQHQ"�¢D�TXH�YLHQHQ�HOORV�

DTXt"

H: Haaa.. a hablar.

7��¢'H�TXp"

+��<R�QR�Vp�

7��¢7~�OH�KDV�H[SOLFDGR"��VH�GLULJH�D�OD�PDGUH�

M: Sí, yo te he explicado.

T: Recuérdale a Lu que le has dicho.

M: Estamos aquí para mejorar la comunicación entre los papitos. 

7��$MD���DVLHQWH�\�SUHJXQWD�D�OD�KLMD��¢$�WL�WH�JXVWDUtD�TXH�HVR�RFXUULHUD"�4XH�HOORV�VH�HQWHQGLHUDQ�
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PHMRU"��¢3RUTXH�KDVWD�DKRUD�TXH�KD�SDVDGR"

H: (Asiente, mira a la madre)

0��&XHQWD�DPRU«�1R�PH�PLUHV�D�PL�\R�QR�HVWR\��VH�WDSD�OD�FDUD�FRQ�ODV�PDQRV�

3��+DEOD�/X��/LVWR«

0��$\HU�PH�GLMR«�<R�OH�GLMH��YDPRV�D�OD�FLWD�UHFXpUGDWH�TXH�WHQHPRV�OD�FLWD�HO�YLHUQHV�«�\�PH�

GLMR«�£<�VL�PH�YDQ�D�SUHJXQWDU�DOJR�XVWHGHV�GRV�VH�VH�VDOHQ�

7��££�$K�SHUIHFWR�£���6L��¢/RV�VDFDPRV"��VRQUtH��XQ�SRTXLWR�\�KDEODPRV���£�4XH�QR�HVWpQ�£

H: Asiente con la cabeza.

7��9DOH��SHUIHFWR�HQWRQFHV�PH�TXHGR�XQ�UDWR�FRQ�/X��¢/HV�SDUHFH"�

0��6L"

P: Si, vale 

P y M: (salen de la sala)

La terapeuta busca saber qué le han transmitido los padres a la niña, y de que manera.  Esto es 

importante para evaluar el progreso de los padres, y también para valorar el peso que los consultantes 

dan al proceso de terapia. Se evidencia un adecuado manejo sobre todo visible por parte de la madre, 

y un positivo anclaje terapéutico en la pareja. 

>«@

7��¢&XpQWDPH�TXH�KDFHQ�ORV�GRPLQJRV"��¢4Xp�KDFHV�W~�XQ�GRPLQJR�TXH�HVWiV�FRQ�WX�SDSL"

H: Monto a caballo

7��¢0RQWDV�D�FDEDOOR"�¢'yQGH"�

+��(Q«

7��¢(V�XQ�FDEDOOR�GH�YHUGDG�R�XQ�FDEDOOR�GH�MXJXHWH"

+��£'H�YHUGDG�

7��'H�YHUGDG��£$K�TXH�PDUDYLOOD���&DGD�YH]�TXH�YDV�FRQ�WX�SDSL�YDV�D�PRQWDU�HQ�XQ�FDEDOOR��

¢'yQGH�WLHQHQ��HV�XQD�¿QFD�R�SRU�TXp�PRQWDV�HQ�FDEDOOR"

H: Porque estoy en clases.  

7��¢(VWDV�HQ�FODVHV�GH�FDEDOOR��GH�HTXLWDFLyQ"�

H: Ujum

7��$\�QR�VDEtD��HOORV�QR�PH�KDEtDQ�FRQWDGR��'HVGH�FXDQWR�KDFH�¢+DFH�UDWR"

H: Umm desde los cuatro años. 

T: Wao, ya tienes seis, ósea que hace dos que vas a caballo y ¿cuándo estas con tu mami 

WDPELpQ�YDV�D�FDEDOOR"

H: Umm (niega con la cabeza)

7��ÏVHD�FXDQGR�HVWDV�FRQ�WX�SDSL�YDV�D�FDEDOOR��<�FXDQGR�HVWiV�FRQ�WX�PDPL�QR�YDV�D�FDEDOOR�

H: Ujum
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7��¢<�VDEHV�SRU�TXp�FXDQGR�HVWiV�FRQ�WX�PDPL�QR�YDV"

H: Hm porque, queda lejos.

T: Queda lejos 

H: Si, en Sopó.

H: Si, pero de pronto estos días me toca ir porque tengo un concurso

7���$VRPEUR��¢7LHQHV�XQ�FRQFXUVR"�£4XH�ELHQ��

H: Aja, me gané una primera medalla. Sigo con la segunda. 

7��$K��\�FXDQGR�WH�JDQDV�HVDV�PHGDOODV�¢4XLpQ�HVWD�DKt�FRQWLJR��W~�SDSL"

H: Si

7��¢$�YHFHV�WX�PDPL�WDPELpQ�HVWi"�«

H: Pero mi mami casi no.. Casi no ha ido.

7��&DVL�QR�KD�LGR«�¢<�D�WL�WH�JXVWDUtD�TXH�HOOD�IXHUD"

H: Si

7��<�¢6DEHV�SRUTXH�FDVL�QR�KD�LGR"

H: Es que no tiene tiempo ni los sábados.

T: No tiene tiempo ni los sábados.

H: Asiente 

Esta es una información que la terapeuta no conocía.  Luego la retomará cuando ingresen los 

padres al consultorio, para cuestionar que no se hubiera trabajado este tema, e introducir la expectativa 

de Lu, de que su madre esté en las competencias de equitación.

>«@

7��<D��¢5HFXHUGDV�TXH�WH�GLMR�WX�PDPi�D�TXH�YHQtDV"��$�HVWR��D�KDEODU«�%XHQR�VL�WX�TXLVLHUDV�

GHFLUOH�DOJR�D�WXV�SDSLV�D�ORV�GRV��\�TXLHUHV�TXH�\R�VH�ORV�GLJD�¢4XH�OHV�GLUtDV"

H: Que los quiero.

7��4XH�ORV�TXLHUHV�PX\�ELHQ��OHV�GLUp�TXH�ORV�TXLHUHV��¢4XHp�PiV"

+��<D�

7��¢4XLHUHV�TXH�OR�GLJD�\R��R�TXLHUHV�GHFtUVHOR�W~"

H: Tu

7��¢<R"�%XHQR��¢3HUR�VRODPHQWH�HVR"�<�TXH�RWUD�FRVD��SHQVHPRV��SHQVHPRV��7X�GLFHV�TXH�

KDQ�PHMRUDGR�TXH�WX�SDSi�\D�QR� OH�KDEOD�WDQ�GXUR�D�WX�PDPi��<D�QR�HVWiV�HQ�GRV��VLQR�HQ�

un solo colegio y eso te gusta. Porque antes ellos no se ponían de acuerdo en cual colegio 

¢9HUGDG"�$KRUD�\D�VH�SXVLHURQ�GH�DFXHUGR�HQ�XQ�VROR�FROHJLR��<�WDPELpQ�\D�VH�SXVLHURQ�GH�

DFXHUGR�HQ�HO�QXHYR�FROHJLR�TXH�TXLHUHQ�TXH�HVWpV�HO�DxR�HQWUDQWH«�¢$�WL�WH�JXVWD�TXH�HOORV�

HVWpQ�GH�DFXHUGR�HQ�WXV�FRVDV"�

/D�SDUHMD�DWUDSDGD�VLPpWULFDPHQWH�HQ�HO�FRQÀLFWR��WHQtDQ�SUiFWLFDV�H[WUHPDV�GDxLQDV�SDUD�OD�
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niña, como matricular a la pequeña Lu simultáneamente en dos (2) jardines de niños, en el que cada 

uno creía estaba mejor. A uno iba una semana y al otro la siguiente semana. 

>«@

H: Ah

7��<D��UtH�«�<�HVWH�QXHYR�FROHJLR�GRQGH�YDV�D�LU�¢4XLHQ�OR�HVFRJLy"

H: Los dos. 

T: Los dos

H: Porque había uno que era muy caro, pero era muy bonito. 

T: Pero estaba muy caro. 

+��<�HQ�3DWULRWDV�KDEtD�XQDV�RSFLRQHV�TXH�GLMHURQ�ODV�SURIHVRUDV��

T: Umm (Asiente atenta)

H: Entonces no quisimos ninguna, fuimos a averiguar en Oxford, y otro que no me acuerdo. 

Nótese que la niña habla en plural -de nosotros-. Esto deja ver que ha participado en las 

decisiones, y también que ha estado presente cuando los padres hablan de temas que a ella 

le competen.

�>«@

7��¢$K�ELHQ�QR"�4Xp�EXHQR�¢(QWRQFHV��KDFHPRV�VHJXLU�D�WXV�SDSLV"

H: Si 

7��¢6L"�%XHQR��~OWLPD�RSRUWXQLGDG��¢4XH�PiV�OHV�GHFLPRV"�

H: Nada más. 

7��/HV�GLJR�TXH�W~�ORV�TXLHUHV��¢6H�ORV�TXLHUHV�GHFLU�WX"�¢2�OHV�GLJR�\R"�

H: Tu

Ingresan los padres:

7���6RQUtH��%XHQR�SXHV�HQWRQFHV«�/X�PH�UHFRUGy�TXH�DQWHV�HVWDED�HQ�GRV�FROHJLRV�

P: Ujum

7��(Q�3DWULRWDV�\��/X«�VH�PH�ROYLGR�HO�RWUR�

+��<�1XHYR�5HLQR

7��<�1XHYR�5HLQR��4XH�SULPHUR�HVWDED�HQ�GRV�FROHJLRV��3DWULRWDV�\�1XHYR�5HLQR��XQD�VHPDQD�

HQ�XQR�\�RWUD�VHPDQD�HQ�HO�RWUR�«<�TXH�HVWH�GRQGH�HVWi�DKRUD�OH�JXVWD�PiV��/H�JXVWD�PiV�

HVWDU�HQ�XQR�VROR��SRUTXH�HUD�FDQVDGR�LU�D�GRV�¢&LHUWR"

H: (asiente y sonríe)

T: Era cansado porque tenía que ir, tenía que venir por la noche, y era muy cansado. En cambio 

a uno solo pues está menos cansado. Además allí en este, tiene una mejor amiga, que se llama 

¢FyPR"

H: Vanesa
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Los padres al ingresar de nuevo al consultorio se encuentran expectantes.  Por tanto, primero 

es necesario y considerado con los padres “informarlos” acerca de lo tratado con Lu, y segundo, 

LPSRUWDQWH� OD� LQIRUPDFLyQ� VHU� XVDGD� WHUDSpXWLFDPHQWH�SDUD� UHHVWUXFWXUDU�� D¿DQ]DU�� \� FRQVROLGDU� ORV�

cambios.

>«@

T: (sonríe) Bueno, Lu me contó algo que yo no sabía, que ella monta a caballo.

M: Ah, si. 

3��6LL��HOOD�PRQWD�FDEDOOR�\�PRQWD��£V~SHU�ELHQ��

7��<R�QR�VDEtD��\R�QR�VDEtD�TXH�HOOD�PRQWDED�FDEDOOOR«

M: Si, este año entró. 

7��<�HQWRQFHV�HOOD�PH�FXHQWD�TXH�YD�FDGD����GtDV�D�PRQWDU�D�FDEDOOR���6H�YD�FRQWLJR��PLUD�DO�

SDGUH��WX�OD�OOHYDV�«

P: Si

7��<�WDPELpQ�KDEODPRV�GH�SRU�TXp�FDGD����GtDV��HQWRQFHV�HOOD�PH�H[SOLFD�TXH�HV�FXDQGR�HVWi�

contigo (mira al padre). 

T: Mirando a la niña la terapeuta le dice ¿Lu, tú quieres ir a montar, quieres ir cada 8 días a los 

FDEDOORV"

H: Siiii 

7�� $XQTXH� /X«�'LFH� TXH� D� YHFHV� HV� DOJR� FDQVDGR�� SRUTXH� WRGRV� ORV� GRPLQJRV� WRGRV� ORV�

GRPLQJRV�VH�FDQVDUtD«�

3��+XP���GXGD��3RU�ODV�SLHUQLWDV�«

7��¢3RU�ODV�SLHUQLWDV"�

3��(OOD�\D�VDEH�GHO�WHPD��HOOD�\D�HV�XQD�H[SHUWD�HOOD�\D�JDORSD��VDOWD«

7��¢'yQGH�HV"�¢(Q�6RSy"�¢(Q�TXH�SDUWH"

P: Ehhh

H: En Sopó (susurra al padre)

3��¢4Xp"�«

T: En Sopó me dijo ella.  

M: Si, yo no conozco el lugar.

7��<�WDPELpQ�PH�FRQWy�/X��TXH�KD�JDQDGR�YDULDV�FRVDV��TXH�OH�KDQ�GDGR�SUHPLRV�

H: Medallas 

P: Si, ha ganado varias competencias. 

H: Una competencia (señala uno con la mano)

7��8QD�FRPSHWHQFLD�«�&XDQGR�KD\�FRPSHWHQFLDV�/X��¢&XiQGR�KD\�FRPSHWHQFLDV�WH�JXVWDUtD�

TXH�WX�PDPL�IXHUD"
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H: Sii

M: Claro, obvio. 

7��¢<�D�WL�WH�JXVWDUtD�LU"��SUHJXQWD�D�OD�PDGUH�

0��6L��£FODUR��

7��¢<�D�WL�-RVp"��WH�JXVWDUtD�TXH�/XLVD�HVWXYLHUD�FXDQGR�KD\�FRPSHWHQFLDV�\�/X�SDUWLFLSD"

P: (Ríe pero no responde) 

La terapeuta introduce el tema novedoso, y hace uso de los contenidos para evaluar la 

relación.  La expectativa de Lu, es compartida por la madre.  El padre siente el espacio de las clases 

de equitación como suyo, con lo cual es esperable que se resista a ceder en un aspecto vital para el –la 

relación intima con Lu, donde no participe la madre-.

M: (Lo mira)

H: “El gusano dentro de la boca del pollito”

8QD�SUHFLRVD�PHWiIRUD�GH�OR�TXH�VLJQL¿FD�SDUD�OD�QLxD�HO�VLOHQFLR�GHO�SDGUH��

–Lu desde el inicio de la sesión, en el consultorio ha estado jugando con una gallina de tela que 

tiene huevos, pollitos, mariposas y gusanos.–

3��3XHVVVV���£%XHQR��

H: Pollitooo 

M: (Rie)

3��3XHV�DTXt�\D�HQ�HVWH�PRPHQWR«�SXHV�«�

7��(VR�OR�KDEODPRV�OXHJR«¢�'H�DFXHUGR"

P: Sii

M: Sii

7��/XHJR�KDEUiQ�FRVDV�TXH�KDEOHPRV�HQWUH�QRVRWURV«�HQWUH�XVWHGHV�GRV�

P: Eso si mejor (Rie)

>«@

7��%XHQR�RWUD�FRVD��<R�OH�GLMH�D�/X��YDPRV�D�HQWUDU�FRQ�ORV�SDSiV�WDPELpQ��SDUD�TXH�KDEOHPRV�

del colegio. Del colegio donde vas a estar el año entrante. Ella no se acordó cómo se llamaba, 

pero ella sabe que lo eligieron entre ustedes dos. 

0��6LL«

T: Ella sabe que ese colegio los dos lo eligieron, que tenían varias opciones, que había uno que 

era muy caro, y entonces ustedes dos decidieron que el colegio que querían para ella era otro. 

<�¢4Xp�SRVLELOLGDGHV�KD\"

3��1R�VH�«

M: Ella es muy juiciosa, yo no se, es un examen. 

7��¢4XH�OH�SRGUiQ�SUHJXQWDU"
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3��/R�EiVLFR�GH�VX«��GH�VX�FXUVR��QR�VH�DOJXQDV�SUHJXQWDV«�¢3VLFRWpFQLFDV"��UtH�

+��¢3VLFRWpFQLFDV"«

T: (Ríe)

P: Si , eso me preocupa un poco. 

7��¢7H�SUHRFXSD�HVR"

3��(K�PiV�DGHODQWH�SXHV����SXHV�VL�SDVD�WRGR�HVWR«�

7��¢(QWUH�XVWHGHV�GRV"�

3��6L�FODUR��$Kt�VL�WRFD����<R�KDEOH�FRQ�HOOD��PLUD�D�OD�PDGUH���OH�GLMH�FRPR�HUD�OD�VLWXDFLyQ��DKt�

QRV�WRFD«

M: (lo mira y asiente)

/D�SDUHMD�HQ�WHUDSLD�VH�FRPXQLFD��\�HYLGHQFLDQ�TXH�D~Q�FRQ�GL¿FXOWDG��KDQ�ORJUDGR�DYDQFHV�

LPSRUWDQWHV�HQ�OD�UHODFLyQ�SDUHQWDO�HQ�EHQH¿FLR�GH�OD�QLxD�

T: Si, porque cuando los niños van a entrar al colegio, al niño le hacen algún examen o algo. A 

los niños les hacen una prueba, y a los padres les hacen una entrevista.

3��6L��FODUR�XQD�HQWUHYLVWD�HQWRQFHV«

M: Si, ya sabemos.

T: Eso es. Es una evaluación familiar independientemente de que los padres no vivan juntos, 

YDQ�KDFHU�OD�HQWUHYLVWD�D�DPERV�«

P: Claro. 

M: Van a mirar el nivel de comunicación. 

T: Van a mirar el nivel de comunicación. 

0��1DGLH�TXLHUH�XQ�SUREOHPD�HQ�VX�FROHJLR�«

7��1DGLH�TXLHUH�XQ�SUREOHPD�HQ�VX�FROHJLR�«9DQ�D�YHU�TXH�WDQ�GH�DFXHUGR�HVWiQ��

P: Eso ya no hay problema.

7��¢(V�KLVWRULD"

M: Eso.. ya es historia patria. 

P: Historia patria, o sino se maquilla, se disfraza eso no tiene problema. 

0��$OOi�WRFD�OOHJDU�FRQ�KROD��KROD�«

7��£<R�FUHR�TXH�WLHQH�TXH�VHU�KLVWRULD�SDWULD�\D��

P: Sii

M: Sii

P: Obvio.

7��3RUTXH�HVR��HVR�VH�YH«

P: Sii, claro.

T: La tensión entre las personas no hay que decirla. La tensión entre las personas se percibe, 
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VH�VLHQWH��\�FUHR�TXH�XVWHGHV�HVWiQ�DKRUD�DOJR�PiV�WUDQTXLORV�«

M: Sii

Padre y madre, sienten que han avanzado bien en el aspecto de la colaboración escolar, 

VLJQL¿FDWLYR�HV�OD�VHJXULGDG�FRQ�OD�TXH�H[SUHVDQ�TXH�HVH�DVSHFWR��HV�XQ�DVXQWR�VXSHUDGR��/D�WHUDSHXWD�

hace respuestas espejo, y señala los avances que la pareja ha tenido con la terapia, dando esperanza 

de que lograrán completamente el bienestar.  Se trata de hacer evidente la capacidad de cambio, 

manteniendo la motivación y voluntad de continuar haciendo las cosas bien. 

>«@

3��/DV�VHVLRQHV�KDQ�LGR�VLUYLHQGR�GH�XQD�PDQHUD�OHQWD�SHUR�SXHV�«

T: Pero, ahí vamos.

3��6L�VL��D�YHFHV�YHR�HO�SDVR�FRPR�PHGLR��FRPR�PHGLR�ÀRMR�SHUR�SXHV�DKt�VH�YDQ�GDQGR��OLVWR�

T: Aja, así es.

P: Me gusta verla así, tranquila si. No me gusta que se estresa cuando vienen a recogerla pues 

«�VH�HVWUHVD�GHPDVLDGR�

T: La ves pasada hablamos de que el estrés de Lu, no tiene que ver con ella, sino con en el 

entorno.

P: Con el entorno, si.

M: Si

T: Clarísimo

P: Si

M: Aja. 

P: Correcto, la idea es que ella se siga aprovechando de este tipo de situaciones, de todas 

HVWDV�FRVDV��SDUD�TXH�SXHV«��SDUD�FUHFHU�OR�PHMRU�SRVLEOH�

7��£&ODUR��

P: Es lo más fundamental y lo más importante. 

M: (Ríe, asiente) 

3��3HUIHFWR��ELHQ��£6~SHU�

T: En la medida en que ambos se van relajando y mejorando, ella se va a tranquilizar, todos se 

YDQ�VLQWLHQGR�PHMRU��TXH�QR�HV�IiFLO�«

/D�SDUHMD�UHÀH[LRQD�HQ�FRQVXOWD�DFHUFD�GH�ORV�DYDQFHV��/RV�SHUFLEHQ�OHQWRV�SHUR�LPSRUWDQWHV��

VREUH�WRGR�HQ�HO�ELHQHVWDU�GH�/X��/D�WHUDSHXWD�OR�UDWL¿FD�\�KDFH�LQWHQVLGDG�HQ�TXH��SDUD�TXH�OD�QLxD�HVWp�

bien, ellos deben estar bien. Es el mensaje que desde el inicio se transmite a los padres, y que sesión 

WUDV�VHVLyQ�VH�UHD¿UPD�

M: Si, Ujum

T: Bueno, entonces tenemos que hacer otra sesión. 
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0��¢&RQ�HOOD"��UH¿ULpQGRVH�D�OD�QLxD�

7��1R��FRQ�HOOD�\D�QRV�FRQRFLPRV��0H�HQFDQWy�FRQRFHUWH�/X��¢7H�JXVWy�KDEHU�YHQLGR�DTXt"

H: (mira a la terapeuta y asiente)

7��&XDQGR�TXLHUDV�SXHGHV�YHQLU�/X��8Q�GtD�VL�TXLHUHV�OH�GLFHV�D�OD�PDPi��£0DPi�TXLHUR�LU�D�

GRQGH�WLHQHQ�ORV�PXxHFRV£�

>«@

7��%XHQR��EXHQR�/X��<D�QRV�WRFy�GHMDU�OD�JDOOLQD��ORV�SROOLWRV�\�VXV�KXHYLWRV�

M: Ok, estamos listos 

T: Chicos me encantó verlos. 

M: Bueno, muchas gracias Doctora, vamos (se levanta)

P: (Se levanta) Chao Doctora, que esté muy bien.

���5HÀH[LyQ�)LQDO�D�0DQHUD�GH�&RQFOXVLyQ

El propósito general de este artículo ha consistido en presentar la propuesta de terapia 

de padres separados, una forma de terapia basada en los vínculos, con parejas de padres donde 

se instaura el litigio por la custodia de los hijos.  Para ello se ha utilizado un marco conceptual y 

teórico discutido del vínculo de apego, la pérdida afectiva, el amor y el desamor en la pareja,  la post 

conyugalidad, la gestión de la parentalidad tras la ruptura, y el ejercicio positivo de la coparentalidad. Es 

una propuesta de terapia sistémica compleja desde los vínculos, integrando en el contexto de terapia 

la mediación y la psicoeducación.

El artículo desarrolló de manera sucinta los aspectos metodológicos y pragmáticos del proceso 

de terapia, con procedimientos y estrategias de intervención expuestos de forma esquemática.  La 

presentación de la propuesta, se fundó en la expectativa de ser replicada, como una alternativa de 

LQWHUYHQFLyQ�FRQ�SDUHMDV�GH�SDGUHV�HQ�FRQÀLFWR�FRQ�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�DUULED�PHQFLRQDGDV��3RU�HOOR�VH�

HMHPSOL¿Fy�HO�PRGHOR�FRQ�XQ�FDVR�FRPHQWDGR��GH�WDO�PDQHUD�TXH�ORV�LQWHUHVDGRV�HQ�HO�XVR�GHO�PpWRGR��

puedan apreciar los procedimientos.

Con la propuesta de terapia de padres separados, se avanza en la búsqueda de soluciones 

D�ORV�FRQÀLFWRV�JUDYHV�SRU�OD�FXVWRGLD�GH�ORV�KLMRV��\D�TXH��DXQTXH�WUDEDMDU�HO�DMXVWH�GHO�JUXSR�IDPLOLDU�

y la coparentalidad post divorcio no es nuevo, los programas existentes son más de tipo pedagógico 

y no poseen características de psicoterapia.  Se trata pues, de una perspectiva relacional compleja 

y simbólica de la psicoterapia, que facilita abandonar el yo individual para acudir a la comprensión y 

ejercicio del nosotros como padre y madre.
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Cuidando do Cuidador. Programa preventivo e terapêutico para cuidadores de idosos 

Caring For The Caregiver. Preventive and therapeutic program for caregivers of the elderly

Josete Cesarina Tulio1

 Milena Buccianti Dias da Rocha2

Resumo

O cuidador do idoso é uma pessoa que se dedica à tarefa de cuidar. Entre as ações sociais 

da Associação Paranaense de Terapia Familiar, objetivando melhorar a qualidade de vida do cuidador 

por meio de práticas preventivas e fortalecimento de vínculos, o presente trabalho traz a experiência 

DGTXLULGD�FRP�JUXSRV�GH�FXLGDGRUHV�GH�LGRVRV�±�IDPLOLDUHV�H�SUR¿VVLRQDLV��3DUD�WDQWR��IRL�JHUDGR�XP�

espaço terapêutico para grupos de cuidadores que facilite troca de experiências, construção de novas 

FRPSHWrQFLDV�H�SRVVLELOLGDGH�GH�UHÀH[mR��UHVVLJQL¿FDomR�GH�VHXV�FRQÀLWRV�H�DÀLo}HV��2V�UHVXOWDGRV�

do processo em grupo foram positivos quanto a melhora na autoestima e autocuidado, melhor 

percepção de si mesmo, dos seus recursos, e retomada de projetos pessoais. Autocuidado e auto-

respeito mostraram-se aprendizados importantes, sendo um exercício que desperta um compromisso 

consigo próprio e com suas relações, diminuindo riscos de elevado grau de estresse e doenças 

comprometedoras do bem-estar físico e emocional.

Palavras - chave: cuidador de idosos; idosos; fortalecimento de vínculos; prática preventiva.

³&XLGDU�p�PDLV�GR�TXH�XP�DWR��p�XPD�DWLWXGH��$EUDQJH�PDLV�GR�TXH�XP

momento de atenção, de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de ocupação,

preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro.”

L. Boff 

1  Psicóloga Clínica com especialização em Terapia Familiar Sistêmica, coordenadora do Cuidando do 

Cuidador, Programa Preventivo e Terapêutico para Cuidadores de Idosos da APRTF. Membro da APRTF.

2  Psicóloga Clínica com especialização em Terapia Familiar Sistêmica pela PUC/SP, coordenadora do 

Cuidando do Cuidador, Programa Preventivo e Terapêutico para Cuidadores de Idosos da APRTF. Membro da 

APRTF.
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Abstract

The caregiver of the elderly is a person who is dedicated to the task of caring. Among the social 

actions of the Paranaense Association of Family Therapy, aiming to improve the caregiver’s quality of 

life through preventive practices and strengthening of bonds, this work brings the experience gained 

with groups of caregivers of the elderly – relatives and professionals. Therefore, a therapeutic space 

was created for groups of caregivers that facilitated the exchange of experiences, the construction of 

QHZ�FRPSHWHQFHV�DQG�WKH�SRVVLELOLW\�RI�UHÀHFWLRQ�DQG�UHGHWHUPLQDWLRQ�RI�WKHLU�FRQÀLFWV�DQG�DIÀLFWLRQV��

The results of the process in group were positive regarding the improvement in self-esteem and self-

care, better perception of oneself and of their resources, and resumption of personal projects. Self-care 

and self-respect have shown to be an important learning, being an exercise that awakens a commitment 

to oneself and one’s own relationships, reducing risks of high stress and diseases that compromises the 

physical and emotional well-being. 

Keywords: caregiver ; elderly; strengthening of bonds; preventive practic

 

³&DULQJ�LV�PRUH�WKDQ�DQ�DFW��LW¶V�DQ�DWWLWXGH��&RYHUV�PRUH�WKDQ�RQH

moment of attention, of zeal and care. It represents an attitude of occupation,

concern, accountability and affective involvement with each other. “

L. Boff

Introdução

Nas últimas décadas foi percebido um aumento gradativo da população idosa devido a inúmeros 

fatores, este aumento na incidência do envelhecimento muitas vezes está associado a doenças crônicas 

e degenerativas. Os indivíduos mesmo quando não acometidos por doenças, “com 65 anos ou mais 

de idade precisam de algum tipo de ajuda para realizar pelo menos uma tarefa, como fazer compras, 

FXLGDU�GDV�¿QDQoDV��SUHSDUDU�UHIHLo}HV�H�OLPSDU�D�FDVD´��0HGLQD��������,Q�&DPDUJR�������� Já Neri 

(2002), coloca que “uma parcela menor, 10%, requer auxílio para realizar tarefas básicas como tomar 

banho, vestir-se, ir ao banheiro, alimentar-se, sentar e levantar de cadeiras e camas”. Ainda a mesma 

autora salienta que “para cada idoso de alta dependência que se encontra institucionalizado, há dois 

sendo cuidados em casa pela família” (p.9-23). Areosa (2011) relata sobre um estudo que mostra 
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que idosos preferem recorrer primeiro ao sistema de suporte informal (parentes, amigos, vizinhos e 

conhecidos) para resolução de problemas...” (p.53).

Em função disso, o número de cuidadores também vem aumentando consecutivamente. O 

cuidador do idoso é uma pessoa que se dedica à tarefa de cuidar que envolve estar disponível em 

XP�SHUtRGR�HVSHFt¿FR��SRGHQGR�WDPEpP�VHU�SHUtRGR�LQWHJUDO�FRPR�DV�GRHQoDV�RX�YHOKLFH�VH�DJUDYD��

Em alguns países desenvolvidos, o cuidador é assimilado como um parceiro da equipe de saúde, no 

entanto aqui no Brasil ele ainda não tem seu papel reconhecido no sistema de saúde (Neri, 2002). 

6HJXQGR�)DULD��$��)���$SDUHFLGR��$��0��&UX]��*��/��.KDWHU��(���������³R�FXLGDGRU�WDPEpP�GHYH�FRQWDU�

FRP�R�VXSRUWH�GDV�HTXLSHV�GH�VD~GH��TXH��SRU�VXD�YH]��SUHFLVDP�HVWDU�DWHQWDV�SDUD�DV�GL¿FXOGDGHV��

ouvir suas queixas, atender as suas demandas em saúde, incentivar a substituição de cuidadores e 

rever o processo de cuidado conforme sua condição. Esta falta de olhar ao cuidador acaba sendo visto 

como um problema de saúde pública.” 

 Na família, o cuidado com a pessoa idosa pode ser realizado por mais de uma pessoa, no 

entanto, a maior parte das tarefas de cuidar é realizada normalmente por apenas uma pessoa sendo 

SUHGRPLQDQWHPHQWH�PXOKHUHV��.UPSRWL��GH� ,HVR��������)ORULDQR�HW�DO������� ,1�+HGOHU��+�&���6DQWRV��

0�-�6��)DOHLURV��9�3��$OPHLGD��0�$�$���������H�RXWURV�FRPR��$PHQGROD��2OLYHLUD�	�$OYDUHQJD��������

&DUYDOKR��������&DPSRV��&DUGRVR�	�0DUTXHV�7HL[HLUD��������*RQoDOYHV�3HUHLUD��&DUPR��6LOYD��3DSRLOD��

0DWHRV�	�=DULW��������0D\RU��5LEHLUR�	�3D~O��������)LJXHLUHGR��/LPD�	�6RXVD�������,1�&81+$���������

*XHGHV�H�'DURV� �������D¿UPDP�TXH�jV�PXOKHUHV��DLQGD�TXH�H[HUoDP�DWLYLGDGHV�SUR¿VVLRQDLV�QmR�

vinculadas ao ato de cuidar, impõem ! se a responsabilidade pelo cuidado de seus familiares ou porque 

estes se encontram em desenvolvimento (crianças e adolescentes) ou porque, em decorrência de 

avançados processos de envelhecimento ou adoecimento, necessitam de cuidados intensivos. 

Segundo alguns autores o esforço de forma contínua que é muitas vezes exigida no processo 

GH�FXLGDU��EHP�FRPR�D�LGDGH�GR�FXLGDGRU�H�D�FRQFLOLDomR�DRV�FXLGDGRV�FRP�VHXV�SDSpLV�SUR¿VVLRQDLV��

pode estar relacionado a diversos problemas de saúde como tensão emocional e física levando a um 

UHDO�SUHMXt]R�ItVLFR�H�RX�PHQWDO��$QGDGH��5RGULJXHV��������0DWRV��'HFHVDUR�������,Q�)DULD�HW�DO���������

A esmagadora maioria o fará sem nenhuma ajuda informal ou formal sistemática. Nesse quadro, existe 

forte tendência de que o cuidado seja vivido como oneroso e inesperado. (Neri, 2002)

A Associação Paranaense de Terapia Familiar - APRTF percebe a importância dos projetos 

VRFLDLV�H�VHX�VLJQL¿FDWLYR�LPSDFWR�QD�FRPXQLGDGH��H�FRPR�SDUWH�GDV�SURSRVWDV�VRFLDLV�GHVHQYROYHX�

o projeto Cuidando do Cuidador, Programa Preventivo e Terapêutico para Cuidadores de Idosos 

com objetivo principal de melhora da qualidade de vida do cuidador de idosos por meio de práticas 

preventivas e fortalecimento de vínculos emocionais.  Entende-se como qualidade de vida o bem 

estar de saúde física, mental, psicológica e emocional da pessoa, assim como, bom relacionamento 

interpessoal com família e amigos. O trabalho está de acordo com as recomendações da Política 
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Nacional de Atenção à Saúde dos Idosos com a preocupação de oferecer cuidados à pessoa que 

cuida de idosos, considerando que a tarefa de cuidar de um adulto dependente é desgastante e implica 

riscos de tornar doente e igualmente dependente o cuidador. 

O programa caracteriza-se por um espaço terapêutico que facilite a troca de experiências, a 

construção de novas competências, o resgate da autoestima e a retomada de projetos pessoais, tanto 

SDUD�FXLGDGRUHV�SUR¿VVLRQDLV�TXDQWR�SDUD�FXLGDGRUHV�IDPLOLDUHV�

Método

O presente trabalho foi realizado na Associação Paranaense de Terapia Familiar - APRTF 

com a coordenação de duas psicólogas/ terapeutas de família, Josete Cesarina Tulio e Milena 

Buccianti Dias da Rocha na cidade de Curitiba/PR. O programa consta de quinze encontros, uma 

vez por semana, com duas horas de duração. Cada grupo pode ter no máximo quinze participantes, 

coordenado por duas psicólogas. Durante os últimos seis anos foram atendidos 87 cuidadores, 

por meio de seis grupos de terapia. O monitoramento do programa é feito por meio de avaliações 

TXDQWLWDWLYDV�H�TXDOLWDWLYDV�RQGH�LGHQWL¿FDPRV�D�HYROXomR�GR�SURFHVVR�GR�FXLGDGRU�H�DSUHFLDPRV�

os resultados de suas ações. No primeiro e último encontro aplica-se a escala de avaliação de 

HVWUHVVH�GR�FXLGDGRU� �*XLD�GR�&XLGDGRU��1RUWRQ�6D\HJ���������D�¿P�GH�PHQVXUDU�VH�KRXYHUDP�

PXGDQoDV�VLJQL¿FDWLYDV�QR�QtYHO�GH�HVWUHVVH�GR�PHVPR�

A metodologia utilizada no programa com cuidadores de idosos é teórico-prática-vivencial 

envolvendo apoio e acolhimento. A base teórica refere-se à terapia familiar sistêmica com recursos de 

SUiWLFDV�QDUUDWLYDV�SDUD�UHÀH[mR�VREUH�GLYHUVRV�WHPDV�FRPR��KLVWyULD�GH�YLGD�H�PRWLYDo}HV��UHFXUVRV�

pessoais, crenças e valores, sentimentos e emoções, autoestima, autocuidado, independência e 

autonomia. Denbourough (2008), explica que “quando as pessoas experienciam que o conhecimento 

adquirido na adversidade pode servir de contribuição para alguém que esteja enfrentando situações 

semelhantes, elas têm a sensação de que seu sofrimento ‘não foi por nada’, isso desperta uma noção 

de possibilidade” (p. 3). 

O recurso norteador do trabalho é a Árvore da Vida citada no trabalho de Denborough, D. 

(2008), uma metodologia desenvolvida por Ncazelo Ncube em Uganda, África no contexto do trabalho 

com crianças em situação de vulnerabilidade tendo como propósito reconectar essas crianças com 

sua história, suas famílias, seus valores e sua herança cultural. A Árvore da Vida é uma ferramenta 

narrativa, colaborativa, integrativa e dialógica que pode ter diferentes aplicações.

A partir da metáfora da árvore cada pessoa é convidada a contar sua história de vida, iniciando 

pelo desenho de uma árvore que fez parte das suas memórias afetivas. O foco do trabalho nesta 

etapa é o aprofundamento das partes da árvore (raízes, solo, tronco, galhos, folhas e frutos). As 

UDt]HV�VLJQL¿FDP�DV�RULJHQV��KHUDQoDV�H� WUDGLo}HV��R�VROR� UHSUHVHQWD�R�PRPHQWR�GH�YLGD�SUHVHQWH�

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 8(1), agosto 2019 (120-129)



124Cuidando do Cuidador. Programa preventivo e terapêutico para cuidadores de idosos –  Milena Buccianti Dias da Rocha

FRP�WRGD�URWLQD��WUDEDOKR��IDPtOLD��DPLJRV�� OD]HU�H�SUHIHUrQFLDV��QR�WURQFR�YDORUL]DPRV�DV�IRUoDV��DV�

FRPSHWrQFLDV��DV�KDELOLGDGHV�H�RV�YDORUHV��RV�JDOKRV�UHSUHVHQWDP�RV�VRQKRV�H�GHVHMRV��SURMHo}HV�

SDUD�R� IXWXUR� H� HVSHUDQoDV�� DV� IROKDV� LQGLFDP�DV�SHVVRDV�TXH� VmR�RX� IRUDP� LPSRUWDQWHV�QD� YLGD��

incluindo animais de estimação e heróis, e os frutos são os presentes que recebemos ao longo da vida, 

como dons e valores. Na medida que são desenhadas, as árvores são colocadas uma ao lado da outra 

IRUPDQGR�XPD�JUDQGH�ÀRUHVWD��H�DVVLP�DSUHFLDGDV�SRU�WRGRV�GR�JUXSR��(P�VHJXLGD��QRV�GHEUXoDPRV�

no aprofundamento da história de cada um dos participantes, compartilhada com o grupo.

As atividades práticas e vivenciais são feitas por meio de terapia em grupo como instrumento 

GH�WURFD�UHÀH[LYD�H�GH�H[SHULrQFLDV�YLYHQFLDGDV��

O início de cada encontro é reservado por um momento de pausa com recursos de relaxamento 

com visualização, com o intuito de melhorar a percepção corporal, diminuir a ansiedade e melhorar 

a conexão consigo e na interação com os membros do grupo. Segundo Epstein (1935) o trabalho 

com imagens pode ter efeitos positivos na saúde física e emocional. Pode nos levar a uma vida mais 

VDXGiYHO��SURIXQGD�H�VLJQL¿FDWLYD��

A modalidade do trabalho se dá por meio da terapia em grupo compreendendo que as 

conversações entre os participantes constroem sentidos que podem inibir ou facilitar a mudança. 

Nesse contexto a mudança é gerada a partir de um sentido em conjunto das pessoas em interação. 

Para Guanaes (2004) a organização do grupo depende de quem são os participantes presentes 

e qual é a história organizadora da conversa. O modo como se organizam as interações do grupo 

variam de grupo para grupo, com as particularidades dos participantes e das histórias organizadoras 

de conversações. 

6HJXQGR�FODVVL¿FDomR�GRV�JUXSRV�WHUDSrXWLFRV�GHVFULWRV�SRU�2VyULR���������R�WLSR�GH�JUXSR�

FRQVWLWXtGR�QR�SURJUDPD�p�KRPRJrQHR�TXDQWR�D�VXD�LGHQWL¿FDomR�SHOD�VLWXDomR�GH�YLGD��TXH�JHUDP�

D¿QLGDGHV�HQWUH�RV�SDUWLFLSDQWHV��7RGRV�VmR�FXLGDGRUHV�GH�LGRVRV��IDPLOLDUHV�RX�SUR¿VVLRQDLV�GH�

saúde, compartilhando seus sentimentos em torno deste papel/função. Por outro lado o grupo tem 

características heterogênicas quanto à faixa etária, escolaridade e nível socioeconômico. É um 

JUXSR�IHFKDGR�TXDQWR�DR�LQJUHVVR�GH�QRYRV�PHPEURV��FRP�WHPSR�GH¿QLGR�H�FRP�UHJUDV�FODUDV�H�

explicitadas no início do processo grupal, como: o sigilo, tudo que é falado no grupo permanece 

QR�PHVPR��UHVSHLWR�P~WXR��UHVSHLWR�DRV�DVVXQWRV� LQGLYLGXDLV�H�tQWLPRV�GH�FDGD�XP��FRORFDo}HV�

QD� SULPHLUD� SHVVRD� GR� VLQJXODU�� IDODU� GD� VXD� H[SHULrQFLD� VHP�GDU� FRQVHOKRV� QHP� MXOJDU�� YH]� H�

voz, cada um tem sua vez e oportunidade de falar. Todos os participantes assinam um termo de 

DXWRUL]DomR�GR�XVR�GH�LPDJHQV�H�GHSRLPHQWRV��FRP�D�¿QDOLGDGH�GH�HVWXGRV��GHVHQYROYLPHQWR�GH�

SHVTXLVDV�H�WUDEDOKRV�FLHQWt¿FRV�GD�$357)�

Cada encontro é estruturado com técnicas e temas como pano de fundo, porém o foco central 

está em torno da apresentação da narrativa emergente do participante integrante do grupo e do efeito da 
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FRPXQLFDomR�UHÀH[LYD�GR�FRQMXQWR��(VWD�FRQVWUXomR�GH�XP�FRQWH[WR�VHJXUR�H�FRQ¿iYHO�WRUQD�SRVVtYHO�D�

exposição de relatos sobre as experiências vividas pelos cuidadores participantes do programa, como 

podemos ver nesta fala de R.V., 55 anos, cuidadora familiar que relata sua experiência no grupo:

 “com a terapia em grupo estou aprendendo a lidar melhor com diversas situações”.

O foco do trabalho é promover potencialidades, resgatar autoestima, melhorar a qualidade 

de vida nas relações familiares e interpessoais. Acreditamos que a experiência em grupo pode ser 

transformadora na medida em que oferece aos participantes a possibilidade de vivenciarem múltiplas 

interações, reconhecendo habilidades e limites, num encontro de apoio e encorajamento mútuos.

)DULD��$��)���$SDUHFLGR��$��0��&UX]��*��/��.KDWHU��(���������D¿UPD�HP�VHX�DUWLJR�TXH�³2�FXLGDGR�

com o cuidador deve fazer parte do processo de trabalho das equipes pois, além fortalecer a rede de 

DSRLR�IRUPDO�RX�LQIRUPDO�GHVWHV��VXSUH���HP�SDUWHV���D�QHFHVVLGDGH�GH�FRPSDUWLOKDU�PHGRV�H�GL¿FXOGDGHV�

indicando formas de apoio existentes na comunidade em que residem. É notório o impacto que tem a 

qualidade de vida do cuidador na saúde do paciente.”

Resultados

Participaram do Programa Preventivo e Terapêutico para Cuidadores de Idosos 87 cuidadores, 

HQWUH�RV�TXDLV����VmR�PXOKHUHV�H���VmR�KRPHQV��&RQVWDWRX�VH�D�UHVSHLWR�GR�SHU¿O�GR�FXLGDGRU�TXH�D�

tarefa de cuidar é expressivamente feminina, 97%. A média de idade está entre 45 a 60 anos, dado que 

FRQ¿UPD�D�UHDOLGDGH�HQFRQWUDGD�QDV�SHVTXLVDV�DWXDLV��� 7DPEpP�HQFRQWUDPRV�GDGRV�VLJQL¿FDWLYRV�QR�

TXH�GL]�UHVSHLWR�D�H[SUHVVmR�H�UHVVLJQL¿FDomR�GH�VHQWLPHQWRV��PXGDQoD�QR�HVWLOR�GH�YLGD��UHWRPDGD�

de projetos pessoais, melhora na autoestima e autoimagem, melhora das relações interpessoais, na 

SHUFHSomR� GRV� SUySULRV� OLPLWHV� H� SRWHQFLDLV�� R� TXH� VH� WUDGX]� QD�PHOKRUD� GD� TXDOLGDGH� GH� YLGD� GD�

pessoa do cuidador de idosos.

3RGHPRV�YHUL¿FDU�QR�GHSRLPHQWR�GH�9�*������DQRV��DWXDOPHQWH�FXLGDGRUD�GH�VXD�PmH�GH����

anos de idade um exemplo de sobrecarga, sendo que anteriormente cuidou de seu pai já falecido 

(tumor cerebral), FRQWD�VXD�H[SHULrQFLD�GH�>HQIUHQWDPHQWR�GDV�GL¿FXOGDGHV@ por ela vividas.

 “ Após o diagnóstico ele sobreviveu por cerca de 4 meses. Foi um bebê em minhas mãos. 

Medicar, trocar, banhar e exercita-lo, em função de encontrar-se acamado. Aqui só pude contar comigo, 

a força divina e a clemência que buscava junto aos médicos. Todo o restante foi olhando o que faziam 

nos hospitais e aplicando.”

5HODFLRQDGR�DR�>DSRLR@�UHFHELGR�SHOD�FXLGDGRUD�9�*� 58 anos a mesma demonstra através da 

sua fala como é difícil estar sozinha e que muitas vezes precisa recorrer a algo maior, 

“Nesse ínterim minha mãe submeteu-se a uma cirurgia cardíaca. Ela diabética e hipertensa 

foi muito complicado a recuperação. Por meses cuidei de sua perna que não cicatrizava, onde 

foram retiradas as safenas para a cirurgia. Outra vez não tive a quem recorrer, a não ser à Deus 
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e alguns médicos.” 

�(P�VHX�HVWXGR�)DULD��$��)���$SDUHFLGR��$��0��&UX]��*��/��.KDWHU��(����������LGHQWL¿FDUDP�DWUDYpV�

GR�UHODWR�GRV�FXLGDGRUHV�TXH�³)LFD�QtWLGR�TXH�SDUD�HQIUHQWDU�R�SDSHO�GH�FXLGDGRU�H�VHXV�GHVD¿RV�p�

PXLWR�IUHTXHQWH�FRQWDU�FRP�D�SUiWLFD�HVSLULWXDO�FRPR�XP�DSRLR�IUHQWH�jV�GL¿FXOGDGHV�FRORFDGDV�QR�GLD�

a-dia.” Ainda o mesmo autor ressalta que falas como essa “podem indicar a busca de uma “força” que 

mantem cada um e deve ser buscada externamente. Essa religiosidade tão presente representa uma 

LQÀXrQFLD�SRWHQFLDO�QR�EHP�HVWDU�ItVLFR�H�HPRFLRQDO�GRV�FXLGDGRUHV�́

$LQGD�9�*�����DQRV�UHODWD�VREUH�D�FRQVHTXrQFLD�GD�>VREUHFDUJD@ em sua vida, 

³'XUDQWH�HVVH�SHUtRGR�FRQWLQXHL�FRP�PHX�WUDEDOKR�SUR¿VVLRQDO��2�HVJRWDPHQWR ultrapassou 

D� WRGDV�DV�PHGLGDV�TXH�HX�SXGHVVH�VXSRUWDU��(UD�R�DF~PXOR�GR�SDSHO�GH�¿OKD�� ID]HU�jV�YH]HV�GH�

PmH��HPSUHJDGD��HQIHUPHLUD��DPLJD�H��DLQGD��SUR¿VVLRQDO��$Wp�D�KRUD�TXH�R�RUJDQLVPR�QmR�TXLV�PDLV�

saber, a memória se foi, o físico deu sinal de stress, a motivação foi embora, a paciência estourou e 

eu sucumbi”. 

Os mesmos autores em seus estudos salientam que “A tarefa de cuidar é muitas vezes 

complexa, permeada por sentimentos diversos e contraditórios ... Normalmente, essa responsabilidade 

é transferida como uma ação a mais para a família, que, em seu cotidiano, é obrigada a acumular mais 

uma função entre as muitas que já realiza”.

Pode-se, portanto, constatar a desgastante tarefa do cuidador em uma atividade repetitiva, 

diária, incessante e, muitas vezes, durante anos sem folga. Este trabalho é solitário, podendo alterar 

sua vida psíquica, com repercussões físicas, levando o cuidador a um isolamento efetivo e social, 

pois a maior parte dos cuidadores emerge do núcleo familiar, a atividade cotidiana dos cuidadores 

LPSOLFD�XP�VLJQL¿FDWLYR�HQFDUJR�QD�VXD�YLGD��Ki��SRUWDQWR��QHFHVVLGDGH�GH�PHGLGDV�GH�VXSRUWH�D�HVWH�

cuidador. (Floriani, 2004).

Nos depoimentos dos participantes é possível reconhecer o impacto emocional vivido por 

familiares que cuidam de pessoas com alguma doença física e/ou mental ou outros problemas 

decorrentes do envelhecimento. O impacto emocional negativo afeta a saúde das relações familiares, 

GD�VD~GH�ItVLFD�H�HPRFLRQDO��FRPR�WDPEpP�GDV�FRQVHTXrQFLDV�QR�SDSHO�SUR¿VVLRQDO�SHOD�VREUHFDUJD�

H�DOWR�JUDX�GH�HVWUHVVH�GD�SHVVRD�GR�FXLGDGRU���$QGUDGH��5RGULJXHV��������0DWRV��'HFHVDUR�������,Q�

Faria et al. 2017).

$OpP�GLVVR��DSUHVHQWDP�GL¿FXOGDGHV�GH�RUGHP�HFRQ{PLFD�H�GLPLQXLomR�GH�DWLYLGDGHV�VRFLDLV�

e de lazer, (Ribeiro & Souza, 2010 In Faria et al. 2017) e pela forma como mergulham no papel de 

cuidador deslocando o foco de si mesmo para o cuidado de seu familiar. Em algumas situações estes 

cuidados não permitem que a pessoa do cuidador se perceba. É marcante como estas pessoas 

FKHJDP�HVTXHFLGDV� GH� VL�PHVPDV�� H� SRGHPRV� YHUL¿FDU� DR� ¿QDO� GR� SURJUDPD�� TXH� FRQVHJXHP�VH�

perceber tendo uma existência própria. Uma das bases do trabalho no programa com cuidadores é 
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R�GHVHQYROYLPHQWR�GD�UHVLOLrQFLD��TXH�VHJXQGR�:DOVK��������³SRGH�VHU�GH¿QLGD�FRPR�D�FDSDFLGDGH�

de se renascer da adversidade fortalecido e com mais recursos. É um processo ativo de resistência, 

UHHVWUXWXUDomR�H�FUHVFLPHQWR�HP�UHVSRVWD�j�FULVH�H�DR�GHVD¿R´��S������3RU�PHLR�GH�WpFQLFDV�RIHUHFHPRV�

a possibilidade de resgate de seu potencial de resiliência, que emergem de seus próprios valores, 

da sua espiritualidade e fé, do seu amor próprio, da sua valoração como pessoa, do resgaste de 

sua história pessoal e de todos os elementos que a compõe e que trazem uma renovação de sua 

DXWRHVWLPD��TXH�YHP�OHJLWLPDU�QRYDV�HVFROKDV��KDELOLGDGHV�H�UHFXUVRV�DQWHV�VXEPHUVRV��FRPR�EHP�

citado por V.G.: 

 “entre as minhas crenças a fé sempre foi preponderante ... mostrou-me a capacidade em fazer 

uma nova história de superação, mesmo não dominando o papel de cuidadora, a sobrevivência pela 

vida tem me estimulado a busca para o entendimento e procedimento de minhas ações”. 

 3DUD�UHÀHWLU�R�SURFHVVR�GH�UHVLOLrQFLD��XWLOL]D�VH�D�PHWiIRUD�GD�RVWUD�GR�OLYUR�GH�5XEHP�$OYHV�

intitulado Ostra feliz não faz pérola (2008). Podem ser reveladas forças desconhecidas, aprendizado 

de competências e criatividade na forma de lidar com o sofrimento. 

Cem por cento dos participantes atendidos pelo Programa Preventivo e Terapêutico para 

Cuidadores de Idosos - Cuidando do Cuidador, tiveram avaliações positivas quanto ao fortalecimento 

emocional e diminuição do grau de estresse. O olhar sistêmico entende que cada participante 

mais fortalecido funcionará como multiplicador de mudanças em outros sistemas, como no familiar 

H� QR� SUR¿VVLRQDO�� (QWHQGHPRV� TXH� TXDQGR� D� SHVVRD� GR� FXLGDGRU� WHP� VD~GH� HPRFLRQDO� H� ItVLFD�

IRUWDOHFLGDV��FRP�ERD�DXWRHVWLPD��FRP�VHJXUDQoD�H�FRQ¿DQoD�HP�VL�PHVPD��WHP�PDLV�UHFXUVRV�TXH�

dão suporte para o enfrentamento do grau de sobrecarga gerado nas demandas de cuidados, das 

necessidades particulares de cada idoso dependente. Com um cuidador mais fortalecido prevenimos 

a institucionalização do idoso dependente, bem como o agravamento da sua doença. 

  Todos os esforços e bons resultados obtidos são compartilhados, consolidando assim os 

valores e propósitos da APRTF. 

&RQVLGHUDo}HV�¿QDLV

Cuidar de alguém, sendo da família ou não, tornando-se assim o seu cuidador não é uma tarefa 

simples, muitas vezes está carregada de sentimentos como medos e incertezas. A pessoa que cuida está 

com sua atenção no seu familiar ou paciente fragilizado, muitas vezes esquecendo de si mesmo e podendo 

apresentar algum sintoma físico e/ou emocional. A vivência em grupo é uma oportunidade de um olhar 

generoso para si e também de considerar a complexidade da relação daquele que cuida e daquele que é 

cuidado, como um encontro de um envolvimento profundo, que envolve entrega e doação.

O programa comprova que a função de cuidar ainda é uma atribuição esperada pela mulher 

HP�QRVVD�FXOWXUD��SHOD�VRFLHGDGH��(VSRVDV��¿OKDV�RX�QRUDV�GHGLFDQGR�TXDVH� WRGR�R� WHPSR�SDUD�R�
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cuidado. Por sua vez, nem sempre é uma escolha o papel de cuidador, assumem esta função de 

forma inesperada numa jornada que pode ter um tempo longo, repetitivo e bastante solitário, que 

envolve administrar a vida da pessoa dependente e fragilizada. Por meio da análise do questionário 

de avaliação do grau de estresse comprovamos o desgaste físico e emocional dos cuidadores, porém 

FDEH�GHVWDFDU�TXH�RV�PHVPRV�DSUHVHQWDP�ERD�UHVLVWrQFLD�SDUD�OLGDUHP�FRP�RV�GHVD¿RV�H�PRVWUDP�

forte disposição no processo de desenvolvimento da resiliência. 

Vale ressaltar que a relação de cuidado exige que repensemos o atendimento adequado das 

necessidades e anseios, tanto daqueles que recebem cuidados quanto daqueles oferecem cuidados. 

Considerando ainda que a experiência deste programa é um modelo pioneiro na cidade de 

Curitiba, no estado do Paraná, parte das ações sociais da Associação Paranaense de Terapia Familiar 

desde 2013, conclui-se que as contribuições do grupo terapêutico na vida dos cuidadores implicam 

em responsabilidade e compromisso com o outro e consigo mesmo, principalmente no aprendizado 

do autocuidado. 

Relatos dos participantes durante os encontros do grupo evidenciam a necessidade de 

ampliação de programas como este, direcionando um olhar cuidadoso para esta população, no sentido 

GH�LGHQWL¿FDU�TXH�R�FXLGDGRU�WDPEpP�PHUHFH�XP�HVSDoR�SULYLOHJLDGR��WDO�TXDO�FRPR�XP�JUXSR��SDUD�

trabalhar questões vinculadas ao processo de sua identidade como pessoa. Na interação e trocas com 

o grupo surgem o verdadeiro potencial de cada um, antes esquecido. 

Sabemos que no Brasil, os serviços de apoio cujo objetivo é manter o idoso em sua casa, 

RIHUHFHQGR�VXSRUWH�H¿FLHQWH�SDUD�D�IDPtOLD�H�FXLGDGRUHV�DLQGD�VmR�UDURV��&RQVLGHUDQGR�HVWH�DVSHFWR��

temos uma percepção clara de que o trabalho com os grupos de cuidadores é de suma importância 

para promover o bem-estar e fortalecimento da pessoa do cuidador.
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$�&RQVWUXomR�GD�&RSDUHQWDOLGDGH�QD�'LVVROXomR�&RQMXJDO��'HVD¿RV�H�3RVVLELOLGDGHV�

The Construction of the Coparenting through the Divorce: Challenges and Possibilities 

 Beatriz de Frias Pereira de Souza1 

Profa. Dra. Marlene Magnabosco Marra 

Resumo 

A coparentalidade consiste no modo como pai e mãe dividem responsabilidades e se apoiam 

QRV�SDSpLV�GH�DXWRULGDGH��e�XP�SURFHVVR�GLQkPLFR�FRP�D�IXQomR�GH�JDUDQWLU�R�EHP�HVWDU�GRV�¿OKRV��

O presente trabalho é um estudo de caso de uma família em processo de separação. Buscou-se 

compreender o panorama atual das relações amorosas em função do aumento do número de divórcios 

DR� UHGRU�GR�PXQGR��'LIHUHQFLRX�VH�SDUHQWDOLGDGH�GH�FRSDUHQWDOLGDGH�H� LQYHVWLJRX�VH�RV�GHVD¿RV�H�

possibilidades da construção da coparentalidade segundo os quatro componentes fundamentais de 

Feinberg, numa perspectiva sistêmica. Os resultados sugerem a construção da coparentalidade como 

XP�FDPLQKR�SDUD�R�ERP�GLYyUFLR��JDUDQWLQGR�R�SHUWHQFLPHQWR�GRV�¿OKRV�j� IDPtOLD��DSHVDU�GD�QRYD�

FRQ¿JXUDomR��

Palavras-chave: coparentalidade, divórcio, parentalidade, família. 

Abstract 

Coparenting consists of the ways parents share responsibilities and support each other in their 

authority roles. It`s a dynamic process and it aims to ensure the children’s well being. The present 

work is a case study of a family going through divorce. We sought to understand the current overview 

of relationship due to the increase of divorce rates around the world. We differentiated parenting from 

coparenting and investigated the challenges and the possibilities of the construction of coparenting 

according to Feinberg’s four fundamental components through a systemic perspective. The results 

suggest the construction of the coparenting as a path to good divorce, ensuring the childreǹ s sense of 

EHORQJLQJ�WR�D�IDPLO\��GHVSLWH�WKH�QHZ�FRQ¿JXUDWLRQ��

Keywords: coparenting, divorce, parenting, family. 

O casamento, ao longo dos anos, passou por diversas mudanças. De uns tempos para cá, a 

1  Trabalho de conclusão do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Terapia Familiar e de Casais apresentado ao 

,167,7872�'(�3(648,6$�(�,17(59(1d2�36,&2662&,$/�±�,17(536,�H�j�3217,)Ë&,$�81,9(56,'$'(�&$7Ï/,&$�

DE GOIÁS – PUCGO para obtenção do título de especialista em Terapia Familiar e de Casais.
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união entre duas pessoas de forma estável, especialmente no mundo ocidental, passou a acontecer 

por afetividade e pelo desejo de ter um companheiro. Wagner et al. (2011) aponta que os casamentos 

vem sendo construídos a partir da ideologia do amor romântico e de outras ideias que não levam 

em consideração as demandas relacionais de um mundo em constante transformação. A busca 

de satisfação dos desejos pessoais se faz em termos de atração, sexualidade, amor, maternidade, 

paternidade e da consolidação da identidade como fatores motivacionais para o estabelecimento da 

conjugalidade. 

Bauman (2004) trabalha o conceito do amor líquido e explora a ideia de que vivemos numa 

cultura consumista, que favorece o produto pronto para uso imediato, o prazer passageiro, a satisfação 

instantânea. A promessa de aprender a arte de amar é, então, a oferta de construir a “experiência 

amorosa” à semelhança de outras mercadorias que prometem desejo sem ansiedade e resultados sem 

esforço. O amor, então, conduz a um território sem mapeamento e sem garantias. 

Os parceiros buscam, por meio do investimento afetivo, alcançar os sentimentos de 

pertencimento e de solidariedade, tão importantes para a construção de um projeto de vida conjunto. O 

reasseguramento do eu a partir do outro está em jogo, imbricado na valorização da identidade individual 

e conjugal. A busca da segurança parece ser uma tentativa de minimizar a ansiedade causada pela 

ambivalência característica destes laços na contemporaneidade. 

'HQWUR� GD� SHUVSHFWLYD� GR� DPRU� OtTXLGR� �%DXPDQ�� ������ RQGH� VH� YLYH� R� FRQÀLWDQWH� GHVHMR�

de tornar os laços intensos e frouxos, simultaneamente, o divórcio passou a ser uma possibilidade 

quando as expectativas das pessoas acerca da relação amorosa não são atendidas. Wagner et al. 

�������D¿UPD�TXH�R�GHVHQYROYLPHQWR�GR�PRGHOR�UHODFLRQDO�GR�QRYR�FDVDO�GHPDQGD�TXH�DV�SHVVRDV�

envolvidas atinjam certo distanciamento afetivo do modelo praticado nas suas famílias de origem, sem 

que se sintam traidoras ou desleais. 

Nichols e Schwartz (2007) descrevem o pensamento de Bowen sobre o relacionamento 

humano ser impulsionado por duas forças de vida que se equilibram: individualidade e proximidade. 

Todos nós precisamos de companhia e de certo grau de independência. O sucesso em conciliar estas 

duas instâncias depende do quanto a pessoa aprendeu a lidar com suas emoções a partir de sua 

diferenciação de self. 

Para Minuchin, Lee e Simon (2008) a família é sempre algum segmento de um grupo maior, em 

um determinado período histórico. Assim, nas interações padronizadas entre si, os membros familiares 

constroem uns aos outros constantemente. 

4XDQGR�R�FDVDO�PXGD�SDUD�R�HVWiJLR�GR�FLFOR�IDPLOLDU�TXH�HQYROYH�¿OKRV��QRYDV�QHJRFLDo}HV�

precisam ser feitas, incluindo o surgimento de novos papéis, funções, entre outras. Este momento 

requer que os adultos avancem uma geração e se tornem cuidadores da geração mais jovem (Carter 

& McGoldrick, 1995). Esta transição, entretanto, não é simples e pode envolver grandes discussões 
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acerca das responsabilidades e cuidados à criança, além das tarefas domésticas que devem ser 

compartilhadas. A família, ao longo do seu ciclo de vida, passa por diferentes crises, algumas inclusive, 

importantes para a evolução enquanto sistema (nascimento de novos membros/ adolescência/ saída 

GRV� ¿OKRV� GH� FDVD�� HWF���2XWUDV� FULVHV�� FRPR� R� GLYyUFLR�� SRU� H[HPSOR�� DFDEDP� VHQGR� LQHVSHUDGDV�

(Carter & McGoldrick,1995), mas passíveis de acontecer. 

2� SHQVDPHQWR� VLVWrPLFR� D¿UPD� TXH� DV� IDPtOLDV� VmR� VLVWHPDV� FRPSOH[RV� FRPSRVWRV� GH�

indivíduos que veem o mundo de suas próprias perspectivas individuais, a tensão está, portanto, entre 

uma relação próxima e segura e a autonomia entre o eu e o nós. Neste viés, a interdependência dos 

F{QMXJHV� H� D� FULDomR� GRV� ¿OKRV� VmR� WDPEpP� FRQVLGHUDGDV� WDUHIDV� LPSRUWDQWHV� H� GHVD¿DQWHV� SDUD�

a unidade nuclear das famílias (Minuchin et al., 2008). Complementando este raciocínio, e talvez 

FRPSOH[L¿FDQGR�� SRGHPRV� SHQVDU� DLQGD� TXH� QD� FRQWHPSRUDQHLGDGH� RV� ¿OKRV� YrP� VHQGR� YLVWRV�

como produtos “naturais” da conjugalidade, colocados, muitas vezes, no centro do projeto conjugal 

(Wagner et al., 2011). Consequentemente, em alguns casos, o rompimento do vínculo conjugal acaba 

se apresentando como uma alternativa para buscar a felicidade que tanto se almejava no início do 

casamento e que se apresenta incompatível diante de tantas expectativas, demandas e tensões 

internas/externas características do sistema familiar. 

De acordo com o Portal Brasil (2015), numa reportagem publicada em novembro de 2015, 

em 10 anos, a taxa de divórcios cresceu mais de 160% no Brasil. Esclarece, ainda, que na avaliação 

do IBGE, a elevação sucessiva, ao longo dos anos, do número de divórcios concedidos revela “uma 

gradual mudança de comportamento da sociedade brasileira, que passou a aceitá-lo com maior 

naturalidade e a acessar os serviços de Justiça de modo a formalizar as dissoluções dos casamentos”. 

Diante de tais dados, é preciso considerar que a separação conjugal fala de uma família 

idealizada que se dissolveu. Wallerstein, Lewis e Blakeslee (2002) corroboram com a ideia apresentada 

DR�D¿UPDUHP�TXH�WXGR�p�GLIHUHQWH�DSyV�R�GLYyUFLR��D�LQIkQFLD��D�DGROHVFrQFLD�H�D�YLGD�DGXOWD��LQFOXLQGR�

D�GHFLVmR�GH�FDVDU�VH�H�WHU�¿OKRV��2X�VHMD��ID]�VH�QHFHVViULR�HVWXGDUPRV�PDQHLUDV�GH�PLQLPL]DUPRV�

estes efeitos para as famílias e especialmente para as crianças, de forma a contribuirmos para o 

possível estabelecimento do “bom divórcio”. 

Ahrons (1995), em seu estudo pioneiro sobre relacionamentos familiares após o divórcio nos 

Estados Unidos, elaborou o conceito de “bom divórcio” ao acreditar que os casais podem se separar 

sem destruir a vida daqueles que amam. Garantindo às crianças a convivência com os pais que podem 

se alternar nas atividades e parentalidade de forma saudável. Deste modo, possiblilita-se o sentimento 

de pertença das crianças a uma família que mesmo não morando junta, ainda constitui um núcleo 

familiar. 

Este artigo, portanto, tem por objetivo investigar, de forma qualitativa, a construção da 

coparentalidade na dissolução conjugal numa perspectiva sistêmica. Para isto foi feito um estudo 
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GH�FDVR�D�¿P�GH�EXVFDU�GLUHFLRQDPHQWRV�SDUD�DV�VHJXLQWHV�SHUJXQWDV��4XDLV�VHULDP�RV�GHVD¿RV�H�

SRVVLELOLGDGHV�GHVWD�FRSDUHQWDOLGDGH�QD�GLVVROXomR�FRQMXJDO"�4XDLV�VmR�DV�LPSOLFDo}HV�QD�FRQVWUXomR�

GHVWH�OXJDU�FRPXP"�e�UHDOPHQWH�SRVVtYHO"�

Para isto, faz-se necessário, diferenciarmos os conceitos de parentalidade e conjugalidade, 

EHP�FRPR�GH¿QLU�R�WHUPR�FRSDUHQWDOLGDGH��FODVVL¿FDQGR�R�VHJXQGR�DOJXQV�DXWRUHV�H�DSUHVHQWDQGR�RV�

TXDWUR�FRPSRQHQWHV�LQWHU�UHODFLRQDGRV�TXH�VmR�QHFHVViULRV�SDUD�FRQ¿JXUDU�XP�PRGHOR�FRSDUHQWDO��

segundo Feinberg (2003). Outro ponto a se pensar é no envolvimento do terceiro, deixando de lado o 

FRQFHLWR�GLiGLFR�GD�UHODomR�PmH�¿OKR��SDL�¿OKR�H�FDPLQKDQGR�SDUD�D�FRQVWUXomR�GR�FRQFHLWR�WULiGLFR 

PmH�SDL�¿OKR��

Coparentalidade 

A origem do termo Coparentalidade não está clara na literatura. A primeira referência apareceu 

Ki�PHQRV�GH����DQRV�H�SDUHFH� WHU�VXUJLGR�QR�FRQWH[WR�GH� IDPtOLDV�GLYRUFLDGDV� �)UL]]R�	�.UHXW]�	�

Schmidt & Piccinini & Bosa, 2005). 

Coparentalidade é um termo conceitual que se refere à extensão na qual o pai e a mãe dividem 

D�OLGHUDQoD�H�VH�DSRLDP�QRV�VHXV�SDSpLV�SDUHQWDLV��)UL]]R�HW�DO����������)HLQEHUJ��������D¿UPD�TXH�

a coparentalidade ocorre quando os pais dividem a responsabilidade por cuidar de uma criança e 

FRQVLVWH� QR� VXSRUWH� H� FRRUGHQDomR� �RX� IDOWD�� TXH� DV� ¿JXUDV� SDUHQWDLV� DSUHVHQWDP� QD� FULDomR� GH�

VHX� ¿OKR�� e� XP� SURFHVVR� GLQkPLFR� TXH� HQYROYH� QRYRV� DUUDQMRV� R� WHPSR� WRGR��&DEH� UHVVDOWDU� TXH�

o relacionamento coparental não inclui os aspectos românticos, sexuais, emocionais, ¿QDQFHLURV�H�

legais dos adultos que não dizem respeito diretamente ao cuidado da criança. A coparentalidade 

não implica numa distribuição de tarefas entre os pais de forma igualitária no tocante a autoridade e 

responsabilidade. O grau de igualdade na relação coparental é determinado em cada caso por seus 

SDUWLFLSDQWHV�TXH�VmR�LQÀXHQFLDGRV�SHORV�FRQWH[WRV�VRFLDLV�H�FXOWXUDLV��1HVWD�OLQKD�GH�UDFLRFtQLR��WHP�

a função de preservar as necessidades físicas, bem como dar apoio emocional e SURWHomR�DR�¿OKR��

Interessante notar que este fenômeno pode e deve ocorrer, inclusive, dentro de uma família intacta, 

propiciando o estabelecimento saudável das fronteiras entre os subsistemas que a constituem. 

O relacionamento coparental existe, segundo Egeren e Hawkins (2004), quando pelo menos 

dois indivíduos estabelecem um consenso ou normas para conjuntamente responsabilizar-se pelo 

bem estar de uma criança em particular. O conceito é então, ampliado para qualquer dimensão de 

relacionamento, casados, nunca casados, casais divorciados, independente da orientação sexual ou 

se a criança está biologicamente ou não ligada aos seus cuidadores, incluindo também, pais ausentes 

na relação coparental. 

Estes mesmos autores ressaltam que a coparentalidade é um processo diádico, uma vez 
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que pressupõe que a formação de um subsistema executivo responsável por gerenciar as questões 

UHIHUHQWHV�DRV�¿OKRV��$OpP�GLVVR��p�XP�SURFHVVR�ELGLUHFLRQDO��Mi�TXH�D�DomR�GH�XP�DIHWD�GLUHWDPHQWH�

a ação dos outros. Nesta perspectiva, quanto maior forem as diferenças quanto à educação e 

valores entre os parceiros, maior risco de desentendimento haverá podendo gerar falta de suporte e 

FRRSHUDomR��EHP�FRPR�XP�GLVFXUVR�GLIDPDWyULR�HP�UHODomR�DR�RXWUR�SHUDQWH�R�¿OKR��

Lamela, Costa e Figueiredo (2010) ao citarem Lamela (2008) apontam que a coparentalidade 

deve ser compreendida através do amplo contexto ecológico em que se insere, levando em 

consideração o período desenvolvimental das crianças, o próprio sistema familiar, as condições 

HFRQ{PLFDV��VRFLDLV�H�GD�VXEFXOWXUD��&RQWXGR��SRGH�VHU�DIHWDGD�SHOD�LGDGH�GRV�¿OKRV��JrQHUR�GRV�SDLV�

e das crianças (Margolin, Gordis & John, 2001). É, ainda, um subsistema autônomo com mecanismos 

que o diferenciam do subsistema conjugal e do parental (Feinberg, 2003). Caldera e Lindsey (2006) 

citado por Lamela et al. (2010) trabalham com a ideia de que a coparentalidade assume uma dimensão 

VLVWrPLFD�H�WULiGLFD��SDL�PmH�¿OKR���

Feinberg (2003), por sua vez, contribui apresentando quatro componentes fundamentais para 

a constituição do subsistema coparental. São eles: (a) a concordância/ discordância quanto a aspectos 

relativos aos cuidados com a criança (valores morais, expectativas comportamentais e disciplinares, 

OLGD�FRP�DV�GHPDQGDV�HPRFLRQDLV��SULRULGDGHV��VHJXUDQoD��VRFLDOL]DomR��GHQWUH�RXWUDV��� �E��GLYLVmR�

GH� WDUHIDV� UHODFLRQDGDV� jV� FULDQoDV� �HQYROYHQGR�� LQFOXVLYH�� UHVSRQVDELOLGDGHV� ¿QDQFHLUDV�� OHJDLV� H�

PpGLFDV����F��DSRLR��RX�IDOWD�GH��DR�SDSHO�FRSDUHQWDO���G��H�PDQHMR�FRQMXQWR�GDV�LQWHUDo}HV�IDPLOLDUHV��

Este último componente apresenta-se como um importante subsistema executivo de responsabilidade 

dos pais. Espera-se dos adultos que controlem os seus comportamentos e viabilizem uma comunicação 

satisfatória entre si. Isto porque suas atitudes delimitam barreiras em seu relacionamento, incluindo ou 

H[FOXLQGR�RXWURV�PHPEURV�IDPLOLDUHV��R�TXH�SRGH�DFDEDU�SRU�SUHQGHU�RV�¿OKRV�HP�TXHVW}HV�TXH�QmR�

OKHV�SHUWHQFHP��WULDQJXODo}HV��H��FRQVHTXHQWHPHQWH��JHUDU�FRQÀLWRV�GH�OHDOGDGH�HQWUH�D�FULDQoD�H�XP�

dos genitores, bem como coalisões. Relevante ainda pontuar o equilíbrio interacional que deve ser 

HVWDEHOHFLGR�HQWUH�R�VXEVLVWHPD�SDUHQWDO�H�¿OLDO�QXPD�UHODomR�WULiGLFD��TXDQGR�RV�WUrV�SDUWLFLSDQWHV�

HVWmR�MXQWRV��SDL�PmH�¿OKR���RX�VHMD��SRVVLELOLWDQGR�R�HQJDMDPHQWR�GR�RXWUR�JHQLWRU�QD�UHODomR�FRP�R�

¿OKR��WHQGR�HP�YLVWD�R�HVWDEHOHFLPHQWR�GH�LQWLPLGDGH�H�VHJXUDQoD��GH�IRUPD�SUHVHQFLDO�RX�QR�GLVFXUVR��

reforçando a perspectiva da criança de pertencimento à família, apesar da dissolução conjugal. 

Método 

A pesquisa qualitativa dirige-se à análise de casos concretos em suas peculiaridades locais e 

temporais, partindo das expressões e atividades das pessoas em seus contextos. Ocupa assim, uma 

posição estratégica para o entendimento e aprofundamento em determinados objetos de estudo (Flick, 
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2009). 

2�SUHVHQWH�WUDEDOKR�p�XP�HVWXGR�GH�FDVR�GH�XPD�IDPtOLD�QXP�SURFHVVR�GH�GLYyUFLR�D�¿P�GH�

percebermos como a dissolução conjugal pode promover, ou não, a construção da coparentalidade. 

Segundo Gil (2002), a análise de um único caso de fato fornece uma base muito frágil para a generalização. 

Portanto, os propósitos deste estudo de caso não são os de proporcionar o conhecimento preciso 

das características de uma população, mas sim o de possibilitar uma visão global da construção da 

FRSDUHQWDOLGDGH�QD�GLVVROXomR�FRQMXJDO��LGHQWL¿FDQGR�SRVVtYHLV�IDWRUHV�TXH�R�LQÀXHQFLDP�RX�VmR�SRU�

HOH�LQÀXHQFLDGRV��EHP�FRPR�RV�GHVD¿RV�TXH�WDO�DUUDQMR�WUD]�SDUD�R�VLVWHPD�IDPLOLDU��

Participantes 

A família em questão chegou ao meu consultório particular para atendimento psicoterápico 

DR� ¿OKR� PDLV� YHOKR� �GH� XPD� IDPtOLD� FRP� WUrV� ¿OKRV�� XP� PHQLQR� H� GXDV� PHQLQDV��� $� PmH� IRL� D�

GHPDQGDQWH�H�WLQKD�FRPR�REMHWLYR�DMXGi�OR�D�HODERUDU�HVWD�QRYD�FRQ¿JXUDomR�IDPLOLDU��$R�ORQJR�GR�

processo psicoterápico o pai foi envolvido e começou-se um trabalho com um enfoque sistêmico, no 

TXDO�DEULX��VH�XP�HVSDoR�SDUD�D�FULDQoD�PDQLIHVWDU�VHXV�PHGRV��DQVHLRV�H�GL¿FXOGDGHV�QR�WRFDQWH�

j�UHODomR�FRQÀLWXRVD�GRV�SDLV��'LDQWH�GH�WDLV�TXHVW}HV�YiULDV�VHVV}HV�IRUDP�IHLWDV�FRP�RV�SDLV��HP�

separado, com o intuito de pontuar a importância do estabelecimento de um relacionamento menos 

FRQÀLWXRVR�HQWUH�HOHV��JHUDQGR�DVVLP�PDLRUHV�SRVVLELOLGDGHV�GH�DFRUGRV��QHJRFLDo}HV�H�D�FRQVWUXomR�

da coparentalidade. 

Procedimento 

O convite para participar da pesquisa foi feito por telefone e aceito por ambos os genitores. 

Ambos assinaram os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Salienta-se que a pesquisa 

foi avaliada e autorizada pelo Interpsi (PUCGO). Por motivos éticos, os nomes dos entrevistados foram 

alterados para João e Maria. 

Duas entrevistas-narrativas foram marcadas. Os encontros foram realizados em dias distintos, 

de forma que cada genitor fosse entrevistado sozinho. A entrevista com o pai durou uma hora e quarenta 

e seis minutos e a entrevista com a mãe, cinquenta e cinco minutos. As entrevistas foram gravadas em 

áudio e transcritas na íntegra para a análise dos dados. As perguntas foram abertas para que cada um 

narrasse a própria história do divórcio e da construção da coparentalidade. 

Instrumento 
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Utilizou-se a entrevista-narrativa que consiste num método de pesquisa qualitativa com 

SUHVVXSRVWRV� GH� YDOLGDGH� H� ¿GHGLJQLGDGH� EDVHDGR� HP� GLIHUHQWHV� FRQFHSo}HV�� DSUHVHQWDQGR�VH�

assim, como um instrumento de geração de dados. O esquema de narração substitui o de pergunta- 

resposta, seguindo um esquema autogerador (Marra, 2016). Nesta perspectiva, o entrevistado é o 

grande conhecedor de suas próprias histórias e ao narrá-las tem a oportunidade de rever conceitos 

e posicionamentos. Para Minayo (1994) a entrevista é uma situação de interação entre pesquisador e 

pesquisado. 

Análise dos dados 

Para analisar os dados da pesquisa optou-se pela análise temática (Minayo, 1994). Esta 

consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação cuja presença ou 

IUHTXrQFLD�VLJQL¿TXHP�DOJXPD�FRLVD�SDUD�R�REMHWLYR�DQDOtWLFR�YLVDGR��'HVWD�PDQHLUD��D�SUHVHQoD�GH�

determinados temas, do ponto de vista qualitativo, denota os valores de referência e os modelos de 

comportamento presentes no discurso. 

Resultados e Discussões 

A partir das entrevistas-narrativas realizadas e analisadas por meio da análise de conteúdo 

WHPiWLFD��VHOHFLRQDPRV�TXDWUR�Q~FOHRV�GH�VHQWLGR��R�SURFHVVR�GH�VHSDUDomR��D�LQÀXrQFLD�WUDQVJHUDFLRQDO�

QD�SDUHQWDOLGDGH��R�GHVD¿R�QD�OLGD�FRP�RV�¿OKRV�HQTXDQWR�H[�F{QMXJH��D�FRPSUHHQVmR�H�YLDELOLGDGH�GR�

conceito de coparentalidade. 

1. O processo de separação 

O processo de separação é percebido pelos entrevistados como sendo complicado, com 

muitos altos e baixos e um alto custo emocional. A literatura corrobora com este ponto de vista ao 

D¿UPDU�TXH�D�GLVVROXomR�FRQMXJDO� ¿JXUD�HQWUH�RV�SULPHLURV� OXJDUHV�QR� tQGLFH�GH�HVWUHVVH�SHVVRDO��

perdendo apenas para a morte de uma pessoa amada (Ahrons, 1995). 

Para João, por ter tido um casamento anterior, a culpa que carrega pelo insucesso na segunda 

relação é grande ... “o objetivo de dar certo... é uma cobrança muito maior do que para uma pessoa que 

não foi casada antes.(...) Porque eu não acredito que exista uma separação, a não ser que seja num 

caso extremo que você saia do relacionamento, sem o sentimento de culpa de não ter 

feito o bastante(...)”. 

Para Maria, o processo de separação já havia começado antes da separação de fato ...”é um 

processo longo, muito desgastante, você perceber e se dar conta e saber que você tem que tomar 

alguma atitude, até você decidir que tem que se separar(...)”. Ela ainda complementa ...”eu vivi tudo 

que eu podia no meu casamento. Ele realmente se esgotou. Quando ocorreu a separação de fato o 
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casamento realmente já tinha acabado(...)”. 

/DPHOD��)LJXHLUHGR�H�%DVWRV��������DSRQWDP�TXH�D�GLVVROXomR�FRQMXJDO�p�XP�H[LJHQWH�GHVD¿R�

para a regulação desenvolvimental que obriga ao adulto a ativação da maioria dos seus sistemas 

comportamentais e cognitivos para conter seus efeitos negativos e criar possibilidades de adaptar-se 

de forma saudável à nova condição familiar. Sendo assim, o divórcio pode ser caracterizado como uma 

fase de transição com altos níveis de desajustamento e, consequentemente, estresse e sofrimento 

para todos os envolvidos. 

Maria aponta que um dos complicadores pode ser o tempo que cada um dos cônjuges leva 

para absorver a ideia da separação como uma alternativa para a crise que vem sendo vivenciada 

...”talvez, naquele momento da separação, as duas pessoas não estejam na mesma sintonia, no mesmo 

PRPHQWR��$FKR�TXH�LVWR�WUD]�PXLWR�GL¿FXOGDGH�SDUD�R�GHSRLV�����´��

Ela ainda deixa claro que independente de quem toma a iniciativa da separação, todo mundo 

VRIUH����́ �QmR�VLJQL¿FD�TXH�HX�QmR�WHQKD�VRIULGR��(�TXH�HX�QmR�SUHFLVHL� MXQWDU�RV�PHXV�FDFRV��p�XP�

recomeço de vida(...)”. 

���$�LQÀXrQFLD�WUDQVJHUDFLRQDO�QD�SDUHQWDOLGDGH�

&DUWHU� H� 0F*ROGULFN� ������� D¿UPDP� TXH� QD� FRQVWLWXLomR� GR� FDVDPHQWR� D� QHJRFLDomR� GR�

UHFHQWH�VWDWXV� IDPLOLDU�SRGH�VHU�XP�JUDQGH�GHVD¿R��TXH�GHPDQGD�XPD� UHGH¿QLomR�GH�VL�PHVPR�H�

convoca ambos a repensarem suas fronteiras com a família de origem, que agora tornou-se, ampliada. 

(VWD�GL¿FXOGDGH��SRGH�LQFOXVLYH��YLU�D�VHU�XPD�GDV�UD]}HV�SDUD�R�IUDFDVVR�FRQMXJDO��

Nas entrevistas, quando João e Maria foram questionados a respeito de como se sentiam 

QRV�GLIHUHQWHV�SDSpLV�TXH�GHVHPSHQKDYDP�QD�YLGD��SDL��PmH��H[�HVSRVR��H[�HVSRVD�H�¿OKR��¿OKD��D�

GLPHQVmR�GD�WUDQVJHUDFLRQDOLGDGH�¿FRX�PXLWR�FODUD��$V�UHJUDV�TXH�SHUSDVVDP�DV�JHUDo}HV�GH�XPD�

IDPtOLD��LQFOXLQGR�SDGU}HV�GH�UHODFLRQDPHQWRV��PLWRV��FUHQoDV�H�YDORUHV�LQÀXHQFLDP�RV�SDSpLV�DWXDLV�

que desempenham. 

-RmR�D¿UPD�TXH�VHXV�SDLV�VHPSUH�IRUDP�PXLWR�GLVWDQWHV����”eu tento oferecer para os meus 

¿OKRV�DTXLOR�TXH�HX�QmR� WLYH��SRUTXH�VHL�H[DWDPHQWH�D� IDOWD��D�GL¿FXOGDGH�TXH�p�YRFr�QmR� WHU� LVVR��

Então, este excesso de presença, esse excesso de zelo é para cobrir uma ausência que eu tive. É 

uma carência que até hoje eu tenho(...)”. 

Maria, por sua vez, cobra-se em ser uma mãe como a sua mãe foi para ela ...”eu me cobro 

muito para que eu seja a mãe que a minha mãe foi para mim(...)”. 

'LDQWH�GH� WDLV�D¿UPDo}HV��SRGHPRV�SHQVDU�HP�%RZHQ� �������TXDQGR�HVWH�GHVFUHYH�TXH�D�

GLIHUHQFLDomR�GH�VHOI�FRPSUHHQGH�GH¿QLU�VH�HQTXDQWR� LQGLYtGXR�GHQWUR�GH�XP�VLVWHPD� IDPLOLDU��VHP�

fusionar com as dores/ tensões de outros membros diante das pressões internas ou externas. 

Para João, é comum acabar por resgatar estes momentos de desamparo vividos com seus 

SDLV��$�GL¿FXOGDGH�p�MXVWDPHQWH�QmR�IXVLRQDU�FRP�HVWD�GRU��VHU�PDLV�REMHWLYR�H�ID]HU�GLIHUHQWH��GH�XPD�
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maneira que faça mais sentido para ser o pai que ele quer ser ...”então, este modelo é o meu anti- 

modelo(...)”. 

���2�GHVD¿R�QD�OLGD�FRP�RV�¿OKRV�HQTXDQWR�H[�F{QMXJH�

8P� GRV� JUDQGHV� GHVD¿RV� SyV� GLYyUFLR� TXH� HQYROYH� ¿OKRV� p� D� QRYD� FRQ¿JXUDomR� TXH� VH�

HVWDEHOHFH�RQGH� FDGD�JHQLWRU� HVWDUi�j� VyV� FRP�R� VHX� ¿OKR��'H� FHUWD� IRUPD�� FDGD�XP�YDL� DVVXPLU�

também o papel do outro na rotina de casa, já que os dois não estão presentes sob o mesmo teto. Tal 

VLWXDomR�SRGH�VHU�OLEHUWDGRUD��PDV�SRU�RXWUR�ODGR��DVVXVWDGRUD��0DULD�D¿UPD������“aí você passa a ser 

única dentro de casa. Naquele momento que você está com as suas crianças é só você. É diferente de 

quando você está casada e que o outro está ali junto e compartilha de muitas decisões, até tacitamente, 

não precisa nem falar, tá ali junto(...)”. 

Wagner et al. (2011) esclarece que embora o vínculo conjugal esteja longe de ser indissolúvel, 

o vínculo parental é para sempre. Os pais separados como casal permanecem unidos por laços 

SDUHQWDLV��GHYHQGR�FRPSDUWLOKDU�D�WDUHID�FRPXP�GH�HGXFDU�VHXV�¿OKRV��

1HVWD�SHUVSHFWLYD�� -RmR�H[SUHVVD�R�GHVD¿R�HP�HVWDEHOHFHU�XP� OLPLWH�HQWUH�DV� WDUHIDV�TXH�

eram realizadas por cada um no casamento e agora no divórcio ...”o que é que ele fazia e que ela 

tinha que fazer enquanto éramos casados e aonde isso deixa de acontecer quando você deixa de ser 

FDVDGR��(VVD�p�XPD�OLQKD�PXLWR�WrQXH����1D�YHUGDGH�WHP�PXLWD�FRLVD�TXH�QmR�p�GD�UHODomR�GH�¿OKR��p�

da comodidade que o parceiro gerava, entendeu?(...)”. 

0DULD� DSRQWD� D� GL¿FXOGDGH�HP�FKHJDU� D� XP�FRQVHQVR� FRP�DOJXpP�TXH� WDOYH]� YRFr� Mi� DWp�

desconheça ...”quando você está casada já existem diferenças de percepção, daquilo que você 

percebe, mas existe, de certa forma, aquele objetivo comum ali, daquele núcleo. Agora que a gente 

está separado, ele pode achar que é importante para as crianças aquilo que ele decidir, sem considerar 

a minha opinião.... muito difícil conseguir conversar e chegar num consenso(...). 

Outro ponto abordado pelos entrevistados e corroborado por Ahrons (1995) com seu conceito 

de bom divórcio é a importância dos pais conseguirem se esvaziar da raiva, do atrito, da instabilidade 

GD�UHODomR�FRP�R�H[�F{QMXJH�SDUD�QmR�JHUDU�LQVHJXUDQoD�QRV�¿OKRV��$V�FULDQoDV�DFDEDP�SRU�VRIUHU�HP�

demasia quando percebem-se imersas neste ambiente de tensão e os pais, por sua vez, percebem-

se impotentes diante da lida com os próprios sentimentos e com o sofrimento das crianças. O bom 

divórcio pressupõe que os casais podem se separar sem destruir a vida daqueles que amam. 

João demonstra esta preocupação ...”eu quero ter um bom relacionamento porque o atrito entre 

os pais gera uma instabilidade, ou tem uma consequência de instabilidade para as crianças e esta 

consequência aparece em ansiedade, em medo, em insegurança em situações normais... a criança 

diminui a imunidade, aparece em falta de apetite, em agressividade, em hiperatividade, tem uma série 

de manifestações que eu acredito que são vinculadas e quando você vai ver são os pais discutindo 

na frente das crianças(...)”. E acrescenta: ...”onde é que você impõe limites sem gerar um nível de 

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 8(1), agosto 2019 (130-143)



139A Construção da Coparentalidade na Dissolução Conjugal: Desafios e Possibilidades – Profa. Dra. Marlene Magnabosco Marra 

atrito que comprometa a segurança, ou traga a insegurança, quer dizer, que tenha consequências nas 

crianças?(...)”. 

4. A compreensão e a viabilidade do conceito de coparentalidade 

Primeiramente é importante esclarecer que a coparentalidade se diferencia do conceito de 

boa parentalidade. A primeira engloba as tarefas da parentalidade, mas também provê à criança 

sentimentos de solidariedade e objetivos comuns. Assim sendo, os pais podem apresentar muita 

habilidade no manejo com a criança, demonstrando grande responsividade, mas ainda assim, podem 

GHQHJULU�D�LPDJHP�GR�RXWUR�SHUDQWH�R�¿OKR��7DO�PRYLPHQWDomR�SRGH�QRV�OHYDU�D�FUHU�QD�H[LVWrQFLD�GH�

XP�FRQÀLWR�FRSDUHQWDO��)UL]]R�HW�DO����������DSHVDU�GD�IXQFLRQDOLGDGH�GR�VXEVLVWHPD�SDUHQWDO��

Para João a coparentalidade se alinha com a guarda compartilhada ...”é uma responsabilidade 

que você tem que ter por ser parente, por ser pai ou mãe, ser um dos genitores, então o que eu 

entendo disso é: embora eu não queira, existe uma série de papéis e responsabilidades por eles a 

VHUHP�GLYLGLGDV�����p�D�FRUUHVSRQVDELOLGDGH�TXH�H[LVWH�HQWUH�RV�GRLV�JHQLWRUHV�QD�HGXFDomR�GRV�¿OKRV��

independente de quem está com a guarda(...)”. 

Maria também se remete a guarda compartilhada em sua fala ...”ela me leva a pensar nessa 

decisão de guarda compartilhada da justiça, que é difícil de implementar(...)a coparentalidade é 

GHFLVmR��SDUD�PLP�WHP�D�YHU�FRP�DV�GHFLV}HV�VREUH�RV�VHXV�¿OKRV��(�GHFLV}HV�SDVVDP�SRU�WXGR��GHVGH�

férias, lazer, coisas obrigatórias, questões que envolvem escola, necessidade de saúde, psicológica, 

emocional. É difícil essa coparentallidade(...),você tem que tomar decisões juntos, você tem que ter um 

objetivo único(...)”. 

$� UHODomR� FRSDUHQWDO� SRGH� WHU� XP� LPSRUWDQWH� SDSHO� GH� PHGLDU� H� PRGHUDU� DV� LQÀXrQFLDV�

e estresses internos e externos ajudando a promover a saúde para seus membros e um melhor 

DMXVWDPHQWR�GD� FULDQoD�j� QRYD� FRQ¿JXUDomR� IDPLOLDU��1R�HQWDQWR�� D� GH¿QLomR�GR� WLSR�GH�JXDUGD�� D�

ausência de um dos genitores na rotina das crianças, uma possível desvantagem econômica de um 

H[�F{QMXJH�HP� UHODomR�DR�RXWUR� H� DWp�PHVPR�R� FRQÀLWR� FRQMXJDO� DLQGD�QmR�HODERUDGR�� SRGHP�VHU�

IDWRUHV�TXH�GL¿FXOWDP�D�FRQVWUXomR�GHVWD�QRYD�UHODomR�H�R�DMXVWDPHQWR�GRV�¿OKRV�j�VXD�QRYD�UHDOLGDGH��

(Feinberg, 2003). 

2� GHVD¿R� GH� GHL[DU� GH� ODGR� R� HJRFHQWULVPR�� D� SHUFHSomR� GH� TXH� R� RXWUR� SRGH� HVWDU� OKH�

prejudicando, para pensar exclusivamente no seu papel de mãe com as crianças que trazem “o outro” 

SDUD�GHQWUR�GH�VXD�FDVD�VHPSUH��p�XP�SRQWR�GH�UHÀH[mR�SDUD�0DULD����́ HP�IXQomR�GH�WRGRV�RV�FRQÀLWRV�

que a gente vive é muito difícil você sair da sua necessidade(...)enxergar só o interesse da criança 

ali(...)exige uma certa generosidade você parar de enxergar o seu umbigo ali e enxergar o outro. Aí 

você tem que abrir mão, você tem que ceder(...)”. 

João pontua a ebulição de sentimentos característicos deste momento como mais um 

GL¿FXOWDGRU�SDUD�HVWD�SDUWLOKD�GH�UHVSRQVDELOLGDGHV����́ HQWmR�YRFr�HVWi�WRPDQGR�XPD�GHFLVmR�TXH�QXPD�

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 8(1), agosto 2019 (130-143)



140A Construção da Coparentalidade na Dissolução Conjugal: Desafios e Possibilidades – Profa. Dra. Marlene Magnabosco Marra 

relação normal já é difícil porque nela entra a questão de crença, etc,(...)aí, já existe raiva, uma tensão 

natural da própria separação e do sentimento de culpa(...)sair desta tempestade para subir para uma 

postura de assumir uma maturidade para tomar a decisão que é realmente voltada para o melhor das 

FULDQoDV��SDUD�PLP�p�D�PDLRU�GL¿FXOGDGH�����´. 

$PERV�RV�JHQLWRUHV�VH�UHIHUHP�D�MXVWLoD�FRPR�DOJR�TXH�GL¿FXOWD�HVWH�SURFHVVR�FRSDUHQWDO��Mi�

TXH�HP�IXQomR�GRV�GLYHUVRV�SURFHVVRV��JXDUGD��DOLPHQWRV��SDUWLOKD��R�UHODFLRQDPHQWR�HQWUH�HOHV�¿FD�

mais tenso. Além disso, questionam a imposição da guarda compartilhada e a implementação desta 

GHQWUR�GH�XPD�UHODomR�RQGH�GLDORJDU��FHGHU��QHJRFLDU�WUpJXDV�p�XP�JUDQGH�GHVD¿R��

2�H[HUFtFLR�GD�FRSDUHQWDOLGDGH�GHPDQGD�XP�´QyV´�TXH�RV�H[�F{QMXJHV�HQFRQWUDP�GL¿FXOGDGH�

para construir. Isto, por sentimentos diversos, pela demanda de uma reconstrução da própria vida, pela 

lida com a justiça e todo o desgaste acerca disto e pela responsabilidade conjunta de garantir o bem-

HVWDU�DRV�¿OKRV�TXH�SDUWLFLSDP�GHVWH�SURFHVVR��PHVPR�VHP�TXHUHU��

João acredita que a coparentalidade pode dar certo para um casal que teve a separação bem 

resolvida, mas quando envolve algum tipo de litígio é muito complicado. Ele questiona, inclusive, o 

fato da justiça não parecer valorizar o genitor masculino enquanto o responsável pela criação das 

crianças. Apesar da guarda compartilhada, o lar de referência tende ainda a ser o da mãe ...” acho 

que o questionamento que vem junto com a coparentalidade é como eu incentivo a ter uma maior 

participação dos pais, digo aqui do genitor masculino, na criação das crianças(...)”. 

A literatura esclarece que quando há o divórcio, a coparentalidade passa a ser a única arena 

na qual os pais continuam a relação. Esta, por sua vez, deve ser caracterizada por um suporte mútuo. 

1R�HQWDQWR��SRU�VHU�XPD�GDV�H[SHULrQFLDV�PDLV�GLItFHLV�H�VLJQL¿FDQWHV�TXH�GRLV�DGXOWRV�FRPSDUWLOKDP��

nem sempre as negociações das tarefas e responsabilidades contribuem para o bem estar dos 

¿OKRV��SRGHQGR�JHUDU�HQWmR�XP�FDPSR�RQGH�FDGD�XP�GRV�SDUFHLURV�PLQD�D�DXWRULGDGH��D�LPDJHP�GR�

RXWUR�SHUDQWH�R�¿OKR��(VWH�IHQ{PHQR�p�IUHTXHQWHPHQWH�SHUFHELGR�QD�PDQHLUD�FRPR�FDGD�XP�IDOD�GR�

outro para a criança. Quanto melhor a relação coparental, melhor a relação de cada pai com suas 

UHVSRQVDELOLGDGHV�DFHUFD�GR�¿OKR�H�GD�UHODomR�GR�SDL��PmH�FRP�R�¿OKR��0DUJROLQ�HW�DO����������

A viabilidade da construção desta arena é também colocada em cheque quando Maria fala 

VREUH�D�GL¿FXOGDGH�GH�LPSOHPHQWDU�HVWD�FRUUHVSRQVDELOLGDGH�TXDQGR�DLQGD�VH�HVWi�FDVDGR����́ porque 

se não existia antes, dentro do casamento, como que isso vai ser exercido com as duas pessoas 

separadas?(...)eu acho uma tarefa bem difícil construir esta nova relação (...)”. 

7DO�D¿UPDomR�QRV�UHPHWH�DRV�HVWXGRV�GH�0DUJROLQ�HW�DO�� �������TXH�D¿UPDP�D� LPSRUWkQFLD�

desta arena coparental mesmo no casamento. Claro, que diferentemente de quando se está separado, 

na condição dos dois genitores sob o mesmo teto, arenas adicionais são estabelecidas no tocante ao 

empenho de ambos em ajudar nas responsabilidades de cada um para com as crianças, bem como o 

suporte à autoridade do outro, além do estabelecimento de uma atmosfera de mútuo respeito e afeição. 
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Eles ainda complementam que a aliança coparental pode mediar a relação conjugal e parental, o que 

esclarece que a coparentalidade não é apenas uma dimensão da relação conjugal, mas tem uma outra 

função dentro do sistema familiar. 

Assim, na perspectiva sistêmica, podemos pensar a coparentalidade emergindo como um 

outro subsistema dentro da família, ao lado do subsistema parental, conjugal e fraternal. Talvez, por 

HVWH�YLpV�¿TXH�PDLV�FODUD�D�YLDELOLGDGH�GH�FRORFDUPRV�HVWH�VXEVLVWHPD�HP�H[HFXomR��LQGHSHQGHQWH�

dos pais serem casados ou não. 

Compreender a relação de interdependência entre os subsistemas conjugal, parental, coparental 

H�¿OLDO�p�HQWmR��GH�VXPD�LPSRUWkQFLD�WHQGR�HP�YLVWD�R�GLQDPLVPR�GDV�UHODo}HV�IDPLOLDUHV�H�D�SRVVLELOLGDGH�

de mudanças constantes (Lamela et al., 2010). É um construto complexo e multidimensional (Egeren & 

+DZNLQV���������H�FHUWDPHQWH�GHVD¿DQWH��

Considerações Finais

 

Compreendemos que o subsistema coparental é de suma relevância para a saúde mental das 

crianças. Independente dos pais estarem casados ou separados, esta arena traz muitos benefícios 

para todos. No entanto, especialmente na dissolução conjugal, estabelecer este lugar comum 

demanda maturidade, elaboração das questões conjugais e uma boa dose de generosidade, empatia 

e desapego. Existe uma demanda maior que o tira de suas próprias necessidades para perceber 

o que será importante para o bem-estar daquelas crianças, estabelecendo uma relação com o ex-

cônjuge que transcenda o pessoal, o conjugal e o parental. Certamente não é uma tarefa fácil e 

envolve muitos sentimentos, valores, crenças, enfim, tudo aquilo que nos rodeia se pensarmos que 

somos seres ecológicos, em constante interação. 

Ao retomarmos os quatro componentes fundamentais de Feinberg (2003) perceberemos que João 

e Maria compreendem bem o conceito de coparentalidade e apontam as dificuldades que este 

caminho apresenta. A importância de cada um destes componentes para o bem-estar das crianças é 

percebida por ambos, no entanto, várias outras questões fazem parte do mesmo processo e acabam 

por dificultar a execução da coparentalidade. 

Este subsistema, talvez, possa ser melhor executado quando a questão judicial chegar ao fim, bem 

como cada um deles conseguir elaborar as suas dores. Pensamos então, que a coparentalidade 

é o caminho para o bom divórcio (Ahrons, 1995) assegurando a todos os envolvidos condições 

saudáveis de pertencimento e reconstrução de vida. Enfim, acreditamos sim na viabilidade desta 

construção e ressaltamos a demanda de mais estudos a fim de pensarmos em como facilitar este 

processo, sem nos apegarmos ao ideal para não corrermos o risco de inibir o possível. 

Sugerimos, portanto, a criação de um Grupo Cooperativo de Pais, tendo em mente que a interação 
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grupal caminha na direção dos sujeitos que vão propondo, criando e transformando suas histórias 

nas dimensões pessoais e coletivas, modificando a ação e o conhecimento acerca do que foi vivido 

(Fleury & Marra, 2012). Neste viés, este grupo teria o objetivo de abrir um espaço para o debate 

sobre as dificuldades e possibilidades pós divórcio, como um caminho para a elaboração desta crise 

que acomete tantas famílias nos dias de hoje. 
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