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Editorial 

Tempos de incertezas e mudanças! Quantos momentos diferentes, e 

muitas vezes difíceis, estamos vivendo na família, no trabalho e nos 

relacionamentos para adaptação à nova rotina? 

A Revista Brasileira de Terapia Familiar, apesar das mudanças, vem, 

mais uma vez, recheada de temas importantes nas áreas de família e casal. 

São experiências, estudos de casos, pesquisas e muitas reflexões! 
Seu conteúdo abrange muitos temas interessantes, inclusive o artigo 

do nosso convidado internacional Paolo Bucci, psicólogo e didata da Escola 

Romana de Psicoterapia Familiar, sobre a adolescência e as novas 

representações do sistema familiar. 

A Revista apresenta temas diversos e atuais a partir das experiências 

e estudos de profissionais associados à ABRATEF e colaboradores que 

trabalham com famílias e casais. 

Neste ano de 2020, o qual trouxe muitas mudanças devido à 
pandemia, esta nona edição teve um atraso em nosso cronograma, mas não 

deixou de contemplar um conteúdo denso e riquíssimo a ser explorado. 

Saboreie este amplo cardápio de experiências! 

 

Seguimos confiantes rumo ao congresso 2021!  
 

Pois juntos(as) somos mais fortes e vamos mais longe! 

 

Agradeço o empenho e apoio constantes da presidente da ABRATEF, Silvana 
Silvestre; da vice-presidente, Eliane Pelles; da comissão editorial; dos(as) 

conselheiro(as); consultores(as); e autores(as), os quais colaboraram com a 

realização e a qualidade desta Revista. 

 

Boa leitura e até breve! 

 

Ana Cristina Bechara Barros Fróes Garcia 
Editora 
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Atuação Sistêmica do Psicólogo com Famílias em Conflito Judicial:  

Atendendo Pessoas e Transformando Vidas 

Systemic Action of the Psychologist with Families in Judicial Conflict:  

Serving People and Transforming Lives 

 

Eliane Pelles Machado Amorim1 

 

Resumo 

O presente artigo é fruto da tese de doutorado A atuação sistêmica do psicólogo junto às varas 

de família, defendida em março de 2020. O propósito aqui é apresentar uma das vertentes da pesquisa, 

o olhar sistêmico, cujo enfoque partiu da premissa de que é por meio dessa visão que o psicólogo 

(perito, assistente técnico, mediador e terapeuta) pode compreender de forma ampla as demandas 

levadas às Varas de Família e efetivamente contribuir com o Sistema de Justiça. Considerando as 

vivências familiares e profissionais da pesquisadora (intersubjetividade), bem como depoimentos de 

construtores do Direito (juízes, promotores e advogados) experientes nessa área de atuação, o estudo 

demonstrou que a visão sistêmica pode, de fato, contribuir para uma leitura complexa, não 

dicotomizada, das famílias em litígio e propiciar uma construção conjunta e transformadora para outras 

possibilidades, permitindo um diálogo inter e transdisciplinar entre Psicologia e Justiça.  

Palavras-chave: atuação sistêmica; psicólogo; família; Varas de Família. 

 

Abstract 
This article is part of the doctoral thesis The systemic action of the psychologist in family courts, 

defended in march 2020. The purpose here is to present one of the strands of the research, the systemic 

 

1  Psicóloga e membro titular da Associação de Terapia Familiar de Goiás (ATFAGO), terapeuta familiar sistêmica, 

mediadora e docente na pós-graduação, mestre em Psicologia Clínica (UNB), doutora em Psicologia (PUC GO), especialista em 

Psicologia Jurídica, em Direito das Famílias Civil-Constitucional e em Arbitragem, Negociação, Mediação e Conciliação. Possui 

capacitação em Práticas Colaborativas e formação em Mediação Judicial. Presidente da Associação de Terapia Familiar de 

Goiás (ATFAGO) (2020-2022), vice-presidente da Associação Brasileira de Terapia Familiar (ABRATEF) (2019-2022) e da 

Comissão de Relações Acadêmicas e Interdisciplinar do Instituto Brasileiro de Direito de Família Seção Goiás (IBDFAM) (2018-

2020). Diretora das Comissões Científica e Editorial do 14º Congresso Brasileiro de Terapia Familiar – Rio Quente-GO (2021). 

 



Atuação Sistêmica do Psicólogo com Famílias em Conflito Judicial: Atendendo Pessoas e Transformando Vidas – Eliane Pelles Machado Amorim 

  

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 9(1), novembro 2020 

10 

view, whose focus started from the premise that it is through this view that the psychologist (expert, 

technical assistant, mediator and therapist) can broadly understand the demands brought to the Family 

Courts and effectively contribute to the Justice System. Considering the researcher’s family and 

professional experiences (intersubjectivity), as well as statements of law-makers (judges, prosecutors 

and lawyers), experienced in this area of activity, the study demonstrated that the systemic view can, in 

fact, contribute to a complex, non-dichotomized, reading of the families in dispute and provide a joint 

and transformative construction for other possibilities, allowing an inter and transdisciplinary dialogue 

between psychology and justice. 

Keywords: systemic action; psychologist; family; Family Courts. 

 

Considerações Iniciais 

Este estudo, fruto da pesquisa de doutorado, propõe uma compreensão da atuação sistêmica 

do psicólogo com famílias em conflito judicial, cujo interesse deve-se às vivências familiares (perdas, 

lutos, conflitos relacionais, litígios); às experiências profissionais como perita, assistente técnica, 

mediadora e terapeuta familiar; e à prática docente; as quais me possibilitaram entender que as 

relações familiares, quando perpassadas por difíceis circunstâncias de vida, podem ser enfrentadas e 

recontadas a partir de um novo olhar.  

Na literatura revisada, encontrei um espaço ainda vago que aguarda por este novo olhar do 

psicólogo, especialmente junto às Varas de Família: um olhar cuidadoso e ampliado, que propicie o 

avanço de práticas maniqueístas, disjuntivas, reducionistas e parciais, pautadas na ciência tradicional, 

em direção a práticas integradas, colaborativas, psicoeducativas e transformadoras, pautadas na 

ciência pós-moderna, que aborda o trabalho do psicólogo com famílias em contexto judicial como um 

fazer comprometido, capaz de enxergar pessoas em sofrimento que necessitam de intervenção, e não 

perfis que precisam ser avaliados.  

Além disso, o Conselho Federal de Psicologia (2019) tem feito apontamentos com relação aos 

acompanhamentos psicológicos nessa interface que necessitam de práticas mais voltadas ao cuidado 

e à psicoeducação. 
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Nesse sentido, Silva (2013) afirma que as questões que envolvem acompanhamentos 

psicológicos nas Varas de Família não podem ser tratadas simplesmente como uma busca por 

resultados por meio da aplicação de conhecimentos científicos da Psicologia. Implica traçar  

metodologias específicas e tratar o assunto em sua complexidade a partir de um olhar sobre elementos 

comuns na interface Psicologia e Justiça que considere o psicólogo como coconstrutor de contextos 

que possibilitem crescimento e transformação de vidas. 

Dessa forma, entendo que esse olhar profissional ampliado às famílias em litígio possibilita 

significados para além da demanda levada à justiça por meio de práticas que permitam avançar as 

técnicas em direção a um fazer ativo e que o psicólogo, como observador participante (mais um), seja 

um facilitador da comunicação, a qual, pautada na corresponsabilização e em ganhos mútuos entre os 

envolvidos, afina-se no diapasão do Pensamento Sistêmico.  

Segundo Bauman (2001), a fluidez dos laços afetivos tem influenciado, ao longo dos tempos, 

os relacionamentos das pessoas, ora as aproximando, ora as afastando, dando lugar a outras formas 

de relacionamentos. Frente às adversidades, enquanto algumas famílias renascem mais fortalecidas e 

com mais recursos para sobreviverem e prosperarem, outras se abalam pelos conflitos, paralisando 

suas vidas e arrastando caminhos nem sempre saudáveis.  

As situações que envolvem conflitos entre pessoas que permanecem em uma relação 

continuada são, por vezes, vivenciadas de formas destrutivas, carregadas de sentimentos negativos e 

permeadas por uma comunicação violenta. Nesse sentido, tornam-se membros repartidos e, “enquanto 

partes”, buscam o Poder Judiciário e almejam, por meio do juiz de Direito, o reconhecimento de seu 

direito em detrimento do direito do outro.  

Então, o magistrado, com a necessária intervenção do promotor de justiça e a participação dos 

advogados, todos experientes nessa área de atuação, recebe as famílias em litígio e as encaminha 

para os acompanhamentos psicológicos para que sejam compreendidas e trabalhadas questões 

próprias do comportamento humano que o Direito não consegue explicar, contribuindo para que o 

conflito vivenciado de forma negativa, que leva à destrutividade, possa ser transformado em algo 

positivo, que leva ao crescimento.  
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O psicólogo, então, ao atender as famílias, compartilha, com elas, suas compreensões, bem 

como, posteriormente, ao juízo (Resolução CFP n. 06/2019), a fim de que cessem os conflitos e as 

pessoas possam abrir-se para a elaboração de soluções viáveis, prospectivas e, especialmente, mais 

saudáveis em suas vidas. 

Tradicionalmente, juízes, promotores e advogados são conhecidos como operadores do 

Direito; contudo, ao solicitarem o trabalho dos psicólogos, investem na interdisciplinaridade, pois 

esperam uma atuação efetiva com as famílias. Destarte, a partir de uma visão sistêmica, assumem a 

função de “construtores do Direito”, visto que participam de forma ativa em prol de famílias em conflito. 

Assim, construtores do Direito, psicólogos e famílias são, por mim, definidos como coconstrutores do 

Sistema de Justiça, entendendo que, em uma relação, todos os envolvidos estão providos de ideias, 

concepções, valores e crenças acerca do mundo e das realidades que abarcam, portanto, as 

subjetividades e as múltiplas verdades.  

A atuação de psicólogos brasileiros em Varas de Família teve sua regulamentação a partir da 

Lei n. 4.119, de 27 de agosto de 1962, que instituiu e regulamentou a profissão de psicólogo no Brasil, 

e do Decreto n. 53.464, de 1964, que, em seu artigo quarto, conferiu, ao psicólogo, a realização de 

perícias e emissão de pareceres sobre a matéria de Psicologia. O Novo Código de Processo Civil (Lei 

n. 13.105/2015) também legitima a atuação do psicólogo como auxiliar da justiça, podendo exercer as 

funções de perito, quando nomeado pelos juízes, para realizar avaliação psicológica em demandas que 

dependam de conhecimento técnico ou científico específico; de assistente técnico, quando contratado 

por cada uma das partes litigantes, para emitir um parecer acerca da perícia realizada; e de mediador, 

que atua como facilitador da comunicação em relações continuadas a partir de um enfoque prospectivo.  

Em Goiás, juízes das Varas de Família têm encaminhado famílias em litígio também para a 

terapia familiar, especialmente por questões relacionadas à ex-conjugalidade, as quais interferem na 

eterna parentalidade. Embora o Código de Ética do Psicólogo (2005) apresente o acompanhamento 

psicoterapêutico como um processo voluntário, ou seja, não se pode impor a psicoterapia, compreendo 

que a intenção dos magistrados ao encaminhar as famílias para a terapia, estabelecendo normalmente 

um período mínimo de quatro meses para os atendimentos até a audiência seguinte, é de que o 

terapeuta possa trabalhar as relações conflituosas a fim de que os participantes elaborem e 

ressignifiquem a situação vivenciada (Annunziata & Jacobson-Kram, 1996).  
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Ademais, apesar de não estar prevista, no Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), como 

atividade auxiliar do juízo (como é a atuação do perito, do assistente técnico e do mediador), a terapia 

familiar e as psicoterapias individuais estão implícitas no Código Civil, Parte Especial, Livro IV, Do 

Direito de Família, Artigo 1.584, § Terceiro, por meio da redação dada pela Lei da Guarda 

Compartilhada (Lei  n. 13.058/2014): “Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos 

de convivência sob guarda compartilhada, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, 

poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar, que deverá visar à 

divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe.”.  

Por conseguinte, ao psicólogo cabe ficar atento sobre qual função está sendo requerida do 

Poder Judiciário e aceitá-la dentro dos limites que lhe couber, recusando-a quando se tratar de 

posições inconciliáveis, mas esclarecendo quanto a esse limite. Afinal, o Artigo Primeiro, b, do Código 

de Ética Profissional dos Psicólogos (2005, p. 8), aponta como um dos deveres fundamentais do 

psicólogo “assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja 

capacitado pessoal, teórica e tecnicamente”.  

O  propósito deste artigo é apresentar um dos focos trabalhados na pesquisa de doutorado O 

olhar sistêmico na atuação do psicólogo, o qual, embora enquanto conhecimento científico, ainda é 

pouco comum no universo jurídico, e sua relevância nos acompanhamentos psicológicos foi legitimada 

nos depoimentos colhidos de construtores do Direito, cuja interpretação e compreensão ocorreu por 

meio de categorias construídas com base em conceitos teóricos e pressupostos epistemológicos do 

Pensamento Sistêmico, bem como nas experiências vividas, revividas e coconstruídas antes e durante 

o desenvolvimento do estudo (Amorim, 2020). 

 

Como Atuar Sistemicamente? 

O Pensamento Sistêmico fez sua entrada no Brasil na década de 1980 e é reconhecido por 

Esteves de Vasconcellos (2002) como o novo paradigma da ciência contemporânea, o qual se 

constituiu a partir da diversidade, a qual integra sem reduzir nem, tampouco, eliminar as diferenças, 

demonstrando uma superação da ciência tradicional, porém resgatando e incorporando as 

descobertas, os acontecimentos e as soluções anteriores a partir de outro olhar: um olhar ampliado, o 

qual inclui o observador como coconstrutor de realidades.  
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À medida que foi se desenvolvendo, a ciência tradicional foi percebendo os limites dos 

conceitos e métodos por ela utilizados e teve que revisar seus pressupostos epistemológicos de 

simplicidade, de estabilidade e de objetividade.  

No início do século XX, por meio de estudos de físicos, como o alemão Werner Karl Heisenberg; 

de biólogos, como o chileno Humberto Maturana; e de ciberneticistas, como o austríaco Heins Von 

Foerster e o americano Norbert Wiener, por intermédio de experimentos de laboratório, foram 

encontrados resultados que propiciaram questionamentos a esses pressupostos do cientista tradicional 

e foi reconhecida a inadequação de fragmentar o fenômeno, de separar em partes para analisá-las uma 

a uma sem considerar o todo, pois se precisava enxergar a sua complexidade, que abrange o contexto 

muito além das partes apenas em separado (Esteves de Vasconcellos, 2002).  

Além disso, os cientistas entenderam que o mundo é instável, está em processo de se tornar, 

e, por isso, não é possível a previsão ou o controle dos comportamentos. Eles passaram a lidar com a 

imprevisibilidade e a incontrolabilidade dos sistemas, isto é, a crença em um mundo estável, em um 

mundo que já é, teve que ser substituída pela crença em um mundo de instabilidade, em processo de 

transformação, reconhecendo a indeterminação presente nos processos de devir.  

 Quanto ao terceiro pressuposto, a autora afirma que, há muito tempo, os filósofos discutem 

sobre a impossibilidade de conhecer objetivamente o mundo (Esteves de Vasconcellos, 2002). Porém, 

desde que Descartes separou a ciência da filosofia, a comunicação dos filósofos não pôde ressoar no 

mundo dos cientistas até que os próprios cientistas passaram a questionar essa objetividade, pois, 

devido à constituição biológica do nosso sistema nervoso, não podemos falar objetivamente do mundo. 

Sendo assim, não existe base científica para considerar que um indivíduo possa validar a sua verdade 

como maior ou melhor que a do outro, mas abordar as múltiplas verdades acerca da realidade que se 

apresenta, ou seja, ela só existe a partir do olhar do observador. E isso significa que todo conhecimento 

é socialmente construído por diferentes pessoas, as quais, ao mesmo tempo, são sujeitos e 

observadores (intersubjetividade). 

Pensar sistemicamente é, então, pensar a complexidade do mundo vendo as relações 

existentes em todos os níveis da natureza e buscar a compreensão dos acontecimentos em relação 

aos contextos em que ocorrem. E ver sistemicamente o mundo é reconhecer que as realidades 

objetivas não existem. Elas são construídas à medida que há inserção com o mundo, com as pessoas, 

por meio das conversações.  
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Ao mesmo tempo em que se instalam, essas realidades também vão agindo recursivamente 

sobre as interações com as situações e com as pessoas, propiciando coconstruções. Destarte, todo 

observador, ao observar um sistema, percebe-o de uma determinada maneira, isto é, constrói-o e 

forma, com ele, outro sistema do qual é participante ativo (Esteves de Vasconcellos, 2002). 

A partir da segunda metade do século XX, o Pensamento Sistêmico passou a ter influência nas 

propostas de intervenção em múltiplos contextos, dentre eles a família em contexto judicial, em que o 

profissional alterna-se entre pensar de fora sobre o sistema e se submergir no diálogo para ir junto a 

família na construção colaborativa de descrições, avaliações, histórias e seus significados (Dessen, 

2010). 

Assim, por meio da abordagem sistêmica, o conflito interpessoal pode ser compreendido em 

sua complexidade mediante a pessoas que possuem diferentes visões de uma mesma situação, sem 

que uma seja mais válida do que a outra, abandonando a postura de se optar pela versão mais correta 

ou verdadeira, substituindo-a pela multivisão do problema, em que são legitimadas todas as verdades.  

 Nesse contexto, quando o juízo recorre ao serviço de psicologia por intermédio de uma 

solicitação de assessoramento, é legitimada a interdisciplinaridade em matéria na qual o Direito, por si 

só, não pode aprofundar. O psicólogo nomeado para atuar junto às Varas de Família exerce, então, 

função de meio (nem de início, nem de fim) e, com a responsabilidade profissional que lhe é conferida, 

ele terá a oportunidade de desenvolver um trabalho que propicie reflexões e possibilidades de 

crescimento às famílias, embora nem sempre elas demonstrem disponibilidade para participação e 

colaboração nos atendimentos. 

Destarte, seja na função de perito, assistente técnico, terapeuta ou mediador familiar, o 

psicólogo sistêmico tem a tarefa primordial de fornecer um ambiente propício à conversação com (e se 

possível entre) todos os participantes do sistema familiar no sentido de se buscar novos 

recursos/possibilidades na interação entre os membros.  

Em minha experiência profissional com famílias encaminhadas pelas Varas de Família de 

Goiânia, desde 2006, foi possível perceber a transformação de famílias que se abriram para 

possibilidades mais saudáveis de seguirem suas vidas e, de certa forma, liberarem os demais 

participantes do contexto vivenciado para também buscarem outros recursos.  
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Contudo, deparei-me, também, com a dificuldade e a negação de algumas pessoas em 

participar dos acompanhamentos psicológicos, o que não significa simplesmente considerar resistência 

nas famílias e desistir dos atendimentos, e sim entender que cada sistema cria-se a si próprio frente 

aos desafios do ambiente (capacidade de auto-organização) e devolver essa compreensão às famílias 

e ao juízo. 

 O Pensamento Sistêmico tem suas bases epistemológicas em duas grandes teorias: a 

Cibernética e a Teoria Geral dos Sistemas. 

 Consoante aos estudos da Cibernética, ciência que estuda as comunicações e o sistema de 

controle nos organismos vivos e nas máquinas, o que torna possível a capacidade de auto-organização2 

dos sistemas, é o mecanismo de retroalimentação (feedback), ou seja, recebendo informação sobre os 

resultados de seu desempenho passado, o sistema se torna capaz de ajustar sua conduta futura para 

a manutenção de um padrão já existente (feedback negativo) ou, também, para a direção da ação ao 

alcance de outra meta (feedback positivo) (Wiener, 1950, In Esteves de Vasconcellos, 2002). 

Sendo assim, para algumas famílias, enquanto o atendimento psicológico representa a busca 

por uma melhoria da situação vivenciada, o que possibilita mudança no funcionamento do sistema, 

para outras, representa uma ameaça, uma vez que pode gerar um desvio na estabilidade de certos 

padrões que o sistema acredita que precisa conservar. A interação gera, então, realimentações que 

podem ser positivas ou negativas, criando uma autorregulação regenerativa, que, por sua vez, cria 

novas propriedades, as quais podem ser benéficas ou maléficas para o todo independente das partes.  

 Entretanto, é exatamente a existência de retroalimentação positiva e negativa ao longo da 

existência que gera a noção de circularidade, visto que se trata da possibilidade de interação com 

outros sistemas, a fim de propiciar ora a manutenção, ora a evolução das situações vivenciadas 

(Foerster, 1991, In Esteves de Vasconcellos, 2002). Afinal, em situações de crise, entendida como o 

rompimento do equilíbrio, podendo ser observada em qualquer atividade humana e em qualquer 

pessoa, independentemente de idade, etnia, orientação sexual, classe socioeconômica, crença 

 

2  Auto-organização, autorregulação e autopoiese são termos criados pelos biólogos chilenos Humberto Maturana e 

Francisco Varela para designar a capacidade de os seres vivos produzirem a si mesmos. 
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religiosa, nível cultural, ciclo de vida, é esperado que as pessoas se des-equilibrem3 para que possam 

buscar um re-equilíbrio. 

Para explicar como ocorre a construção de novos conhecimentos, recorro a Piaget (1973) por 

meio da Teoria da Equilibração, a qual assevera que a fonte de progresso do desenvolvimento está 

nos des-equilíbrios, já que estes impelem o sujeito a ultrapassar seu estado atual e a procurar avanços 

e novas direções, mantendo a vida por intermédio da contínua troca com o meio e da autorregulação. 

Quando fazem com que as próximas assimilações sejam diferentes das anteriores, esses elementos 

novos levam a equilibrações majorantes (ou re-equilibrações), em que o novo equilíbrio é superior ao 

anterior. Assim, do ponto de vista da equilibração, os des-equilíbrios constituem-se em fonte de 

desenvolvimento pois são impulsionadores de novas equilibrações.  

Compreendo que, no encontro entre psicólogo e família, é essencial que o profissional legitime 

os conflitos vivenciados (des-equilíbrios), entendendo-os como possibilidade de crescimento, e convide 

os membros participantes a buscarem, juntos, novos caminhos (re-equilíbrios), mas respeitando a si e 

à família quando esta opta por não participar ou dificultar o acompanhamento psicológico. 

Para o psicólogo sistêmico novoparadigmático, os conflitos são as próprias relações entre as 

pessoas, ou seja, a forma como lidam com a situação que as levou ao Poder Judiciário, definida como 

situação-problema (Sistema Determinado pelo Problema). Assim, o profissional, como um expert em 

contextos de conversações transformadoras, convidará os atores sociais envolvidos com a situação 

problema abordada para participarem ativa e conjuntamente na construção de alternativas de solução.  

O que ele pretende, então, é que aconteça a passagem de uma mudança no sistema (mudança de 

primeira ordem) para uma mudança do sistema (mudanças de segunda e terceira ordem) (Aun, Esteves 

de Vasconcellos, & Coelho, 2010). 

 

3  Silva e Mioto (2009), em estudo sobre prefixação, avançam da compreensão rígida quanto ao prefixo des-, o qual 

denota negação, considerando que, com alguns verbos, substantivos e adjetivos, ele também pode ser entendido no sentido 

produtivo de reversão de um processo de mudança. E é exatamente com esse sentido produtivo que a palavra des-equilíbrio é 

utilizada dentro de uma compreensão sistêmica, pois não se trata de falta de equilíbrio, mas de uma outra forma de equilíbrio 

encontrada pelo sistema, num movimento espiral, até que possa atingir uma nova meta (re-equilíbrio).  
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Destarte, esse convite para a mudança não pode ser imposto, uma vez que ela ocorre 

internamente em cada indivíduo a partir de três níveis propostos por Bateson (1979), quais sejam: 

mudança de primeira ordem – mudanças simples (ideias e instruções) que levam o sistema a se 

reorganizar de forma diferente a partir do RECONHECIMENTO DO EU no contexto; mudança de 

segunda ordem – mudanças mais complexas que provocam transformações (acomodações) nos 

elementos que compõem o sistema, por meio do PLANEJAMENTO, quando ocorrem propostas viáveis 

que incluem o reconhecimento do outro e a capacidade de flexibilização; mudança de terceira ordem – 

mudanças vividas pelo sistema, as quais possibilitam “nova ordem” para situações da vida por meio da 

AÇÃO e consequente TRANSFORMAÇÃO a partir de um enfoque prospectivo.  

 Com o desenvolvimento da Si-Cibernética4, o físico Heinz von Foerster (1996) apresenta a 

noção de sistemas observantes, de acordo com a qual, o observador, incluindo-se no sistema que 

observa, observa-se observando. Pressupõe, assim, o observador como participante do sistema 

observado, tornando-se mais um no processo.  

 A partir desse conceito, os três pressupostos epistemológicos da ciência novoparadigmática 

(complexidade, instabilidade e intersubjetividade) foram apresentados.  

A Teoria Geral dos Sistemas surgiu com os trabalhos do biólogo austríaco Ludwig von 

Bertalanffy (1976), que conceitua sistema como um complexo de elementos em estado de interação. A 

interação, ou a relação entre os componentes, torna os elementos mutuamente interdependentes e 

caracteriza esse sistema, diferenciando-o do aglomerado de partes independentes, pressupondo que 

os fenômenos não podem ser considerados isoladamente, e sim como parte de um todo, o qual emerge 

além da existência das partes. Nesse sentido, as relações proporcionam coesão ao sistema e, 

conferindo-lhe um caráter de totalidade ou globalidade, mudanças em uma das partes provocam 

mudanças no todo.  

O autor também aborda os conceitos de não-somatividade, enfatizando que o sistema não é a 

soma das partes, devendo-se considerar o todo em sua complexidade e organização, bem como o 

indivíduo em sua individualidade, mesmo fazendo parte do sistema; e de equifinalidade, que indica que 

 

4  A Cibernética de segunda ordem também é chamada de Si-Cibernética porque o sociólogo francês Edgar Morin propôs 

um movimento que ultrapassasse a Cibernética: a Cibernética da Cibernética. O prefixo si é o elemento da preposição grega 

sun, que significa “estar junto”, o que marca a obrigação recíproca entre as partes.  
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o resultado do funcionamento de um sistema apoia-se em cadeias causais circulares (não-

unilateralidade) e mecanismos de regulação, independentemente das condições iniciais e dos 

caminhos conduzidos à mudança, ou seja, o equilíbrio é determinado pela ordem dinâmica nos 

processos orgânicos, sendo que diferentes condições iniciais podem gerar tanto igualdade como 

diferença de resultados finais (Bertalanffy, 1976).   

À vista disso, é por meio das interações que os sistemas estabelecem tanto relações saudáveis 

como conflituosas, e o psicólogo, ao entrar nos sistemas familiares, deverá considerar todas as histórias 

contadas por cada membro da família (múltiplas verdades), contextualizando-as num todo maior. 

Enquanto construtor de contextos conversacionais, o psicólogo sistêmico deve ser curioso e 

criativo ao fazer perguntas aos participantes durante as entrevistas. Nesse âmbito, Tomm (1988) 

entende que o profissional precisa desenvolver “a arte de perguntar”, pois os questionamentos 

funcionam como um convite para que as pessoas sejam estimuladas a pensar em seus próprios 

problemas, favorecendo maior autonomia e senso de realização pessoal. Assim, o autor propõe quatro 

tipos de perguntas interventivas e seus objetivos:  

Ø LINEARES: são investigativas (quem?, onde?, quando?, o que?, como?). Utilizadas 

num primeiro momento para a explicação e definição do problema com a intenção de esclarecer o 

profissional quanto à demanda. 

Ø CIRCULARES: são exploratórias (quem mais?, e você?, o que você faz quando?). 

Buscando padrões de comunicação, orientam o psicólogo para a situação. São perguntas utilizadas 

para a compreensão das diferenças e abrem espaço para as pessoas se tornarem participativas.        

Ø ESTRATÉGICAS: têm intenção “corretiva” e psicopedagógica e são utilizadas quando 

uma atitude provocativa do profissional se faz necessária para mobilizar as partes. Perguntas do tipo 

“se... então...” e o uso de metáforas estão presentes nesse tipo de intervenção.  

Ø REFLEXIVAS: têm intenção facilitadora. Partem do pressuposto de que o psicólogo, 

ao facilitar a interação das partes, provoca uma atividade reflexiva em um sistema de crenças já 

existente. Ele abre espaço para o novo e para a possibilidade de tomada de decisões ao fazer 

perguntas do tipo: “vamos imaginar que...?”, “seria uma surpresa se...?”, “suponha que ...?”, o que 

instiga a autonomia dos conflitantes.  

Para exercer essa escuta propiciada pelas perguntas interventivas e conhecer as histórias 

contadas sob a perspectiva de cada participante (pais, filhos e terceiros significativos), o psicólogo fará 
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uso de sua sensibilidade ao integrar o sofrimento das pessoas à possibilidade de re-equilibração de 

suas vidas.    

Ademais, no atendimento sistêmico, vários instrumentos (entrevistas, testes, visitas 

institucionais e outros) são incorporados de outras abordagens psicológicas e utilizados pelo psicólogo 

para ampliar a sua compreensão quanto ao “modo de funcionamento dos sistemas” em seus contextos 

(Minuchin, 1990). Principalmente quando crianças estão envolvidas, são utilizadas práticas 

ludoterápicas, abordando a demanda da própria criança e a articulação de suas relações interpessoais. 

Esteves de Vasconcellos (2002) realça esse entendimento ao considerar que o 

psicólogo/cientista novoparadigmático carrega, consigo, técnicas e recursos desenvolvidos por outras 

ciências, mas se sente livre para aplicá-los quando for útil. Porém, irá usá-los de forma contextualizada, 

pois ele trabalha para ampliar as compreensões apresentadas, não para encontrar diagnósticos 

engessados.   

Sendo assim, ao adotar o pensamento sistêmico, as pessoas/os profissionais terão uma nova 

epistemologia para viver, para seu estar e agir no mundo, assumindo uma nova postura ética cuja 

responsabilidade não precisa necessariamente estar escrita em códigos, resoluções ou manuais, mas 

internalizada em cada um.  

Então, em minha compreensão, atuar sistemicamente junto às Varas de Família implica em o 

psicólogo: 

1. estar conectado às experiências existenciais, intelectuais e interpessoais, pois nossa prática 

profissional depende daquilo que somos além daquilo que sabemos e conhecemos;  

2. entender que a interlocução entre Psicologia e justiça perpassa pela inter e pela 

transdisciplinaridade;  

3. articular sua prática na integração de modelos novos e antigos, assim como velhas certezas 

e novas premissas, adotando a perspectiva epigenética (Boscolo &  Bertrando, 2013); 

4. conceber a si como mais um colaborador juntamente aos profissionais do Direito e as 

famílias na construção do Sistema de Justiça (coconstrução); 

5. ter disponibilidade para lidar com o imprevisível, pois acredita na dinamicidade das relações 

e se lança ao desconhecido, ao não saber, para que se construa o “vir a ser conhecido” (instabilidade); 

6. receber a solicitação da justiça como um pedido para que se findem os conflitos emocionais, 

não só os processos;  
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7. ter sensibilidade para a escuta ativa e atenta e propor ações de intervenção que possam 

acessar os diferentes aspectos do conflito para transformá-lo;  

8. ser curioso em relação às histórias de cada participante, aos sentimentos e à evolução do 

processo psicológico na percepção de cada um;  

9. ser criativo, espontâneo, empático e ético além de utilizar “doses” de bom humor. 

Lembrando que ser empático é ter a habilidade de compreender precisamente os sentimentos e a 

perspectiva de outra pessoa, já tendo experimentado ou não os mesmos sentimentos que ela, e 

transmitir esse entendimento da melhor forma possível; 

10. olhar para os conflitos como algo complexo e inerente à condição humana e, almejando 

ganhos mútuos, abrir espaço para a negociação das diferenças (conversações); 

11. ter foco no contexto familiar, buscando uma compreensão global da situação apresentada, 

a qual motiva o “sistema determinado pelo problema” (complexidade);  

12. ser um construtor de contextos que interage com as famílias e acolhe-as, apresentando-

lhes suas percepções, compreensões, compartilhamentos e orientações, levantando reflexões com os 

membros familiares (intersubjetividade); 

13. reconhecer os “ecos” entre suas próprias histórias e as das famílias (ressonâncias) e 

utilizar essa experiência como recurso nos atendimentos; 

14. saber que suas intervenções poderão ter efeitos terapêuticos, mas não confundir os 

institutos, pois conhece a especificidade de cada um; 

15. respeitar a vontade das partes em não participar dos acompanhamentos psicológicos 

indicados pelo juízo, mas buscar transformar essa não vontade em oportunidade para crescimento vital 

quando possível;  

16. compreender que mudar é tarefa complexa e, muitas vezes, dolorida, pois significa 

reorganizar o contexto e/ou as próprias leis de conhecimento e apreensão do mundo. Portanto se trata 

de um metaconceito: o de aprender a aprender;  

17. focar na mudança do paradigma de culpabilização entre as famílias para o paradigma de 

responsabilização; 

18. acolher a diferença entre reação (impulso/descarga de palavras) e resposta (reflexões) 

emitidas nesse contexto; 
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19. dar voz e vez às crianças e aos adolescentes envolvidos nos litígios, respeitando-os 

integralmente como pessoas (não somatividade); 

20. enfrentar as adversidades que surgirem durante e após os acompanhamentos; 

21. cuidar do cuidador, investindo em seus próprios acompanhamentos tanto terapêuticos 

quanto em super, inter e altervisões; 

22. enfim, desenvolver os acompanhamentos psicológicos com zelo, seja como perito, 

assistente técnico, mediador ou terapeuta familiar. Refiro-me a zelo como uma forte disposição, 

diligência, empenho, cuidado, afeto e preocupação dedicados a alguém ou na realização de algo. 

 

Considerações Finais 

Este estudo permite uma reflexão quanto à grandiosa bagagem que o Pensamento Sistêmico 

oferece ao trabalho de psicólogos com famílias cujas demandas são levadas à justiça, pois possibilita 

um olhar ampliado, o qual começa em si mesmo e vai em direção às histórias narradas, para buscar 

compreender o sofrimento dessas pessoas e perceber o jogo interrelacional existente sem tomar 

partido, mas coconstruindo caminhos prospectivos quando possível.  

E isso acontece quando o profissional faz a sua entrada no sistema familiar com sensibilidade, 

curiosidade, criatividade e empatia.  

Por meio desse olhar, a atuação do psicólogo junto às Varas de Família como perito, assistente 

técnico, mediador ou terapeuta implicará uma redefinição do problema apresentado, pois ele não está 

em um elemento do sistema, e sim em um problema relacional. Então, ao interagir com as famílias por 

meio das conversações, o profissional facilitará a construção de diferentes verdades, de acordos 

intersubjetivos, o que propiciará a experiência de autoria e envolvimento com as mudanças planejadas 

em conjunto, pelas quais todos são corresponsáveis.  

Dessa forma, quando o profissional internaliza o pensamento sistêmico, sua prática articula-se 

na integração (não na disjunção) das situações e ele reconhece que não existem realidades objetivas, 

pois são construídas à medida que interagem com o mundo e com as pessoas, possibilitando novas 

realidades. 

Dentre mais de duas centenas de atendimentos realizados junto às Varas de Família de 

Goiânia desde 2006, atuando sistemicamente como perita, assistente técnica, mediadora e terapeuta 

autônoma, em consultório e como supervisora de estágio, compreendo que o psicólogo desenvolve um 
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trabalho efetivo somente quando conhece a si mesmo e, com o uso de sua espontaneidade, devolve, 

à família, a forma como a enxerga e a convida para caminharem juntos num processo de coconstrução.  

Minhas vivências familiares, minhas vozes internas, influenciaram minha prática profissional e 

contribuíram para esse olhar mais humanizado aos fenômenos que se apresentam na interface 

Psicologia e Justiça. 

Em meu entendimento, olhar humanizado diz respeito ao reconhecimento do outro como 

genuíno outro que necessita de ajuda, mas, muitas vezes, encontra-se num emaranhado de 

sentimentos e comportamentos levados à justiça que requerem ressignificação, e não diagnóstico. 

Portanto é preciso refletir sobre o que nos move a atuar junto às Varas de Família, pois é um trabalho 

que possibilita o atendimento de pessoas e a transformação de vidas. 

E, em toda a trajetória percorrida junto às Varas de Família, compreendo, também, ser essa a 

expectativa dos construtores do Direito ao encaminharem as famílias para acompanhamento 

psicológico. 

Finalizando, ao questionamento de Teixeira e Belém (1999, p. 62), em estudo sobre a postura 

do psicólogo frente à demanda judicial, “qual é o novo olhar que a Psicologia pode introduzir na prática 

judiciária?”, com o coração repleto de emoções, respondo: CERTAMENTE O OLHAR SISTÊMICO!!! 
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Dá para Ser Casal Sem Sexo? 

Um Estudo Qualitativo da Assexualidade nas Relações Conjugais  

To Be a Sexless Couple? 

A Qualitative Study of the Assexual Phenomenon in Conjugal Relations  

 

Lilian Cristina Nascimento1 

João Laurentino dos Santos2 

Resumo 

Este artigo trata-se de uma pesquisa qualitativa realizada com três casais de classe média, de 

36 a 58 anos, residentes na grande São Paulo, por meio de entrevistas semiestruturadas, nas quais 

relataram que aspectos clínicos e biológicos foram descartados, a partir de exames realizados. O 

estudo teve como objetivo compreender o fenômeno da assexualidade na relação dos casais quando 

um dos cônjuges se torna assexual pela perda do interesse e do desejo sexual em relação ao parceiro, 

porém sem deixar de amá-lo, preservando outros valores no casamento. Pode-se refletir que, nos 

últimos tempos, tem havido muitas mudanças nos valores e nas práticas de vida das pessoas, 

impactando seus hábitos, costumes e modos de viver. Os resultados apontaram que a assexualidade 

é uma das muitas maneiras de se vivenciar a sexualidade, não mais considerada por muitos como 

anormalidade, disfunção ou patologia, mas como uma possibilidade de ser e viver a sexualidade na 

vida contemporânea.  

Palavras-chave: Sexualidade e Conjugalidade; Casais Assexuais; Terapia Sexual de Casais. 

 

Abstract 

 This work aimed to understand the phenomenon of asexuality in relationship of couples in which 

one of the spouses becomes asexual by the loss of interest and sexual desire in relation to the partner, 

but still love him. Sexuality is a dimension of human life of a very complex nature. When it comes to 

considering it in the context of marital relationships, this complexity increases even more. In recent times 

 

1  Psicóloga e psicoterapeuta. Especialista em Terapia Familiar e de Casal pelo Núcleo de Família e Comunidade 

(PUC-SP). 

2  Psicólogo e psicoterapeuta. Doutor em Psicologia Clínica. Professor e supervisor no Curso de Especialização em 

Terapia Familiar e de Casal – Núcleo de Família e Comunidade (PUC-SP). 
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there have been many changes in people's values and life practices, impacting their habits, customs 

and ways of living. Asexuality is one of many ways of experiencing sexuality, no longer considered by 

many as an abnormality, dysfunction or pathology, but as a possibility of being and living the sexuality 

in contemporary life. It is a qualitative research in which the assumptions of the Systemic Relational 

Theory were used. As methodology it was used semi-structured open-ended interviews of three adults 

from both sexes, between 36 and 58 years old, living in the greater São Paulo; being two sexual and 

one asexual, which reported that clinical and biological aspects were discarded; and who were or are 

married. The results point to the fact that in the marital relationship, the lack of desire and loss of sexual 

interest causes the couple to become asexual, without, however, losing interest in the person; being the 

affection, respect and value of the relationship constructed from a history lived by two, implies in 

reviewing their expectations and relationships in marriage. 

Keywords: Sexuality and Conjugality; Asexual Couples; Couples Sexual Therapy. 

 

Introdução 

        A sexualidade conjugal chamou atenção quando comecei a atender casais no consultório e 

percebi a necessidade de aprofundar o assunto e buscar ampliar meu conhecimento. A cada caso que 

atendia no setting terapêutico, mais ainda encantava-me as diversas formas com que os clientes 

narravam suas histórias vividas no campo da sexualidade, bem como suas diferentes maneiras de 

expressá-la. Faziam referências a diversos contextos sociais, culturais e institucionais aludindo a temas 

relacionados com a repressão sexual, os tabus, as crenças e os valores. Apesar de muito se falar, 

ainda hoje, deparamo-nos com muitos preconceitos, julgamentos e não abertura para com o 

desconhecido e não familiar na esfera sexual, sobretudo quando se trata das diferenças relacionadas 

à sexualidade dos casais no que se refere a determinados padrões estabelecidos. Ao se falar sobre 

sexualidade, ainda é muito comum encontrarmos pessoas que ainda não diferenciam sexualidade de 

sexo, talvez pelo fato de que, historicamente, a sexualidade tenha sido, em algumas épocas, 

considerada como algo instintivo e que visava apenas à reprodução. Essa diferença conceitual, em 

geral, é muito desconhecida pela maioria das pessoas. Foi a partir da reflexão sobre essa diferença 

que me percebi em diálogos internos, revisitando minha trajetória de vida, tentando encontrar alguma 

coisa que explicasse o significado da palavra assexual. Lembrei-me das aulas de Biologia na minha 

fase de estudante no ensino médio, e diversas palavras começaram a emergir em meus pensamentos 
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a partir dos significados construídos com base nas descrições dos dicionários e outras literaturas sobre 

o tema em que havia entrado em contato: vegetal, frigidez, traumas e muitos outros ligados à ideia de 

patologias e déficits mentais. Na medida em que ouvia essas pessoas que se autodenominavam 

assexuais, encantei-me intensamente pelo assunto querendo conhecer o que, a princípio, causava-me 

estranheza e, ao mesmo tempo, surpresa. Queria compreender quem eram essas pessoas, o que 

sentiam, pensavam e quais os seus dilemas e desafios diante da sexualidade. Percebia que, para elas, 

não era nada fácil comunicar e expressar algo que vai na contramão e em desacordo com o que é 

ditado como normativo pela sociedade em geral. Ao pesquisar na internet sobre o tema da 

assexualidade, deparei-me com vários sites, entre eles, comunidades virtuais no Facebook. A partir 

desse instante, vi-me diante de um universo ainda mais vasto no que se refere a um conjunto de 

informações, perfis de pessoas e uma gama de valores e práticas relacionadas ao campo da 

sexualidade, cujo conhecimento teria muito a contribuir à minha vida profissional e pessoal. Foi quando, 

orientado pelo Professor Doutor João Laurentino, professor e supervisor de estágio do Curso de 

Especialização em Terapia Familiar e de Casal do Núcleo de Família e Comunidade da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), decidi pesquisar sobre o tema dos casais assexuais. 

Dessa forma, resolvi, primeiramente, compreender a definição de sexualidade. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), a sexualidade humana forma parte integral da personalidade de cada um; é 

uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos 

da vida. A sexualidade não é sinônimo de coito e não se limita à presença ou não do orgasmo. 

Sexualidade é muito mais do que isso. É energia que motiva encontrar o amor, o contato e a intimidade 

e se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como estas tocam e são tocadas 

(OMS, 1975). 

    Pesquisando comunidades no Facebook, deparei-me com a frase que tanto me chamou 

atenção: “Se existe sexo sem amor, porque não poderia haver amor sem sexo?” (Oliveira, 2015). 

Pudemos perceber, por meio das conversas compartilhadas nas comunidades virtuais, que as pessoas 

assexuais trazem à luz o que, antes, apresentava-se ocultado, desconhecido e não familiar, construindo 

novos significados quanto à sexualidade diante da diversidade de expressões das experiências 

assexuais que possuem. O que antes não era dito sai do ocultamento em que se encontrava, e a 

assexualidade passa a ser revelada, acolhida, compartilhada e expressa por meio da linguagem como 

possibilidade de se ganhar voz e vez nessas comunidades. O fenômeno, ao ser visto e ouvido por 
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todos, torna-se testemunho e ganha estatuto de “verdade” e legitimidade, autenticando-se por meio das 

experiências dos indivíduos e da sua relevância na medida em que se torna cada vez mais público e 

compartilhado. 

[...] o próprio testemunho é mais do que a confirmação do desvelado/revelado, pois ele mesmo 

se desdobra como um momento de desvelamento/ revelação. Não só algo se torna real quando 

visto e testemunhado por um olhar (singular e plural) como, também, aquele (s) que vê (veem), 

vêm-a-ser juntamente com o visto/testemunhado. (Critelli, 2007, p. 86). 

   A relevância social e teórica deste trabalho está na possibilidade de proporcionar um olhar mais 

amplo, crítico e reflexivo no que se refere ao tema da assexualidade, considerando novas 

possibilidades na construção de diálogos e significados no setting terapêutico ao tornar familiar o que, 

a princípio, apresentava-se como estranho e distante. Utilizei, como orientação teórica, o Pensamento 

Sistêmico Novo Paradigmático (Vasconcelos, 2003), em que procurei dialogar com outras obras e 

autores que considerei importantes para fundamentar o desenvolvimento da pesquisa como um todo. 

Dialoguei com as obras Um sentido para a vida: psicoterapia e humanismo, de Viktor Frankl (2005), e 

História da sexualidade, de Michel Foucault (2015), acerca da relação entre poder e conhecimento, a 

qual nos convida a um olhar crítico sobre a presença de diferentes dispositivos de poder e controle 

social sobre a vida e as instituições. E para fazer referência à fragilidade dos vínculos e das relações 

humanas em um mundo de liquidez, utilizei as obras de Zigmunt Bauman (2004), autor que aborda 

conceitos como: “amor líquido”, “vida líquida” “Identidade Líquida” e “modernidade líquida”.  

 

Método 

A escolha pela pesquisa qualitativa foi o meio que escolhemos para compreender, de modo 

mais cuidadoso e sistematizado, os significados atribuídos pelos casais quando se reconhecem 

assexuais. Foram consideradas as formalidades e os cuidados relativos à pesquisa envolvendo seres 

humanos, preconizados nos termos das resoluções de números 466/2012 e 510/2016, do Conselho 

Nacional de Saúde, bem como as informações sobre os procedimentos éticos utilizados, incluindo o 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido e a aprovação do Comitê de Ética a Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP) em 10 de agosto de 2017.  

        Segundo Minayo (2010, p. 21),  “[...] a pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares. Ela se ocupa, nas ciências sociais, com o nível de realidade que não pode ou não deveria 
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ser quantificada.”. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, 

das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido, aqui, 

como parte da realidade social, pois o ser humano distingue-se não só por agir, mas por pensar sobre 

o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com os seus 

semelhantes (Minayo, 1993). 

Para a compreensão do fenômeno da assexualidade, também recorri à perspectiva 

construcionista social. Segundo esta, o conhecimento é socialmente construído e se dá por meio da 

construção de sentidos por meio da linguagem e da poética social como uma prática de investigação 

conversacional na busca para dar visibilidade às produções de sentido (Gergen, 1997).  Cabe ao 

pesquisador criar um sentido de experiência compartilhada na relação dialógica, considerando que uma 

investigação pautada pela poética social busca dar visibilidade aos processos discursivos e relacionais 

de produção de sentidos, a partir de uma ênfase especial às respostas corporificadas e espontâneas 

das pessoas umas às outras e ao mundo ao seu redor (Cunliffe, 2002; Shotter, 1998).  

  Para o desenvolvimento da pesquisa, foram entrevistados três participantes adultos de ambos 

os sexos, residentes na grande São Paulo, os quais se autodenominaram assexuais e relataram quais 

aspectos clínicos e biológicos foram descartados, sendo dois do sexo feminino e um do sexo masculino.  

O instrumento utilizado foi um roteiro com perguntas semiestruturadas, o qual oportunizou o 

desenvolvimento de processos dialógicos em torno do tema, possibilitando aos entrevistados narrarem 

suas experiências vividas a partir das entrevistas realizadas. Para elaboração das perguntas, foram 

consideradas: a vivência como psicóloga clínica no atendimento de indivíduos e casais, literaturas 

sobre o tema, apreciações e indicações do orientador e observações e informações obtidas por meio 

da participação nas comunidades virtuais. As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas.  

Nos procedimentos, os participantes foram informados sobre o tema e quais eram seus objetivos. As 

entrevistas presenciais tiveram locais definidos de acordo com os participantes e foram gravadas em 

áudio com autorização prévia dos entrevistados. Anteriormente, foi entregue um termo de 

consentimento livre e esclarecido, tomando os cuidados éticos a partir da Resolução n. 196/96, que se 

trata de pesquisa com seres humanos. As entrevistas foram transcritas para serem utilizadas e 

analisadas. Foram construídas categorias a partir da análise dos conteúdos das informações obtidas 

nelas. A partir de tais categorias, procedeu-se à análise de seus sentidos e possíveis significados, 

desdobrando-se em subcategorias, nas quais se buscou uma aproximação mais refinada e apurada do 
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fenômeno da assexualidade nas relações conjugais. As categorias foram construídas a partir da Teoria 

Fundamentadas nos Dados (Bardin, 2011) e tiveram como finalidade uma maior organização dos dados 

obtidos pelas informações tendo em vista construir, de uma maneira mais ampla possível, o texto da 

discussão dos resultados. 

 

Breve Histórico da Evolução do Conceito de Assexualidade 

        Diante da pluralidade e diversidade da vida, os modos de se viver a sexualidade também 

passaram por novas configurações e, entre elas, emerge a assexualidade como uma orientação sexual 

humana em fase de descoberta, do ponto de vista da pesquisa científica.  

        A partir de nossas pesquisas e observação nas comunidades virtuais assexual, as pessoas que 

se autodenominam “assexual” esclarecem que esta expressão surgiu para se diferenciar do termo 

assexuado, que, na Biologia, refere-se aos seres unicelulares que se reproduzem por bipartição. E 

como a assexualidade é uma orientação sexual, a denominação segue as mesmas referidas ao 

heterossexual, homossexual, bissexual e assexual. A popularização do termo assexual, no Brasil, 

tornou-se conhecida a partir do personagem Alê, na novela Malhação, em 20103. Em meados de 1900, 

a falta de desejo sexual era considerada um distúrbio da sexualidade na literatura médica. Em 1940 e 

1950, Alfred Kinsey, biólogo norte-americano, em um estudo sobre práticas sexuais, apurou que 

aproximadamente um por cento das pessoas entrevistadas não demonstrava interesse sexual. Myra 

Johnson (1977) publicou o artigo “Mulheres assexuais e autoeróticas”, no qual concluiu que as 

mulheres assexuais não tinham desejo. David Jay (2011) percebeu, em sua adolescência, a falta de 

interesse pelo sexo e criou uma comunidade virtual objetivando buscar pessoas que se sentissem como 

ele. Ao descobrir que várias pessoas identificavam-se com o que sentia, criou a Asexual Visibility and 

Education Network (AVEN), atualmente, uma das mais importantes comunidades assexuais do mundo, 

que se dedica ao apoio e ao estudo da assexualidade. 

As pessoas que se denominam assexuais enfatizam que esse modo de viver a sexualidade 

não é uma escolha e que a falta de interesse pelo sexo é uma característica do assexual; o que difere 

do celibato, em que a abstinência sexual é consciente e voluntária, existindo o desejo sexual. O Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV), publicado em 1994, apresenta essa 

 

3  http://www.assexualidade.com.br/2016/09/assexuado-ou-assexual.html  
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possibilidade de ser da sexualidade como transtorno do desejo hipoativo. Na quinta versão do manual 

(2013), a definição do transtorno sexual (aversão ao sexo) foi alterada, reconhecendo a não 

necessidade de patologizar a assexualidade.  

A psicóloga canadense Lori Brotto4, pesquisadora em nível mundial da assexualidade, ao entrar 

em contato com o tema pela primeira vez, acreditou que os assexuais seriam acometidos de algum tipo 

de transtorno (stress pós-traumático, depressão, ansiedade, entre outros) e foi entrando em contato 

com essas pessoas que passou a compreender melhor tal fenômeno e desmistificou a assexualidade 

como patologia. 

O conceito de assexualidade é tão novo que muitos profissionais acabam generalizando a falta 

de desejo sexual e o tornando patológico. E para que ocorra uma mudança, os assexuais precisam ter 

voz, uma vez que, entre outros fatores, o que sustenta o tabu é o silêncio. Desmistificar esse conceito 

patologizante para que o amor possa ser vivido e a sexualidade não se limite à atração sexual tem sido 

muito importante para esses grupos. 

Com a repressão sexual ao longo da história e a supervalorização do mesmo na 

contemporaneidade, como legitimar e buscar aceitação da assexualidade sem que ela seja vista como 

um problema ou doença, transtorno, patologia, síndrome ou déficit?  

Foi a partir e por meio das comunidades virtuais, bem como na troca de experiências sobre o 

que as pessoas sentiam e viviam, que a Rede para Educação e Visibilidade da Assexualidade (Asexual 

Visibility and Education Network – AVEN) criou subclassificações do modo de ser da sexualidade: 

Sexuais como pessoas que sentem atração sexual; Demissexuais e Gray-a (estão entre a 

assexualidade e outras orientações sexuais) – os Demissexuais sentem atração sexual quando há 

laços afetivos fortes, e os Gray-a podem sentir atração sexual em momentos específicos sem que haja 

laço afetivo; e os Assexuais são pessoas que não sentem atração sexual. 

Nesse sentido, as maneiras de manifestar a assexualidade difere de pessoa para pessoa, 

sendo que algumas não sentem falta de sexo e outras o repudiam; alguns preferem a masturbação ou 

não; e, em alguns casos, pode acontecer o contato sexual sem envolvimento afetivo. 

 

Tabela 1  

 

4  Informação recuperada em 21 setembro, 2016, do site Comunidade Assexual. 
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Subclassificações dos assexuais 

Românticos: não sentem atração sexual, 

mas pode ter interesse amoroso por 

alguém. 

Arromânticos: não sentem atração sexual, 

nem interesse amoroso por alguém.  

Heterorromânticos: têm interesse por 

pessoas de outro sexo. 

Autoerótico: não sente atração sexual ou 

amorosa, mas se masturba. 

Homorromânticos: interesse por pessoas 

do mesmo sexo. 

Radical: a pessoa não se masturba. 

Birromânticos: interesse por pessoas de 

ambos os sexos.  

 

------------------------------------------------- 

Panrromânticos: o interesse romântico 

ultrapassa a ideia binária dos gêneros.  

 

-------------------------------------------------- 

 
Nota. As informações contidas na tabela foram retiradas do Portal UOL e da Revista Superinteressante. 

        

É importante ressaltar que as subclassificações não generalizam, mas priorizam a 

individualidade da pessoa assexual.  

Na pesquisa de campo “Estudo da vida sexual do brasileiro” (2002/2003), do Projeto 

Sexualidade, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, e coordenada pela 

psiquiatra e professora Carmita Abdo, encontramos alguns dados que estão relacionados ao objetivo 

deste artigo: dos 7.103 entrevistados das cinco regiões do Brasil (sendo 54,6% homens e 45,4% 

mulheres), 7,7% das mulheres e 2,5% dos homens disseram que não praticam sexo, nem estão 

preocupados com isso (menor contingente entre ambos os sexos na idade de 26 a 40 anos) e as “falhas 

sexuais” (falta de ou pouco desejo sendo uma delas) como constantes por 48,1% dos homens e 50,9% 

das mulheres. 

Pesquisei nas literaturas o que os autores como Bauman, Viktor Frankl e Foucautl dizem sobre 

amor e desejo. Segundo Bauman (2004), o desejo e o amor encontram-se em campos opostos. O amor 

é uma rede lançada sobre a eternidade. Fiéis a suas naturezas, o amor empenhar-se-ia em perpetuar 

o desejo, enquanto este se esquivaria aos grilhões do amor (Bauman, 2004).  

Segundo o mesmo autor, o desejo é a vontade de consumir, compulsão para preencher uma 

lacuna e o amor é vontade de cuidar, um estímulo a proteger, expropriar e assumir responsabilidades 
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(Bauman, 2004). Responsabilidade que traz implícitos valores que foram transmitidos e construídos na 

história de vida de cada indivíduo. Nesse sentido, pensamos que a continuidade do casamento, ou não, 

no qual os dois ou um dos parceiros é assexual, implicará em rever o contrato conjugal, com suas 

novas configurações de valores e significados diante do novo momento, entre eles o valor do amor e o 

valor do desejo para a relação. O desejo quer consumir e aniquilar o objeto. É a banalização do afeto 

diante do outro descartado. O amor realiza-se quando uma pessoa busca, no outro, um complemento 

existencial e não como preenchimento da busca imediata do prazer. 

Algumas falas com as quais me deparei nos sites fazem referência ao sexo no casamento como 

obrigação, e algumas participantes que se tornaram assexuais relataram que só faziam sexo para que 

os parceiros não buscassem fora do casamento. Para Peggy Papp (1995, p. 149),  

[...] corresponder às necessidades dos outros dá às mulheres uma sensação de gratificação e 

prazer, mas às custas de depender dos outros, especialmente do marido, para obter poder, 

prestígio e autoridade fora da família. Quando sua dependência do marido é também 

econômica, então as mulheres não podem desenvolver as habilidades necessárias para 

enfrentar a realidade extrafamiliar [...]  

Assim, disso decorre, entre outros fatores, o peso social, relacionado com o valor da fidelidade conjugal, 

dado ao sexo dentro do casamento. 

 

Discussão dos Resultados 

Os participantes deram muita ênfase às dificuldades enfrentadas pelas perdas do interesse 

sexual e a percepção de que um dos parceiros têm a respeito da sexualidade, entendendo-a como 

sintoma ou problema no relacionamento que expressa algum tipo de problema no campo da 

sexualidade do casal. Na experiência de um dos casais, tais sintomas expressam-se fisicamente 

relacionados a um processo de somatização com a presença de infecções genitais que podem estar 

relacionadas a uma expressão psicossomática com sentido de afastamento com regulação da 

intimidade sexual. Nessas infecções, aparecem a presença de odores que, segundo o significado 

atribuído pelos participantes, resultam em tornar mais concreto e evidente o afastamento do casal, 

impossibilitando que haja relação sexual. 

Os sinais da assexualidade também aparecem pela presença da gravidez, sustentada por 

crenças e mitos sobre sexualidade e maternidade como sendo incongruentes. Além disso, do ponto de 
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vista das mudanças de fases do ciclo vital (Carter & MacGoldrick, 1995), também podemos pensar que, 

quando a mulher experimenta a transição na mudança da sua identidade de parceira/mulher/amante 

para dona de casa/mãe, pode haver uma interferência psicológica na maneira como ela se percebe em 

termos de seu novo momento indenitário, que, de alguma maneira, pode afetar a sexualidade. Além 

disso, devemos considerar a chegada dos filhos como algo que influencia significativamente a 

sexualidade do casal, uma vez que são absorvidos pelas tarefas de cuidados constantes, pelas 

responsabilidades financeiras e pela falta de tempo para ficarem juntos como casal, além do stress que 

experimentam. Algumas mulheres tendem a ficar mais focadas no papel de mãe, estressadas com uma 

série de demandas relacionadas aos filhos, podendo, de alguma maneira, deixar o homem periférico, 

principalmente se tiver outra jornada de trabalho além de tomar conta da casa e cuidar dos filhos. Nesse 

sentido, a intimidade, a proximidade, a comunicação, a afeição e o calor entre o casal em geral tende 

a diminuir, resultando em certo tipo de esfriamento sexual. Esses fatores relacionados ao ciclo vital do 

casal tornam ainda mais potente a possibilidade de emergir a condição da assexualidade no 

relacionamento conjugal. Bauman (2004, p. 61) acentua que “as crises conjugais como depressão pós-

parto parecem enfermidades específicas de nossa modernidade líquida”, a qual ter filhos implica na 

diminuição das ambições pessoais e na responsabilidade diante da chegada de um novo ser que exigirá 

dedicação, obrigações e entrega, indo em desencontro com a essência da política de vida liquida que 

as pessoas evitam atualmente.  

Outros fatores relacionados ao aparecimento da assexualidade no casamento estão ligados ao 

stress resultante do excesso de trabalho, ausência no lar e concentração em outros pontos da vida. 

Nessa situação, é importante não adotarmos uma visão unilateral, atribuindo culpa a somente uma das 

partes, dizendo que o problema é somente dele ou dela. Entendemos que esses efeitos resultam de 

uma dança entre o casal, na qual se faz necessário considerar o caráter complementar das relações 

em função das configurações e do tipo de relação que o casal estabelece ao longo de sua caminhada 

juntos.  

O casal defronta-se com a perda do desejo, culminando na ausência de uma vida sexual que, 

até então, estavam acostumados a levar. O casal fica atordoado frente às diferenças que vão 

percebendo na mudança da sexualidade e a tendência de não conversarem, calando-se um em relação 

ao outro. Nesse sentido, os participantes disseram ficar ruminando e focalizados em um diálogo interno, 

com ideias negativas que vão passando-se em seus pensamentos em relação aos parceiros.  
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Segundo os participantes, experimentavam sentimento de rejeição por parte do(a) parceiro(a), 

fantasias e suposições de traição e infidelidade ou homossexualidade, levando a uma sensação 

vivencial de exclusão. Ficavam aprisionados em uma série de dúvidas, inseguranças e 

questionamentos sobre o que se passava na cabeça dos parceiros, explicitando ausência de diálogo e 

comunicação aberta, clara, direta e objetiva sobre o tema, experimentando um sentimento de solidão 

e aprisionados numa rede de suposições sobre o que está acontecendo com o par assexual. 

Disseram, também, pensar que o(a) parceiro(a) que está se descobrindo assexual está traindo 

o contrato conjugal com a presença de infidelidade ou que está migrando para outro interesse ou 

possibilidade de orientação do desejo sexual, como a homossexualidade, a bissexualidade, a 

transsexualidade ou, até mesmo, tendo um caso. Nesse momento, entre o casal, surgem as cobranças 

e os conflitos gerados pelas acusações que levam a um alto nível de exigência em que o parceiro 

queixoso da falta de sexo fica interrogando como se estivesse fazendo um inquérito, à semelhança do 

que descreve Gottman (2014, p. 15): “[...] com medo de adultério ou de outras formas de infidelidade, 

indivíduos desconfiados agem como detetives ou advogados de acusação, interrogando seus cônjuges 

e tentando provar que sua insegurança é justificada.”.  

A comunicação do casal passa a ser muito prejudicada pela insistência de uma das partes na 

busca por uma resposta, surgindo brigas que levam o parceiro assexual a assumir uma postura de 

negação. Nas tentativas de conversar, o par assexuado chega a ser interpretado pelo outro como se 

estivesse buscando fuga para o que não sabe no momento explicar. É nesse instante que sentem a 

relação como um campo minado. O casal, ou uma das partes, decide buscar ajuda profissional na 

tentativa de encontrar uma resposta para o “problema” que enfrentam. Buscam ajuda de especialista 

como urologistas, ginecologistas, psiquiatras, neurologistas e psicólogos. Diante das incertezas com 

as quais se deparam, ao serem descartados fatores de caráter mental e fisiológicos e a resistência do 

parceiro acometido em fazer terapia, começam a pesquisar nas redes sociais, buscando nomear 

alguma coisa que esclareça o que estão vivenciando. Chegam a criar expectativas de que possam 

encontrar, nas redes sociais, a indicação de algum tipo de tratamento para ajudar em algo que se 

apresenta como desconhecido e não familiar, com expectativas milagrosas para a situação. 

Diante das frustrações do desejo sexual não correspondido, seja do homem com suas 

necessidades, seja da “mulher fogosa”, que caracterizaram as descrições dos participantes, crescem 

as suspeitas de traição ou homossexualidade, implicando um estado de fragilidade ainda maior para o 
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casamento. Um de nossos participantes fez referência ao sofrimento vivido e a imensa frustração de 

ter sido uma mulher que se casou virgem, acreditando no homem ideal, sem imaginar que, em algum 

momento do casamento, esse se revelaria assexual.  

Cabe-nos refletir sobre as questões que envolvem o parceiro, que, ao se defrontar com a notícia 

de que seu par com quem conviveu há anos se descobre assexual, sente-se rejeitado ou não desejado, 

chegando a buscar outras possibilidades de realizar suas necessidades sexuais e afetivas. Disseram 

experimentar o sobressalto em relação a si próprios porque se viam pensando em traição diante do 

afastamento do(a) companheiro(a) e da necessidade de aliviar a energia sexual reprimida, a qual 

gerava até nervosismo e descontrole emocional decorrente da abstinência pela qual passavam.  

Os homens e as mulheres que participaram deste estudo fizeram referência ao fato de 

experimentarem certo grau de dualidade entre o sentimento de rejeição e aceitação de seus parceiros 

assexuais, bem como o sentimento de exclusão e inclusão vivenciados no casamento, uma vez que 

sentiam que o amor e a admiração pela pessoa não havia acabado, experimentando sentimentos 

contraditórios quando consideravam a possibilidade de que pudessem responder às suas incertezas 

de ser ou não uma pessoa desejada por meio de procurar outra pessoa. Disseram experimentar um 

conflito de valores, gerando dilemas existenciais vivenciados ao considerar outras formas de satisfazer 

seu desejo sexual. 

Foucault (2014), ao falar do cuidado de si, apresenta a dimensão ética como um jogo de forças 

do eu para consigo mesmo, com seus desejos e limitações de liberdade, quase sempre associadas à 

imposição feita pela educação familiar recebida e a escolha de outras possibilidades, que acaba 

conduzindo a pessoa para uma prisão no relacionamento conjugal em função da força de poder dos 

ditames normativos advindos da nossa cultura e sociedade, fazendo com que a maioria das pessoas 

acabem por não experienciar a liberdade para serem elas mesmas. Essas experiências colocam os 

sujeitos em um universo de valores que define o que é importante para a vida deles e para a relação.  

É nesse impasse que se encontra o indivíduo assexual e seu par, quanto aos valores que revelam o 

que acreditam ser fundamental para eles no casamento. Precisam se voltar para si e se perguntarem 

o que é mais importante numa relação que validam como legítima e com valores que transcendem a 

sexualidade. Valores como lealdade afetiva, respeito, companheirismo, compromisso, cumplicidade, 

bondade, parceria, cuidado e proteção, experimentados mutuamente na relação faz com que elejam 

as dimensões ética e relacional como critérios que fazem com que prefiram o significado da história 



Dá para Ser Casal Sem Sexo? Um Estudo Qualitativo da Assexualidade nas Relações Conjugais – Lilian Cristina Nascimento e João Laurentino dos Santos 

 

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 9(1), novembro 2020 

37 

vivida como determinante para continuarem vivendo juntos. O casal revê seus valores e considera a 

possibilidade de, como parceiros, viverem juntos como uma escolha mútua, sendo a assexualidade 

uma possibilidade de ser da sexualidade na relação conjugal.    

Diante da falta de desejo sexual pelo parceiro que teve como consequência a separação em 

um dos casais entrevistados, pudemos ver que o medo do preconceito e estigma, bem como da não 

aceitação do parceiro por familiares e amigos caso venham a saber de sua condição assexual, bem 

como a vergonha por não saber explicar o que está se passando, tem grande força no mal destino que 

alguns casais dão aos seus relacionamentos – o divórcio. Surge daí a necessidade de informação e a 

capacidade de qualificar e compreender tal experiência, não patologizando. Esclarecimentos, aceitação 

e alívio se tornam alicerces importantes diante dessa nova forma de viver a sexualidade, a qual o 

parceiro assexual passa a ser visto pelo companheiro com respeito e compreensão. Com a clareza de 

que não há uma doença, mas uma mudança de foco que direciona o prazer para outros objetos, 

encontram a felicidade desassociada do sexo. Bauman (2004) descreve sobre o vazio existencial que, 

na modernidade líquida, busca-se preencher com o sexo, com supervalorização do ter em detrimento 

do ser ao possuir o objeto de desejo. Podemos pensar que, na construção de um lugar emocional 

comum, que se constrói pelo processo de intersecção relacional que o casal realiza ao longo da vida 

conjugal, que define o casal quase como uma entidade, pelo aspecto singular que esta experiência 

resulta, com vida e dinâmicas próprias, a falta de desejo e interesse sexual instala-se como efeito 

resultante do processo complexo da dinâmica relacional, fazendo com que o casal se torne assexual. 

Nesse sentido, podemos refletir que é a relação do casal que é assexual, sendo possível que, do ponto 

de vista de cada um que compõe o casal, pode-se fazer diferentes arranjos no que se refere ao 

exercício individual da sexualidade da parte que não se considera assexual. Disso decorre a 

possibilidade de novos combinados em que um dos parceiros pode exercer a sexualidade fora da 

relação, fazendo um pacto de silêncio sobre o que o outro não assexual faz da sua sexualidade. Se 

estabelece como possibilidade o fato de a pessoa não assexual ser autorizada pelo membro assexual 

a exercer sua sexualidade fora da relação, sendo que isso está claro para ambos, tendo valor de 

contrato conjugal. Enfim, são muitas as possibilidades de como lidar com essa questão no casamento, 

dependendo da história singular de cada casal.  

Pudemos perceber que esse processo de acomodação dos casais diante de tal fenômeno que 

emerge na relação fica menos difícil na medida em que, na busca do casal por uma resposta a seus 
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conflitos e dilemas, ao se depararem com o termo assexualidade, descobrem muitas pessoas que 

vivenciam a mesma situação. Isso favorece uma atitude de despatologização que se torna concreta 

diante do surgimento da legitimação experimentada, que amplia o conhecimento, ao mesmo tempo, 

trazendo alívio e empoderamento para o casal tocar a vida e seguir em frente. Passam a lidar com o 

fato de que a sexualidade não é a coisa mais importante na vida conjugal. 

O sentimento de respeito pelo outro poder viver sua sexualidade passa a alimentar essa relação 

que se tornou uma grande amizade, embora com a conservação de outros valores que já faziam parte, 

sobretudo se ainda têm filhos, constituindo-se em um casal parental tão somente.  

Com relação aos impactos e aos efeitos da assexualidade na relação do casal, o que pudemos 

perceber foi que, inicialmente, há uma negação do parceiro assexual diante da possibilidade de que 

algo não está bem, acarretando uma resistência em aceitar a própria sexualidade. Buscando, nas 

tentativas frustradas do ato sexual, resgatar algo que, em algum momento, transformou-se e, diante do 

desconhecimento das pessoas e dele próprio, torna-se vulnerável aos olhares do parceiro, o que muitas 

vezes leva à interferência dos familiares, os quais desconhecem o momento pelo qual o casal está 

passando, chegando a tirar conclusões errôneas e fazendo julgamentos, colocando os cônjuges em 

uma situação de coerção sem poderem posicionar-se de forma legítima em sua condição. Na busca do 

casal pelo conhecimento e na tentativa de compreender o que estão vivenciando, ao se depararem 

com um conceito que torna familiar o que até então causava estranhamento, constroem, por meio do 

respeito, um jeito de se relacionarem. Percebemos, nos relatos dos participantes, que, quando 

obtiveram maiores esclarecimentos sobre o fenômeno da assexualidade pelo compartilhar de 

experiência nas comunidades virtuais nas quais participaram, os casais lidaram com uma mudança do 

olhar diferenciado para com o parceiro assexual, que se transformou em aceitação e respeito à 

alteridade do outro. O grande facilitador para esse entendimento foi a proximidade entre o casal, 

chegando a relatar que a aceitação é “comparada aos pais que aceitam os filhos gays”; o que nos leva 

a entender que sentimentos maiores sobrepõem o preconceito e estereótipos, ou seja, a experiência 

de revisão, fortalecimento e transformação dos valores conjugais. Dessa forma, compreende-se que é 

por meio da convivência e do falar sobre o tema que o estranho se torna familiar, alimentando um 

sentimento de tranquilidade ao poder superar a si mesmo em suas angústias e sofrimentos.  

Quando a necessidade sexual fala mais alto e o parceiro assexual não pode corresponder às 

expectativas de satisfazer o cônjuge, a decisão da separação é inevitável enquanto possibilidade que 
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emerge de imediato, sendo que, em alguns casos, pode levar anos. No entanto, ao ancorar a relação 

nos valores mais elevados em termos do que tem valor para ambos, prevalece o respeito por uma 

história vivida juntos, olhando para as aquisições que realizaram, o que faz com que sobrevivam e 

mantenham a relação com um profundo sentido de amizade e parceria para continuarem enfrentando, 

juntos, os desafios por vir. 

Vale a pena reforçar o fato de que a tradição social e cultural prevalente concebe a sexualidade 

e a conjugalidade como inerentes e qualquer desassociação representa um problema para o 

casamento.  Essa construção histórica e sociocultural cristalizada sustenta ideologias moralistas com 

consequente julgamento, rejeição e exclusão dos casais que vivem nessa condição. Isso resulta em 

que o casal assexual mergulha em um ocultamento que fortalece o companheirismo, e a lealdade entre 

eles acaba por reforçar a não visibilidade desse modo de viver a sexualidade que, para muitos, seria 

visto como um problema.  

Assim, a partir das conversas com os casais e posteriores análises, podemos considerar que 

aquilo que inicialmente se apresenta como “coisa de outro mundo” transforma-se em uma realidade 

presente, real, concreta e legítima que, com o tempo, permite a convivência com o diferente. Os 

participantes descreveram, em suas falas, que o sentimento de tranquilidade surge e ajuda a 

ressignificar sofrimentos e pensamentos de exclusão, rejeição ou traição, homossexualidade do 

parceiro, entre outros. Diante de tantos acontecimentos e descobertas, cabe ao casal a decisão de 

como cuidarão dessa relação que foi construída com o tempo em que estiveram juntos e como será a 

relação do casal no momento presente. Alguns acham que o melhor para ambos seria a separação, 

enquanto, para outros, o respeito torna-se um valor essencial do casal, que já se reconhecem em uma 

relação assexual.  

O casal assexual escolhe não compartilhar sua intimidade no que se refere à forma de viverem 

sua sexualidade, porque temem não serem compreendidos pelos amigos. Assim, o casal refaz um novo 

contrato de como se apresentarão no papel de casados considerando a assexualidade na relação, 

agora alicerçados nos valores do respeito, da amizade, do companheirismo e do cuidado mútuo. 

Aproveito para fazer referência ao Professor Doutor João Laurentino com minhas inquietações teóricas 

quando percebia que a literatura sobre sexualidade geralmente aborda a questão como um problema, 

a partir da ideia de déficit ou patologia do desenvolvimento individual e/ou da sexualidade da pessoa 

ou do casal. Indagava-me meu professor/orientador: “Se as questões clínicas estão descartadas, se as 
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pessoas dizem não ser um problema para elas, mas uma escolha por viver esta possibilidade de ser 

da sexualidade – para quem o problema é um problema?”. Se não ter desejo sexual é um problema 

para a sociedade e o casal escolhe, como nos indica Bauman (2004), não darem importância às 

predileções sexuais, mas à identidade sexual que melhor se ajuste a ele(a) – o que dizer? O que fazer?  

Em conversas com colegas de trabalho, buscando saber o que pensavam sobre a pessoa sem 

vontade sexual, encontrava relatos em que se referiam a conhecerem alguém, mas que, diante dos 

tabus de se falar sobre esse aspecto da sexualidade, a questão acabava aparecendo de modo velado, 

mas não fazendo referência explícita a ele. Isso nos levava a refletir sobre a importância da visibilidade 

assexual como uma das muitas formas de se viver a sexualidade sem que tenhamos que expor a 

intimidade das pessoas. Mas possibilitar, pelo diálogo, a retirada do ocultamento e trazer luz à 

diversidade de possibilidades de se viver a sexualidade, dada pela condição de abertura existencial do 

ser humano que se expressa pelas muitas possibilidades, em que somos ontologicamente marcados 

pela capacidade constante de construção e mutabilidade, marcado pelo caráter de transcendência que 

lhe é inerente, pode fazer muita diferença no sentido de minimizar o sofrimento dos casais e fazer uma 

abordagem mais humanizada da questão.  

    Sobre ser assexual como uma forma de ser-no-mundo e na relação com o outro (nesse caso, 

na relação conjugal), sob o olhar do parceiro assexual diante da assexualidade e conjugalidade, novos 

contratos são definidos no que se refere à vida conjugal e às dificuldades por eles encontradas. Novos 

objetivos são construídos no que se refere ao cuidado do indivíduo com quem se vive, e 

consequentemente ocorre uma mudança de foco ao desvencilhar a sexualidade dos papéis de marido 

e esposa. Pudemos notar que uma das possibilidades de cuidado descrita pelos participantes foi a 

busca de psicoterapia como uma forma de autoconhecimento.  

Outro aspecto que observamos foi que todos os casais tiveram filhos durante o casamento, o 

que nos remete aos significados que foram construídos sobre o cuidado com o outro (filho) e o conceito 

de família, valores mencionados como sendo essenciais, que transcendem à sexualidade no 

casamento. Diante das responsabilidades e participação da parentalidade que se diferencia dos papéis 

de marido e esposa, notou-se uma preocupação de cuidado em relação aos filhos, resultando num 

sentimento de autovalorização a partir do que foi possível construir na relação com o outro – o que nos 

leva a refletir sobre o que Bauman (2004) descreveu como amor-próprio. Amor-próprio como uma 

questão de sobrevivência humana que difere de qualquer outra criatura viva, conduzindo ao amor ao 
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próximo; e, ao pensarem nos filhos, manifestam uma forma de amor incondicional, sentimentos estes 

que resultaram do fato de um dia terem experimentado o sexo como fazendo parte da relação em sua 

dimensão reprodutiva.  

Envolvidos em tantas questões existenciais e interpessoais, os participantes passaram por 

momentos de reflexões durante as conversas na realização da pesquisa, sobretudo ao entrar em 

contato com o passado da conjugalidade em que o sexo estava presente, surgindo lamentos sobre que 

se foi e não existe mais e de uma família idealizada nas bases de significados ditados e normatizados 

culturalmente, que se transformaram no âmbito da singularidade do casal. Pudemos perceber que os 

filhos tornaram-se o elo do casal que se tornou assexual e, no enfrentamento de um recomeço que tem 

como base a amizade entre os parceiros, unidos pelo compromisso de amor, cuidado, proteção e 

pertencimento familiar a seus membros.  

Diante dos desafios e dificuldades encontrados no início desta pesquisa para entrar em contato 

com as pessoas assexuais que foram ou estão casadas e tiveram filho durante o casamento, a abertura 

que se apresentou foi a possibilidade de responderem a um roteiro de perguntas, o qual utilizei para 

fazer o pré-teste do meu roteiro de entrevista. Nele, as pessoas fizeram referência ao fato de estarem 

descobrindo a assexualidade na conjugalidade sob o olhar do parceiro assexual. Ao descrever sobre 

como descobriram o termo assexualidade, apareceu a internet como sendo a fonte em que os 

assexuais buscam uma resposta para o que, a princípio, é visto como um problema; vindo a ser essa 

uma das principais ferramentas de descoberta da assexualidade, a qual oferece um espaço para os 

participantes discutirem sobre o tema. Por meio da entrevista, J. C. relatou: “Em momento algum me 

dei conta de que era assexual. Achava estranho não sentir vontade, porém me preocupava” (sic); havia 

sempre momentos de reflexão. J. C. descreveu: “Eu fiquei extremamente feliz em descobrir o porquê 

de me sentir diferente da maioria das mulheres” (sic). 

Espaços de compartilhamentos são ambientes de testemunho em que as pessoas, ao se 

relacionarem, nomeiam suas experiências cotidianas e, quando nomeiam encontram um lugar, 

encontram semelhantes. Saem da solidão. Testemunham. Compartilham. Nomeiam. E dar um nome é 

dar presença. E ser presente é existir. Do ponto de vista da experiência dos participantes, pudemos 

entender que o conceito assexualidade, além de trazer um esclarecimento para muitos 

questionamentos e dúvidas, proporcionava uma sensação libertadora e possibilidades de 

relacionamentos com pessoas que se entendem e se compreendem. Isso vai em desencontro com a 
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afirmação de Bauman (2004, p. 82) quando diz que: “a realização mais importante da proximidade 

virtual parece ser a separação entre comunicação e relacionamento [...] ela não exige laços 

estabelecidos [...]”. O que dizer, então, sobre o significado que a internet tem para as pessoas que se 

autodenominam como assexuais quando oferece novas possibilidades para se construir laços afetivos, 

de compartilhamentos e relacionamentos? Caberia, nesse caso, a conhecida frase toda regra tem 

exceção? Há diferenças em termos de possibilidade de ser quando pensamos do lugar teórico e quando 

pensamos do lugar da experiência vivida, da construção de significados? Dependendo do ponto em 

que se olha, cada um vê a realidade de determinada maneira e, assim, deparamo-nos com o fato de o 

conhecimento poder ser construído a partir das diversas realidades possíveis de serem apreendidas 

por aquele que observa. Nesse sentido, no caso da assexualidade na conjugalidade, tal fenômeno só 

tem sentido dentro do contexto específico de cada casal, o que constitui a realidade mesma de cada 

um, encarnada, por eles, a partir da experiência vivida e seus trânsitos e desdobramentos nos 

diferentes momentos ao longo da jornada, juntos. Assim, consideramos que, diante da invisibilidade da 

assexualidade e da impossibilidade de se dar voz e visibilidade para o que se vive, atos de abuso 

podem estar presentes de diversas formas – seja por meio do abuso psicológico, sexual, marital, 

emocional ou, até mesmo, no aprisionamento em si mesmo, com consequentes resultados em termos 

de saúde mental. É preciso que as pessoas que vivenciam essa experiência possam ter voz e 

visibilidade, uma vez que, como é sabido pela maioria de nós, o que reforça o tabu é o silêncio. Desse 

modo, fica a reflexão: como o casal pode construir um diálogo sobre suas responsabilidades pessoais 

e a responsabilidade relacional, evitando, assim, que, na maioria das vezes, um coloque a 

responsabilidade por sua felicidade nas mãos do outro, considerando a sexualidade? 

 

Considerações Finais 

Com o aprofundamento do trabalho, foi possível compreender que a assexualidade do casal 

está no âmbito da conjugalidade. Esta como expressão de um lugar próprio resultante da intersecção, 

das trocas afetivo-emocionais e comunicações realizadas entre eles, independentemente de cada 

indivíduo da relação conjugal ser ou não assexual. Tornar a experiência da assexualidade mais familiar 

e mais aproximada foi primordial, a partir e por meio da participação em grupos e comunidades virtuais 

de assexuais, para, depois, problematizar tal questão aqui apresentada. A força de uma pesquisa não 

está em naturalizar ou normalizar, mas em se tornar um processo de construção de conhecimento que 
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possa iluminar o fenômeno, dar visibilidade e permitir sua presença, de modo que o mesmo possa sair 

da sombra, do estranhamento e torná-lo mais familiar. Por meio dos grupos, comunidades, blogs e 

artigos, bem como das conversas com clientes e os participantes da pesquisa, pude experimentar a 

superação do estranhamento temático, tornando-me mais aproximada do fenômeno da assexualidade, 

tornando-o mais familiar a mim. Acredito que esse tenha sido o grande diferencial deste trabalho, uma 

vez que eu só havia decidido pelo tema depois que ampliei um pouco mais minha compreensão e 

reconheci como legítimo esse novo jeito de manifestação da sexualidade. O olhar da pesquisadora se 

tornou presente quando entrei em contato com autores como Bauman, Foucault, Victor Frankl, Freud 

e a Elisabete R. B. de Oliveira. Nesse instante, começou um processo de mudança das lentes sob o 

olhar do fenômeno que se apresentava, constituindo, assim, um diálogo entre os autores apresentados 

e os fundamentos da Terapia Familiar Sistêmica. Percebi que, para alguns casais, o valor fundamental 

não era a prática do sexo, mas a amizade, o companheirismo e a parceria. Assim, foi possível perceber 

que a força dos valores considerados pelos casais adquire uma importante influência sobre sua 

sexualidade, que vai se transformando ao longo da vida a dois. Desse modo, pudemos vislumbrar a 

possibilidade de, nesse processo de transformação da vida a dois, os casais poderem negociar seus 

acordos conjugais e construírem alternativas para vivenciarem sua sexualidade fora dos padrões 

normativos tradicionais, principalmente quando consideramos as muitas possibilidades de ser como 

uma característica do mundo contemporâneo que vivemos. A expressão de amor pode vir pelo carinho, 

compaixão, proximidade, empatia e aceitação, cuidado mútuo e respeito, sem necessariamente 

perpassar pela obrigatoriedade do exercício da sexualidade dentro do casamento, segundo o que 

pudemos observar nos relatos dos entrevistados sobre suas experiências. Desse modo, pode-se 

considerar que a sexualidade tem o seu caráter de ser socialmente construída, resultado das influências 

dos discursos presentes nos diferentes momentos históricos, contextos e experiências de vidas 

singulares.  Podemos acompanhar suas transmutações porque ela não é fixa e imutável, e isso também 

vale para os casais. A cultura sobredetermina um estilo de vida sexual, e o indivíduo que não se encaixa 

nele, por desconhecimento, vê-se como possuidor de algum tipo de patologia, déficit, desordem, 

transtorno, disfunção... Assim, uma reflexão que fica a respeito da assexualidade é que ela possa ser 

vista e considerada como sendo, entre muitas outras possibilidades, de um ponto de vista cultural e 

social, como um tipo de resistência ao poder de imposição da erotização e que talvez resistir a ela  

possa ser uma atitude ético-política-libertadora.  
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A partir de minha inserção nos grupos e comunidades virtuais, pude perceber que as pessoas, 

ao descobrirem um espaço em que existem outros vivenciando algo parecido, mergulham em 

pensamentos que levam à reflexão diante de situações e sentimentos vividos, podendo compartilhar 

suas experiências e tornando o fardo do desconhecido mais leve. Foi importante para os participantes 

entenderem o que acontecia, quebrando o silêncio ao falar, tornando o estranho familiar. Ao mesmo 

tempo que o que era familiar, tido como padrão posto pela sociedade, causava, também, 

estranhamento. Foi fundamental tirar desejo e assexualidade de campos opostos, não como uma coisa 

dual, mas podendo estar relacionados. O desejo de ficar junto e de ser casal tornou-se mais importante 

do que o desejo sexual em função de outros valores que são importantes nas relações entre as 

pessoas. Durante o desenvolvimento deste trabalho, a partir de relatos ouvidos, surgiram algumas 

reflexões que compartilho aqui por meio de perguntas que, por sua natureza generativa, pode dar 

origem a outras pesquisas e estudos sobre o tema: o relacionamento entre uma pessoa sexual com 

outra assexual poderia dar margem para algum tipo de violência psicológica ou algum tipo de abuso, 

mesmo que haja concessão por uma das partes? No caso da presença de quadros depressivos, eles 

podem surgir pelo não enfrentamento e desconhecimento da assexualidade pelas pessoas? Seria 

possível que o parceiro assexual, fora da relação, restitua o desejo, diante da relação que é assexual? 

Em muitos relatos que li nas redes sociais, o que me chamou atenção foi perceber o quanto é 

fundamental que o psicólogo e profissionais ligados à área da saúde compreendam essa nova forma 

de ser da sexualidade, revendo seus valores, quebrando tabus. Cabe perguntar: como é que os 

psicólogos, os terapeutas de casal estão olhando para esse fenômeno e de que maneira estão 

qualificando isso em seus diálogos com os clientes? Como estão encaminhando seus diálogos em 

termo dos significados que a assexualidade possa ter nas relações que são trazidas para conversas 

em seus consultórios? A sexualidade ainda é um tabu para os terapeutas ou se fala sobre tal tema de 

forma tranquila? Têm os terapeutas assumido uma postura que reflete uma perspectiva de construção 

da realidade ou têm assumido uma postura normativa diante de tal tema? 

Em um campo tão novo e desconhecido como o da assexualidade, seria de grande relevância 

novas pesquisas que aprofundassem o tema podendo dar mais visibilidade e esclarecimento diante 

das vivências das pessoas que fazem parte desse universo, que se apresentam com grandes 

diferenciais em termos das possibilidades de se viver a sexualidade no mundo contemporâneo.  
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O Casal que Formamos e os Parceiros que nos Habitam 

The Couple We Build and the Partners that Inhabit in Us 

 

                                                                                                                      Suely Engelhard1  

 

Resumo  

No trabalho com os casais em sofrimento, torna-se fundamental o terapeuta conseguir levá-los 

a distinguir o que lhes acontece por estarem indiferenciados e inconscientes de seus parceiros 

invisíveis internos. Por inconsciência, onde se busca enquadrar o outro nessa projeção, existem 

lealdades e triangulações que os impedem de construir uma comunicação clara e não fusionada, uma 

parceria verdadeira, com seu companheiro de vida. O uso de técnicas conjugadas da Terapia Familiar 

e da Psicologia Analítica, de Carl G. Jung, é um excelente recurso para o sistema terapêutico favorecer 

o projeto nós (casal) em se tornar mais fluido e mais capaz de lidar de modo simétrico entre seus 

componentes, constituindo um caminho de individuação e diferenciação para eles. 

Palavras chaves: parceiros invisíveis; arquétipos/imagens arquetípicas; conjugalidade; diferenciação/ 

individuação; sistema terapêutico. 

 

Abstract 

On while working with couples in distress, it´s fundamental for the therapist to be able to make 

them realize what happens to them for being undifferentiated and unconscious of their internal invisible 

partners. For unconsciousness, seeking to frame the partner on this projection, there are loyalties and 

triangulations which prevent the criation of a clear and unfused communication, a true partnership with 

the life partner. The use of combined techniques of Family Therapy and Analitycal Pshychology, by Carl 

G Jung, is na excellent resource for the therapeutic system to favor the projrct “us” (the couple) to 

become more fluid and better able to deal with the components in a mmetrical way, building a path of 

individuation and differenciacion for them. 

 

1  Psicóloga, analista junguiana (SBPA/IAAP), terapeuta de família e casal, fundadora do Instituto Formador CAAPSY, 

associada ATF-RJ, associada dundadora da ATF-RN e associada ABRATEF. 
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Key words: invisible partners; archetypes/archetipical images; conjugality; differenciation/ individuation; 

therapeutic system. 

 

Nascimento e Parentalidade  

Quando se nasce da barriga da mãe para a barriga da família, se está definitivamente inserido 

no mundo e na humanidade, com seus arquétipos (imagens primordiais), histórias e tradições. E é essa 

inserção no coletivo, a qual, paradoxalmente, delineia a estruturação da personalidade individual. A 

interação do acúmulo de vivencias relacionais que estabelecem um diálogo entre o passado e o 

presente em direção ao futuro definem o indivíduo, que, por sua vez, define a realidade existencial, 

num caminho de mão dupla, espiralado e em ascendência, formando ele um dos elos que compõem a 

espécie humana. Posto que a personalidade humana é entendida como um fenômeno energético, está 

em constante transformação e sempre busca a energia potencial necessária para a adaptação à sua 

história de vida.  

No início da concepção, o ser humano é regido por duas forças primordiais, as quais ativam o 

ambiente em que se é concebido e em que se nasce por meio da parentalidade exercida pelos pais, 

que formavam o antigo casal e, agora, iniciam uma família. Essas forças são denominadas de 

arquétipos parentais, os tipos primordiais da Grande Mãe e do Pai, que se apresentam na forma de 

imago parental, em seus aspectos positivos e negativos, sendo os regentes iniciais do desenvolvimento 

humano. O(A) filho(a) recebe os cuidados dos pais ao mesmo tempo que lhes outorga, nesse cuidar, o 

papel de pais, estabelecendo, com eles, um contato relacional profundamente íntimo; por meio dessa 

troca afetiva, estrutura-se e se fortalece, entre outros aspectos da personalidade, a identidade sexual 

da criança. “É como se não tivesse nascido ainda inteiramente, mas se achasse mergulhada na 

atmosfera dos pais” (Jung, 1984, 347 § 756). 

Quando a criança é cuidada e assistida pela força energética da Deusa Mãe por meio da 

ativação dessa força pela parentalidade, quando o cuidado e o carinho, a proteção e nutrição são 

dados, surge um sentimento de união que promove e sustenta o bem-estar, evita a frustração e eleva 

a autoestima. No seu lado terrível, essa força primordial promove o abandono e a carência, o 

desamparo e a desnutrição, pois, assim como cuida da vida, cuida, também, da morte.  

Já o Pai é o deus que traz a ordem, com leis seriíssimas que fascinam e que separam os 

opostos; educa o que é permitido e o que não é; elabora a vivência da tridimensionalidade, ensinando 
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o que há na frente, atrás, em cima e embaixo; estimula o raciocínio abstrato, todos os sinais que 

mostram a igualdade e os que diferenciam os fatos e o domínio do tempo com o aprendizado das horas 

no relógio. Seu aspecto terrível e negativo surge quando a justiça é desrespeitada e a desobediência 

à complementaridade se dá. Aí, sua ira é expressa pela violência do olho por olho, dente por dente...  

Essas forças arquetípicas irão permanecer por muitos anos estruturando a psique da criança 

humana, ajudando-a no enfrentamento e superação de conflitos, decepções e alegrias intensas, 

indispensáveis à socialização, e o Deus Pai prepara o caminho para a vivência adolescente ser 

presenteada.  

Mesmo quando o pequeno ser encontra-se inicialmente sob a regência dessas energias 

primevas, há mais dois arquétipos importantíssimos, o animus e a anima, que têm grande significado 

e constroem, por meio das imagens arquetípicas, uma ponte relacional entre o pessoal e o impessoal, 

entre o consciente e o inconsciente, e que traze, compensatoriamente, aspectos do masculino e do 

feminino que cada gênero contém em si e que precisa ser contatado para seu desenvolvimento ocorrer 

sem maiores demandas.  

É da natureza humana o anseio objetivo do inconsciente fundir-se com o consciente na busca 

de formar uma personalidade indivisível e criativa: a união dos opostos, macho e fêmea, dentro da 

personalidade individual está inclusa nessa ideia. Biologicamente, esse é um fato real. Todo corpo 

contém, em si, os hormônios do gênero oposto àquele que o orienta. Por que, já que não somos 

separados mente e corpo, haveria de ser diferente com nosso psiquismo?  

Esses arquétipos trazem sua expressão simbólica à consciência e compensam as propriedades 

em relação à personalidade que manifestamos. É sobre o recôndito do que se recebe nas origens, 

daquilo que a família de origem e extensa trazem com relevância, a história e a interação relacional do 

indivíduo, como esse sistema pensa, sente e age, que o olhar do terapeuta deve recair para atingir a 

compreensão daquele ser.   

 

Adolescência  

Na adolescência, o triangulo primário formado com os pais sofrerá uma série de forças 

energéticas em oposição, pois há uma libido (energia) endogâmica, que puxa o adolescente para dentro 

do círculo familiar, e uma libido (energia) exogâmica, que o empurra para fora desse. Ocorre uma 

desacomodação no sistema já que uma nova ordem terá que ser alcançada. E aqui mais uma força 
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arquetípica se faz presente: o Herói, que impulsiona o jovem humano lhe dando coragem frente aos 

altos e baixos das vivencias que terá que enfrentar da insensatez e da alegria abundante que essa 

época demanda. Por sua vez, seus pais também terão que, heroicamente, abrir espaço para o 

desenvolvimento do filho se dar. Terão que aprender a serem pais de adolescentes ao mesmo tempo  

que revisitam, em outro patamar, esse estágio por onde já passaram. 

“O nascimento psíquico e, com ele, a diferenciação consciente em relação aos pais só ocorrem 

na puberdade, com a irrupção da sexualidade. [...] Daí o nome que se dá a esta fase: ‘os anos difíceis’ 

da adolescência” (Jung, 1984, 347 § 756). 

A tudo isso se acresce as experiências tidas na vida de cada um por meio da imagem coletiva 

que o homem tem da mulher e a mulher tem do homem. Essas imagens arquetípicas em essência 

intervêm ativamente em nós como um estranho, às vezes solícito, às vezes incomodo e às vezes, até 

mesmo, destrutivo.  

Esse elemento contra-sexual é geralmente tão esquivo que parece que está fora de nós, que 

está no outro, mas, na verdade, ele é reflexo de nossa própria psique projetada, sendo absorvida em 

terra fértil ou espelhada em uma tela de 360º.  

Ao reconhecer e utilizar as projeções como espelho, dá-se passos importantes para o 

autoconhecimento. Os parceiros invisíveis aí estão nessas imagens psíquicas projetadas sobre o outro, 

nessas relações afetivas vividas e que podem ocorrer desde a mais tenra idade. 

Sanford (1987) coloca que, devido à força numinosa dessa projeção, o individuo sofre um efeito 

magnético de atração ou repulsão a quem é o portador da mesma.  No início, ao se apaixonar, parece 

existir a complementaridade perfeita. Tudo se encaixa com perfeição; há um se perder no outro. 

Sentimentos e vivências emocionais intensas, passionais, em que a idealização do outro é o tema, são 

a base dessa interação relacional.  

Segundo Iraci Galiás, analista da SBPA/IAAP, esses novos Deuses que guiam essa fase do 

desenvolvimento – a anima no homem e o animus na mulher – têm, na Alteridade, seu valor principal, 

“com a troca, a simetria e a dialética dos opostos” (Galiás, 1988, p. 158) que não são aprendidas por 

ensinamento, e sim por uma busca e descoberta a eles. Aqui, o real valor e importância do outro é 

percebido e considerado. Nesse dinamismo vivencial, o indivíduo alcança a capacidade de reconhecer 

em si e no outro as emoções que se encontram menos conscientes, mais sombrias, conseguindo 

relacionar-se dialeticamente com elas.  Para pecar nessa etapa do desenvolvimento, basta ter uma 
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atitude de traição, de desconsideração a si mesmo e, por efeito, ao outro, não mantendo a coerência e 

se tornando fechado ao que não é igual a si mesmo.  

A alteridade (Byington, 1983, p. 24) possibilita criativamente ao ser conservar sua identidade, 

qualidade e condição vivencial e, ao mesmo tempo, ser capaz de se abrir para o outro, para o diferente, 

e sustentar essa polarização vivendo-a em sintonia com a unidade que o próprio indivíduo constitui.  

 

Jovem Adulto e Adultidade 

Ao se viver a paixão, tem-se o primeiro sinal de que a força anímica (em forma imagética do 

arquétipo da anima no homem e do animus na mulher) projetou-se sobre o outro e este se torna o 

objeto amado, desejado. A fascinação é tamanha porque se dá na relação, uma via de mão dupla, 

nunca sendo de uma pessoa só para a outra. Para essa atitude compulsiva se impor e ser vivida sem 

consciência, tem que haver correspondência. Nesse momento, há a entrega total e os apaixonados 

impulsionados pela inconsciência amorosa se tornam fusionados, necessitam um do outro para viver e 

se equilibrar. Essa atitude de complementaridade sustenta, durante algum tempo, a relação, mas não 

por muito tempo se não houver transformação.  

No teste de realidade do relacionamento humano, a relação de apaixonamento é fadada ao 

fracasso, já que ocorre de o indivíduo apaixonar-se pelo estranho que há nele e, assim, apaixona-se 

por si mesmo por meio da imagem do parceiro contra-sexual inconsciente projetada no outro. Passados 

esses primeiros tempos de escuridão, da paixão sem consciência, do desejo que o outro seja aquilo 

que anseio para me satisfazer, o encantamento começa a se desfazer e cada um passa a se dar conta 

de que o outro não é simplesmente o seu desejo, nem o sonho ou ideal em sua cabeça. O outro é uma 

pessoa, com ideias e sonhos próprios e, também, com questões sombrias, inconscientes e mal 

resolvidas em sua identidade e desenvolvimento relacional.  

Se essa paixão inconsciente não se desfizer, morre-se de paixão, isto é, fica-se prisioneiro da 

inconsciência de si mesmo, e aquele que inicialmente foi o depositário da projeção amorosa transforma-

se rapidamente de deusa em bruxa, de príncipe em ogro. E, como diz Vanda Di Yorio (1996, p. 22/3), 

“Da fascinação no momento da escolha do cônjuge, ao ódio mortal, em momentos posteriores, os 

implicados nessa relação são sempre igualmente responsáveis pelo desenrolar do drama. Acabamos 

sendo traídos por aquilo que mora em nós.”.  
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A experiência de apaixonar torna o indivíduo aberto aos assuntos do coração de forma 

maravilhosa, expandindo a personalidade e aproximando os sexos em relacionamento. Mas o amor 

real só tem seu início quando se passa a conhecer o outro como a pessoa que verdadeiramente ela 

é.  A sabedoria popular diz que, para se conhecer alguém, é preciso se comer um saco de sal juntos. 

Isso demanda tempo e constância relacional, amadurecimento e expectativas realistas em relação ao 

outro o que então leva o casal a estabelecer uma parceria simétrica.  

Na díade casal, por não existir adversário, por não haver ninguém a ser derrotado, tem-se o 

espaço propício para a projeção se desfazer, e aí, então, ou os dois ganham, ou ninguém ganha. Nessa 

relação, não há felicidade, nem se fica exultante quando o outro erra: o objetivo, nesse lugar, é não 

errar. No jogo de frescobol, temos uma metáfora perfeita da relação de simetria do casal: conseguir 

manter a bola em jogo o maior tempo possível é o que distingue a boa parceria.  

A intimidade da relação a dois expõe, de modo muito claro, aquilo que cada um se tornou até 

o momento desse encontro. Porém, em muitos aspectos, cada um projeta sobre o outro aspectos 

sombrios e negados de si mesmo, já que o eu tem muita dificuldade em aceitar suas deficiências, 

problemas, sofrimentos e temores do mesmo jeito que, muitas vezes, enobrece-se de falsos valores e, 

em vez de aceitar seu próprio brilho opaco, brilha com o ouro dos tolos, geralmente se baseando 

na  lealdade a suas origens. O que parece ser sua verdade absoluta fica palpável, e revelações 

acontecem como nos sonhos, que, como são uma expressão simbólica do que está presente no 

inconsciente ao trazer, por exemplo, a imagem de uma relação sexual, geralmente representam, para 

além de seu dado objetivo, a tendência de alguma parte inconsciente própria do indivíduo chegar à 

consciência e se unir intimamente à sua personalidade. 

A experiência do encontro e da alquimia do amor entre eu-outro transforma-se na medida em 

que rituais de renovação se dão. Muitos destes advêm das vivências simbólicas das relações de amor 

a dois com as quais se conviveu e se recebeu como modelo em suas matrizes familiares, culturais e 

no momento histórico em que se vive. Em toda família, há um espaço comum em que as narrativas de 

seus membros são negociadas e compartilhadas, sendo que, nessa experiência, ocorre, também, a 

manifestação do que se dá interpsiquicamente, um compartilhamento de inconscientes. Segundo Lyn 

Hoffman (In Seixas, 2004), terapeuta familiar do grupo de Milão, o inconsciente pessoal está em 

constante interação com os demais inconscientes: familiar, cultural, social. 
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É aí, então, que a energia de Eros, da vida, pode ser vivida como amor humano, amor ao que 

o outro realmente é, ocorrendo, assim, a interação criativa dos opostos. Aceitar as diferenças e 

peculiaridades de si mesmo e do outro aproxima o casal, enriquece a experiência compartilhada, e o 

amadurecimento da capacidade de amar se dá. Nessa intimidade com o objeto de paixão, aos poucos, 

a idealização desfaz-se e ele pode ser contido amorosamente, deixando de ser o estranho. Passa a 

ser, dessa forma, aceito como a parceria de vida a dois, com suas qualidades e imperfeições. 

 

Conjugalidade 

A questão mais complexa da conjugalidade, esse vínculo afetivo resultante da união de dois 

adultos, é que ela é mais do que apenas isso. Além da individualidade de dois sujeitos, com suas 

histórias e inserções sociais, seus projetos e seus desejos pessoais, por meio dela, a relação do casal 

poderá ser um caminho de diferenciação, de individuação para seus componentes, pois atende a uma 

comunicação que se dá num espaço comum co-inconsciente natural no ser humano. Entretanto, essa 

mesma identidade conjugal, ou espaço relacional, criada pelos dois indivíduos poderá eventualmente 

ser perturbada pela ação de complexos emocionais autônomos, triangulações intergeracionais, 

gerando conflito e reações adversas, o que prejudica a comunicação e gera incongruências.  

Como Jung (1983) certa vez ponderou, não há um monoteísmo da consciência. Nossa 

personalidade não é só consciência; constitui-se de uma multidão de personalidades menores e 

parciais com as quais dialogamos e interagimos.  

Portanto, diz Sanford (1987), “Todo relacionamento é uma mistura de áreas em que as pessoas 

se encontram, e de áreas em que não se encontram, porque são duas pessoas diferentes”. O traçado 

que possuo tramado pela minha história pessoal e familiar é diferente daquele que o outro traz, com 

tons, nuances e matizes variados. Como casal nuclear na formação de uma família, cabe a esse 

sistema criar seu risco e traçado próprio, seu clima emocional, resultante da negociação dos seus 

afetos e condutas compartilhadas, abrindo mão de certas regras e legados oriundos de sua origem.  

É no processo de diferenciação do eu, do afastar constante as projeções e as narrativas que 

são feitas sobre o próprio eu e/ou que este faz de si mesmo, que surge a possibilidade de se ter 

consciência daquilo que chamamos o projeto do outro. Visto desse modo, não será uma ideia inscrita 

na minha cabeça, nem aquilo que desejo, nem extensão de minhas utopias ou um duplo meu. O outro 

é um ser vivo e real como eu. Jung sempre chamou atenção para o fato de que a relação homem-
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mulher ocorre entre indivíduos reais e que essa relação constrói um terceiro multifacetado: o casal ou 

o nós.  

Quando estamos num relacionamento verdadeiro, Hillman (2013) afirma que a anima (ou o 

animus) tem que cair fora: aqui, é o humano quem se relaciona, porque, se a relação permanecer 

determinada por essas forças que são internas e não externas, transformar-se-á uma pantomima 

arquetípica conduzida por atores humanos. Construir o nós requer sacrifício, requer o abandono dos 

desejos infantis, da idealização do outro, da ideia imatura de que o outro me completará... A infantil 

metade da laranja... O perfeito Casal 20...  

É importante não esquecer que vivemos numa sociedade patriarcal rígida que predetermina os 

comportamentos do homem e da mulher segundo seus critérios e, em especial, seus papéis na relação 

casal. Essa amarra preconceituosa sufoca ambos os componentes dessa díade, especialmente quando 

a dinâmica patriarcal se mostra opressora e repressora.  

As famílias estão inseridas nesse sistema. Nelas, os valores e crenças, a negociação das 

vivencias afetivas e o comportamento individual aceito de seus componentes são os ingredientes que 

permitem a evolução da maturidade psicológica da personalidade humana, que depende, para sua 

construção, de quanto e como o amor está sendo vivido e sentido. Aparentemente uma fórmula tão 

simples, não fossem as coisas mais simples serem, no fundo, as mais complexas de se realizar. 

A família, com suas histórias, missões, lealdades, inscreve-se, de forma profunda, no modo de 

proceder, amar e desejar de seus membros e afeta e é afetada pelo momento e espaço cultural em 

que vive. O posicionamento de cada um no relacionamento amoroso está vinculado, na atualidade, ao 

primado patriarcal, bem como a sua posição etária e sexual e a sua posição em relação aos irmãos na 

sua família de origem.  

Em minha opinião, analisando as características do mundo contemporâneo, vejo-o constituído 

por condições que desfavorecem o projeto de vida em comum. Segundo Jung (1979), a maior parte 

dos casamentos desajustados, fracassados e infelizes deve-se à falta de educação dos indivíduos 

adultos, os quais vivem completamente ignorantes das principais coisas da vida. Um homem tem que 

saber que a zanga de uma mulher não decorre apenas de uma possessão de seu animus, pois o 

feminino é bem capaz de conhecer sua raiva assim como sua capacidade heroica.  

Sempre que nos afastamos de nosso mundo interno, de nossos parceiros invisíveis, mais 

esses, por serem ignorados, aumentam em dimensão. Se nos voltarmos para eles, se os encararmos 
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e os levarmos em consideração, uma evolução psicológica dá-se e as projeções serão retiradas do 

outro fazendo surgir, para cada um, o ser humano em si. “[...] somente a união desses dois princípios 

(masculino e feminino) é que constitui um ser humano completo” (Berdyaev In Sanford, 1987, p. 148).  

A empatia e a capacidade de suportar a frustração são os caminhos e as vias de acesso para 

que o casal estabeleça um relacionamento fértil e de valor, favorecendo que ambas as personalidades  

multipliquem-se criativamente na vivência desse encontro. Então, reconhece-se que não se está 

casado com titia ou com a vovó, nem com meu tio-avô ou irmão mais velho, nem com papai e mamãe. 

Reconhece-se casado com um ser humano que tem características que se assemelham a esses, visto 

que a imagem interna, que faz parte da vivência e desenvolvimento afetivo e cognitivo desse ser, 

modela-se pelo que a ativou e que esse ser humano é um ser único, com sistemas de ideações e 

fantasias próprios. Só quando se é capaz de valorizar o outro em si é que se desfaz o outro que existe 

no mundo interno de cada um.  

No homem, aparece um respeito maior pelo mundo do coração, pelos relacionamentos, pela 

busca de sentido do existir, do partilhar a vida, trabalhando, com seriedade, seus sentimentos e 

expectativas. Com isso, suas explosões de mau humor, as fantasias sexuais e sua insaciável 

insatisfação se tornam conscientes de serem resultante da possessão anímica. Quanto mais tirânico, 

misógino e truculento o homem é, somente vendo a mulher como um objeto sexual, mais ele se 

encontra identificado e guiado por sua parte feminina inconsciente. Julgando ser alguém superior, na 

verdade, é uma marionete de seu parceiro invisível, manipulado pelos cordões de sua inconsciência. 

Um homem assim tem sua capacidade de distinção obnubilada, sua crítica enevoada e obscurecida, 

sua criatividade inibida. Nessa situação, sua argumentação é irritada e desproporcional e sua tristeza 

pode levá-lo à bebida ou ao uso de outras drogas para se anestesiar.  

Na mulher, dá-se a ampliação de sua caminhada para a espiritualidade com o entendimento 

desse espiritual ligado a sensações corporais. Simbolicamente, ela entende com o corpo inteiro, para 

compreensão e participação no mundo mais amplo, com metas e aspirações para além do mundo 

familiar e acaba se dando conta de que suas opiniões e críticas devastadoras, suas reflexões frias e 

destrutivas têm, como pano de fundo, a força do seu parceiro invisível, seu animus interior, estando 

alienada de sua própria natureza e identificada com o masculino anímico. Segundo Sanford (1987), 

quando a mulher se sente ofendida sem justa razão e se mostra indignada e agressiva, uma mulher 

martirizada, o domínio anímico está presente.  
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No mundo atual, a ideia do descartável, da sensação de prazer e de bem viver sem fazer 

esforço como foco e objetivo primeiro para a vida não condiciona, nem capacita os indivíduos a ter 

resistência para enfrentar as dificuldades e frustrações quando estas se apresentam: sejam nas 

relações de trabalho, nas relações de amizade, nas relações familiares ou, principalmente, nas relações 

amorosas.  

Quando as pessoas resolvem viver a dois, são feitos votos expressos e alguns outros não 

verbalizados. Essas promessas invisíveis, esses pactos mudos quando destratados são os 

responsáveis pela crise do casal e pela maioria dos fracassos no casamento. É a isso que Jung 

denomina de falta de educação do adulto.  

 

Diferenciação/Individuação 

No processo de diferenciação/individuação e no desenvolvimento do projeto nós, faz-se 

essencial que ocorra a renovação dos votos, expressos ou não, pactuados no casamento. A vivência 

simbólica do ritual de renovação desses acordos possibilita vários recasamentos darem-se a partir da 

primeira experiência do casal, chegando à vivência conjugal atual em direção à transformação. Isso é 

ir à busca do significado do existir já que nada se consegue se não há sentido de vida.   

Encarar o casamento como um caminho de salvação é poder tê-lo como um caminho para o 

autoconhecimento. A compreensão do self conjugal (conceito introduzido por Byington (2003)), a soma 

dos conteúdos psíquicos do casal englobando as funções conscientes e inconscientes que dinamizam 

a relação, ajuda muito o analista em seu trabalho.  

Quando o casal está em crise e sofrimento, isso requer deles a redefinição dos seus papéis 

tanto em relação às suas famílias de origem como na renovação dos pactos conjugais, com a finalidade 

de permitir a esse casal – atrofiado, desmantelado ou inflado pelo cotidiano – transformações criativas 

que consintam na exclusão da polaridade da identidade sexual homem/mulher para um verdadeiro 

encontro, em que o EU/TU sobreviva no NÓS com cada um de seus componentes conservando sua 

singularidade e colaborando, de maneira proporcional, para que o projeto casal fique fortalecido.   

Segundo Byington (2003), é no dinamismo de alteridade que isso se dá. Cada eu responde por 

suas necessidades pessoais e ambos cuidam da relação com muito diálogo e trabalho conjunto. 

Cuidam das polaridades indivíduo e casal com análise rigorosa, carinho, apreço, meiguice e 

flexibilidade criativa. Essa capacidade só é possível de se dar no mundo externo, depois que esse 
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diálogo interno já tiver sido vivido do indivíduo para consigo mesmo, visto que nossa psique é formada 

por inúmeras personalidades autônomas, facetas de nossa própria alma, que precisam ser 

reconhecidas e integradas. É nesse relacionamento do eu com os seus aspectos inconscientes que 

surge a oportunidade para a criatividade se dar, pois os permanentes parceiros invisíveis se tornam 

aliados na medida em que não foram negados, e sim aceitos e acolhidos com consciência. A seriedade 

do acolhimento e respeito ao mundo interno é que possibilita a estabilidade da consciência humana, 

seu amadurecimento e boa intermediação com os desafios do viver.  

Embora o passado nos condicione, diz Jung (1979), o mesmo também ocorre com o futuro, 

que há muito já se encontra em cada um e que vai aparecendo lentamente a partir de nosso interior 

como consequência da vivência de ações e relações, pois o inconsciente tem como meta separar e 

unir, introduzir-se na consciência, ganhar luz.  

A partir da consciência familiar, do universo de valores educacionais, afetivos e culturais que 

são transmitidos, é construída a identidade de cada um. Cada membro da família contribui e responde 

dentro desse sistema como um todo, gerando uma atmosfera ou campo emocional em que as relações 

se fundam. Nenhuma pessoa se humaniza, isto é, existe e desenvolve as faculdades especificamente 

humanas, em isolamento, sem ter contato com outros seres humanos e sem viver as mais diversas 

possibilidades de trocas emocionais. 

Os arquétipos humanos, segundo Neumann (1995), são a expressão das relações entre os 

seres humanos, e seu campo arquetípico expressa o fato de a humanidade ser uma unidade 

psicossocial.   

Para além dos desejos, medos, ensejos e temores da consciência, há uma produção 

espontânea do inconsciente que tem como finalidade integrar tudo o que pertence a uma vida individual, 

“quer o sujeito concorde ou não, quer tome consciência do que está acontecendo ou não.” (Jung, 1979, 

102 § 745). Segundo Jung, sempre que um dado emocional se torna consciente, um valor oposto, de 

igual conteúdo de energia, constela-se no inconsciente – essa é a dialética do processo de formação 

da identidade psíquica. Portanto a persona conjugal é extremamente necessária para que o casal, 

frente à sociedade, desempenhe seu papel social, tendo o cuidado de não ficar identificado a ele e 

terminando por ser apenas um executor de um teatro vivencial. Quando isso ocorre, o adoecimento da 

conjugalidade e a paralisação do projeto casal acontece. 
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Não podemos esquecer que somos regidos por regras e lemas inconscientes, de modo 

complexo e autônomo, que dão forma aos mandatos ocultos, armazenados no inconsciente familiar. O 

matrimonio deve ser valorizado como um caminho de salvação, e não de bem-estar, pois é essa 

possibilidade que dará apoio sólido à conjugalidade. No seio das famílias, são as vivências conflitivas 

do aqui e agora e as que, muitas vezes, inconscientemente transcendem gerações, que impulsionam 

o princípio da individuação de cada um se tornar um processo, como tão bem coloca Jung (1962, 411 

§ 644): “O bem estar do indivíduo exige que ele, que na infância não foi mais do que mera partícula 

que girava em torno de um sistema de rotação, uma vez adulto se torne o centro de um novo sistema.”. 

 “Via de regra, o fator que atua psiquicamente de um modo intenso sobre a criança é a vida que 

os pais ou antepassados não viveram (pois se trata de fenômeno psicológico atávico do pecado 

original)” (Jung, 1981, 47 § 87). Portanto urge que essas questões inter e transgeracionais sejam 

percebidas e valorizadas pelo sistema terapêutico, pois é por aí que se podem desfazer os nós que 

aparecem no traçado de vida daquela díade e que criam tensões desconfortáveis a seu 

desenvolvimento.  

Individuação, para Jung, é a expressão do crescimento e desenvolvimento interior que se 

fortalece e amplia por meio da leitura simbólica do desenvolvimento do indivíduo dentro de sua matriz 

familiar.  

Todo pai tem, pois, sob todos os aspectos, ocasião suficiente para estragar não pouca coisa 

no ser mais íntimo de sua filha, o que depois tem de ser tratado pelo educador, pelo marido e 

pelo médico em caso de neurose. A razão é que “o que foi estragado pelo pai” somente por 

outro pai poderá ser restaurado, e “o que foi estragado pela mãe”, somente por outra mãe pode 

ser reparado. A repetição desastrosa do padrão familiar poderia ser descrita como o pecado 

original psicológico ou como a maldição dos Atridas que atua através de gerações. (Jung, 1985, 

176 § 226). 

Uma transformação que não ocorreu em gerações anteriores, ou uma questão que ficou mal 

resolvida, congelada, será proposta novamente pelo inconsciente familiar até surgir um indivíduo que 

possua as ferramentas e os recursos necessários para efetuar e sofrer a transformação, muitas vezes 

repetindo o mesmo ato que causou a questão, mas com uma atitude emocional nova e diferenciada. 

Só assim se conservam antigos valores, os quais serão acrescidos de recognição e aceitação de seus 

contrários, em comum acordo amoroso e diálogo permanente, numa ciranda de criatividade e de vida.  
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A integração desses símbolos, segundo Jung (1988, 42 § 451):  

[...] consiste num ato individual de realização, compreensão e valoração moral. Trata-se de 

uma tarefa extremamente difícil que exige um alto grau de responsabilidade ética. Somente de 

poucos indivíduos pode-se esperar a capacidade para um tal desempenho, e esses não são 

absolutamente os líderes políticos, mas os líderes morais da humanidade. A preservação e o 

desenvolvimento da civilização dependem desses homens singulares... 

É por meio de Eros, força e pujança de vida, que vai muito além da simples sexualidade e que 

se encontra na essência de toda criatividade humana, de todo amor entre duas pessoas, que o existir 

dá-se e que sustenta o ser humano a poder suportar as experiências de sacrifício que a vida exige.  

Eros é que nos faz abandonar o amor infantilmente divinizado pela projeção anímica, 

distinguindo e sustentando o amor cotidiano da relação com homens e mulheres reais. Amor muito 

mais simples e muito pouco ardente e misterioso em comparação àquele que vivemos quando somos 

pegos pela projeção no outro de nossos parceiros invisíveis.  

Para que o vínculo amoroso se torne maduro, o casal terá que suportar lidar com as frustrações 

decorrentes da retirada das projeções idealizadas e trabalhar constantemente para que a energia 

libidinal seja direcionada para a relação afetiva e para todos os acordos positivos que possam 

reinventar em seu caminho de existência.  

Com o sacrifício dos velhos valores, velhos pontos de vista e velhos conjuntos de normas e 

preceitos morais/sociais, a transformação se dá, uma nova síntese se faz real e o casal amadurece 

entre si e com o mundo à sua volta. O aprisionamento na paixão empobrece e maltrata; permanece-se 

limitado e limitante em relação às exigências que a vida pede. Fugindo de sofrer, exigência que alguém 

a ser transformado e amadurecido precisa passar, a infelicidade é dupla. Se paga um alto preço, não 

há transformação, não se cria um novo núcleo familiar e se repetem infinitamente ciclos de vida que 

nada produzem. Só se ultrapassa o ciclo de ilusões, em que muitos param e desperdiçam seu tempo 

de vida, prejudicando sua própria escolha amorosa quando se aceita o sacrifício do viver.  

Robert Johnson (1987, p. 215) resume essa ideia com clareza:  

O mundo físico é verdadeiro e real; o mundo interno também é verdadeiro e real, e é quando 

os confundimos, quando não conseguimos viver o mundo interior como símbolo, quando 

tentamos localizá-lo em pessoas de carne e osso, que este mundo ilusório é criado. O mundo 
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ilusório é um mundo projetado, que assim distorce tanto o interior quanto o exterior, de maneira 

que não conseguimos enxergar nenhum deles tal como é.  

Chico Buarque, cantor, compositor, escritor e dramaturgo, traz, em forma de versos da canção 

“Porque era ela, porque era eu”, que compôs para o filme nacional “A Máquina” (2005), de João Falcão, 

essa questão:  

Eu não sabia explicar nós dois  

Ela mais eu  

Porque eu ela  

Não conhecia poemas  

Nem muitas palavras belas  

Mas ela foi me levando pela mão  

Íamos tontos os dois   

Assim ao léo  

Riamos, chorávamos sem razão  

Hoje lembrando-me dela  

Me vendo nos olhos dela   

Sei que o que tinha de ser se deu  

Porque era ela   

Porque era eu  

   

Conclusão 

Quando fica regido pela baixa diferenciação do self familiar e pelos lemas e regras de suas 

origens, o eu dificilmente consegue um amadurecimento psíquico-relacional, pois o outro não será 

reconhecido como sujeito, e sim como objeto de utilização/projeção de minhas ideias e desejos 

imaturos. Fatalmente o outro sustenta essa projeção por ter um eu infantilizado e pouco diferenciado; 

retroalimentando a relação e criando o que denominamos de co-dependencia emocional, na qual a 

contaminação, chegando ao ponto de fusão emocional, coloca o indivíduo e o projeto casal em 

situações neuróticas, confusas e de grande desgaste de energia emocional. Justamente quando o 

sintoma aparece no relacional e deixa de ser um fenômeno intra e interpsíquico, tem-se o melhor 

acesso ao material sombrio que precisa chegar à consciência.  
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Quando isso não ocorre, vamos ter um eu e um nós possuídos por uma carga de energia 

inconsciente, independente da sua vontade ou seu controle. Como se tivessem vida própria, por terem 

carga energética muito intensa, dominam o eu e o nós, controlando-os e os perturbando, gerando 

desconforto e tensão no caminho a ser percorrido, e este “[...] caminho indicado pelos complexos 

assemelha-se mais a um atalho áspero e sinuoso, que frequentemente, se perde num bosque cerrado, 

e, muitas vezes, em lugar de nos conduzir ao âmago do inconsciente, passa ao largo dele.” (Jung, 

1984, 49 § 210).  

Nessa situação, a alquimia do casal fica prejudicada, pois seus participantes são estrangeiros, 

estranhos para a díade, e, com isso, crescem as disputas pelas fronteiras relacionais e as lealdades 

invisíveis se tornam rígidas e impositivas. Questões de poder recrudescem com fragmentação da 

relação casal implodindo a unidade que deveria se dar. Triângulos interconexos rígidos e com alto grau 

de tensão interna se tornam evidentes. Todos sofrem e ninguém se beneficia dessa escuridão afetiva, 

em que se instala uma complementaridade rígida com os pares polarizados. Se não houver mudança 

nessas interações para além da manutenção homeostática do sistema, o sintoma instalar-se-á por meio 

de um dos membros do casal, em um ou mais filhos ou no próprio casal, podendo se cronificar. 

O terapeuta terá que trabalhar, no sistema terapêutico, vários vetores que sentenciam esses 

sistemas à cronificação. São eles: a aglutinação ou a cisão, a superproteção ou o abandono afetivo, a 

rigidez ou a indulgencia excessiva, nível de resolução de conflitos baixo, evitação, ou muito alto, 

assentimento e aprovação e as triangulações existentes intra e intersistemas.  

Avaliar toda a família pessoalmente e, se isso não for possível, fazer uso do Genograma com 

a técnica desenvolvida por Moises Groisman, do Genograma Cruzado, em que as influências 

complicadoras se fazem visíveis, é um bom caminho terapêutico. Associando a ele a construção das 

cenas na Caixa de Areia, podemos ver os símbolos relacionais apresentando-se para serem 

reconhecidos e trabalhados e, com isso, alcançar-se a diferenciação emocional e a integração afetiva. 

Com essas técnicas, a disposição do sistema terapêutico, com a atitude de se fazer aliança 

com cada membro do sistema e promover uma interação mais produtiva, objetiva-se que o sistema 

passe a remover temas estruturais complexos e que se sobrepõe num gasto exagerado de energia 

psíquico-relacional. Com o foco em tornar o sistema mais flexível, o terapeuta leva em conta quais são 

as interações problemáticas e as díades paralisadas que terão de ser hidratadas para que as 
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discussões reativas e defensivas se desconstruam,  passando a fluir com amorosidade respeitosa e 

sustentando as diferenças a serem consideradas e acolhidas.  

Quando a experiência do relacional interno e externo vai se definindo reciprocamente, numa 

forma helicoidal ascendente e inscrita no processo de diálogo entre o passado e o presente em direção 

ao futuro, podemos atribuir significado mais positivo e otimizador a certas certezas por meio das quais 

nos definimos, trocando com o momento histórico e cultural em que se está inserido.  

E como já vimos, essas definições podem estar, em muitos momentos, baseadas em uma 

identificação do eu com uma energia complexa autônoma, um complexo inconsciente que encapsula a 

identidade egóica. Assim, é sempre preciso o indivíduo buscar se tornar consciente de suas qualidades 

e limitações uma vez que o casamento só existe e se configura como um caminho de salvação quando, 

nele, estão duas pessoas adultas que lutarão para construir um casamento duradouro apesar de suas 

diferenças e decepções mútuas, buscando constantemente se adaptar às transformações relacionais 

que lhes são exigidas.  

Partindo do saber se ter um diálogo honesto com seu mundo interno, torna-se possível o 

diálogo criativo com o outro, com maior intimidade e sem tantas distorções emocionais. Já que sempre 

torna as dores e defesas mais evidentes, o conflito vivido na relação a dois dá condições para que a 

díade casal, junta, possa descobrir novos caminhos com o objetivo de superá-las, tornando a relação 

amorosa plena de criatividade absolutamente espontânea. 
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O Lugar do Amor e do Perdão nas Relações Conjugais e Familiares 

The Place of Love and Forgiveness in Conjugal and Family Relationships 

 

Lúcia de Fátima Albuquerque Freire1 

 

Resumo 

A família é um dos maiores e melhores laboratórios de experiência humana, em que conflitos 

são vivenciados e seus membros são levados a diversas experiências que requerem flexibilidade, 

abertura para o diálogo e compreensão mútuas. Nesse contexto, o amor e o perdão tornam-se em 

ferramentas fundamentais para que os envolvidos possam conviver com respeito e harmonia e 

aprender com suas vivências cotidianas. Utilizando conceitos da Psicologia Positiva, este artigo 

descreve como esta abordagem pode ser relacionada com a terapia conjugal e familiar e explica como 

o perdão é libertador para quem o oferece, tirando a família de um lugar aprisionado para um de maior 

abertura para o amor.  

Palavras-chave: família; terapia familiar; Psicologia Positiva; perdão. 

 

Abstract 

The Family is one of the best and greatest human laboratory experience, where conflicts exist 

and where family members are taken to several experiences that require flexibility, openness to dialogue 

and mutual comprehension. In this context, love and forgiveness become crucial tools so that people 

involved can live with respect and harmony, and learn with their daily experiences. Using some concepts 

form the Positive Psychology, this article describes how it can relate to marital and family therapy, and 

explains how forgiveness can be freeing to the person who offers it, taking the family from a closed 

place to another where there is openness to love.  

Key words: family; family therapy; Positive Psychology; forgiveness. 

 

Introdução 

 

1  Psicóloga, terapeuta de casais e famílias, atual presidente da Associação Pernambucana de Terapia Familiar 

(APETEF) (gestões 2016-2018 e 2018-2020), professora convidada e supervisora de cursos de formação em Terapia Familiar e 

diretora do Centro de Estudos, Consultoria e Atendimento Familiar (CECAF) em Recife, Pernambuco. 
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A família é um verdadeiro laboratório social, rico de experiências na escola da vida. É nela que 

conhecemos as primeiras pessoas com quem convivemos, onde aprendemos a negociar, a aceitar ou 

ofertar ajuda, a entender o que significa obedecer, protagonizar e a criarmos a nossa própria identidade.  

Dentro dos vários ciclos de vida (McGoldrick, 1995), vamos vivenciando mudanças nas nossas 

necessidades e a família vai tendo que se adaptar às diversas demandas que aparecem. As famílias 

mais flexíveis a essas transições adaptam-se com mais facilidade que outras (Minuchin, 1980), mas é 

certo e esperado que, em toda transição, haja pontos de conflitos e divergências. 

Toda família, sendo constituída de seres humanos ainda imperfeitos e que ainda não 

aprenderam o genuíno sentido de amar, é palco para muitas histórias e, também, muitas tragédias. 

Sendo assim, o perdão entra como elemento de fundamental importância para que se possa manter os 

vínculos intactos na convivência familiar (ou, em algumas situações, pelo menos, mais preservado) a 

fim de que a família siga sua trajetória na linha da vida e para termos indivíduos mais saudáveis dentro 

de uma sociedade ainda tão caótica.  

Muitos dizem que “perdoam, mas não esquecem”, outros dizem que não conseguem perdoar, 

outros dizem até terem perdoado quem os ofendeu, e outros ainda se sentem na obrigação de perdoar 

por questões impostas por suas convicções religiosas ou, até mesmo, por pressão da família ou da 

sociedade. Mas, afinal, o que é o perdão e o que não é? Será que podemos enquadrar todas as pessoas 

num mesmo conceito de perdão? Será que alguns têm essa capacidade e outros não? 

Precisamos, portanto, conceituar melhor o que é perdão, desconstruindo alguns mitos sobre 

este, e, como nos apontam o construtivismo e o construcionismo social (Nichols & Schwartz, 2007), 

pensar um pouco de onde vêm essas nossas construções da realidade e até que ponto elas são nossas 

ou são trazidas pelos contatos que temos com os outros e com as trocas com o ambiente.  

 

O Que É o Perdão? 

Vários autores têm se debruçado sobre o tema do perdão (Santana, 2012; Casarjian, 1997; 

Santiago, 2017; Almeida, 2012; Freire, 2020), e todos são unânimes ao afirmar que não existe um 

conceito único sobre ele. Por conta de ser um conceito subjetivo, a sua definição não é precisa e 

depende de quem o vivência e de quem o pesquisa. Sabemos, dentro da ótica sistêmica pós-moderna, 

que toda realidade é influenciada pelo olhar do observador e, portanto, sujeita a ser modificada de 
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acordo com este (Nichols & Schwartz, 2007; Anderson, 2009; Grandesso, 2000; Rapizo, 1998; 

Vasconcelos, 2002). 

No entanto, apesar da dificuldade de conceituação, todos os autores e pesquisadores são 

unânimes ao afirmarem que o perdão é sempre benéfico para quem o oferece (Freire, 2020) e que é a 

chave para a paz de espírito, uma decisão, uma atitude e, até mesmo, um modo de vida (Casarjian, 

1997). Pessoas que são capazes de perdoar demonstram mais saúde física, mental e emocional, têm 

melhores relacionamentos interpessoais e se sentem mais felizes (Machado, 2017; Seligman, 2010; 

Seligman, 2012).  

Segundo Snyder (2009), o perdão é a libertação de um vínculo negativo com a fonte que 

transgrediu contra a pessoa, envolvendo qualquer fonte de transgressão, seja a própria pessoa, outra 

pessoa ou uma situação fora do seu controle. É, também, uma disposição de abandonar o próprio 

direito ao ressentimento, ao julgamento negativo e ao comportamento relacionado a alguém que 

injustamente nos prejudicou, ao mesmo tempo que se estimulam as qualidades de compaixão, 

generosidade e, até mesmo, amor para com o ofensor (Freire, 2020).  

Igualmente importante ao perdão, o autoperdão consiste em se mover além dos julgamentos e 

percepções de nós mesmos que nos mantêm limitados e inseguros. Trata-se de reconhecer o próprio 

erro (arrepender-se), responsabilizar-se e corrigir o erro (reparar) e é a base para todos os outros tipos 

de perdões (Freire, 2020). 

Falando desse tema, Worthington (In Freire, 2020) fala-nos do perdão decisional (quando o 

indivíduo que sofreu uma ofensa resolve mudar sua atitude frente ao acontecido) e do emocional 

(quando o que aconteceu não mais mobiliza aquele que foi ofendido, substituindo-se emoções 

negativas por outras positivamente orientadas). Essa visão da substituição de emoções negativas pelas 

positivas é um fator de bem-estar estudado, incentivado e trabalhado pela Psicologia Positiva, assim 

como descrito pelo próprio criador desta: 

A Psicologia Positiva é a ciência que estuda a experiência subjetiva positiva, as potencialidades 

e virtudes humanas e as instituições que promovem a qualidade de vida, contribuindo para a 

compreensão e o desenvolvimento dos fatores que permitem a prosperidade dos indivíduos e 

comunidade. (Selligman, 2010 In Portela & Matsunomoto, 2020, p. 30). 

Perdoar, no entanto, não significa esquecer, aprovar ou tolerar comportamentos abusivos de 

outrem; não é fingir que tudo está bem quando o sentimento é outro; nem tampouco mudar o 
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comportamento frente ao ofensor. O perdão é algo muito íntimo, que pode, inclusive, ser dado ao outro 

sem que haja qualquer tipo de contato ou diálogo verbal com o autor da ofensa. 

O perdão também não ocorre de imediato e passa por algumas fases, a saber: descoberta, 

decisão, trabalho e resultados. Também é preciso entender que não há perdão sem que haja um 

esforço pessoal da parte do ofendido, no sentido de dar alguns passos para que ele aconteça. Ao 

substituir emoções negativas pelas positivas, gradualmente, emoções positivas podem surgir, 

causando uma sensação de paz e de liberdade para quem sofreu a ofensa. 

 

Mas, Por que Algumas Pessoas Conseguem Perdoar e Outras Não? 

Como terapeutas de casais e família, somos, muitas vezes, deparados com questões como 

essa diante dos vários casos que atendemos no consultório, o que nos mostra a riqueza do ser humano 

nas suas formas de ser e de encarar as suas dificuldades. 

Há pessoas com situações terríveis na sua vida que conseguem ressignificar seus sofrimentos 

os tornando fontes de aprendizado e crescimento, enquanto outras, por muito menos, avaliam suas 

dores como grandes fardos, numa visão pessimista e vitimizadora da vida. 

Para entender um pouco mais esse fenômeno, além do que já se falou sobre a influência do 

observador sobre o sistema observado interferir na sua visão da realidade, o conceito de resiliência 

fala-nos da capacidade interna capaz de superar situações desfavoráveis que ameaçariam o bem-estar 

do sujeito. Esse processo de adaptação positiva diante de algo negativo, objeto estudado também pela 

Psicologia Positiva, sempre nos surpreende e emociona na prática clínica, fazendo com que 

aprendamos com os nossos pacientes, ouvindo suas lindas histórias de força e superação.  

Histórias de vida, influências familiares, culturais, sociais também são fatores que contribuem 

para que o indivíduo construa sua personalidade e consiga enfrentar ou não seus conflitos (internos e 

externos). Autores como Freire (2013, 2018), Koenig (2005, 2012), Levin (2001), Lucchetti (2010, 2014), 

Moreira-Almeida (2009, 2012;), Panzini (2007) e Walsh (1999) também apontam a espiritualidade como 

um fator de proteção à saúde física, mental e emocional dos pacientes, contribuindo para uma maior 

resiliência. Diante de uma crença em algo superior e de uma busca de sentido para a vida, indivíduos 

mais espiritualizados tendem a perdoar com mais facilidade por meio da compreensão de que as 

experiências terrestres são oportunidades para o desenvolvimento moral e espiritual e para a evolução 

do ser humano e do mundo como um todo. 
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Como a Terapia Familiar Pode Ajudar as Famílias e Casais a se Amarem e se Perdoarem 

Pessoas que se amam brigam. Aliás, poderíamos até dizer que só brigamos com quem nos 

importamos, com quem gostamos. Parece um tanto paradoxal pensar assim, pois alguns podem 

argumentar que, se amamos alguém, não deveríamos ter conflitos com este, pois são os nossos 

próximos mais próximos para quem deveríamos dedicar todo nosso amor e atenção. 

Apesar desse argumento ser completamente lógico e fazer todo sentido, é também com as 

pessoas mais próximas que nos sentimos mais seguros para expressar quem somos e para nos 

desnudar tirando as nossas máscaras, nossas amarras e sendo nós mesmos com todas nossas 

qualidades e defeitos. Sendo assim, faz sentido concluir que, apesar de sabermos e termos até a 

intenção de tratar melhor os que nos são mais caros, eles são os nossos portos mais seguros para 

quem podemos ser nós mesmos sabendo que eles continuarão ali. 

Com isso não queremos justificar que esses comportamentos sejam agradáveis, aceitáveis e 

até toleráveis. Tratar o outro como gostaríamos de ser tratados deveria ser a máxima a qual todos 

deveríamos seguir, visto que tudo que fazemos ao outro nos retorna igualmente, sejam esses 

comportamentos positivos, sejam negativos.  

Ter pontos de vista diferentes, pensar diferente diante da vida e dos acontecimentos é um 

direito de cada um, e os membros familiares não estão isentos disso. O problema não acontece quando 

pensamos diferente, e sim quando julgamos que o que pensamos é a única forma de pensar e quando 

não respeitamos o direito de o outro ter uma outra ótica sobre o mesmo assunto. Nesse sentido, ver o 

diferente como complementariedade ao invés de antagonismo é a chave para que possamos dialogar 

dentro da família com respeito e harmonia.  

No entanto, nem sempre as famílias conseguem essa comunicação respeitosa, e os problemas 

começam a surgir. É aí que procuram ajuda terapêutica e que aparecem, nos nossos consultórios, com 

o famoso “problema de comunicação”, em que um fala uma coisa e o outro entende outra, precisando 

de um intermediário (o terapeuta) para “traduzir” esse diálogo. 

As pessoas, às vezes, estão tão envolvidas em suas próprias dores, gritando alto os seus 

sofrimentos para que sejam ouvidos pelo outro, que nem sempre têm a disponibilidade interna de 

escutar e entender que o outro também está sofrendo tanto quanto ele e, às vezes, pelos mesmo 

problemas que os trazem para a terapia. São nessas ocasiões que as mágoas aparecem e se instalam, 

cristalizando a família num ciclo vicioso de críticas, ressentimentos e dificuldade de exercitar o perdão. 
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O orgulho, o egoísmo diante, apenas, das próprias necessidades de cada um, o desejo de 

vingança, o qual, muitas vezes, decorre desse processo, são verdadeiros venenos que dificultam a 

prática do amor entre os casais e famílias e que se tornam ervas daninhas no processo do perdão.  

Como terapeutas de família, levantar as questões que levaram os cônjuges ou membros 

familiares a chegarem nesse processo autodestrutivo no seio familiar requer habilidade, paciência e a 

visão que vai além do conteúdo e dos comportamentos expressos. Entender que os conflitos são “mal 

necessários” para que o casal, ou família, saia da zona de conforto e passe para um outro degrau 

evolutivo na escalada da vida em família, normalizando, para eles, que as dificuldades fazem parte de 

todo relacionamento humano e que podem existir soluções dá a esperança necessária para que esses 

casais e essas famílias sigam adiante e perseverem nos seus aprendizados. 

É logico que, vez por outra, deparamo-nos com situações que nos chegam tão desgastadas, 

que, por mais que se tente ajudar, os membros familiares já alcançaram seus limites... No entanto, é 

nosso papel questionar (sem impor nossos pontos de vista), convidando nossos pacientes a refletirem 

sobre suas escolhas, os significados e as consequências delas para que possam ampliar seus olhares 

e tomarem decisões cada vez mais acertadas. 

 

O Amor e o Perdão na Prática Clínica com Casais e Famílias 

Em cada caso atendido na clínica com casais e famílias, o tema do perdão sempre surge de 

uma forma ou de outra. Às vezes de forma explícita, como em casos nos quais ele é trazido para a 

sessão de terapia, e outras vezes “velado”, em histórias periféricas contadas pelos clientes em que 

esse é sentido nas entrelinhas. 

Exemplo de caso clínico: 

Maria era jovem quando engravidou pela primeira vez, fruto de sua inexperiência e de um 

desejo grande de ser amada por alguém que pudesse substituir-lhe o pai ausente. Arrumou um 

namorado e, aos 15 anos, engravidou. A mãe, ao saber da gravidez da filha, logo a condenou, dizendo 

que não ia lhe sustentar e que ela precisava abortar. Assustada, a jovem viu-se numa situação difícil, 

na qual, apesar de não querer o que a mãe lhe impunha, não viu outra solução, já que dependia da 

mesma para sobreviver após a saída do pai de casa quando ainda criança. Foi levada a uma clínica 

clandestina e abortou seu primeiro filho. Saiu de lá muito triste e iniciou um processo de mágoa da mãe, 

que, no seu entender, tinha a levado a fazer algo que não queria. Algum tempo depois, aos 17 anos, 
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novamente se viu na mesma situação. Tentou esconder a gravidez da mãe, mas esta, ao perceber 

sinais de enjoo, sonolência e falta de menstruação da filha, logo a pressionou e descobriu. Novamente, 

ameaçou colocá-la para fora de casa e, assustada, a menina implorou para ficar. O namorado não 

queria assumir o filho e, mais uma vez, a contragosto, foi levada a outra clínica para abortar o feto, fato 

este que se repetiu mais outras três vezes, todas por imposição de sua mãe e pela impossibilidade que 

Maria via de poder criar essas crianças sem o apoio materno. A partir desses episódios, Maria passou 

a ficar muito depressiva e com sentimentos de muita mágoa, rancor e ressentimento com relação à sua 

mãe, que, de acordo com ela, a “obrigara”, todas as vezes, a fazer o que não queria, tendo dificuldade 

de perdoá-la por isso. Chegou na terapia aos 35 anos de idade, com queixa de depressão, de que nada 

dava certo na sua vida, desde os relacionamentos até a sua vida profissional, e que não conseguia 

perdoar a mãe, nem a si mesma, por todos os abortos que havia praticado. Hoje, quer muito ter um 

filho, mas diz não ter nem parceiro, nem ter conseguido quando podia. Gostaria de voltar atrás na sua 

vida e de ter feito tudo diferente. O trabalho na terapia consistiu em revisitar a dor que Maria sentiu 

diante de tantas perdas e de contextualizar suas escolhas diante das fases de vida e do que podia ser 

feito em cada uma delas diante da situação. O autoperdão foi tema central e fundamental para que, ao 

se perdoar, pudesse olhar para a mãe com mais compaixão, mesmo que ainda não fosse possível 

perdoá-la ao todo. Também foi trabalhado o aumento da sua capacidade de poder pessoal diante das 

dificuldades da vida, fortalecendo a sua resiliência e a encorajando a seguir em frente utilizando essa 

força nos seus objetivos pessoais e profissionais. Durante o processo terapêutico, Maria conheceu um 

rapaz com quem se relacionou, mas, ao perceber que estava reproduzindo mais uma vez o seu padrão 

de dependência afetiva devido à carência que sentia dos seus pais, ela resolveu terminar o 

relacionamento e focar na sua vida profissional. Mudou-se de país para tentar a vida num outro local e, 

apesar de ainda não estar onde gostaria (tanto na vida pessoal quanto profissional), já se sentia 

fortalecida o suficiente para, sem a ajuda da terapia, caminhar com os próprios pés.  

 

Considerações Finais 

O amor e o perdão são elementos chaves para um bom funcionamento familiar. A Psicologia 

Positiva, trabalhando o bem-estar subjetivo, apresenta-nos um modelo para substituir as emoções 

negativas pelas positivas, objetivando melhor harmonia e felicidade para todo os envolvidos. A terapia 

familiar, encorajando as famílias a refletirem sobre o perdão em suas relações, sendo este benéfico 
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para quem o oferece, e também tendo como consequência o bem-estar de quem o recebe, mostra-se 

uma abordagem terapêutica eficaz nesse processo, ajudando os casais e as famílias a ressignificarem 

seus conflitos, colocando-os num patamar de aprendizado na escola da vida. 

Que possamos, cada vez mais, ser instrumentos para os casais e as famílias que nos procuram, 

levando esperança às suas dificuldades, fomentando a experiência do perdão entre eles, incentivando 

o experienciar de emoções positivas, contribuindo, assim, para um mundo cada vez melhor, de paz, 

harmonia e amor. 

 

Referências 

Almeida, A. (2012). O perdão como caminho... e o caminho do perdão (1a  ed.). Belém: Marques 

Editora. 

Anderson, H. (2009). Conversação, Linguagem e Possibilidades. São Paulo: Roca. 

Casarjian, R. (1997).  O livro do perdão: o caminho para o coração tranquilo (3a ed.). Rio de Janeiro: 

Rocco. 

Freire, L. (2013). Terapia e espiritualidade: reflexões e práticas. Recife: Libertas. 

Freire, L. (2020). Perdão e Autoperdão. In L. Machado & S. Matsunomoto (Orgs.). Psicologia Positiva 

e Psiquiatria Positiva: a ciência da falicidade na prática clínica (pp. 210-221).  São Paulo: Manole. 

Grandesso, M.  (2000). Sobre a Reconstrução do Significado: uma análise epistemológica e 

hermenêutica da prática clínica. São Paulo: Casa do Psicólogo. 

Koenig, H. (2005). Espiritualidade no cuidado com o paciente: por que, como, quando e o que. São 

Paulo:  Editora Jornalística Ltda. 

Koenig, H. (2012). Medicina, religião e saúde: o encontro da ciência e da espiritualidade. Porto Alegre: 

L&PM Editores.   

Levin, J. (2001). Deus, fé e saúde. São Paulo: Cultrix. 

Lucchetti, G. (2010). Espiritualidade na prática clínica: O que o clínico deve saber. Revista Brasileira 

de Clínica Médica, 8(2), 154-158.  

Lucchetti, G., & Lucchetti, A. (2014) Spirituality, religion, and health: over the last 15 years of field 

research (1999-2013). The International Journal of Psychiatry in Medicine, 48, 199-215.  

Machado, L. (2017). Bem-estar subjetivo: implicações para a psiquiatria e para a psicologia médica (1a 

ed.). Rio de Janeiro: Medbook. 



O Lugar do Amor e do Perdão nas Relações Conjugais e Familiares – Lúcia de Fátima Albuquerque Freire 

 

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 9(1), novembro 2020 

72 

McGoldrick, M. (1995). As mudanças no ciclo de vida familiar. Porto Alegre: Artmed. 

Minuchin, S. (1980). Families and Family Therapy (14a ed.). Massachussetts: Harvard Press. 

Moreira-Almeida, A. (2009). Espiritualidade e saúde mental: o desafio de reconhecer e integrar a 

espiritualidade no cuidado com nossos pacientes. Revista Zen Review, 40, 105-109. 

Moreira-Almeida, A. & Stroppa, A. (2012). Espiritualidade e saúde mental: o que as evidências 

mostram? Revista Debates em Psiquiatria, 2, 34-41.  

Nichols, M. & Schwartz, R. C. (2007). Terapia familiar: conceitos e métodos (7a ed.). Porto Alegre: 

Artmed. 

Panzini, R. & Bandeira, D. (2007). Coping (Enfrentamento Religioso/espiritual). Revista Psiquiatria 

Clínica, 34(1), 126-135.  

Portela, M. & Matsuomoto, L. S. (2020). Apresentando a Psicologia Positiva. In L. Machado & S. 

Matsunomoto (Orgs.). Psicologia Positiva e Psiquiatria Positiva: a ciência da felicidade na prática 

clínica (pp. 210-221).  São Paulo: Manole. 

Rapizo, R. (1996). Terapia sistêmica de família: da instrução à construção. Rio de Janeiro: NOOS. 

Santana, R. G. & Lopes, R. F. F. (2012). Aspectos conceituais do perdão no campo da Psicologia. 

Psicologia: Ciência e Profissão, 32(3).  

Santiago, A. (2017). O poder terapêutico do perdão: teoria, prática e aplicabilidade do perdão com base 

científica na Psicologia Positiva (1a ed.). São Paulo: Editora Leader. 

Seligman, M. E. P. (2012). Florescer: uma nova compreensão sobre a natureza da felicidade e do bem-

estar (1a  ed.). Rio de Janeiro: Objetiva. 

Snyder, C. R. & Lopez, S. J. (2009). Psicologia positiva: uma abordagem científica e prática das 

qualidade humanas (1a  ed.). Porto Alegre: Artmed. 

Vasconcellos, M. J. E. (2002). Pensamento sistêmico: o novo paradigma da ciência. Campinas: Papirus. 

Walsh, F. (1999) Spiritual resources in family therapy. New York: Guilford. 



 

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 9(1), novembro 2020 

73 

Organização Conjugal e Papel de Gênero: A Chegada do Primeiro Filho 

Conjugal Organization and Gender Paper: The Arrival of the First Child 

 

Izabel Ester Inácio Ferraz1 

Messiano Ladislau Nogueira de Sousa2 

 

Resumo 

Na última década, assistimos a uma grande revolução no meio da comunicação motivada pela 

internet, a mudanças no padrão de comportamento sexual e de escolha de parceiros entre jovens e 

adultos jovens, à inserção da mulher em cargos e funções antes ocupados apenas por homens, à 

ampliação das exigências profissionais para ingresso no mercado de trabalho e à reorganização na 

forma como a família se autodefine. A família, com sua imensa capacidade de adaptação, vem 

transformando-se sem deixar de cumprir funções estruturadas e definidoras para garantir a proteção e 

o cuidado das novas gerações e sua função social de transmitir padrões e normas. Neste breve artigo, 

objetiva-se discutir, por meio de uma revisão de literatura, como essa adaptação tem ocorrido dentro 

da família que está começando, que é constituída ainda apenas pelo casal, no momento da chegada 

do terceiro membro: o primeiro filho. Concluímos que, embora mudanças tenham ocorrido nos papéis 

de gênero ao longo dos últimos anos, a chegada do filho é um elemento que amplia a diferença desses 

papéis.  

Palavras-chave: terapia de casal; crianças; família. 

 

Abstract 

In the last decade, we have witnessed a major revolution in the midst of internet-driven 

communication, changes in the pattern of sexual behavior and choice of partners between young people 

and young adults, the insertion of women into positions previously occupied only by men, expansion of 

professional requirements for entry into the labor market and reorganization of the way the family defines 
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itself. The family, with its immense capacity for adaptation, has been changing without ceasing to fulfill 

structured and defining functions to guarantee the protection and care of the new generations and their 

social function of transmitting standards and norms. In this brief article we aim to discuss, through a 

literature review, how this adaptation has occurred within the family that is beginning, which is still 

constituted only by the couple, at the time of the arrival of the third member: the first child. We conclude 

that although changes have occurred in gender roles over the past few years, the arrival of the child is 

an element that expands the difference of these roles. 

Keywords: couples therapy; children; family. 

 

Introdução 

Ao longo dos anos, ocorreram muitas mudanças nos padrões do ciclo de vida familiar. Este 

consiste nas várias etapas vivenciadas pelas famílias desde a sua constituição em uma geração até a 

morte dos indivíduos que a iniciaram (Osorio & Pascual do Valle, 2009). Com o divórcio e o 

recasamento, com a revolução na percepção dos papéis masculino e feminino e com as normas e 

realidades sociopolíticas em modificação, sofreram alterações, também, as perspectivas do ciclo de 

vida familiar (Carter & McGoldrick, 2011). 

O ciclo de vida individual acontece dentro do ciclo de vida familiar, que é o contexto primário 

do desenvolvimento humano, e os padrões do ciclo de vida familiar estão modificando-se em nossa 

época, com alterações naquilo que é considerado “normal” (Carter & McGoldrick, 2011). 

Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a definição de família ainda é 

limitada pela condição de residência em um mesmo domicílio, pelos laços de consanguinidade e pela 

dependência econômica, reunindo-se, também, sob essa nomenclatura, grupos distintos de pessoas 

que habitam o mesmo local (Osorio & Pascual do Valle, 2009). 

O padrão de família apresentou três principais mudanças nas últimas décadas: queda 

substancial na quantidade de membros, aumento no número de mulheres sem cônjuge com filhos e 

aumento no número de famílias nas quais a pessoa de referência é mulher. Houve, ainda, crescimento 

da proporção de pessoas que vivem sozinhas ou de casais sem filhos (Osorio & Pascual do Valle, 

2009). 
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 A figura feminina conquistou um papel central nas principais mudanças ocorridas: inserção no 

mercado de trabalho, chefia de número expressivo de famílias, tornando-se, ainda, responsável pela 

guarda dos filhos em casos de separação (Osorio & Pascual do Valle, 2009). 

O estresse familiar é geralmente maior nos pontos de transição de um estágio para outro no 

processo desenvolvimental familiar, e os sintomas tendem a aparecer mais quando se evidencia 

interrupção ou deslocamento no ciclo de vida familiar em desdobramento (Carter & McGoldrick, 2011). 

Seis estágios de desenvolvimento foram propostos por McGoldrick e Carter em sua obra As 

mudanças no ciclo de vida: uma estrutura para a terapia familiar (2011), que abordava o ciclo vital 

familiar da classe média americana no final do século XX: 1) o lançamento do jovem adulto solteiro; 2) 

o novo casal; 3) tornar-se pais; 4) o sistema familiar na adolescência; 5) lançando os filhos e seguindo 

em frente; e 6) a família no estágio tardio da vida (Osorio & Pascual do Valle, 2009). 

Algumas experiências de vida, como o nascimento ou a enfermidade de um membro familiar, 

requerem que se direcione a atenção ao estreitamento e à primazia dos relacionamentos, enquanto 

outras, como o início da frequência à escola ou o ingresso em um novo emprego, exigem foco na 

individualidade. Os fatores culturais também desempenham um significativo papel na maneira como as 

famílias passam pelo ciclo de vida (Carter & McGoldrick, 2011). 

O nascimento do primeiro filho é um evento que desencadeia uma fase de profunda 

transformação na vida do casal, criando novos papéis, principalmente o de mãe e o de pai, cujo 

desempenho irá repercutir na relação conjugal. Essa fase do ciclo de vida familiar afeta, ainda, toda a 

família ampliada, que agora passa a abranger um novo avô, tio, primo, exigindo uma reorganização de 

todo o sistema (Almeida, 2005). 

Quando um casal tem um filho, seja de forma deliberada ou ocasional, uma nova família será 

constituída a partir do nascimento dessa criança. A relação de díade transforma-se com as mudanças 

dos papéis e das funções a serem desempenhadas pelo homem e a mulher, agora mãe e pai (Almeida, 

2005). A nova família nuclear é produto de um casal que vem de famílias diferentes, cada um com 

marcas e histórias de sua família de origem. O nascimento do filho conecta as histórias das duas 

famílias de origem, e é um momento importante de transição na vida do novo pai e da nova mãe 

enquanto sujeitos e casal promotor de intensas transformações emocionais e relacionais (Almeida, 

2005). 

Durante a transição para se tornar uma família com filhos pequenos, os pais precisam assumir 
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a responsabilidade de criar os filhos ao mesmo tempo que tentam manter seu próprio relacionamento 

(Almeida, 2005). 

Devido à escassez de bibliografia na área abordada, o presente artigo visa atender a 

profissionais de saúde que trabalhem com famílias e a casais que desejem ter filhos, antecipando o 

surgimento de temas de contradição e conflito na relação conjugal.  

Por intermédio de revisão bibliográfica, levantamos as contribuições de diversos autores acerca 

das alterações que a chegada do filho pode, e irá, provocar na vida conjugal, utilizando, como 

embasamento teórico, a teoria sistêmica da família.  

 

Desenvolvimento 

 

Contexto social e histórico do casamento 

A família dita tradicional em séculos passados era comandada pela figura patriarcal. Em tal 

estrutura, os casamentos eram baseados na manutenção e transmissão do patrimônio. O marido 

detinha todo o poder, restando à mulher pouca influência nas decisões da família. A própria mulher era 

tida como um patrimônio (Araújo, 2002). 

Por volta do século XVIII, com a influência do Iluminismo e o surgimento do Romantismo, o 

casamento começou a sofrer mudanças e o amor entre o casal e a priorização do cuidado dos filhos 

passaram a ser essenciais nessas relações. As pessoas começaram a escolher seus cônjuges e a se 

responsabilizar cada vez mais pela educação dos filhos (Bueno, Souza, Monteiro, & Teixeira, 2013).  

Com a mudança do pensamento relacionado ao casamento ao longo dos séculos, muita 

romantização passou a ser associada ao evento, acreditando-se que poderia resolver questões 

individuais. Era comum, entre as mulheres, a crença de que sua felicidade estaria associada ao 

encontro do príncipe encantado. A felicidade e a realização estariam relacionadas ao outro (McGoldrick, 

2011a). 

No século XX, com a descoberta da anticoncepção feminina por intermédio dos comprimidos e 

a consequente separação entre sexo e procriação, juntamente à tendência de entrada das mulheres 

no mercado de trabalho após o fim da Segunda Grande Guerra, a vida doméstica foi deixada para 

crianças e velhos sem que mulheres e homens soubessem muito bem quem deveria criar os filhos, 
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nem como criá-los num mundo que oferece menos apoio à comunidade do que o costumeiro nas 

gerações anteriores (McGoldrick, 2011a, 2011b). 

Apesar das mudanças acontecidas nas últimas décadas, resultantes do empenho da sociedade 

e da publicação de leis voltadas ao reconhecimento dos direitos das mulheres, a opinião da maioria 

dos jovens instruídos ainda é a de que homens, mais que as mulheres, pertencem ao mundo do 

trabalho fora de casa e de que as mulheres pertencem ao lar, cabendo-lhes a tarefa de educar as 

crianças (McGoldrick, 2011b). 

É bem mais comum vermos as mulheres encaminhando-se na direção doméstica quando 

comparadas aos homens. Falar de filhos no ambiente de trabalho, para os homens, é algo socialmente 

aceito, porém, para a maioria das mulheres que desejam ascender na carreira, falar sobre os filhos no 

trabalho pode ser um empecilho (McGoldrick, 2011b). 

Apesar de ainda percebermos tal diferenciação nos papéis masculino e feminino, é nítida a 

redução do desequilíbrio entre a participação do homem e da mulher na vida doméstica nas últimas 

décadas. Antigamente, o casamento representava o principal marco de transição para o mundo adulto, 

papel desempenhado atualmente pela entrada no mercado de trabalho, sendo a festa de formatura 

acadêmica a substituta do ritual do casamento (McGoldrick, 2011b). 

 

A formação do casal 

Na nossa cultura, um dos ritos de formação do casal é concluído com um mito: “que sejam 

felizes para sempre”, induzindo ao pensamento de que dificuldades não acontecerão, ou que serão 

facilmente superadas. Não passa de um ideal de relação (McGoldrick, 2011a). 

É nesse início de casamento que as diferenças devem ser negociadas, rediscutidas, 

reconfiguradas. Caso fiquem latentes, possivelmente aparecerão em outras etapas do ciclo de vida da 

família, não sendo incomum sua emergência justamente ao surgimento do primeiro filho do casal 

(McGoldrick, 2011a). 

Com o nascimento do primeiro filho, a díade marital passa a ter uma configuração triangular, 

visto que as atenções voltam-se principalmente para a criança. O casal fica em segundo plano, muitas 

vezes esquecido. O tempo e o espaço do casal agora necessitam ser compartilhados (Gouveia, Pires, 

& Hipólito, 2015). 
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Muitas vezes, o homem se sente excluído dessa relação, o que pode desencadear um 

momento de crise marital. Tal crise pode produzir efeitos diversos, abrangendo tanto a geração de um 

novo equilíbrio da família, uma nova conformação, quanto a promoção de rupturas (McGoldrick, 2011b). 

Quanto mais diferenciados estiverem os indivíduos na relação do casal antes do nascimento 

do filho, mais propício estará o casal para se readequar à nova conformação. Nela, passam a coexistir 

o subsistema parental e o marital e novos papéis deverão ser executados por cada membro do casal 

(Bueno et al., 2013). 

Tal adequação aos novos papéis não acontece de maneira abrupta, e deve ser respeitada a 

individualidade de cada um e a capacidade ou não de se conectar com a nova função. É justamente 

nessa fase do ciclo vital que mais acontecem os divórcios (McGoldrick, 2011b). 

Segundo McGoldrick (2011b), o estágio do ciclo de vida que provoca uma alteração mais 

profunda ou que representa maior desafio para a família nuclear e ampliada é a adição de uma nova 

criança ao sistema familiar. Modifica-se o equilíbrio entre trabalho, amigos, irmãos e pais, e o centro da 

vida passa a ser a criança. A família nuclear tende a se aproximar, e o tempo com amigos e trabalho 

necessita ser redistribuído (McGoldrick, 2011b).  

A formação do casal moderno é um desafio frente às mudanças que acontecem na sociedade 

atual. É um processo em constante transformação, influenciado, entre outras coisas, pela maior 

igualdade de gênero, a emancipação feminina no mercado de trabalho, a liberação sexual e o aumento 

do hedonismo (McGoldrick, 2011a). 

Segundo Féres-Carneiro (2003), a formação da conjugalidade deve ser vista de forma contínua, 

e não meramente envolvendo as fases iniciais de engajamento amoroso, pois são padrões de 

relacionamento que mantêm a relação conjugal e sua qualidade ao longo do tempo, permitindo que 

resista às diversas circunstâncias, às mudanças previsíveis e imprevisíveis do ciclo de vida.  

O casal contemporâneo é confrontado o tempo todo por duas forças paradoxais: a força da 

individualidade e a da conjugalidade. Os ideais individualistas estimulam a autonomia dos cônjuges, 

enfatizando que o casal deve sustentar o crescimento e o desenvolvimento de cada um; por outro lado, 

surge a necessidade de vivenciar a conjugalidade, a realidade comum do casal, os desejos e projetos 

conjugais (Féres-Carneiro, 1998). 

Nessa construção do novo casal, quais tradições familiares serão mantidas, quais serão os 

novos padrões desenvolvidos pelo casal? Como lidarão nos relacionamentos com pais, irmãos, família 
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ampliada e com colegas? Essa decisão importante de com quem compartilhar a vida, muitas vezes é 

realizada em momentos de transição do ciclo de vida: depois de uma morte inesperada na família, de 

um divórcio, após uma doença grave, por exemplo. 

Nesse processo de formação do casal, muitos são os indivíduos que iniciam essa nova etapa 

sem terem se tornado independentes emocionalmente dos pais, situação que vem contribuindo para a 

fusão do casal e, como consequência, a não individualização. Normalmente, são tais questões não 

resolvidas na família de origem que precipitarão as principais crises no novo agrupamento familiar 

(Bueno et al., 2013). 

 

O casal após a chegada do primeiro filho 

A sociedade ainda preza muito a paternidade e a maternidade, e, para muitos, ter um filho ainda 

constitui motivo de grande realização pessoal, considerado, inclusive, passo fundamental na trajetória 

da vida. Ver uma criança crescer e se desenvolver produz um sentimento de preenchimento (Brasileiro, 

2002). 

Existem diversos contextos em que uma criança pode nascer. Um filho pode nascer em um 

ambiente no qual não há espaço para ele ou existe um vácuo para ele preencher, geralmente criado 

por uma perda de relacionamento com outra geração ou por falta de intimidade conjugal, vindo a criança 

já com o objetivo de salvar o relacionamento dos pais ou de substituir um membro da família já morto 

(Carter & McGoldrick, 1995). 

Ao se tornar pai e mãe, o casal passa por profunda transição, a qual exige que homem e mulher 

assumam novos papéis e uma nova conformação de suas identidades individuais e da identidade do 

casal (Brasileiro, 2002). 

O modo como os pais adaptam-se aos novos papéis é influenciado pela estrutura da relação 

conjugal. Mesmo os casais mais bem ajustados sofrem tensão na transição para a parentalidade 

(Rocha, 1993). 

Apesar das mudanças na família tradicional, mesmo quando o casal moderno tem intenções 

igualitárias, mães e pais diferenciam-se em seus cuidados para com o filho. As mulheres tendem ao 

cuidado, à maternagem, pela noção tradicional de que a mulher é a responsável pelos cuidados 

domésticos. O homem preocupa-se com o sustento, o papel de provedor, e a divisão das tarefas acaba 

sendo mais tradicional do que eles gostariam (Brasileiro, 2002; Carter & McGoldrick, 1995). 



Organização Conjugal e Papel de Gênero: a Chegada do Primeiro Filho – Izabel Ester Inácio Ferraz e Messiano Ladislau Nogueira de Sousa 

 

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 9(1), novembro 2020 

80 

As mudanças são sentidas de forma diferente por homens e mulheres, porém ambos sofrem 

um declínio na satisfação conjugal, e nem sempre as tarefas são divididas de forma equilibrada, o que 

pode gerar conflitos no casamento. As mães tendem a se envolver mais com os cuidados primários do 

bebê, enquanto os pais tendem a ajudar nesses cuidados e não a dividir tarefas, além de se ocuparem 

mais com atividades lúdicas (Brasileiro, 2002). 

Para a mulher, o ser mãe é uma experiência totalizadora e assume papel central em sua 

identidade. Já durante a gravidez, a mulher coloca-se como responsável pelo bebê, e muitos pais se 

sentem decepcionados com o papel secundário a eles atribuído após a paternidade. O nascimento do 

bebê une os pais, porém a responsabilidade materna tende a afastá-los (Rocha, 1993). 

Mulheres queixam-se de cansaço crônico, de prolongado confinamento em casa, vida social 

menos ativa, mais horas de vigília, menos tempo para cuidados com a casa e insatisfação com a própria 

aparência. Homens se queixam, para além das mesmas questões citadas pelas mulheres, de maior 

pressão socioeconômica e menor correspondência sexual de suas mulheres. Apesar disso, ambos 

consideram que valeu a pena o nascimento do primeiro filho (Rocha, 1993). 

Com a revolução feminina e a crescente participação da mulher no mercado de trabalho, os 

homens passaram a ajudar mais, no entanto ainda cabe às mães a realização da maioria das atividades 

do lar. Isso gera, nas mulheres, a sensação de estarem mais cansadas e, nos homens, a sensação de 

culpa, o que pode resultar em conflitos na relação conjugal. O menor cuidado das mulheres com suas 

questões pessoais gera uma baixa autoestima, enquanto os homens deixam menos de se envolver 

com suas próprias demandas e tendem a ter menos problemas de autoestima (Cowan & Cowan, 2000). 

Segundo Rocha (1993), a insatisfação conjugal dá-se por seis fatores: a administração das 

finanças, as atividades sociais, o desempenho de cada um com tarefas domésticas, o companheirismo, 

a interação sexual e o relacionamento pais-filho. Com os cuidados dispensados ao bebê, o tempo livre 

do casal é reduzido. E tanto antes como depois do nascimento do primeiro filho, o declínio da satisfação 

conjugal é maior para as mulheres do que para os homens (Rocha, 1993). 

Conforme Clulow (1996), os casais que já funcionavam bem antes do nascimento do filho são 

aqueles que apresentam menos estresse e mais satisfação após o nascimento do bebê. Ou seja, o 

nascimento do filho não apenas cria novos problemas, mas traz à tona questões mal resolvidas do 

casal. A mulher afasta-se do trabalho por causa da licença-maternidade, o marido trabalha mais para 

compensar financeiramente a redução do orçamento doméstico, ficando sem tempo, situação que 
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contribui para a instalação da sensação de abandono na mulher, a rede de amigos começa a se 

restringir a outros casais com filhos pequenos, e o casal tem menos tempo para ficar junto, o que resulta 

na diminuição da frequência sexual. 

 

Transformações nos papéis de gênero 

No novo modelo de família, as fronteiras de identidades entre os dois sexos estão mais fluidas 

e permeáveis, oferecendo possibilidades plurais de representação. Esses ideais parecem ter sido mais 

absorvidos pelas mulheres, que manifestaram frequentemente expectativas igualitárias, enquanto os 

homens mostram-se mais apegados aos valores tradicionais (Negreiros & Féres-Carneiro, 2004). 

Verifica-se que o cenário social e familiar atual apresenta maior proximidade com o de um 

período de transição do que propriamente o de uma revolução definitiva das mentalidades e dos 

costumes. Essa situação vem se modificando lenta e progressivamente, porém a mudança de hábitos 

não acompanha a mudança de valores (Martins, 2009; Sutter & Bucher-Maluschke, 2008). 

O pai, muitas vezes, oscila entre tentar preservar o secular lugar tradicional de chefe, tendo 

pouco tempo para os filhos, e dar a eles mais assistência, ainda que de forma descontínua. Em ambos 

os modelos, a mãe ainda é a principal cuidadora (Sutter & Bucher-Maluschke, 2008). 

Espera-se do homem o desempenho de um papel mínimo de coadjuvante na criação dos filhos 

e nas lidas domésticas. Um homem que consiga manifestar os seus sentimentos, que proporcione 

intimidade, que busque o contato corporal com o filho (Gomes & Resende, 2004; Sutter & Bucher-

Maluschke, 2008). 

Embora os novos pais descrevam a presença de uma ideologia de igualdade no desempenho 

dos papéis familiares e na divisão de tarefas familiares, ainda permanece uma distância considerável 

entre o discurso e a prática, com acordos e execuções menos equilibrados do que o esperado, 

circunstâncias que tendem a gerar frustação nas mulheres e conflitos no casamento (Martins, 2009). 

O pai que leva o filho à escola, participa das reuniões, vai ao médico regularmente com ele, dá-

lhe banho e o coloca para dormir, na maioria das vezes, realiza essas atividades em apoio à mãe, e 

não sozinho, por ser sua atividade habitual. Funciona, ainda, como complementar, porém de forma bem 

mais igualitária na divisão sexual do trabalho que as gerações anteriores (Negreiros & Féres-Carneiro, 

2004; Sutter & Bucher-Maluschke, 2008). 
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Em detrimento do menor envolvimento dos pais nos cuidados cotidianos com seus filhos, 

observa-se uma maior aproximação afetiva desses homens com seus herdeiros. A perspectiva do pai 

que não pode demonstrar sentimentos, que não se aproxima afetivamente de seus filhos vem, de forma 

ainda sutil, mostrando mudanças socioculturais dessa nova forma de paternidade (Negreiros & Féres-

Carneiro, 2004). 

 

Conclusão 

A conjugalidade e a família transformam-se ao longo do ciclo vital, e é de grande relevância 

para os profissionais que lidam com famílias estudar o impacto do nascimento do primeiro filho na 

relação conjugal, especialmente na contemporaneidade. 

Com o nascimento do primeiro filho, emerge a necessidade de desempenho das funções 

materna e paterna, que exigem tempo, esforço, cuidado e dedicação, ao mesmo tempo que se 

intensificam, no casal, a empatia, o companheirismo e a união voltados para o filho.   

Os casais precisam reescrever sua relação, pois, após a chegada do primeiro filho, nada será 

como antes. É preciso considerar a realidade: ser três é diferente de ser dois. 

Juntamente ao nascimento da criança, nascem um pai e uma mãe que agora terão que 

reequilibrar a conjugalidade com a paternidade. Muitas questões não resolvidas irão emergir, 

resultando em mais dificuldades para a nova conformação da família. 

Os papéis serão redefinidos não mais como antigamente, e cada família organizar-se-á da 

melhor forma que conseguir. Os papéis pré-definidos vêm diminuindo ao longo das últimas décadas, 

embora ainda seja perceptível que as mulheres são as principais responsáveis pelo cuidar da casa e 

da criança.  

A questão de igualdade ainda é muito idealizada, entretanto não podemos negar que muitos 

avanços já aconteceram e muitos ainda estão acontecendo. 
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Da Família de Origem à Família Adotiva 

From the Family of Origen to Adoptive Family 

 

                                                                                                                              Cynthia Ladvocat1 

Resumo 

Neste artigo, a autora aborda a experiência adotiva como um processo que envolve indivíduos 

ou casais que desejam um filho e, também, crianças ou adolescentes que precisam e têm o direito de 

conviver com uma família. Levanta o histórico sobre o instituto da adoção e o sobre o contexto da 

institucionalização. Apresenta questões sobre o vínculo de amor como a base da formação do 

desenvolvimento psicológico. Aborda as dificuldades de pais e filhos tanto na fase da adaptação da 

criança à nova família, como na dinâmica da família nos anos posteriores. Enfatiza a importância da 

terapia familiar como necessária para tratar das vicissitudes intrínsecas da vinculação adotiva. 

Palavras-chave: adoção; segredos; genograma; vínculo; terapia familiar. 

 

Abstract 

 The author addresses the adoptive experience as a process involving individuals or couples 

who desire a child and also children or adolescents who need and have the right to live with a family. It 

raises the history about the institute of adoption and about the context of institutionalization. It presents 

questions about the bond of love as the basis of the formation of psychological development. It 

addresses the difficulties of parents and children both in the adaptation phase of the child to the new 

family and in the dynamics of the family in later years. Emphasizes the importance of family therapy as 

necessary to deal with the intrinsic vicissitudes of adoptive attachment. 

Key words: Adoption; secrets; genogram; bond; family therapy. 
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Para introduzir o tema sobre a adoção, temos que analisar os fatos que contribuem para que a 

adoção seja a solução para uma criança que perde os vínculos com sua família de origem. Portanto 

temos de, inicialmente, contextualizar a situação da mãe que abandonou seu filho por problemas 

sociais, pela maneira como ela própria lidou com suas carências ou por ela ter sido abandonada por 

sua própria família. Ou a situação da mãe que, por intermédio da justiça, foi impedida do convívio com 

seu filho.  

A destituição do poder familiar somente ocorre por comprovação do abandono ou dos riscos 

da criança junto à sua família (Ladvocat, 2010). E quando as crianças estão abrigadas, esse processo 

demanda uma rigorosa análise da situação da criança, do tempo em que está acolhida em uma 

instituição, se recebe visitas regulares e, principalmente, das possibilidades de poder ou não retornar 

à sua casa e voltar a estar sob guarda de sua família biológica. Se esses fatores estiverem indefinidos, 

a criança é mantida no abrigo. Portanto ela não pode ser reintegrada às suas origens, nem ser adotada 

por outra família.  

Spitz (1988) entende que a mãe que abandona seu filho rejeita a sua própria maternidade. E 

esse bebê que perde o vínculo com sua mãe biológica sofre um trauma e um desamparo que afeta 

concretamente seu desenvolvimento psicológico. 

Quando a justiça tem acesso à situação de uma criança em situação de rua ou em risco, a 

primeira providência é entender o porquê ela foi abandonada. A seguir, ela é encaminhada para um 

abrigo para sua proteção imediata. Inicia-se, então, a busca por seus pais para avaliar se a família tem 

condição de se responsabilizar por ela. Entretanto, por melhor que seja um abrigo e por mais que 

atenda às suas necessidades básicas, ele é uma medida de proteção transitória, e não de longa 

duração. E por mais que a criança tenha sido abandonada por quem tinha sua guarda, ela sofre por 

estar vivendo em uma instituição longe de sua família. 

Para Freud e Burlingham (1946), as relações da criança com os demais amigos que estão 

institucionalizados são centrais e estáveis. A vida em um abrigo prejudica todos os aspectos do 

desenvolvimento que dependem do vínculo maternal afetivo. A ausência da mãe e da atmosfera familiar 

traz frustrações e carências para a criança que precisa de um substituto maternal. Como o vínculo 

biológico se perdeu, a criança busca em quem depositar suas emoções e afetos. Os funcionários com 

quem convive acabam transformando-se em figuras substitutas. O vínculo na instituição traz a marca 
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do perigo de um novo rompimento, pois esses laços emocionais não satisfazem as necessidades 

naturais das crianças, pois são transitórios e substituídos de tempos em tempos.  

Uma série de fatores pode justificar o rompimento do vínculo materno, mas o que menos 

encontramos nos históricos de crianças institucionalizadas é que elas sejam órfãs. E, por isso, o 

conceito orfanato foi substituído por abrigo ou instituição de acolhimento. Na verdade, muitas dessas 

crianças e adolescentes são como se fossem órfãs de pais vivos, pois, embora tenham mãe e/ou pai, 

perderam o contato com suas famílias. Verificamos que as crianças abrigadas, na sua grande maioria, 

não estão disponíveis para adoção, pois elas mantêm os laços jurídicos com a família. Portanto os 

esforços de reintegração à família de origem devem ser prioridade das políticas públicas. Somente 

depois de esgotadas as possibilidades de voltar ao convívio com sua família, a criança deve ser 

indicada para a adoção. Pois do contrário, elas correm o risco de não serem adotadas e viverem até 

os 18 anos na instituição, o que fere o seu direito à convivência familiar preconizado pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA).  

Se a criança é afastada dos braços da mãe biológica, se esse rompimento é inevitável, seria 

ideal, hipoteticamente, se ela imediatamente fosse acolhida pelos braços da mãe adotiva. Portanto, se 

a convivência não puder ser com a família de origem, os vínculos deveriam ser substituídos por vínculos 

afetivos em uma família substituta. Na verdade, a adoção é a última fase para se preservar e resgatar 

a convivência familiar de uma criança ou adolescente. O processo migratório entre a família biológica 

e a adotiva passa por uma série de vicissitudes. Portanto se devem avaliar as condições do abandono, 

do abrigamento, das medidas alternativas de acolhimento até a colocação em família adotiva.  

 

O Contexto Histórico da Adoção no Brasil 

O instituto da adoção vem evoluindo desde sua legislação no Código Civil de 1906, quando a 

filiação adotiva era revogável e caracterizada por uma relação de parentesco sem o rompimento com 

a família consanguínea. A maioria das crianças era adotada ilegalmente, os pais não revelavam o 

segredo da adoção, ou o faziam tardiamente. Devemos considerar o contexto dos filhos adotivos, hoje 

adultos, os quais viveram, na sua infância, os segredos das adoções informais. Eles foram registrados 

como filhos naturais sem acesso à sua história, ou somente souberam da sua adoção tardiamente. 

Seus pais não procuraram informar-se sobre a origem biológica do filho, ou tinham conhecimentos de 

fatos que nunca foram revelados. A adoção em si não tinha espaço para ser comentada em família, 
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pois era um tema tabu, pois as crianças chegavam clandestinamente e esses pais eram ilegalmente 

considerados legítimos.  

Em 1965, pela Legitimação Adotiva, a filiação poderia ser cancelada. E em 1979, o Código de 

Menores transformou a adoção que era revogável em simples e adoção plena em irrevogável. 

Entretanto, a certidão da adoção ainda continha os nomes dos pais de origem.  

A partir da vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, a adoção passa 

a ser irrevogável com a integração total do adotando na nova família, com direitos iguais aos filhos 

consanguíneos. O rompimento definitivo com a família biológica e o lacre na certidão de nascimento 

original resultam em uma nova certidão que identifica somente o nome dos pais adotivos. O segredo 

de justiça com o lacre dos dados biográficos nesse novo documento não identifica a ilegitimidade. 

Assim, os segredos e impedimentos ao acesso à biografia da criança revelam que a negação da história 

continua na base da prática da adoção (Hartman, 1994).  

Na atualidade, o contexto das crianças adotivas está bem diferente, principalmente em relação 

ao segredo da adoção, pois as famílias são bem informadas durante o processo de habilitação de que 

não devem esconder a história. Os pais revelam desde cedo à criança o fato de ela ter sido adotada, 

mas, em geral, preferem dar informações básicas sem entrar em detalhes sobre as origens. A temática 

da adoção enfrenta menos preconceito da sociedade em função das campanhas de conscientização. 

Desde 1996, a Associação Nacional dos Grupos de Apoio a Adoção promove, no Dia Nacional da 

Adoção, mais de 100 grupos em diferentes regiões do Brasil no incentivo para a adoção tardia, inter-

racial, de grupos de irmãos e as necessárias.  

 

As Motivações para a Adoção 

Na impossibilidade de gerar por meio da reprodução, tanto a natural quanto a assistida, o 

desejo por um filho biológico pode levar ao desejo por um filho adotivo. Cada um dos membros de um 

casal vive essa perda de acordo com sua subjetividade e deve enfrentar o luto por um filho biológico e 

a frustração em não encontrar, no filho, os seus traços hereditários.  

E quando um parceiro exclui inconscientemente o outro nos seus planos de ter um filho, a 

infertilidade concretiza essa impossibilidade (Hamad, 2002). O fato de muitas mães engravidarem 

depois de uma adoção demonstra o quanto a infertilidade encobre problemas psicológicos que devem 

ser entendidos e tratados. 
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As motivações para adotar um filho podem ser por infertilidade ou por opção da constituição da 

família via adoção. O processo pode levar o indivíduo ou o casal em direção à fecundidade simbólica. 

Na gestação, o corpo da mulher transforma-se para dar espaço ao crescimento do bebê. E na gravidez 

adotiva, é a mente que acolhe a criança. O casal passa a desejar a chegada desse filho e elaborar 

esse novo status da parentalidade adotiva. 

Um filho adotivo é a continuação dos pais no imaginário antes de o ser simbolicamente a sua 

continuação. Entretanto, se o filho representar um fetiche, essa transformação é impossibilitada e essa 

criança nunca será um descente da família (Dolto, 1998).  

Apesar das grandes mudanças com relação à diversidade das configurações familiares, muitas 

dificuldades interferem e diminuem a possibilidade do encontro de tantas pessoas habilitadas e tantas 

crianças institucionalizadas (Moorman, 1997). Portanto é muito importante identificar, nos requerentes, 

o desejo por uma idade ou gênero da criança a ser adotada. Na sua grande maioria, o perfil desejado 

é o de um bebê branco do gênero feminino. Muitos pais acreditam que as crianças pequenas não 

trazem marcas, não trazem lembrança de sua vida antes da adoção e por isso desejam uma criança 

com menos de um ano de idade. É necessário prevenir e tratar possíveis questões dos pais em relação 

às características reais da criança indicada com a ideal e desejada. 

Durante o processo de habilitação da Vara de Infância, as motivações e as crenças sobre a 

adoção são levantadas e analisadas nas entrevistas e reuniões. O processo resulta na aprovação ou 

não das condições sociais e psicológicas dos candidatos à adoção. Frente à aprovação, eles serão 

incluídos no Cadastro Nacional de Adoção, que tem como principal ferramenta a inclusão e cruzamento 

dos dados nacionais das crianças e dos casais interessados para simplificar o processo da adoção. E 

frente a um resultado não favorável para a habilitação, é possível reiniciar o processo de habilitação 

posteriormente.  

A adoção visa atender a um direito da criança a uma família quando não tenha sido possível a 

manutenção dos vínculos com suas origens. As crianças não devem preencher um vazio, muito menos 

para cura de suas frustrações de vida de indivíduos (Hamad, 2002). O processo de adoção visa 

fundamentalmente o interesse da criança a partir de uma solução que melhor atenda aos seus 

interesses. E a principal motivação a ser considerada é o desejo legítimo desses candidatos para serem 

pais e mães.  
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O Vínculo na Relação Mãe-Bebê 

Segundo Eiguer (1985), o relacionamento amoroso na família define a união entre os membros 

com seus psiquismos pessoais e fantasmas partilhados que demandam um comprometimento afetivo. 

Para Freud e Burlingham (1946), a mãe que aconchega o seu bebê consolida o desenvolvimento do 

objeto de amor. Falhas dessa relação no primeiro ano de vida do bebê contribuem para problemas 

emocionais. 

A relação mãe-bebê é intensa e compensadora e contribui para a capacidade futura de 

relacionamento interpessoal. A mãe supre as necessidades da criança numa relação complementar, 

passando pela etapa biológica uterina, pelo estágio de dependência e simbiose, pelo início da 

autonomia até o estágio de relações sociais e hierárquicas. A partir das trocas afetivas e frente ao rosto 

da mãe sorridente, o bebê também sorri, marcando o início das relações sociais. O seu 

desenvolvimento é ativado por meio da relação recíproca com a mãe, que revela uma troca circular 

contínua em que os afetos desempenham o papel principal (Spitz, 1988).  

Para Winnicott (1997), o bebê demanda cuidados amorosos para evolução do seu crescimento 

emocional, mental e da sua personalidade. O bebê nasce com o potencial herdado e, na verdade, não 

existe um bebê, e sim um bebê na relação com sua mãe. O seu desenvolvimento saudável depende 

da preocupação materna primária para a satisfação de suas necessidades. A mãe e um ambiente 

suficientemente bom favorecem a constituição do self do bebê. A partir do holding, do aconchego da 

mãe, a criança tem a experiências afetivas, e a partir do handling, dos cuidados básicos, a criança 

desenvolve a noção de eu e constituição de seu próprio corpo. O melhor para um bebê que não pode 

ser criado pela família biológica é ser colocado junto à mãe adotiva o quanto mais cedo possível para 

possibilitar a continuidade dos cuidados maternos. Considerando a idade em que uma adoção é 

deferida, o bebê já está muito marcado por experiências reais. Assim, os pais adotivos enfrentam 

dificuldades diferentes daqueles que teriam se estivessem com o bebê desde seu nascimento.  

A mãe propicia sensações prazerosas, e possíveis falhas nessa fase inicial da vida podem 

acarretar problemas para a criança. A perda de uma pessoa amada é uma das experiências mais 

intensamente dolorosas que possa existir. Para a pessoa que é privada de um afeto, somente o retorno 

da pessoa perdida poderia ser fonte de conforto (Bowlby, 1983).  

No caso das crianças que sofreram a perda do vínculo materno, uma mãe substituta tem 

condição de fornecer os cuidados afetivos necessários. Para Kernberg (1985), o período entre os 
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braços da mãe biológica e da mãe adotiva é caracterizado por um limbo, ou seja, um tempo muito difícil 

para a criança superar e que pode trazer consequências para o desenvolvimento primitivo da criança.  

Por isso, é necessário avaliar o que aconteceu nesses dois mundos distintos, do casal que 

deseja uma criança para adotar e da criança a ser adotada. Existe, também, um limbo parental anterior 

à chegada da criança na nova família (Ladvocat, 2002). 

Segundo McGoldrick, Monica, Gerson e Shellenberger (2012), as famílias adotivas são como 

famílias recasadas, pois existem duas famílias envolvidas, a família biológica e a família adotiva. Isso 

é um fato, sendo os pais biológicos conhecidos ou não, pois é possível triangular a memória ou a ideia 

de pessoas.  

A criança adotiva pode apresentar dificuldades da adoção em si ou pelos reflexos de falhas 

ambientais anteriores com consequências inevitáveis da sua história pregressa. E pode reagir com 

sintomas a esses problemas estruturais na sua relação com os pais adotivos. A família pode se ressentir 

do comportamento da criança e, também, enfrentar angústias e dúvidas acerca do relacionamento com 

o filho adotivo.  

 

As Dificuldades entre Pais e Filhos  

Na atualidade, ainda encontramos famílias que revelam a adoção tardiamente ou evitam o tema 

no seu dia a dia. A biografia da criança até o acolhimento pela família adotiva pode conter fatos 

encobertos pelo desconhecimento ou pela dificuldade dos pais na revelação da história. As crianças 

adotadas possuem uma história repleta de falhas, cortes, mudanças, traumas e muito sofrimento, 

fatores que resultaram na colocação em família substituta. Portanto o tema das origens e seus segredos 

estão sempre na base das principais dificuldades na família adotiva.  

Devemos considerar, nos casos de adoção, um contexto mais vulnerável, no qual o filho adotivo 

pode apresentar uma fragilidade emocional na sua estrutura psíquica. A criança pode ter mais 

dificuldades com os enigmas e precisar de pais bem atentos frente a qualquer dificuldade, pois ela pode 

se ressentir e reviver a rejeição da mãe biológica e do trauma do abandono (Ladvocat, 2010). 

Os pais adotivos podem preferir manter alguns dados ocultos, como se esses espaços vazios 

pudessem reforçar o vínculo adotivo, como se assim o filho adotivo se tornasse filho biológico da 

fantasia dos pais adotivos (Dolto, 1998). Crianças que não sabem de sua história sobre a adoção, em 
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geral, trazem temas sobre mentiras e um saber não autorizado, em que a história não revelada está 

latente e precisando ser contextualizada. 

Pais e mães, em geral, equivocadamente, podem associar o comportamento de um filho, seja 

ele biológico, seja adotivo, à herança genética, ressaltando os sinais das diferenças entre o filho 

idealizado e o filho real. Nesses casos, os problemas com os filhos em nada diferem, sejam eles 

biológicos, sejam adotivos, pois podemos encontrar, em ambas as famílias, uma série de dificuldades 

(Ladvocat, 2014). Entretanto, o status adotivo marca um diferencial que não pode, e nem deve, ser 

negado.  

Logo após a adoção, durante o estágio de adaptação, a criança pode projetar, sobre os pais 

adotivos, um forte medo de não ser aceita. Os pais podem relatar impasses frente a essas situações 

difíceis de ser manejadas. À parte dessas questões, em geral, a adaptação da criança transcorre bem.  

Segundo Winnicott (1997), a maior dificuldade dos pais e dos filhos versa sobre as origens. A 

criança questiona-se sobre o destino dos pais e como foram abandonadas. Os pais biológicos são de 

fato desconhecidos, existindo, consequentemente, uma carga de emoções de amor e ódio que não 

pode ser vivenciada no dia a dia pela ausência desses pais, restando, para a criança, projetar esses 

sentimentos nos pais adotivos. 

São muitas as dúvidas que são trazidas sobre a vinculação adotiva. E frente a essas reflexões, 

os filhos questionam-se se são verdadeiramente amados e se os pais agiriam de forma diferente se 

eles fossem biológicos. Por outro lado, os pais indagam-se se poderão amar esse filho como se ele 

fosse o filho verdadeiro. E se o filho adotivo poderá amar os pais adotivos como se fossem os pais 

verdadeiros. Eles podem reagir negativamente sobre a curiosidade do filho sobre a família biológica, 

como se isso significasse uma traição ao amor da família adotiva. A mãe pode ter um ressentimento 

de não ter gerado seu filho adotivo no seu ventre. E ao se referir aos fatos ocorridos durante a gestação 

e ao parto, dá-se conta que pouco sabe da história de seu filho na relação com a mãe biológica. Ao 

mesmo tempo, as informações sobre vida da criança que possa ter acesso, ela prefere não revelar à 

criança. 

Esta tem dificuldades com sua identidade, pois mesmo que não exista o segredo sobre a 

adoção, podem existir fatos encobertos ou com partes reveladas e partes mantidas em segredo. 

Segundo Hartman (1994), o segredo pode afetar, na criança, seu senso de pertencer à família e, nos 

pais, seus sentimentos de competência e direitos adquiridos ou negados.  
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Se a biografia puder ser esclarecida, o filho pode entender que foi afastado do sistema biológico 

e foi acolhido temporariamente até ser integrado ao sistema da sua família adotiva. O processo de 

elaboração dos dados reais e fantasiados sobre a origem biológica é uma tarefa fundamental. Quanto 

mais a criança tiver acesso às suas origens, menor é a interferência dos laços biológicos e maior a sua 

integração na família adotiva (Ladvocat, 2010).  

A criança adotiva é sempre muito curiosa e precisa conhecer sua história real para não ter 

muitas fantasias sobre sua vida antes da adoção. O filho adolescente também é curioso, tem reações 

ambivalentes e pode ter vergonha sobre seu status de adotado. Ele pode demonstrar falta de interesse 

em falar sobre a adoção ou provocar os pais dizendo que quer encontrar sua verdadeira família e fugir 

de casa em busca do seu passado. Quanto mais forte é o corte nos vínculos, maior é o envolvimento 

com a origem. As crises dessa faixa de idade trazem novamente à tona a adoção com novas fantasias. 

Ele pode desafiar os pais no seu amor e afiliação, idealizar os pais biológicos e desvalorizar os pais 

adotivos (Schettini, 1999).  

Os pais frente à história da criança não sabem que parte da verdade contar. Podem se culpar, 

como se tivessem roubado a criança de sua família biológica. Precisam ser bons pais, muito melhores 

que os biológicos, temendo perder o amor do filho (Ladvocat, 2009). Uma mãe adotiva pode se sentir 

em competição fantasiosa com a biológica, sentindo ciúmes, raiva, receios e outros sentimentos que 

precisam ser tratados.  

É importante que as questões sobre a adoção possam ser trazidas pelo filho nos seus vários 

momentos de vida, na primeira infância, na latência, na puberdade, na adolescência, na vida adulta 

jovem e madura. Frente à curiosidade sobre sua história, ele deve ouvir as respostas possíveis em 

acordo com sua idade e com as informações existentes.  

O filho adotivo, em um ambiente com harmonia, pode superar suas dificuldades, as quais, não 

necessariamente, tornam-se graves, mas os pais devem avaliar a necessidade de uma psicoterapia. 

Na experiência da autora, que trabalha há mais de 40 anos no campo da adoção, a terapia familiar 

deve ser sempre recomendada para a elaboração dos sentimentos dos pais e dos filhos desde a 

colocação da criança na nova família e a constituição do vínculo adotivo. 

 

A Terapia Familiar  
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O processo junto à família tem como objetivo geral a redefinição do vínculo adotivo e da 

biografia da criança, se possível, desde a sua gestação. A terapia pode iniciar com a família toda, o 

que depende da demanda de cada caso, ou pode iniciar somente com os pais e, depois, com sessões 

individuais com a criança e, ao longo do processo, com sessões conjuntas, as quais podem incluir os 

avós e parentes mais próximos. O atendimento individual e a terapia familiar oferecem um holding e 

um setting flexível, confiável para a elaboração dos traumas vividos que possam ter prejudicado o seu 

desenvolvimento.  

Os pais podem preferir não falar nada sobre a biografia da criança, como se a família biológica 

fosse uma eterna ameaça à integração da família adotiva. Podem justificar o segredo da adoção como 

uma maneira de proteger o filho de informações dolorosas ou ameaçadoras e por isso se beneficiam 

do espaço terapêutico para colocar seus impasses.   

O filho adotivo tem muita ansiedade em preencher as lacunas de sua biografia. Frente a tantas 

dúvidas, ele precisa ter certeza de que as informações dadas são verdadeiras. O filho pode ficar 

traumaticamente ressentido ao perceber que foi enganado por quem em mais confiava, o que pode 

causar mais impacto do que aquilo que descobriu.  

Segundo Galli (2001), a criança vive um duplo pertencimento, o biológico e o adotivo e por isso 

precisa conhecer sua história. As possíveis informações sobre o passado da criança devem ser 

transformadas em uma narrativa possível e verdadeira com o compromisso de não afetar nem os 

adultos, nem as crianças.  

O trabalho terapêutico na avaliação da vida da criança remete-nos a um espaço no vazio, entre 

o contato do bebê com sua mãe biológica e o encontro com a mãe adotiva. O limbo refere-se ao 

momento em que a criança não tem nome, nem sobrenome. Assim, trabalhar com os verdadeiros pais 

adotivos de uma verdadeira criança adotiva significa trabalhar com os sentimentos de agressão, culpa 

e ambivalência desses pais (Kernberg 1985).  

É importante analisar todos os fatores envolvidos na tríade adotiva, ou seja, a criança, sua 

história pré-adotiva e o vínculo com a família adotiva. O terapeuta tem a função principal de identificar, 

junto à família, os mitos e segredos para que seja possível a livre circulação de sentimentos para a 

legitimação da adoção. Ele pode perceber as dificuldades e sentimentos ambivalentes entre abordar 

ou não a história da adoção. E deve avaliar se os pais buscam uma solução ou se estão paralisados 

na busca de alternativas para melhorar a relação com a criança.  
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O terapeuta acolhe, no setting terapêutico, os pais para que estes possam contar sobre a 

adoção, e consequentemente o filho pode ser preparado terapeuticamente para escutar aquilo que está 

registrado de maneira oculta e, principalmente, elaborar as questões difíceis sobre os dois pares de 

pais. Se as dificuldades não poderem ser assimiladas, a crise se instala, afetando o sentimento de 

inclusão da criança e na sua aceitação como filho.  

A biografia pré-adotiva merece posição de destaque, tanto no que se refere à vida da criança 

antes da adoção, quanto à vida dos pais na espera por essa criança. Esse espaço e esse tempo, 

simbolicamente registrados, passam a constar na história da criança. No trabalho terapêutico, devem 

ser acessados o sistema de origem e os outros sistemas que fizeram parte da migração da criança até 

seu acolhimento na família adotiva (McGoldrick, Monica, Gerson, & Shellenberger, 2012). 

Para o registro da tríade adotiva, o genograma é um excelente recurso que engloba o estudo 

da família adotiva e da família de origem. Pode surgir uma variedade de triangulações na história, 

principalmente nos casos em que o processo migratório da criança identifica o abandono, o limbo 

vivenciado após o corte do vínculo com as origens, o abrigamento ou o acolhimento por figuras 

substitutas.  

O desenho do genograma pode ser uma maneira de promover um contato íntimo e lúdico para 

contar e recontar a história da adoção. O recurso do genograma favorece que o filho encontre, dentro 

de si, um lugar para os vazios de sua história e uma representação gráfica e simbólica do sistema 

biológica, o que já é tranquilizador para uma relação de confiança. 

Na terapia familiar, todos os membros da família podem revelar pontos encobertos, fantasmas 

e segredos. O trabalho aborda a história do casal que passou pelo luto sobre a gestação biológica e 

viveu um tempo de limbo de espera pelo filho adotivo até a sentença de adoção. 

Nos casos de adoção tardia, é importante o acompanhamento terapêutico dos pais e da criança 

na constituição da nova família, principalmente sobre a história da criança, o período de abrigamento, 

os laços consanguíneos e a capacidade da criança na formação de novos vínculos. A criança recém 

saída de um abrigo precisa de um tempo de adaptação à nova família, bem como os pais devem 

entender as dificuldades desse período de convivência, no qual ambos os sistemas possuem 

expectativas e receios. A terapia familiar é indicada não somente como reparação de possíveis 

problemas iniciais, mas também como prevenção considerando a biografia da criança desde suas 

origens até a família adotiva (Ladvocat, 2015).  
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A idade de uma criança já perto da puberdade ou adolescente não atende a maioria dos 

pedidos de adoção nacional, por isso o postulante estrangeiro só pode adotar crianças que não estão 

no perfil desejado pelas famílias brasileiras. A criança é preparada previamente e apresentada para os 

futuros pais estrangeiros, os quais estão autorizados a conviver por 30/40 dias antes da sentença da 

adoção e da viagem para o seu país de origem. É bastante comum dificuldades na relação, 

considerando a dificuldade de comunicação por conta da língua estrangeira e por se tratar de um 

período muito curto de convivência. E, na prática da autora com famílias italianas, a terapia familiar 

deveria fazer parte do processo, pois, muitas vezes, não sabem a qual profissional pedir ajuda. Os pais 

estrangeiros podem buscar terapia no retorno ao seu país e têm, na verdade, mais apoio dos seus 

governos para a adoção internacional. Entretanto, é durante a sua convivência no Brasil que a adoção 

pode ser ou não bem-sucedida, o que vai depender fundamentalmente de um trabalho terapêutico 

emergencial com essa família recém constituída e de partida para o estrangeiro. 

A criança adotiva, no pensamento winnicottiano, pode se recuperar da perda e de um possível 

sentimento de culpa que ela pensa que possa ter apesar de não ter, na verdade, contribuído para o 

drama de sua vida. A adoção não necessariamente é a causa dos problemas, mas sim as vicissitudes 

de sentimentos mantidos em segredo. A terapia familiar propicia uma abertura de afetos reprimidos 

como reação a um silêncio imposto. Assim, a família pode seguir sua evolução, superar possíveis crises 

e desenvolver a confiança nesse vínculo verdadeiramente adotivo.  

 

Conclusão 

Um dos principais objetivos do atendimento dos pais versa sobre a elaboração e valorização 

da parentalidade adotiva. E junto ao filho, versa sobre a elaboração dessas perdas e de uma nova 

oportunidade de viver com novos pais suficientemente bons, verdadeiros pais adotivos. A meta é 

levantar as dificuldades e impasses, não para retirar as marcas e especificidades da adoção, e sim 

tratar das repercussões dessas marcas na vida da criança e na de seus pais (Ladvocat, 2010).  

A terapia familiar envolve histórias pessoais e relacionais vividas pelos membros da família. No 

contexto terapêutico, podem ser revividas, redefinidas e descobertas novas perspectivas para suas 

questões. O terapeuta trabalha com a compreensão empática e com o holding do setting para que os 

temas inerentes relacionados à temática da adoção possam ser pesquisados, lembrados, revelados e 

compartilhados pelos pais e filhos adotivos.  
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O tratamento demanda um espaço terapêutico íntegro e estável. É importante uma reflexão 

das ressonâncias do terapeuta frente à temática do abandono e do resgate do direito da criança na 

convivência familiar por meio da colocação em uma nova família. O terapeuta analisa afetos que 

mobilizam muito a pessoa do terapeuta não só pelas circunstâncias de vida, mas por apelarem a seus 

sentimentos maternais e paternais. 

O genograma da tríade adotiva, que inclui o adotado e sua história da família de origem e da 

família adotiva, dá um sentido de alívio e de missão cumprida. A família sente-se mais unida e confiante. 

Os fantasmas que estavam ameaçando a saúde de seus membros foram enfrentados e elaborados.  

O trabalho com a família inclui as vicissitudes da biografia da criança, o abandono, o limbo 

vivenciado após o corte do vínculo com as origens, o abrigamento, o acolhimento por figuras 

substitutas, até a adaptação na nova família. E, nesse contexto, surgem as questões sobre os afetos, 

os vínculos, os preconceitos e segredos ou temas tabus.  

Importante a meta terapêutica da transformação da necessidade de um filho pelo desejo de um 

filho, ou seja, na elaboração do luto pelo filho biológico e fantasiado, para que possam realizar o desejo 

por filho adotivo e real. A autora, na sua abordagem winnicottiana, atesta que um novo ambiente 

acolhedor e suficientemente bom são fundamentais para a legitimação adotiva e que os filhos adotivos, 

que, por uma fatalidade, foram afastados da sua família de origem, têm o direito de se sentirem 

verdadeiramente adotados e amados. 
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Limites e Possibilidades da Adoção de Crianças e Adolescentes por Pessoas Idosas1 

Limits and Possibilities of Children and Adolescent Adoption by Elderly People 

 

Janice Maria do Prado2 

 

Resumo 

Propôs-se, com o presente artigo, analisar, a partir da revisão bibliográfica, os aspectos 

históricos, jurídicos e sociais da adoção de crianças e adolescentes por pessoas idosas. Utilizou-se a 

revisão narrativa de literatura, cuja pesquisa bibliográfica ocorreu nos meses de janeiro a abril de 2019, 

por meio da base de dados do Repositório Institucional da Universidade do Estado de São Paulo 

(UNESP), Biblioteca Digital da Pontifícia Universidade Católica (PUC) e nas plataformas Scientific 

Eletronic Library Online (Scielo) e Google Scholar. Verificou-se, com este estudo, que a família, a 

velhice e o instituto da adoção sofreram mudanças com o decorrer dos tempos e de acordo com a 

sociedade em que estavam inseridos. Concluiu-se que, na legislação brasileira, não existe 

impedimentos para que as pessoas idosas efetuem adoção de crianças e adolescentes, contudo, no 

imaginário social, persiste a associação do idoso ao exercício da avosidade, e não da maternidade ou 

paternidade. 

Palavras-chave: adoção; adolescente; criança; família; idoso. 

 

Abstract 

 The present article has purpose to analyze, from bibliographic review, the historical, legal and 

social aspects of children and adolescents adoption by elderly people. The literature review was used, 

whose bibliographic research was carried out from January to April 2019, through the database of the 

Institutional Repository of UNESP (University of the State of São Paulo), PUC Digital Library (Pontifical 

Catholic University) and Scielo (Scientific Electronic Library Online) and Google Scholar. It was verified 

 

1  Artigo baseado no trabalho de conclusão de curso (TCC) apresentado para obtenção do título de especialista em 

Terapia Familiar na Abordagem Sistêmica pelo Instituto de Ensino Graduação e Pós Graduação (INDEP) e Faculdade de Iguaçu. 

2  Assistente social do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Possui especialização em Terapia Familiar na 

Abordagem Sistêmica pelo Instituto de Ensino Graduação e Pós Graduação (INDEP) e Faculdade de Iguaçu, especialização em 

Serviço Social – Políticas Sociais e Movimentos Sociais pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) e aprimoramento em 

Serviço Social e Psiquiatria pela Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA). Contato: janice.prado@bol.com.br. 
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from this study that the family, the aging and the institute of the adoption underwent changes with the 

passage of time and according to the society in which they were inserted. It was concluded that, in 

Brazilian legislation, there is no impediment for elderly adopting children and adolescents, however, in 

the social imaginary, the association of the elderly with the exercise of avidity persists and not of 

motherhood or paternity. 

Keywords: adoption; adolescent; children; family; elderly. 

 

Introdução 

  A família, de acordo com Andrade (216, pp. 13-14), é considerada “o nosso primeiro contexto 

social, fundamental para nossa sobrevivência e o melhor lugar para nos abrigar, cuidar, proteger, educar 

e nos conferir identidade. É nela que nos desenvolvemos emocionalmente e estruturamos nossa 

personalidade”. 

A família, como um sistema, organiza-se em um processo evolutivo de suas relações, 

considerado Ciclo de Vida Familiar (Carter & McGoldrick, 1995). Cada estágio do Ciclo da Vida “é 

composto por papéis a serem desempenhados distintamente pelos membros da família, tarefas a 

serem cumpridas e processos emocionais a serem resolvidos” (Sant’Anna & Penso, 2017, p. 3). 

Carter e McGoldrick (1995) consideram que o “estágio tardio da vida” é marcado, na maioria 

das vezes, por mudanças no status relacional da família, em que os idosos deixam de assumir algumas 

atividades antes desenvolvidas por eles e passam a assumir outras atividades ou papéis. 

O envelhecimento é considerado “um processo inerente a todo ser humano e vai do momento 

que nascemos até o último dia de vida” (Pedrosa, 2018, p. 25). “… o processo de envelhecimento é 

uma experiência heterogênea, vivida como uma experiência individual” (Bee, 1997, In Schneider & 

Irigaray, 2008, p. 586). 

Conforme aponta Vale (2013, pp. 37-38), a “longevidade humana está passando por 

significativo aumento”, isso possivelmente se deve, entre outros fatores, à qualidade de vida das 

pessoas bem como aos avanços tecnológicos na área da saúde, como a possibilidade de a mulher 

engravidar diante das técnicas de reprodução assistida em idades antes consideradas pouco prováveis 

para a fertilidade. 

A longevidade, o aumento da expectativa de vida e a melhoria da qualidade de vida têm 

modificado a forma de vivência dos idosos e das relações que eles podem manter com seus familiares, 

inclusive em casos de adoção. 
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De toda forma, no imaginário social, o papel do idoso nas relações com crianças é associado 

ao exercício da avosidade, podendo o idoso ser educador/cuidador de seus netos e provedor de suas 

necessidades, mas sendo incapaz de cuidar de seus filhos, sendo estes adotivos [ou biológicos] (Vale, 

2013). 

No que diz respeito às práticas de adoção, Vale (2013, p. 47) aponta que  

a adoção sofre significativas mudanças ao longo dos tempos, chegando aos nossos dias com 

um importante e principal objetivo que implica em proporcionar e garantir o direito de 

constituição de uma família para as crianças e adolescentes que por algum motivo não 

possuem convivência familiar.  

Nos dias atuais, no Brasil, a adoção é feita por vias da justiça, ou seja, é um ato jurídico, de 

caráter irrevogável, proporcionando, ao adotando, os vínculos próprios da filiação biológica (Souza 

2009). 

Desse modo, o presente estudo tem como objetivo analisar aspectos históricos, jurídicos e 

sociais da adoção de crianças e adolescentes por pessoas idosas a partir da revisão narrativa de 

literatura3. 

Como referenciais bibliográficos, utilizou-se livros tradicionais sobre o tema, legislações, banco 

de dados estatísticos, bem como se realizou buscas por trabalhos científicos (artigos, dissertações e 

teses) na base de dados do Repositório Institucional da Universidade do Estado de São Paulo (UNESP), 

Biblioteca Digital da Pontifícia Universidade Católica (PUC) e nas plataformas Scientific Eletronic 

Library Online (Scielo) e Google Scholar. 

As palavras-chave inerentes a este trabalho são: adoção, adolescente, criança, família e idoso. 

Para além desses termos, também foram utilizadas as seguintes palavras-chaves na pesquisa 

realizada nos materiais bibliográficos que embasaram este estudo: “teoria sistêmica”, “envelhecimento”, 

“velhice”, “idoso(a)”, “terceira idade”, “filiação adotiva” e “maternidade e paternidade por pessoas 

idosas”. 

 

3  A “revisão narrativa” não utiliza critérios explícitos e sistemáticos para a busca e análise crítica da literatura. A busca 

pelos estudos não precisa esgotar as fontes de informações. Não aplica estratégias de busca sofisticadas e exaustivas. A seleção 

dos estudos e a interpretação das informações podem estar sujeitas à subjetividade dos autores. É adequada para a 

fundamentação teórica de artigos, dissertações, teses, trabalhos de conclusão de cursos (Instituto de Psicologia da USP – 

Biblioteca Dante Moreira Leite). 
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Diante da escassez de materiais referentes à maternidade e à paternidade por pessoas idosas 

nas bases de dados em que se realizou a pesquisa por palavras-chaves, também foram realizadas 

buscas na internet por matérias em jornais, revistas e sites sobre o tema. 

Realizou-se a pesquisa bibliográfica entre os meses janeiro e abril de 2019. Houve revisão e 

atualização de dados nos meses de março e agosto de 2020. 

 

A Família no Contexto Histórico, Social e Jurídico 

A família é uma instituição antiga na história da humanidade, sendo objeto de estudo em várias 

áreas da ciência. Com o passar dos tempos, a família tem passado por significativas transformações e 

possui características dinâmicas que se modificam conforme a cultura e o tempo em que está inserida, 

ou seja, “a família não é uma entidade estática. Está em processo de mudança contínua, assim como 

seu contexto social” (Minuchin & Fishman, 2007, p. 30). 

Conforme aponta Cesar (2013, p. 01), “as organizações familiares refletem a sociedade ao 

mesmo tempo em que atuam em sua formação. As mudanças sócio-político-culturais colaboram na 

reflexão sobre os padrões adotados para compreender a família, nos diferentes momentos da história 

da humanidade”. 

Moré e Krenkel (2014) consideram que a família tem dois objetivos principais: o interno, 

referente à função de proteger seus membros, e o externo, cuja função é transmitir a seus 

descendentes a cultura na qual estão inseridos. As funções de proteção e transmissão podem ser 

desempenhadas pelos diferentes integrantes da família. 

As referidas autoras apontam que atualmente existem diferentes configurações familiares, 

podendo ser: famílias nucleares – composta por pai, mãe e filhos; famílias extensas – com três ou 

quatro gerações; famílias adotivas – sem relações consanguíneas entre pais e filhos; famílias 

monoparentais – chefiadas somente pelo pai ou pela mãe; famílias homoafetivas – composta por casais 

homossexuais, incluindo ou não crianças; famílias reconstituídas (ou recasadas) após o divórcio (Moré 

& Krenkel, 2014). 

No contexto jurídico brasileiro, a Carta Magma, em seu artigo 266, parágrafo quarto, entende 

como “entidade familiar, a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes” (Brasil, 

1988). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990), por sua vez, 

traz outras definições que complementam a legislação anterior. Em seu artigo 25, define família natural 

como sendo a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. No parágrafo 
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único do mesmo artigo, define a família extensa ou ampliada sendo aquela que se estende para além 

da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança 

ou o adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. 

Quanto à família substituta, o referido Estatuto preconiza que, para os casos em que não há 

condições da criança ou do adolescente permanecer na família de origem, é indicada a colocação em 

família substituta, ou seja, a família substituta é aquela que vai substituir a família natural, 

proporcionando à criança ou ao adolescente os meios necessários para sua proteção e 

desenvolvimento. 

 

A Família como Sistema, o Ciclo Vital e o Estágio Tardio da Vida 

A partir da década de 1950, com o desenvolvimento da terapia familiar é que se passou a 

entender a família enquanto um sistema singular, dinâmico e em constante desenvolvimento.  

Entender a família como sistema, significa reconhecer que cada família tem uma peculiaridade 

ou um “jeito de funcionar”, e que isto decorre do processo de organização que essa família 

estabeleceu ao longo do tempo, tendo como referências as suas crenças, valores e 

entendimento do que poderia ser uma família (Moré, Krenkel, 2014, pp.15-16). 

Segundo Sant’Anna e Penso, “a família, para a Teoria Sistêmica, constitui-se como a matriz de 

identidade de seus membros, proporcionando o sentimento de pertencimento, mas também permitindo 

a separação e individuação de cada um” (Costa, 2010, In Sant´Anna & Penso, 2017, p. 2). 

É importante lembrar que a família enquanto sistema é composta pelos subsistemas: conjugal, 

parental e fraternal, em que  

[...] cada um de seus membros desempenha diferentes funções e níveis de poder e é capaz de 

aprender novas habilidades. Cada membro da família pode pertencer a diferentes subsistemas 

e em cada um deles aprende novas habilidades e desempenha diferentes funções, de acordo 

com o papel estabelecido em cada um deles [itálicos nossos] (Cerveny, Berthoud, Bergami, & 

Luisi, 1997; Minuchin, 1990, In Moré & Kenkel,  2014, p. 17). 

A família, como sistema, organiza-se em um processo evolutivo de suas relações, considerado 

o Ciclo de Vida Familiar. As autoras Carter e McGoldrick dividem o Ciclo de Vida Familiar em seis 

estágios, sendo que cada um tem como objetivo proporcionar uma mudança no status familiar. São 

eles: 1) saindo de casa: jovens solteiros; 2) a união de famílias no casamento: o novo casal; 3) famílias 

com filhos pequenos; 4) famílias com adolescentes; 5) lançando os filhos e seguindo em frente; e 6) 

famílias no estágio tardio da vida (Carter & McGoldrick, 1995). 
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Sobre os referidos estágios, Sant’Anna e Penso (2017, p. 03) esclarecem que  

[...] cada estágio é composto por papéis a serem desempenhados distintamente pelos membros 

da família, tarefas a serem cumpridas e processos emocionais a serem resolvidos. Portanto, 

as mudanças que ocorrem no status familiar são necessárias para que os membros e a família 

possam prosseguir em seu desenvolvimento. 

No que tange ao estágio tardio da vida, de acordo com os estudos de McGoldrick e Shibusawa 

(2016, p. 392), “... a grande maioria de indivíduos entre 65 e 80 anos de idade está com boa saúde e 

ativamente engajada em objetivos da vida.... a grande maioria dos adultos idosos mantém conexão 

próxima com os membros de sua família e moram perto de pelo menos um dos filhos”, ou seja, no 

entendimento das autoras, os idosos continuam gozando ativamente da vida contrariamente a ideia 

preexistente em nossa sociedade, a qual supõe serem os idosos dependentes e doentes.  

Segundo Cesar (2013, p. 10), ao estudarmos as fases do ciclo de vida, “buscamos uma 

compreensão que permita que o sistema familiar se reorganize e encontre novas soluções para seus 

desafios”. 

 

Alguns Conceitos que Permeiam a Visão da Sociedade sobre o Envelhecimento 

Em nosso cotidiano, observam-se inúmeras terminologias para se referir a pessoas que tenham 

idade mais avançada, “entre os termos mais comuns estão: terceira idade, melhor idade, adulto 

maduro, idoso, velho, meia-idade, maturidade, idade maior e idade madura” [itálicos nossos] (Neri & 

Freire, In Schneider & Irigaray, 2008, p. 588). 

Sobre a expressão terceira idade, Schneider e Irigaray (2008) apontam que essa terminologia 

era utilizada na França (década de 60) para designar pessoas que se aposentavam, cuja idade estava 

em torno dos 45 anos, estando na faixa intermediária entre a vida adulta e a velhice. 

Para Pedrosa (2018, p. 24), “a velhice era classificada de acordo com a realidade social de 

casa pessoa”, pois “os termos ‘velho’ ou ‘velhote’ eram usados, na França do século XIX, para designar 

sujeitos sem estatuto social, enquanto que o termo ‘idoso’ era utilizado para identificar as pessoas com 

determinado status na sociedade” [itálicos nossos] (Veiga, Cordeiro, & Ferreira, 2014, In Pedrosa, 2018). 

Ainda segundo esse autor, a velhice é definida como sendo uma etapa da vida das pessoas 

em que as características do envelhecimento se acentuam, por exemplo, perdas psicomotoras e perdas 

e/ou transformações nas funções e no papel social do individuo (Pedrosa, 2018). 

É importante dizer que há autores que propõem classificações dentro da fase da vida em que 
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se encontram os idosos, dentre eles, destacamos: Papalia, Olds e Feldman (2006, In Schneider & 

Irigaray, 2008), que utilizam a classificação de idosos jovens (pessoas de 65 a 74 anos), idosos velhos 

(de 75 a 84 anos) e idosos mais velhos (de 85 anos ou mais), e Costa (2006), que expõe que a 

Organização das Nações Unidas (ONU), além das anteriores, também utiliza a classificação de pré-

idoso. É válido ressaltar que a Organização das Nações Unidas (ONU) aponta diferenças entre o 

conceito de ser idoso conforme o nível de desenvolvimento dos países: para países desenvolvidos, são 

considerados idosos os seres humanos com 65 anos ou mais e, para países em desenvolvimento, são 

considerados idosos os seres humanos com 60 anos ou mais (Bieger, Silva, Fritzke, & Caron, 2013; 

Vale, 2013; Pedrosa, 2018). 

A respeito dessas classificações, pesquisas revelam que cada pessoa vive o processo de 

envelhecimento à sua própria maneira, pois “algumas pessoas, aos 60 anos, já apresentam alguma 

incapacidade; outras estão cheias de vida e energia aos 85 anos” (Bee, 1997, In Schneider & Irigaray, 

2008, p. 586).  

No Brasil, a Política Nacional do Idoso (Lei n. 8.842, de 04 de janeiro de 1994), em seu artigo 

segundo, e o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741, de 1 de outro de 2003), em seu primeiro artigo, 

consideram idoso a pessoa maior de 60 anos de idade. 

Diante dos diversos conceitos e terminologias conhecidos, considera-se que “é impossível 

universalizar ou padronizar conceitos e terminologias em nível global para o envelhecimento, 

principalmente se avaliadas as conotações políticas e ideológicas envolvidas e que diferem de uma 

sociedade para a outra” (Veras, 2003, In Vale, 2013, p. 23). 

Para Schneider e Irigaray (2008, pp. 588-589), “a existência de múltiplas palavras para nomear 

a velhice revela o quanto o processo de envelhecimento é complexo, negado, evitado ou mesmo 

temido. Evidencia claramente a existência de preconceitos, tanto por parte da pessoa idosa quanto da 

sociedade”. 

 

O Envelhecimento na Sociedade Atual – Perfil da Pessoa Idosa no Brasil 

Para Santos (2017), o envelhecimento acontece tanto no âmbito biológico, como no psicológico 

e no social, podendo incluir, ainda, o aspecto cultural. Observa-se que “a população mais velha vive 

cada vez mais anos e com melhor qualidade de saúde. Retardam-se e curam-se cada vez mais 

doenças, alargam-se e melhoram-se os serviços de prestação de cuidados de saúde e sociais aos 

idosos” (Silva, 2009, In Pedrosa, 2018, p. 26). 
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Na sociedade atual, observa-se a existência de muitos preconceitos em relação à pessoa idosa, 

conforme aponta Pedrosa (2014, p. 34): 

Entre os mitos a serem banidos, um é o de que a inteligência diminui com a idade; de que a 

pessoa idosa não aprende mais; de que ele perde a sua capacidade sexual; que a pessoa 

idosa só deve conviver com a pessoa idosa; de que a velhice é sinônimo de doença; de que a 

pessoa idosa está mais perto da morte; que a pessoa idosa não tem mais futuro na atual 

sociedade e que a pessoa idosa aposentada é mantida pelo governo, uma vez que ele não 

produz mais. Muitas vezes, esses mitos e preconceitos são utilizados para justificar o descaso 

da sociedade para com as pessoas idosas. 

Dessa forma, a valorização da pessoa idosa apresenta-se como desafio para sociedade atual, 

pois, sob a ótica do capital, o idoso é visto como alguém que não possui mais força de trabalho. Numa 

sociedade que é capaz de valorizar sua história e suas raízes, o idoso ganha papel de destaque uma 

vez que a pessoa idosa traz consigo experiências e memórias que podem ser transmitidas para as 

demais gerações.  “Neste sentido, esquece-se que toda sociedade e toda comunidade tem uma história 

que foi construída pelas pessoas que hoje estão envelhecidas, pelos ancestrais, e que continuará 

sendo escrita pelas gerações atuais e que vierem no futuro" (Santos, 2017, pp. 58-59). 

Para Simões (2016, p. 116),  

[...] uma sociedade equilibrada seria aquela em que o exemplo dos idosos seria capaz de 

mostrar às novas gerações que os verdadeiros valores são os decorrentes da afetividade bem 

direcionada e da sabedoria, resgatando a solidariedade e o respeito àqueles que ajudaram a 

construir o mundo, tal como o conhecemos. 

O cenário demográfico brasileiro, conforme aponta Placideli (2013), apresenta mudanças a 

partir do término do século XX, visto que  

[...] uma das mais importantes mudanças demográficas que o Brasil experienciou ao término 

do século XX foi o acentuado envelhecimento da estrutura etária da população, o que trouxe 

como consequência uma maior presença relativa e absoluta da população de 60 anos e mais 

no país (Lebrão, 2013, In Placideli, 2013, p. 16). 

Conforme dados da Organização Mundial da Saúde, no Brasil, entre os anos de 1980 e 2000, 

a população com 60 anos ou mais aumentou 7,3 bilhões, totalizando 14,5 bilhões em 2000, sendo que, 

até 2025, o Brasil será o sexto país em número de idosos (World Health Organization, 2005). 

É importante observar que os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Pesquisa 
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Nacional por Amostra de Domicílios (IBGE/PNAD) apontam que a proporção de domicílios chefiados 

por idosos vem crescendo ao longo do tempo. Se considerarmos o total de domicílios brasileiros, em 

1980, 17,7% eram chefiados por idosos; em 2000, esse percentual correspondia a 20,90% (Camarano, 

Kanso, & Mello, 2004) e, em 2015, esse percentual subiu para 26,4%, ou seja, 18,8 milhões de idosos 

eram chefes de família (Alves, 2018). Se considerarmos o total de famílias que têm a presença de 

idosos, em 1980, 79,1% eram chefiados por idosos e, em 2000, esse percentual subiu para 86,5% 

(Camarano, Kanso, & Mello, 2004). 

Os dados do IBGE, no período de 1991 a 2000, apontam que a proporção de chefes idosos 

que moram em casa própria é mais elevada do que a dos jovens, sendo os idosos a maior proporção 

de pessoas que moram em casa própria já paga (Camarano, Kanso, & Mello, 2004). 

As famílias brasileiras que contêm idosos estão em melhores condições econômicas do que as 

demais... o rendimento mensal per capita das famílias que contêm idosos é mais elevado e 

seus membros dependem menos da renda do chefe do que o das que não contêm... No 

entanto, contam com menor número de pessoas que trabalham e maior número de 

beneficiários da seguridade social (Camarano, Kanso, & Mello, 2004, p. 59). 

Ao analisar dados do IBGE de 2000, sobre os rendimentos da população, Camarano, Kanso e 

Mello (2004, p. 65) apontam que “os rendimentos da população idosa situam-se num patamar mais 

elevado que o da população jovem ... o que tem propiciado aos idosos maior capacidade de oferecer 

suporte familiar”. 

De acordo com todos os dados levantados, é possível observar que, assim como há um 

considerável crescimento no número de pessoas classificadas como idosas no Brasil, também é 

perceptível que o papel desempenhado por essas pessoas modificou-se no âmbito familiar e social. 

Com a melhora da qualidade de vida, consequentemente, há um aumento na expectativa de vida e, 

desse modo, os idosos têm se tornado imprescindíveis para a manutenção do equilíbrio social, 

participando cada vez mais do cuidado de seus familiares (idosos, doentes, crianças) tanto 

afetivamente quanto financeiramente.  

Os dados demonstram a importância dos idosos na manutenção das diferentes composições 

familiares atuais e a relevante contribuição que eles têm no âmbito familiar, principalmente em termos 

de estrutura socioeconômica. 

 

Aspectos Históricos e Sociais da Adoção – Adoção no Brasil 
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Em visita à literatura, observou-se que “a palavra adoção tem sua origem no latim ‘adoptio’, 

que traduzido para a nossa língua portuguesa, significa ‘tomar alguém como filho’, ação de adotar, 

tomar para si com cuidados” (Vale, 2013, p. 44). 

 Estudiosos consideram que o tema “adoção” é bastante antigo na história da humanidade, não 

sendo possível definirmos, com precisão, o momento e o local em que ele surgiu pela primeira vez 

(Paiva, 2004; Vale, 2013). 

 O Código de Hamurabi é o primeiro texto jurídico da civilização e faz referências às adoções 

nos artigos 185 a 193 dentre seus 282 dispositivos e, “naquela época, a preocupação era garantir a 

indissolubilidade das adoções ou, em casos aparentemente malsucedidos, determinar a anulação” 

(Paiva, 2004, p. 36). 

 Na antiguidade, a adoção atendia a anseios religiosos, pois se acreditava que os vivos eram 

protegidos pelos mortos,  

[...] o culto aos mortos só podia ser realizado pelos familiares de cada morto, e havia entre vivos 

e mortos de uma mesma família, perpétua troca de favores... o princípio fundamental da vida 

humana, nessas sociedades, era assegurar a descendência para manter o culto aos 

ascendentes mortos (Paiva, 2004, pp. 36-37).   

Naquela época, a adoção era permitida somente a quem não tinha filhos. 

 Na Idade Média, a adoção caiu em desuso por estar em contradição ao sistema de feudos e 

por possível influência do Direito Canônico. A partir da Idade Moderna, voltou-se a utilizar adoção de 

crianças e gradativamente se consolidou na legislação (Weber, 2009; Paiva, 2004). 

Somente na Idade Contemporânea houve maior conscientização da responsabilidade do 

Estado na educação e em outras questões da infância por meio de modificações nas políticas públicas 

sociais referentes à infância e aos avanços nas legislações sobre adoção em vários países (Paiva, 

2004). 

 Com o passar dos tempos, houve alterações nos objetivos da adoção, primando, na atualidade, 

pelos interesses da criança: 

O registro histórico aponta profunda alteração no instituto da adoção e o divide em duas etapas: 

a adoção “clássica”, destinada a solucionar o problema dos casamentos sem prole natural e a 

adoção “moderna”, na qual a ênfase recai sobre as tentativas de resolver a situação da criança 

sem família … os fundamentos da adoção passam a ser de “uma família para uma criança” e 
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não mais “uma criança para uma família” [itálicos nossos] (Pilotti In Paiva, 2004, p. 42). 

          No Brasil, a adoção foi regulamentada pela primeira vez no Código Civil (Lei n. 3.071, de 1 de 

janeiro de 1916), cujo objetivo principal era dar filhos aos casais que não poderiam tê-los, tendo a 

finalidade de caridade. O Código Civil estabelecia idade mínima para o adotante de 50 anos, diferença 

de idade entre adotante e adotado de 18 anos e casais com filhos não podiam adotar. Pelo Código, a 

adoção era revogável e não extinguia os laços de parentescos com os genitores biológicos (Vale, 2013; 

Ferreira, 2010). 

 A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 277, reconhece todas as 

crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, sendo dever da família, do Estado e da sociedade 

assegurar, com absoluta prioridade, os seus direitos além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (Brasil, 1988). 

 A mesma lei equipara os direitos dos filhos biológicos ou adotivos conforme preconiza o 

parágrafo sexto do artigo 227, no qual “os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por 

adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias 

relativas à filiação” (Brasil, 1988). 

 Vale (2013) aponta que, para atender e regulamentar as exigências contidas na Constituição 

Federal de 1988, foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) por meio da Lei n. 8.069, 

de 13 de julho de 1990, que, dentre outras exigências, modifica totalmente o Instituto da Adoção. 

 Paiva (2004, pp. 46-47), por sua vez, destaca algumas modificações na adoção que surgiram 

com o ECA, sendo elas: 

Redução da idade mínima do adotante para 21 anos; desvinculação da adoção do estado civil 

do adotante; impossibilidade de avós e irmãos adotarem; introdução e regulamentação das 

adoções unilaterais (um dos cônjuges ou concubinos podendo adotar o filho do outro); adoção 

póstuma (que se concretiza mesmo se o adotante falecer durante o processo de adoção); 

regulamentação das adoções internacionais; o rompimento dos vínculos de parentesco entre o 

adotado e a família biológica; o cancelamento dos dados da família de origem e a inscrição dos 

nomes dos novos avós maternos e paternos no registro de nascimento; ausência de restrições 

e condições com relação aos direitos sucessórios, entre outros acréscimos e/ou modificações 

importantes 

 Segundo Ferreira (2010), o ECA, por longo período, foi o referencial teórico e legislativo da 
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adoção, porém uma nova mudança ocorreu com a Lei n. 12.010, de 29 de julho de 2009, conhecida 

como Lei da Adoção, que alterou vários artigos e capítulos do referido Estatuto, bem como alterou 

artigos do Código Civil, unificando posicionamentos relativos à adoção. 

 Ao analisar o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei n. 12.010, Ferreira (2010) apresenta 

três regras legais a serem seguidas para a criação educação da criança e do adolescente: na regra 

geral, a criança e o adolescente desenvolvem-se no seio da família natural; diante da impossibilidade 

de a família natural exercer suas atribuições, a exceção é que a criança ou o adolescente devem ser 

colocados em família extensa ou ampliada, como modalidade de família substituta (guarda, tutela ou 

adoção); a excepcionalidade é aplicada na impossibilidade de a família natural ou extensa exercer suas 

atribuições, nessa situação, “a criança ou adolescente será colocado em família substituta sem 

qualquer vínculo de parentesco, mas que ofereça ambiente familiar adequado e tenha uma relação de 

afinidade ou de afetividade com a criança ou o adolescente” (Ferreira, 2010, p. 22).  

 Conforme o artigo 28 do ECA, a colocação em família substituta dá-se pela guarda, tutela ou 

adoção, sendo que o parágrafo primeiro do artigo 39 determina que “a adoção é medida excepcional e 

irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança 

ou adolescente na família natural ou extensa”. 

 É válido frisar que “do ponto de vista jurídico a criança e o adolescente é considerada apta à 

adoção quando o processo de destituição familiar estiver concluído e, portanto, nada mais possa 

impedir que a criança ou adolescente em questão seja adotado” (Camargo, 2012, p. 24). 

 Quanto ao adotando, o ECA estabelece que este deve contar com, no máximo, 18 anos de 

idade na data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes, sendo que a adoção 

atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, 

desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. 

 Em relação ao adotante, o referido Estatuto atualmente preconiza que: podem adotar os 

maiores de 18 anos4 independentemente do estado civil; não podem adotar os ascendentes e os irmãos 

do adotando; para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou 

mantenham união estável comprovada a estabilidade da família; o adotante há de ser, pelo menos, 16 

 

4  A Lei n. 12.010, de 3 de agosto de 2009, modifica o Estatuto da Criança e Adolescente, diminuindo a idade mínima do 

adotante para 18 anos de idade. 
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anos mais velho que o adotando; os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros 

podem adotar conjuntamente desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do 

período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com 

aquele não detentor da guarda e que justifiquem a excepcionalidade da concessão (Lei n. 8.069, de 13 

de julho de 1990). 

 No que tange à idade do adotante e adotando, Vale (2013) disserta que, no ECA, ao definir 

uma diferença mínima de 16 anos entre o adotante e o adotado, uma das razões seria a manutenção 

de hierarquia e ainda manter o modelo da família biológica. Também há a ideia de que tal diferença de 

idade seja sinônimo de maturidade e capacidade para o exercício responsável da maternidade e da 

paternidade. Quanto à idade máxima para o pretendente a adoção, o ECA não traz nenhuma 

delimitação. 

 Para Vale (2013), “o adotante deverá apresentar condições favoráveis para o instituto da 

adoção, bem como um ambiente familiar adequado”, conforme preconiza o artigo 29 do ECA, e 

completa:  

[...] do ponto de vista em que diz respeito ao ambiente familiar adequado, o ECA em seus 

artigos 175, 186 e 1307,nos dá embasamento de como deve ser compreendido o respectivo 

ambiente, de tal forma que a criança/adolescente possa usufruir de um espaço saudável que 

propicie o seu desenvolvimento e proteção integral (Vale, 2013, p. 54). 

 Vale (2013, p. 55) menciona, também, que as condições anteriormente apontadas “serão 

avaliadas pelas equipes técnicas do juízo (psicólogos e assistentes sociais), que formalizarão, através 

de relatórios, um parecer favorável ou não para a adoção, os quais serão apresentados ao Juiz da 

Infância e Juventude”. 

 Para Ferreira (2010, p. 97),  

 

5  Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do 

adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e 

objetos pessoais. 

6  Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento 

desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

7  Art. 130. Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a 

autoridade judiciária poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum. 
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[...] a intervenção técnica, no processo adotivo, tem por objetivo específico verificar se os 

requerentes reúnem condições sociais e psicológicas para assumir a adoção e se é caso de a 

criança ou adolescente ser colocado à disposição para adoção e se é conveniente esta 

colocação. 

 Após avaliação social e psicológica, e desde que estejam aptos para o instituto da adoção, os 

interessados serão incluídos no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento 8  (SNA) e ficarão 

disponíveis para consulta dos magistrados e equipes técnicas das Varas de Infância e Juventude de 

todo o país com o objetivo de localizar pretendentes habilitados para adoção das crianças e 

adolescentes. 

 Ao verificar os dados do SNA referentes a julho de 20159, época em que era denominado 

Cadastro Nacional de Adoção (CNA), observou-se que, dos 33.389 pretendentes cadastrados no Brasil, 

8.261 pertenciam à faixa etária correspondente ao grupo de 51 a 60 anos e 2.014 tinham mais de 61 

anos, o que mostra um número relevante de pessoas pré-idosas e idosas que apresentam interesse 

na adoção e em constituir ou manter família constituída mesmo que em idade mais tardia. 

 

Maternidade e Paternidade na Velhice – Limite ou Possibilidade? 

 Para Vale (2013, p. 37), “quando se pensa sobre idosos nas suas relações com crianças e 

jovens, se estabelece aquela relação que explica o exercício da avosidade. Em outros termos, velho 

tem filho adulto, crianças e adolescentes representam netos”. 

 O processo de envelhecimento, para a mulher, envolve a menopausa e consequentemente a 

infertilidade biológica, “pensar a mulher como mãe de crianças e adolescentes é pensá-la como fértil. 

Assim sendo, uma mulher menopausada, idosa, está fora da ordem lógica da cultura, tanto biológica 

quanto socialmente” (Vale, 2013, p. 37). 

 

8  O SNA foi criado em 14 de agosto de 2019 e surgiu da união do novo Cadastro Nacional de Adoção (CNA) com o 

Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas (CNCA), “cuja finalidade é consolidar dados fornecidos pelos Tribunais de Justiça 

referentes ao acolhimento institucional e familiar, à adoção, incluindo as intuitu personae, e a outras modalidades de colocação 

em família substituta, bem como sobre pretendentes nacionais e estrangeiros habilitados à adoção” (Resolução n. 289, de 14 de 

agosto de 2019). 

9  Em 9 de julho de 2015, foi desativada a base de dados do CNA, criou-se o novo CNA e, posteriormente, o SNA. Desde 

a desativação do CNA, não há dados estatísticos sobre os pretendentes a adoção em que conste a idade destes. 
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Valencio (2010), ao citar a terapeuta de casais Eroy Aparecida da Silva, refere que “o homem, 

diferentemente da mulher, não tem a fertilidade interrompida com o avanço da idade. O que se sabe é 

que existe um declínio do volume de esperma produzido, mas isso não está diretamente relacionado à 

vida fértil masculina”. 

No que tange à saúde reprodutiva da mulher, por meio das normas éticas para utilização das 

técnicas de reprodução assistida (RA), o Conselho Federal de Medicina, mediante a Resolução CFM 

n. 2.168/2017, determina entre outros que “... a idade máxima das candidatas à gestação por técnicas 

de RA é de 50 anos”, podendo haver exceções a esse limite se baseadas em critérios técnicos e 

científicos fundamentados pelo médico responsável. 

Com o aumento da longevidade humana e o desenvolvimento de novas tecnologias, aumenta-

se a possibilidades de uma mulher engravidar bem como de adotarem crianças em idade mais tardia 

da vida (Vale, 2013, pp. 37-38). 

 Kreimer (2011) aponta como vantagem na adoção realizada por pessoas com mais idade, pois 

“os pais adotivos mais velhos podem ser mais adequados para orientar crianças em idade escolar ou 

adolescentes para a idade adulta”. 

 Silva, Cavalcante e Dell´Aglio (2016, pp. 69-70) ao citarem o estudo de Groze (1986), que 

analisou 91 casos de famílias que adotaram crianças com deficiência e/ou doença crônica, relacionado 

à idade dos adotantes, referem que  

[...] sobre a faixa etária materna e paterna, a idade avançada dos pais diminui a possibilidade 

de interrupção desse tipo de adoção, assim como a duração da relação conjugal, pois, quanto 

mais longa ela for, maior a tendência deste vínculo ser fortalecido e de aceitação socioafetiva 

da criança e suas particularidades. 

Valencio (2010) explica que  

[...] tornar-se pai depois dos 50 pode ser uma experiência ainda mais rica e realizadora. Nesta 

fase, o homem normalmente já alcançou certa estabilidade, o que pode representar mais tempo 

para se dedicar a família. E se o homem já tem outros filhos mais velhos, lidar com esta nova 

velha realidade tem gosto de descoberta 

E completa: 

As mudanças decorrentes da modernidade, com os pais participando na formação da vida 

afetiva dos filhos tanto quanto as mães e o aumento da expectativa de vida, têm proporcionado 
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ao homem a revisão de seus valores. A paternidade tardia pode trazer benefícios tanto para o 

pai como para o filho, como por exemplo, estar mais presente em situações simples como levar 

e buscar o filho na escola, participar de reuniões pedagógicas ou até mesmo reaprender a 

brincar (Valencio, 2010). 

Esses benefícios fortalecem os laços afetivos familiares e favorecem o desenvolvimento de 

crianças e adolescentes em situação de adoção, bem como podem representar mais vitalidade aos que 

exercem a maternidade/a paternidade tardia. 

Sobre a estigmatização da maternidade ou paternidade na velhice, Vale (2013, p. 43) aponta 

que “a principal questão de exercer ou não a maternidade e paternidade na velhice não é mais um fator 

de ordem biológica e sim, uma questão social de preconceito e de estigmatização da velhice, 

considerada por muitos como uma fase de perdas”. 

Sobre o preconceito social em relação à maternidade e à paternidade na velhice, em 

contraposição à avosidade, Vale (2013, pp. 37-38) explicita que  

[...] o mesmo idoso que pode representar um papel de educador/cuidador de seus netos e 

provedor de suas necessidades básicas e de cuidado no dia a dia é considerado incapaz de 

ser cuidador de seu filho e manter as suas necessidades, caso este fosse adotivo. 

Vale (2013, p. 55) considera, ainda, que  

[...] o fator idade não é um limite impeditivo para os processos de adoção, tendo em vista que 

um idoso pode sim, adotar na velhice. Assim como em outras fases da vida, mais importante 

do que a idade é ter condições psicossociais para o instituto da adoção, apresentar condições 

favoráveis. 

 A mesma autora complementa que, ao pensar na velhice como uma fase da vida com suas 

limitações, também é importante refletir sobre as possibilidades, dentre elas, o exercício da 

maternidade ou paternidade tardia. Uma vez que a longevidade é presente, deve-se cuidar para que o 

“o modelo estigmatizador de velho” não seja prevalente (Vale, 2013). 

 

Discussão 

Para respondermos ao nosso objeto de estudo, realizamos pesquisa bibliográfica, na qual se 

verificou que a população idosa brasileira apresentou grande crescimento nos últimos anos, podendo, 

em 2025, o Brasil chegar a ser o sexto país com maior número de pessoas idosas; bem como, conforme 

os dados do IBGE, aumentou a expectativa de vida da pessoa idosa. 
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As pessoas idosas, aparentemente, têm sido vistas pela sociedade como parte de um grupo 

populacional, com experiências homogêneas, portanto com necessidades comuns e indiferenciadas. 

Tal visão não condiz com as diversidades existentes em todos os grupos e subgrupos, intra e inter-

relacionais, sociais, familiares, geopolíticos e culturais, pois cada pessoa vive a velhice à sua maneira.  

Quanto à situação socioeconômica, verificou-se que: na maioria dos lares que tem a presença 

de pessoas idosas, elas são as chefes de família; as famílias com pessoas idosas possuem renda per 

capta mais elevada; os rendimentos das pessoas idosas são mais elevados do que os da população 

mais jovem. Além disso, a proporção de chefes de família idosos que possuem casa própria é superior 

a de jovens, sendo que esses idosos estão abrigando seus filhos e netos em suas residências e, em 

muitas situações, assumindo os cuidados das crianças e adolescentes da família. 

No que tange à adoção, verificou-se que este fenômeno passou por diversas modificações no 

decorrer da história: houve época que apresentou cunho religioso; na maioria das épocas, o intuito era 

solucionar problemas de casamento sem prole, a considerada “adoção clássica”. Nos dias atuais, outro 

parâmetro afirma-se e se pauta na intenção de providenciar uma família para a criança ou adolescente, 

considerada “adoção moderna”. 

Verificou-se, na legislação brasileira, uma diminuição gradativa da idade mínima determinada 

para os adotantes. Atualmente a idade mínima do adotante é de 18 anos de idade desde que haja 

diferença de 16 anos entre adotante e adotado. Não há idade máxima para adotantes de crianças e 

adolescentes. Esse fato pode favorecer a adoção em idade tardia (no que se refere aos pretendentes) 

e, assim, ocorrer um aumento das famílias com essa configuração. 

O fenômeno da adoção pleiteada por pessoas consideradas idosas é, por um lado, relevante 

para os adolescentes e para as crianças adotadas por representar, a elas, a possibilidade de ingresso 

em uma instituição familiar. Por outro lado, também tem relevância para as pessoas mais velhas, por 

lhes possibilitar uma renovação da vitalidade quando se reconhecem como são importantes e o quanto 

podem contribuir com a formação das futuras gerações. 

Observou-se que limites e possibilidades estão presentes em todas as etapas do 

desenvolvimento humano, oportunizando ou dificultando as potencialidades humanas. A longevidade 

somada à melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa tem modificado a forma de vivência dos 

idosos e das relações que podem ser cultivadas com seus familiares, inclusive em casos de adoção. 

Embora ainda persista, no imaginário social, a associação da avosidade ao papel da pessoa 

idosa nas relações com crianças e adolescentes (Vale, 2013), verificou-se, pela literatura, que: pais 

adotivos mais velhos podem ser adequados para orientar a criança em idade escolar ou adolescente 

para a vida adulta (Kreimer, 2011); os adotantes com idade mais avançada apresentam menor índice 
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na interrupção do processo de doção, nos casos de crianças deficientes (Silva, Cavalcante, & Dell’Aglio, 

2016). Além do mais, a paternidade ou a maternidade de pessoas idosas pode contribuir para que elas 

tenham mais tempo nas atividades diárias, como educação, cultura e lazer, entre outras, para se 

dedicar aos filhos, visto que, em muitas situações, a pessoa idosa poderá estar aposentada e possuir 

certa estabilidade financeira. 

Assim, a adoção de crianças e adolescentes por pessoas idosas também deve superar os 

preconceitos e estigmas que recaem sobre os mais velhos, visto que essas pessoas podem enriquecer 

sobremaneira o desenvolvimento dos adotados mediante suas experiências e histórias de vida que 

podem ser relatadas aos mais jovens e favorecer tanto o desenvolvimento pessoal quanto profissional 

das futuras gerações.  

Diante dessas considerações, e do fato de que a idade dos pretendentes a adoção também 

tem se modificado, é imprescindível refletir sobre a adoção tardia, não da criança, mas de quem deseja 

uma filiação adotiva, portanto, do pretendente à adoção.  

A adoção moderna toma por base o melhor interesse da criança, e, nesse sentido, o olhar 

técnico vai na direção de encontrar uma família que atenda as necessidades da criança ou do 

adolescente em situação de acolhimento institucional, os quais tenham sido destituídos do poder 

familiar.  

No trabalho desenvolvido pelas equipes técnicas do judiciário (assistentes sociais e 

psicólogos), a prioridade é garantir que, tanto crianças como adolescentes destituídos do poder familiar 

encontrem, num lar substituto, as condições que possibilitem seu desenvolvimento psicossocial, assim 

como afetividade, segurança e proteção. 

Os limites e as possibilidades para se adotar passam não só pelas características (sociais, 

culturais, familiares, faixa etária, e outras) dos pretendentes à adoção, mas também pelas 

características das crianças ou dos adolescentes a serem adotados.  

Sendo assim, a priori, não há impedimentos legais ou sociais que inviabilizem a adoção por 

pessoas consideradas idosas desde que estas possam oferecer, ao adotado, os recursos afetivos, 

sociais, culturais, segurança e proteção de que ele necessita.  

 

Conclusão 

Esta pesquisa bibliográfica procurou analisar os aspectos históricos, jurídicos e sociais da 

adoção de crianças e adolescentes por pessoas idosas. 

Embora os estudos sobre o tema sejam demasiados escassos, verificou-se que, no aspecto 

histórico, o instituto adoção passou por diversas modificações no decorrer dos tempos, sendo que, no 
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Brasil, atualmente, a adoção é realizada por vias da justiça, possui caráter irrevogável e atribui, ao 

adotando, os vínculos próprios da filiação biológica. 

No que tange ao aspecto social, observou-se que ainda persiste, no imaginário social, a 

associação da avosidade ao papel da pessoa idosa nas relações com crianças e adolescentes (Vale, 

2013), principalmente na condição feminina que naturalmente ocorre a infertilidade com a menopausa, 

contudo, cada vez mais, a pessoa classificada como idosa vem assumindo nova função e novo papel 

social, inclusive no que tange ao exercício da maternidade e da paternidade.  

No aspecto jurídico, verificou-se que, na legislação brasileira, não há limites de idade máxima 

para adotantes efetuarem adoção de crianças e adolescentes, o que pode favorecer a adoção em idade 

tardia dos pretendentes e o aumento das famílias com essa configuração. 

Como não há impedimento legal para uma pessoa idosa realizar adoção de uma criança ou 

adolescente, então haveria impedimentos ou restrições para as pessoas que pretendem efetivar uma 

adoção?  

As restrições e as possibilidades para a habitação dos pretendentes à adoção devem ser 

apontadas nas avaliações realizadas pelos profissionais do sistema judiciário, Serviço Social e 

Psicologia, que devem estar pautadas na ética profissional e nas legislações vigentes. Nas avaliações, 

deve-se observar os aspectos inerentes à adoção, bem como as individualidades e diversidades de 

cada situação, com ênfase na rede de apoio efetiva e qualitativa dos adotantes e a real motivação dos 

pretendentes para a adoção, independente de suas idades. 

Uma questão a ser ressaltada, que também poderia contribuir para as avaliações dos 

processos de adoções e que não é uma prática comum no Brasil, seria a de pretendentes à adoção, 

independente de idade, buscarem ou serem orientados a realizarem um atendimento terapêutico como 

meio preventivo para que a adoção pretendida transcorra de forma satisfatória tanto para adotantes, 

como para adotados. 

Nesse campo de atuação com famílias, desponta o terapeuta familiar que poderá contribuir 

com reflexões sobre questões que envolvam a dinâmica e o relacionamento familiar de cada 

pretendente e suas famílias, levando os pretendentes, idosos ou não, a aprofundarem sobre as 

motivações e desejo de adotarem, favorecendo e contribuindo com o processo de adoção e a nova 

configuração familiar. 

Destarte, os profissionais cujos serviços são destinados ao atendimento de famílias, entre eles, 
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os operadores de direitos, juízes, promotores, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas de família e 

outros, devem considerar, em suas atuações, as novas configurações familiares dentro do contexto 

social de envelhecimento ativo da população brasileira, incluindo-se a possibilidade da formação 

familiar composta por idosos pais de crianças e adolescentes adotivos. 

Este estudo não tem a pretensão de esgotar o assunto dado a sua complexidade e magnitude, 

mas fomentar reflexões sobre esse tema que está presente no cotidiano dos profissionais que atuam 

na área de adoção tanto no âmbito jurídico, como na área de terapia familiar. 

Pelas limitações deste estudo, principalmente pela escassez bibliográfica sobre o tema central, 

sugere-se a realização de pesquisas futuras para averiguar e mensurar casos em que se concretizou 

a adoção de crianças e adolescentes por pessoas idosas e como se constituíram essas vivências e 

convivências. 
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Adolescência, Adolescentes e Novas Representações do Sistema Família 

Adolescence, Adolescents and the New Representations of the Family System 

 

Paolo Bucci1 

 

Resumo 

O tema tratado neste artigo diz respeito à questão daquilo que implica, no âmbito do sistema 

família, o período da adolescência dos filhos. Com as importantes transformações corporais e 

psíquicas dos filhos adolescentes, os pais encontram-se na situação de ter que renegociar seu inteiro 

mundo relacional e suas representações: sua forma de se representar em relação a si mesmos e ao 

outro, com o filho e na condição de serem filhos eles mesmos, com sua forma de se representar no 

plano da identidade de gênero. A turbulência das transformações da adolescência reverbera numa 

profunda turbulência dos perfis de genitores e, na medida em que os adultos conseguem elaborar 

essa fase crítica da vida, poderão, também, acompanhar e ladear as manifestações mais ou menos 

desarmônicas do filho adolescente. A contribuição é introduzida por uma premissa que constitui o 

quadro teórico de referência para a leitura dos fenômenos descritos. Por um lado, a teoria da 

complexidade, a filosofia construtivista e o conceito de autorreflexividade e, por outro, a referência a 

uma hipótese psicanalítica que possibilita repensar a questão da relação entre corpo e mente 

contribuem para definir o estado da adolescência como um fenômeno complexo, incindível do grupo 

familiar. O artigo encerra-se com algumas considerações acerca da necessidade de incluir a família 

no tratamento de adolescentes. 

Palavras-chave: adolescência, adolescente, sistema família, sistema terapêutico, individualidade, 

intersubjetividade, complexidade, corpo-mente, relação, saber sobre a relação/viver a relação. 

 

Premissa Teórica 

A quem o corpo fala? 
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Antes de enfrentar o tema em questão, acredito ser necessário deter-me sobre algumas 

premissas teórico-clínicas e, especialmente, sobre os aspectos da relação entre dimensão psíquica e 

dimensão corporal, questão que, no período da adolescência, ganha, como é óbvio, uma relevância 

e uma urgência peculiares. 

O tema da relação entre corpo e mente é preponderantemente enfrentado no âmbito específico 

dos fenômenos psíquicos definidos transtornos psicossomáticos. De fato, nas várias disciplinas 

psicológicas, é amiúde eludida a possibilidade de considerar a relação entre dimensão corporal e 

dimensão psíquica como aspecto estruturante de qualquer processo de pensamento. Essa atitude a 

relegar constantemente o corpo no implícito talvez encontre uma sólida ancoragem no contexto da 

tradição cultural e científica do pensamento ocidental. Por conseguinte, com excessiva frequência, à 

fisicidade e à corporeidade não resta outro destino senão aquele de serem menosprezadas por quem 

cuida dos aspectos psicológicos. 

Também nas teorias sistêmicas, embora a dimensão corporal seja inserida como aspecto 

implícito constituinte de qualquer relação, nem sempre o tema da unidade funcional constituída pela 

relação entre corpo e mente é suficientemente considerado como elemento fundamental de qualquer 

possível interação humana. 

De fato, individualidade e intersubjetividade não estão em oposição: são necessariamente 

complementares. A presença e a necessidade do Outro é tão intimamente próxima que temos que 

nos perguntar como chegamos à noção de sermos separados e distintos do outro e responsáveis por 

nós mesmos. 

Com a pergunta “A quem o corpo fala?”, pretendo inaugurar uma questão com a qual estou 

deparando-me no processo de expansão de meus conhecimentos e minhas modalidades operacionais 

em âmbito clínico. Trata-se da questão da autorreflexividade, isto é, da maneira com que os indivíduos 

consideram a si mesmos como sistema observante internamente ao sistema terapêutico. Como 

sistema, isto é, capaz de construir sua própria realidade (Von Foerster, 1987). 

O fato de assumir a autorreflexividade como princípio de método induz-me a não me limitar a 

prestar atenção à maneira com que o pensamento formal se configura. Penso, com efeito, que 

emoções, preconceitos, fantasias concorrem à formação das teorias implícitas dos terapeutas e 

revestem um papel determinante na construção da realidade terapêutica. 
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A análise das teorias implícitas, das premissas socioculturais e das representações dos 

terapeutas configura-se assim como um instrumento importante da psicoterapia e é central também 

para a leitura de dinâmicas que se apresentam nos contextos que envolvem a ativação de múltiplas 

intervenções por parte de várias figuras profissionais (ou, em âmbito institucional, com situações de 

especial desarmonia por parte de vários serviços). Tal análise implica, em primeiro lugar, a 

necessidade de examinar as ideias compartilhadas pelos vários profissionais a respeito dos conceitos 

de cronicidade, de rede de intervenção, de terapia, de reabilitação e, também, de “serviço”. A 

modalidade contradiz os princípios da denominada “primeira cibernética”, em que o observador é 

colocado fora do sistema observado e considera que possa operar para modificar as modalidades de 

funcionamento que tem diante de si. 

Ao redor dos anos 1980, ganhou forma, também em âmbito teórico-clínico, uma transformação 

dessa configuração derivante da Cibernética de Primeira Ordem, ocasionando aquilo que, sobretudo 

no âmbito dos estudos de Física, ficou denominado como Cibernética de Segunda Ordem. A reflexão 

epistemológica à qual foi dado o nome de Construtivismo, com todos seus sucessivos 

desdobramentos, abrange, justamente, princípios derivados da Cibernética de Segunda Ordem e da 

denominada teoria da complexidade (Bocchi & Ceruti, 1985; Morin, 2011). A transformação 

epistemológica própria da afirmação dessas perspectivas possibilita que os clínicos formulem, para si 

mesmos, novas perguntas e ponham novos objetivos. Por exemplo, ganha relevância o papel ativo, a 

contribuição, a corresponsabilidade que cada indivíduo (inclusive o portador do sofrimento) tem em 

qualquer situação de desconforto, ao criar e manter as condições do sofrimento. Em outras palavras, 

assume uma posição central o encontro entre as opiniões do terapeuta e os modos e formas com que 

se expressa o sofrimento, quer do indivíduo singular, quer do sistema familiar (Varela, 1979). 

A possibilidade derivante de considerar a relação com o paciente de forma não mais autoritária 

e unidirecional abre espaço para um trabalho clínico até em situações de elevadíssimo sofrimento 

psíquico que, até então, tinham encontrado uma resposta preponderantemente de tipo médico-

farmacológico. 

O aspecto arrebatador dessas transformações estava no fato de que tais possibilidades 

levantavam interrogativos relativos não apenas aos aspectos teóricos da abordagem sistêmica, mas 

também à própria noção de terapia e à identidade do terapeuta. 
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A perspectiva epistemológica derivante dessas contribuições, antes mesmo de transformar a 

maneira com que os psicoterapeutas explicavam o sintoma ou a patologia, questionou os 

pressupostos que embasavam a psicoterapia enquanto fenômeno, ao mesmo tempo, científico e 

social. 

A ideia que agitou o “mundo dos terapeutas sistêmicos” é que o observador, longe de se situar 

externamente ao processo de conhecimento, participa ativamente da construção do sistema observado 

e, a todo o momento, relaciona-se com ele mediante uma compreensão que altera sua própria relação 

com o sistema. 

Com o Construtivismo e a teoria da complexidade, não desmoronava apenas a ideia confortável 

do conhecimento objetivo, mas também a distinção apaziguadora entre compreensão e intervenção. 

Nessa perspectiva, pensar que análise da demanda, a observação dos modelos interativos, a coleta 

de informações relativas à história da família e o eventual diagnóstico possam ser colocados em um 

tempo um e a intervenção terapêutica, em um sucessivo tempo dois é algo ilusório: conhecer é intervir, 

e o conhecer está, sobretudo, ligado à necessidade de o terapeuta refletir sobre seu modo de pensar, 

sobre seus sistemas de referência, de forma a avaliar as consequências que, no plano social e 

interacional, geram as operações cognoscitivas que realiza face ao paciente e de seu sistema 

significativo. 

Essa abordagem também, todavia, esconde o risco da objetivação em relação ao uso que, 

desses aspectos, pode-se fazer na relação com o paciente, até assumir posturas corretas do ponto 

de vista formal, mas tão teóricas, que não permitem que o terapeuta esteja em relação com quem 

quer que seja.  

Não há nada criado na intersubjetividade que não contenha, também, a individualidade. Não 

consigo mesmo compartilhar que, dentro de uma cultura da relação assim como hoje podemos 

considerá-la, haja espaço para a ideia de que as relações “causem” o indivíduo. Isso é impossível, 

seria como reintroduzir uma relação linear exatamente no ponto em que pensávamos de querê-la 

ultrapassar. A relacionalidade é algo que nos atinge constantemente, que não pode ser claramente 

distinta e, na melhor das hipóteses, como afirma Varela, temos que nos perguntar como é possível 

que um indivíduo consiga se definir dentro de um universo relacional. 
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Isso não significa observar de que forma os outros determinem o indivíduo, mas como o 

indivíduo, dentro do universo de relações em que se encontra, consegue definir a si mesmo, definir 

seus valores, fazer suas escolhas, pagar um preço por tais escolhas no contexto em que está vivendo. 

Acredito que um dos limites do Construtivismo tenha coincidido com a identificação do 

observador como único criador da realidade que ia observando. Afirmava Von Foerster: “Antes eu, 

depois o mundo”, afirmação emocionante mas que, com o passar do tempo, mostrou seu limite. Dessa 

forma, com efeito, existe o risco de recriar, na relação terapêutica, uma tendência unidirecional. O 

terapeuta torna-se a única testemunha daquilo que ocorre na família. E esse é um risco muito 

perigoso. 

Surge, então, a questão de como poder entrar nesse universo de conversação. Questão que 

desagua, também, na busca, por nossa parte, de sistemas aptos a identificar esse indivíduo que 

somos nós mesmos. Um indivíduo que cria as interações e que, nas interações, cria-se; um indivíduo 

que não pode deixar de levar em conta sua emocionalidade e que, a partir do diálogo consigo mesmo, 

pode usufruir e dispor das oportunidades relacionais que o contexto de vida lhe disponibiliza. 

Isso nos leva a considerar mais e melhor as hipóteses que utilizamos para formular um conceito de 

indivíduo e as teorias que consideram a dimensão da intersubjetividade.  

Diferente é, a meu ver, considerar a mãe como primeiro objeto do funcionamento psíquico do 

indivíduo do considerar o corpo como primeiro objeto do funcionamento psíquico do indivíduo (Ferrari, 

1992). 

Acredito que seja o que provém de nosso corpo que indica aquilo que necessitamos. Dirigir-se 

externamente é óbvio, já que, internamente ao sistema do indivíduo, não existem as condições para 

ele poder enfrentar autonomamente as próprias necessidades. É em nosso substrato biológico que 

encontramos a exigência de nos dirigir externamente, mas se trata de um “exterior” que nada mais é 

senão uma oportunidade de ativar nossa capacidade de recuperar recursos, nossa capacidade de 

fazer de nós aquilo que podemos dizer sermos nós mesmos. 

Dei-me conta, no decorrer de minha formação, do fato de que a possibilidade de estar em 

relação não estava ligada somente ao modelo teórico de referência adotado, mas também à 

possibilidade de utilizar a mim mesmo na relação. 

A pergunta A quem o corpo fala? nasce justamente do ter percebido que tenho que lidar 

também com minhas emoções, minhas percepções e meus sentimentos, com minha corporeidade; 
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isto é, de ter que incluir, entre os fenômenos observados, também a mim mesmo enquanto indivíduo 

que participa de seu próprio viver e contribui com a contrução da realidade que lhe diz respeito. 

Dar voz, tornar dizível aquilo que brotava desse encontro com minha corporeidade não foi 

simples. Esse mim mesmo com quem me deparava era a coisa mais bizarra e desconhecida que 

poderia ter encontrado. Como enfrentar essa realidade? 

A perspectiva que poderia, de maneira redutiva, definir construtivista me conduziu, de um lado, 

a poder construir dentro de mim mapas que me permitiam entrar em relação com situações clínicas 

muito graves, a observar que tinha capacidade para interagir em contextos caracterizados pela 

presença de grande sofrimento. Por outro lado, todavia, sistematicamente chegava a uma espécie de 

ponto cego: a atitude do terapeuta empenhado a explicar se torna, na maioria das vezes, um obstáculo 

à expressão dos aspectos evolutivos da relação terapêutica e o saber sobre a relação não ajuda a 

viver na relação.  

Na minha experiência, as tentativas de explicar ao outro, quer que se trate de um sistema 

individual, quer de um sistema familiar, acabaram fracassando. 

Retorna, aqui, o tema da autorreflexividade. O que quer dizer viver na relação? 

Continuando a busca nessa direção, o encontro com a hipótese do OOC (Ferrari, 1983,1992, 

1994, 1998, 2005) deu-me instrumentos para lidar comigo mesmo e para entrar em relação com minha 

corporeidade, entendida não como corpo-soma, mas como corpo vivido, corpo provido de sensações, 

emoções, percepções, sentimentos. 

Enquanto vivo, não posso considerar a alteridade. Esta é parte de minha subjetividade. Acredito 

que não se possa considerar o indivíduo senão dentro de uma relação. 

Mas relação com quem? 

Talvez, o paradoxo nasça com o homem: situa-se intimamente no fato de que nós, ao mesmo 

tempo, possuímos nosso corpo e somos nosso corpo.  

Não ocorrendo acontecimentos específicos a respeito de nossa corporeidade, vivemos nossa 

vida sem nenhum problema. Mas quando, por alguma razão, chega um sinal de nosso corpo, inclusive 

em situações fisiológicas, como a menarca, as transformações da adolescência, a menopausa, a 

doença, a velhice etc., torna-se necessário entrar em relação com o corpo e dar conta de seus limites 

e possibilidades.  
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À luz do vértice de observação que até aqui tentei esboçar, pude repensar a fase da 

adolescência como algo que não interessa somente o indivíduo que se torna adolescente, mas também 

o contexto ao qual ele pertence, e me interessei na reflexão sobre a complexidade do fenômeno da 

adolescência no contexto mais amplo do grupo familiar.  

Nessa perspectiva, o que muda não é apenas a maneira de ler o fenômeno psíquico, mas 

também, como dizia, a maneira de entender a relação terapêutica, coisa que acenarei no final desta, 

embora parcial, contribuição. 

Antes de tudo, o que entendemos com adolescência? 

 

Adolescência 

As referências mais comuns e compartilhadas relativas à adolescência definem-na como fase 

de passagem, etapa decisiva de separação, período de crise, fase de desvinculação da família, 

caracterizada por complexidade e problemática notáveis devido às profundas alterações que 

interessam não apenas o equilíbrio orgânico, mas também a estrutura intelectiva, a integração 

socioafetiva e a imagem que cada um tem de si e do ambiente. 

Essas definições colocam-se em um registro descritivo que se, por um lado, ajuda a definir a 

adolescência como fase da idade evolutiva com características específicas, pelo outro, ainda não 

permite sua suficiente delineação. Deriva disso o perigo de utilizar perspectivas que, privilegiando o 

ponto de vista da infância ou do mundo adulto, levem em maior consideração o ponto de partida ou 

de chegada de um percurso ainda necessariamente obscuro para quem o está percorrendo. Obscuro, 

talvez, também, para quem está ao lado do protagonista. 

Isso implica o risco de se servir de instrumentos não suficientemente funcionais e respeitosos 

para poder entrar em relação com um mundo que tem a característica de não estar já pronto, mas de 

se fazer ao acontecer: o mundo do adolescente. 

Em sentido amplo, poderíamos entender a adolescência como uma atitude de contínua busca 

ontogenética do próprio “ser” diante das prementes solicitações provenientes da esfera da 

corporeidade e em relação às vicissitudes da existência. Toda nossa vida é marcada por essa 

condição, mas, na fase indicada como período da puberdade, ganha alguns aspectos extremamente 

específicos e caracterizantes. 
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No decorrer da adolescência, as transformações físicas e psicológicas de fato são tamanhas 

que o garoto ou a garota só podem tentar ficar atrás dessas mudanças procurando, de alguma forma, 

manter um equilíbrio, como se estivessem numa prancha, segurando as ondas, para usar uma 

metáfora. Mas aqui, diversamente das outras fases da vida, o processo de busca coincide com o 

mesmo objeto da busca, já que a distância entre percepção (o que provém da corporeidade) e 

experiência (o que pode ser elaborado pelas funções psíquicas) é mínima. 

Se, com o nascimento, junto a outras funções, ativa-se, também, a psíquica com o fito de 

amenizar a intensidade das primeiras sensações corporais, na adolescência, com a eclosão 

transformativa do corpo, o jovem enfrenta uma condição crítica. Deve assistir à mudança de seu corpo 

e gerir a transformação rápida e radical do corpo e de suas funções; como nas Metamorfoses de Kafka, 

em que o protagonista acorda, um belo dia, no corpo de um grande inseto que funciona com 

modalidades que lhe são desconhecidas e no qual ninguém o reconhece. 

Ao se manifestar, a adolescência apresenta-se como uma condição tanto revolucionária quanto 

perturbadora, quer para o indivíduo no qual acontece, quer para o contexto ambiental e, sobretudo, 

para o sistema família, alvo de violentas solicitações. 

A complexidade dos acontecimentos que caracterizam a adolescência pode ser sintetizada em 

alguns tópicos: 

1. O adolescente é, de fato, colocado na sociedade em condição de ter que operar 

escolhas urgentes. Nesse sentido, a adolescência é uma área específica com características, 

dinâmicas e defesas próprias, as quais não podem ser reconduzidas à área conflitiva da infância. Tudo 

é solicitação e pressão: seu corpo em contínua mudança, o crescimento que, angustiadamente, 

obriga-o a fazer as contas com o passar do tempo; o mundo externo que já não pode mais ignorar 

escondendo-se por trás dos poderes mágicos do passado; as incertezas das próprias capacidades; a 

espera ansiosa do futuro, rica de esperanças, sonhos, temores, dúvidas e curiosidades.  É necessário 

recomeçar da estaca zero em qualquer campo: em relação a si mesmo, aos outros, à vida. Como o 

recém-nascido tinha a tarefa de dobrar seu peso em seis meses para não por em risco sua vida, agora, 

o adolescente tem a urgência de se formar, informar-se e se pôr à prova em um curtíssimo prazo para 

não pôr em risco a qualidade de sua vida.  

2. O adolescente está em busca de uma identidade e de uma nova representação de si 

mesmo. As invenções e as explicações da idade infantil não são mais suficientes. As vivências da 
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dimensão corporal e do mundo externo levam-no a rever e renegociar suas próprias teorias sobre si 

mesmo e sobre a vida. Isso implica uma condição dupla: por um lado, é convidado a fazer para 

conhecer e para ganhar novas experiências; por outro, está exposto às contínuas frustrações que o 

induzem a manipular os dados perceptivos na tentativa de evitá-las.  

3. O adolescente dispõe, como forma expressiva peculiar dessa fase, da possibilidade 

de agir. Prefiro considerar o agir e os agidos na adolescência como modalidades expressivas 

peculiares e não como modalidades transtornadas de comportamento. Com efeito, o fazer e o 

conhecer, na experiência da adolescência, coincidem: o corpo do adolescente tem a peculiaridade de 

se fazer e, ao mesmo temo, ser objeto de conhecimento. Essa condição possibilita a diferenciação 

significativa do conceito de acting-out, comumente utilizado pelo adulto.  A ação, para o adolescente, 

adquire outras valências, como a interação comunicativa, a possibilidade de exploração e 

compartilhamento dos próprios estados de espírito e, sobretudo, a compreensão do novo significado 

e do novo valor experiencial contidos na ação. 

4. A presença de agidos, assim como de outros comportamentos sintomáticos, não nos 

autoriza, de forma alguma, a afirmar que a causa do mal-estar do adolescente deve ser identificada 

em sua família. A meu ver, representa mais as manifestações visíveis de um sofrimento que, com as 

devidas diferenças, pertence ao inteiro núcleo familiar. 

 

O Adolescente e o Sistema Familiar 

O que quero destacar é o que ocorre no sistema família em que os pais, em paralelo com o 

quanto acontece no filho adolescente, enfrentam um clima denso de perturbações e incertezas. 

O inteiro sistema familiar vive um sentimento de ameaça dos equilíbrios constituídos na 

situação infantil ainda recente. De repente, é necessário assumir decisões urgentes e totalizadoras. 

Aos pais, prospecta-se a necessidade de perder a representação de suas funções de genitores, 

considerada, até então, geralmente válida, e a necessidade de enfrentar a angústia ligada, 

comumente, com a perda de controle sobre o comportamento do filho; são chamados a organizar 

repentinamente uma perspectiva em que ele possa se tornar um sujeito autônomo e responsável a 

todos os efeitos. 

Nessa fase, é muito importante a capacidade de cada um dos pais “silenciar” por dentro e na 

relação entre si. Um silêncio que corresponde a um espaço potencial no qual se pode captar da própria 
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bagagem de experiências e que, inevitavelmente, leva a reconsiderar as próprias modalidades de 

terem sido adolescentes. Em outras palavras, também, para os pais, faz-se presente a necessidade 

de uma renegociação da própria imagem de si. 

Com efeito, os pais devem reorganizar a representação de seu filho, que não é mais uma 

criança, nem, tampouco, adulto, e isso implica necessariamente na obrigação de reconsiderar tanto a 

modalidade de se relacionar com o filho, quanto a forma com que os dois pais relacionam-se entre eles 

no contexto de ser um casal. 

Porém, isso não é suficiente: são, ainda, compelidos a ter que reconsiderar, também, a própria 

maneira de se relacionar cada um com sua família de origem e, sobretudo, a forma com que cada um 

se relaciona consigo mesmo.  

A coisa mais arrebatadora, porém, nem sempre em nível consciente, aquilo que, nessa fase, 

sofre um forte impacto, é a forma com que cada um dos pais representa-se em relação à própria 

corporeidade e identidade de gênero. De fato, se quiséssemos aprofundar ulteriormente a questão da 

adolescência no contexto do sistema familiar, poderíamos nos perguntar de que forma são chamados 

em causa os pais, a depender se, a encontrar-se na fase da adolescência, é um filho ou uma filha. 

Por exemplo, ao eclodir da feminilidade na própria filha, a mãe deverá considerar as transformações 

que estão ocorrendo na sua própria dimensão corporal, os sinais do tempo no s se transformar da sua 

própria feminilidade. E a aquisição da própria identidade de gênero no filho altera, no pai e na mãe, a 

forma com que se consideram e se percebem homem e mulher. 

A adolescência do filho obriga a uma revisão da própria identidade de gênero e da própria 

identidade em sentido amplo e representa um impulso poderoso a se colocar no próprio tempo: a 

dimensão temporal irrompe como dado inelutável, como flecha do tempo.  

Enfrentar tudo isso requer disposição a aceitar a mudança: a adolescência continua pelo 

inteiro curso da vida enquanto oportunidade de ampliar a própria busca ontogenética, especialmente 

nos casos em que se viveu a ilusão de poder contornar a angústia do desconhecido e da 

irreversibilidade do tempo quando se era adolescente. 

É oportuno lembrar que os adultos, os pais, não são mais adolescentes e não enfrentam esse 

momento na maneira com que pode enfrentá-lo o adolescente. Nessa fase, a corporeidade do 

adolescente explode e impulsiona a criatividade, a possibilidade de engendrar, a vida plena e madura. 
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Para os pais, trata-se de uma autêntica prova à qual são submetidos os próprios modelos de 

masculinidade e feminilidade, já estavelmente adquiridos e que não são postos em discussão há tempo. 

A diferença substancial está no fato que, para os adultos, existem teorias muito precisas que 

afundaram suas raízes com o passar dos anos a respeito daquilo que possa significar se tornar adulto; 

teorias que também dizem respeito ao seu se tornar adulto. Teorias que não apenas podem atrapalhar 

o próprio percurso de conhecimento e construção de si, mas também – e sobretudo – constituir um 

grande obstáculo na relação com as transformações radicais e profundas do filho adolescente. Assim, 

pode ser gerada uma profunda e dificilmente recuperável cisão entre os dois mundos, ou uma espécie 

de conluio entre a necessidade dos pais de impor seus próprios modelos ao filho e a necessidade do 

adolescente de evitar a angústia ligada ao desconhecido, que se torna obstáculo à própria heroica, 

entusiasmante e dolorosa busca do seu específico modo de ser. 

Para o adolescente, tudo isso é algo que ainda vai se fazer. Ele ainda não teve o tempo de 

construir suas teorias sobre si e sobre o mundo, ainda está dominado por seu devir, todavia 

inconsciente. Certamente, também o adolescente dispõe de teorias acerca do se tornar adulto 

construídas ao longo de um percurso que, da infância, levou-o ao limiar da adolescência; mas as 

tarefas e as urgências às quais deve responder são tamanhas que essas teorias resultam pouco 

utilizáveis ou passam para um segundo plano face à pressão daquilo que é mais urgente dentro dele. 

Em outras palavras, a possibilidade de se encontrar em um ponto do viver que proponha, de forma 

particularmente intensa, aspectos de imprevisibilidade diz respeito a todos, pais e filhos, mas as 

formas e maneiras com que esses momentos são enfrentados podem ser diferentes.  

No contexto do grupo familiar, portanto, a adolescência contribui para a criação de uma 

condição em que tanto os pais quanto os filhos descobrem ser desconhecidos a si mesmos. O 

adolescente deverá encontrar suas maneiras pessoais de dar respostas àquilo que, nele, compele rumo 

ao se tornar adulto, e, ao mesmo tempo, os pais também deverão reconsiderar suas modalidades de 

responder a um evento novo: algo desconhecido, que, todavia, constitui um forte e necessário apelo à 

forma com que eles mesmos agiram diante de sua adolescência. 

Muitos são os acontecimentos, e, por isso, todas as teorias sobre o se tornar adulto de que 

os pais estão saturados não são funcionais no se relacionar com o filho adolescente e podem até 

mesmo gerar obstáculos, interferência ou conluio com sua angústia. 
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Teorias que, entretanto, desenvolvem a função de apaziguar em parte sua angústia, já que 

alimentam a ilusão de um seu “saber presumido” em face de um filho que “ainda não sabe”. Esse 

saber serve de suporte à angústia análoga do filho: ele tampouco é capaz de saber sobre si mesmo, 

senão, justamente, por meio do fazer. E assim acontece que, com seus comportamentos, o 

adolescente acaba pondo à prova todo aquele saber presumido nos pais até detoná-lo 

completamente. 

Com efeito, observamos que esses comportamentos orientam-se exatamente para as áreas 

de maior incerteza ou rigidez dogmática das teorias dos pais, que acabam assumindo a função de 

ponto de referência: o adolescente pode contestar ou pode se adequar, realizando, a depender da 

escolha privilegiada, modalidades de comportamento muito diferentes em um leque que vai da 

rebelião máxima à máxima adequação, protegendo-se, em ambos os casos, da angústia e da dor do 

não saber sobre si, da solidão, da incomunicabilidade, do silêncio necessário ao emergir de 

pensamentos próprios, originais e exclusivos. 

Se essa proteção pode, dentro de determinados limites, resultar-se funcional, estabilizar-se 

ou se prolongar da oscilação entre esses dois polos ou da utilização exclusiva de um dos dois, poderia 

resultar muito disfuncional para uma adequada expansão das funções egoicas do jovem. 

O adolescente pode continuar a fazer a criança, ou se adequar ao comportamento adulto como 

se fosse adulto, ou, coisa necessária e desejável, pode viver sua turbulência de adolescente.  

Sintetizando: com a adolescência, estamos diante de um elevado grau de complexidade e 

podemos dispor de vértices que concorrem a fornecer sua configuração: 

Ø a relação que cada indivíduo (adolescente ou adulto) tem consigo mesmo; 

Ø a interseção dessa relação consigo mesmo com a própria maneira de se representar 

em relação ao outro de si e a maneira com que uma e outra dão forma e se formam no contexto da 

organização familiar; 

Ø a maneira com que esses diversos níveis de relação intersectam-se na relação com 

as respectivas famílias de origem; 

Ø no pano de fundo da transformação de todos esses níveis de relação, um inevitável e 

necessário transformar-se das imagens míticas presentes em cada um dos protagonistas, a respeito 

de si e de seu estar no mundo. 
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Ao surgir da adolescência dos filhos, o sistema familiar é submetido a pressões importantes 

em todas as direções: a do filho, que, por um lado, mantém suas teorias infantis, porque ainda não 

dispõe de outras, enquanto o corpo empurra para direções opostas a essas teorias e, portanto, para 

a necessidade de reformulá-las. 

A direção dos pais, que devem rever seu “ser para o filho”: de uma posição de cuidados, 

orientada a fornecer, sobretudo, calor e proteção, os pais devem poder experimentar modalidades de 

relação fortemente contraditórias e, por vezes, testar a relação com o filho ao invés de obter 

confirmação do status quo ante. Esta condição envolve a capacidade de enfrentar o novo e o imprevisto, 

a perda das funções e das modalidades de relação que caracterizaram a vida familiar até então.  

Ao lado do grupo familiar, há, ainda, o grupo social que fornece, aos jovens, modelos de 

comportamento e ideologias que podem ulteriormente amplificar em conluio o impulso já existente nos 

adolescentes ao fazer para se realizar, sem, ao mesmo tempo, perguntar-se o porquê desse fazer. O 

fato de ter que cumprir tarefas, ter que ser eficaz, ter que alcançar objetivos pode acabar favorecendo 

a distração da tarefa realmente central nessa fase da vida, que é a de assumir gradativamente a 

responsabilidade em relação a si mesmo e em relação às consequências das próprias ações, no 

mundo. 

Muitos exemplos desse fenômeno são descritos na literatura, bem como em filmes, de qualquer 

época. Entre todas essas produções, achei particularmente interessante o exemplo de um filme, do 

diretor Gabriele Muccino, em que os pais, com um passado de revolucionários, de intelectuais 

progressistas e abertos às mudanças, não conseguem suportar a pressão da confrontação entre o se 

tornar adolescentes dos filhos e o espaço entre as duas gerações ergue dramaticamente um muro de 

incomunicabilidade entre os pais, imbuídos de expectativas maduras e intelectuais em relação aos 

filhos, e o grupo dos jovens adolescentes, preocupados com o correto funcionamento de seus corpos 

na dimensão sexual ou da capacidade de saber conquistar e, em todo caso, serem aceitos na relação 

com o outro sexo: a incógnita dramática e repleta de esperas e expectativas míticas da primeira vez 

que acomete todos, garotos e garotas, jovens homens e mulheres, marcando a passagem de uma 

condição, de um antes, a outra condição, a um depois.  E nessa passagem, os indivíduos estão 

sozinhos: não existe fala, previsão, fantasia, não há saber predefinido que possa ajudar (pode 

atrapalhar, mas certamente não ajudar).  
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É aqui, se acompanhados por uma mínima capacidade de auto-observação, que é gravada, 

profundamente e com força, no ser humano, a experiência do não saber e a experiência da solidão, 

entendida como o estar só consigo mesmo, que, daquele momento em diante, acompanharão o 

indivíduo em sua aventura ontogenética. 

Gostaria, agora, de inaugurar uma questão: a da comunicação, conceito amiúde mal entendido, 

quer por parte dos adultos, quer dos adolescentes. 

É frequente que se considere eficaz a comunicação somente em relação ao fato que a realidade 

coincida com os próprios desejos. Nesses casos, diria que talvez falte uma vontade real de comunicar, 

que se verifique um se subtrair a uma comunicação funcional. Em outras palavras, evita-se enfrentar a 

difícil tarefa de decodificação das próprias necessidades e a confrontação com o mundo externo na 

tentativa de instaurar uma relação exclusivamente funcional às próprias necessidades. Nesse sentido, 

é denominada comunicação a busca de uma correspondência imediata entre interno e externo, sem 

implementar, na verdade, nenhum esforço para comunicar o que quer que seja. 

Na verdade, junto a Ferrari, diria que a única comunicação possível ocorra internamente ao 

indivíduo no espaço da relação entre o conjunto de percepções, sensações e emoções e as formas 

expressivas que, a cada situação, estas vão assumindo no espaço psíquico subjetivo. Quanto dessa 

comunicação pode realmente ser compreendida pelo Outro? Ou talvez poderíamos afirmar que cada 

um tenta manifestar, tornar público aquilo que vai ganhando forma na comunicação consigo mesmo 

na esperança de ser compreendido pelo Outro. Entretanto, essa compreensão desejada e desejável, 

em virtude da qual se realiza o esforço de expressar o que ocorre dentro de cada um de nós, é 

dificultada pelo fato que, ao final, cada um pode conhecer e se representar o mundo por meio da 

própria subjetividade, em primeiro lugar por meio da própria corporeidade, única, originária e original. 

E não estamos totalmente cientes do fato que, no afã de sermos compreendidos pelo outro que 

está fora de nós, estamos, mais uma vez, dando uma forma a nós mesmos e, sobretudo, que, nesse 

tornar público o que ocorre na relação entre nós e nós mesmos, estamos assumindo, de forma 

definitiva, a plena responsabilidade disso. 

Portanto há de se dizer que, ao receber uma comunicação por parte do Outro, o indivíduo pode 

ser saturado pelo dado de realidade e, para retornar ao tema deste artigo, na relação entre pais e 

filhos quando o filho expressa um pedido, por exemplo, que lhe seja comprada uma moto – a moto 

torna-se o problema. Todavia, observando com cuidado a forma com que ele pede, abre-se espaço a 
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fortes dúvidas sobre aquilo que, dentro de si, esteja realmente esperando: quer ou receia querer? As 

duas possibilidades viajam amiúde lado a lado. Aqui, o problema assume contornos mais sérios para 

o genitor, porque a questão é colocada em um fato concreto e a resposta, portanto, só pode ser 

concreta, apesar de não ter, na maioria das vezes, clareza sobre a razão pela qual o pedido deveria 

ser aceito ou rejeitado. 

 

Questões de Técnica 

Ainda hoje é possível encontrar posições que oscilam entre a hipotética bondade de uma 

abordagem psicoterapêutica individual dedicada ao adolescente e a hipotética bondade de uma 

abordagem psicoterapêutica familiar dedicada ao adolescente junto à sua família. 

Com base nos pressupostos descritos na parte inicial deste artigo, acredito que seja esta uma 

maneira de formular a questão não funcional ao problema do trabalho psicoterapêutico. 

Acredito que a questão não seja mais rastrear indicadores da abordagem eletiva ou de se abrigar 

por trás de tautológicas explicações referidas aos modelos de intervenção específicos. É oportuno 

sermos um pouco mais audazes em relação aos instrumentos dos quais dispomos e começar a 

considerar alguns pontos acerca dos quais, parece-me, existam muitas convergências, sobretudo por 

parte de quem tem oportunidade de se confrontar com as situações clínicas.  

Em uma perspectiva que inclui a consideração da complexidade, é hoje ponto relativamente 

pacífico que, quando o trabalho acontece com crianças, adolescentes ou em situações 

psicopatológicas muito graves, seja indispensável, para poder considerar a relevância da família 

dentro do projeto psicoterapêutico, ou, até mesmo, a de outras figuras significativas (professores, 

médicos, psiquiatras, interação com as instituições e outras).  Essa posição, que não exige ser 

resolutiva, permite-nos, entretanto, situar os problemas de natureza clínica e metodológica dentro de 

possíveis áreas de pesquisa mais respeitosas da complexidade da realidade que observamos por 

meio de quem recorre a nós para receber ajuda. 

O grupo familiar, na maioria das vezes, apresenta-se como uma massa emocional 

conglomerada no Eu (Bowen, 1979), com um conjunto de indivíduos cujo processo de individuação e 

separação está incompleto, em andamento ou necessita amadurecer. Questões práticas, como por 

exemplo o pagamento, o número das sessões, seus horários, que podem exigir que os adultos 

acompanhem os jovens etc., e questões emocionais tornam necessário incluir no tratamento, também, 
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os pais do garoto ou da criança interessada. Cada genitor constrói sua própria forma subjetiva de ver 

o filho, que poderia interferir com seus processos de crescimento e amadurecimento ontogenético, 

cada genitor poderia usufruir da enorme riqueza gerada pela situação crítica, de transformação rápida 

e radical de seu filho para poder voltar a rever os próprios modelos, os próprios mitos pessoais, a 

própria maneira de ser em relação a si mesmo e ao outro. 

No caso de intervenção com a criança ou o adolescente ou em situação de grave 

psicopatologia, portanto, não podemos não levar em conta a família, mas a possibilidade de escolher 

um nível de intervenção familiar ou individual diz respeito ao tipo de atitude que o indivíduo ou o grupo 

familiar assume face ao problema. Não se trata de aderir passivamente à definição do problema que 

a família ou o indivíduo formulam, mas, ao contrário, é justamente a definição do problema que se 

torna um primeiro nível de negociação da relação terapêutica que se faz presente. 

A maneira com que, no âmbito de um primeiro encontro, apresenta-se a situação geral deve 

ser levada em consideração para poder identificar as potencialidades do sistema e as modalidades 

peculiares que, de forma mais funcional, podem ser propostas como embasamento do tratamento da 

situação.  

Penso, portanto, que nossa função de analistas e psicoterapeutas consista em ativar processos 

vitais e de pensamento e em curar, tout-court. No pedido de socorro que os pacientes nos formulam, 

dentro do qual não há nada a ser curado senão a implícita atestação do estereótipo de encontro com 

“o terapeuta que cura a doença”, são desdobradas e representadas as únicas modalidades que, para 

eles, foi possível utilizar até aquele momento para poder enfrentar as dificuldades. É preciso que 

possam chegar a observar, reconhecer e avaliar essas modalidades nos seus limites e suas 

implicações para que possam descobrir em si mesmos e escolher, se assim o desejarem, modalidades 

diferentes. Nossa tarefa, portanto, torna-se a de auxiliar uma escolha dentro do contexto terapêutico 

sem obrigar ninguém a se tornar aquilo que nós acreditamos ser justo que se tornem. 

E, sobretudo, se queremos levar em consideração a complexidade do fenômeno da 

adolescência, quer no plano individual, quer familiar, não podemos aderir a modalidades de 

abordagem predefinidas, mas temos que nos tornar aptos a enfrentar o novo, o desconhecido, aquilo 

que para nós é sempre uma primeira vez, com instrumentos flexíveis e abertos, dispostos a 

modularmos e nos modular com aquilo com que estamos nos propondo a entrar em relação. 
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Analysis of Intrafamily Violence Against Children and Adolescents: a Systematic Literature 

Review 
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Resumo 

O artigo tem como objetivo analisar a literatura nacional científica a respeito da violência contra 

crianças e adolescentes a fim de investigar quem são os principais autores e como é compreendida a 

violência intrafamiliar entre os familiares e profissionais. Tem como método uma revisão sistemática de 

literatura, sendo analisados 15 artigos empíricos encontrados nas bases de dado Scielo, Pepsic e 

Redalyc. Observou-se que existe uma dificuldade na compreensão da violência intrafamiliar entre os 

familiares e os profissionais de saúde, pois algumas práticas são justificadas como uma forma de 

educar e punir, e foi visto que a mãe aparece como a principal autora na prática de algumas violências. 

Palavras-chave: violência intrafamiliar; crianças; adolescentes; prática coercitiva. 

 

Abstract 

The article aims to analyze the national scientific literature on violence against children and 

adolescents, in order to investigate who are the main authors and how intrafamily violence is understood 

among the family members and professionals. Its method is a systematic literature review, being 

analyzed fifteen empirical articles, found in the databases of Scielo, Pepsic and Redalyc data. It is 

concluded that there is a difficulty in understanding intrafamily violence among family members and 

health professionals, because some practices are justified as a way of educating and punishing, and it 

was seen that the mother appears as the main author in the practice of some violence.  

 

1  Psicóloga clínica, pós-graduanda em Terapia Familiar (FAVENI) e em Família: Relações Familiares e Contextos Sociais 

(UCSAL). Endereço para correspondência: reynaraltanan@gmail.com. 

²  Graduada em Psicologia pelo Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE). Endereço para correspondência: 

thay_cortes_@hotmail.com. 
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Introdução 

O conceito de família é entendido de diversas formas, podendo esta ser compreendida como 

sistema ou grupo formado por indivíduos que convivem entre si, por afeto, pertencimento, laços 

consanguíneos e/ou por fazerem parte daquele contexto. Para Minuchin (1982, In Antoni & Koller, 

2000), a família é um sistema aberto e em transformação constante pela troca de informações com os 

sistemas extrafamiliares, ou seja, há interação em diversos meios sociais além da família, como escola, 

comunidade, igreja e trabalho. 

A família é o primeiro sistema em que o ser humano interage, existindo funções tais como 

socialização, segurança, cuidado, educação, proteção, suporte emocional e físico das necessidades 

da criança ao longo do seu crescimento (Böing & Crepaldi, 2016) e papéis como o parental, o conjugal 

e o fraternal, podendo existir relações de poder e expectativas de acordo com a sociedade na qual a 

família faz parte. Na relação entre pais e filhos, existem os estilos parentais que são as formas como 

esses interagem com os filhos a partir do tom de voz, da linguagem corporal, descuido e mudanças de 

humor e usam as suas crenças e valores para basear as metas educativas (Böing & Crepaldi, 2016; 

Darling & Steinberg, 1993 In Weber et al., 2004).  

Os estilos parentais são: 1) autoritativo – os pais incentivam o diálogo entre seus filhos, 

compartilhando o raciocínio diante de algumas atitudes tomadas; solicitam argumentação quando os 

filhos não concordam com o que foi dito e reconhecem que seus filhos possuem interesses próprios; 2) 

autoritário – nesse estilo parental, os pais moldam, controlam, observam e avaliam o comportamento 

dos filhos de acordo com suas regras de ações e condutas determinadas e  absolutas, valorizando a 

obediência como uma qualidade e são a favor de práticas punitivas para lidar com aspectos das 

crianças que entram em conflito no qual eles julgam ser correto; e 3) permissivo – aqui, os pais tentam 

comportar-se de modo não-punitivo e receptivo perante aos desejos, às exigências, às vontades e às 

ações da criança, apresentando-se como um recurso ou auxílio para a realização das suas vontades e 

não um modelo responsável por orientar seu comportamento. Esse estilo parental foi divido em duas 

categorias: indulgente e negligente. No primeiro, há uma combinação entre baixo controle e alta 

responsividade; os pais são afetivos e comunicativos, tendem a satisfazer as demandas, não 

determinam regras nem limites, contribuem pouco para a responsabilidade e maturidade dos seus 
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filhos. No segundo, os pais não são exigentes nem responsivos, demonstrando pouco envolvimento na 

socialização da criança e tendem a manter seus filhos a distância, respondendo apenas as 

necessidades básicas, podendo ser associada a algum tipo de maltrato (Baumrind, 1966; Maccoby & 

Martin 1983 In Weber et al., 2004).  

As relações entre os membros causam um impacto no convívio dos mesmos, pois há uma 

mútua interação de modo que, o que acontece com um membro da família pode afetar todo o sistema 

familiar, incluindo as crises familiares, as quais podem vir a acontecer e, com isso, as relações podem 

ficar disfuncionais, como divórcios dos pais, morte, empobrecimento súbito, desemprego, 

endividamento, medo da perda de emprego, violência, falta de proteção, afeto e cuidado aos filhos no 

subsistema parental, podendo, assim, acarretar trocas de funções de papéis dos membros da família 

(Antoni & Koller, 2010).  Dentre algumas dessas crises que podem afetar o sistema familiar, está a 

violência intrafamiliar. Este tipo de violência pode vir a acontecer porque, muitas vezes, o subsistema 

parental utiliza o estilo autoritário e negligente na relação com os filhos: falta de proteção, 

responsividade, cuidado, prática educativa punitiva e abuso do poder.  

A violência é um fenômeno sócio-histórico e existem diversas formas, como a verbal, o uso de 

força física, o constrangimento, o abuso de poder, o abuso sexual, entre outros. Para a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), a violência pode ser vista como o uso da força física ou autoridade, em 

ameaça ou no ato, contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que possa 

resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, prejuízos no desenvolvimento ou privação (OMS, 

2002). 

A violência contra crianças e adolescentes não deve ser vista apenas pela violência física, 

sexual e psicológica, mas também pela negligência, a humilhação, violação de direitos, o abuso de 

poder dos pais e responsáveis, objetificação, pondo medo e usando algum ato violento como punição 

(Moreira & Souza, 2012; Matias et al., 2013; Day et al., 2003). É difícil detectar entre os membros da 

família, pois, às vezes, utilizam algum tipo de violência como uma forma de educar. Em nossa cultura, 

apanhar dos pais faz parte do cotidiano familiar (Assis & Deslandes, 2006; Rocha & Moraes, 2011; 

Carinhanha & Penna, 2012; Rosa & Lira, 2012). Também pode ser justificada pelo fato de pais ou 

cuidadores que sofreram violência durante a infância ou que foram criados de forma muito severa; em 

alguns casos, podem vir a desenvolver a mesma forma de prática educativa na criação de seus filhos 

(De Antoni, Teodoro, & Koller, 2009; Antoni & Koller, 2010; Moreira & Souza, 2012). 
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Day et al. (2003) apontam que as estratégias coercitivas têm sido utilizadas na educação de 

crianças há tempos, os maus-tratos vêm acompanhando a trajetória humana desde a antiguidade e, 

ao longo da história, esse tipo de estratégia fez, e ainda faz, parte do cotidiano de muitas famílias. Esse 

padrão foi se modificando com o tempo, mas ainda se encontra enraizada na sociedade a cultura da 

violência, entendida como forma de educação dos filhos. Para que essas estratégias severas pudessem 

diminuir, foi sancionada, em 2014, a Lei n. 13.010 conhecida como “Lei da Palmada”, que determina 

que as crianças e os adolescentes devem ser educados sem a utilização de castigo corporal ou de 

tratamento cruel e degradante (Magalhães et al., 2017). 

A violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes pode ser cometida por algum membro 

da família, o qual pode ou não ter laços consanguíneos, mas assume função parental, ou possui uma 

relação de poder a algum familiar e exprime qualquer ato ou descuido que prejudique o bem-estar, a 

integridade física, psicológica da criança e/ou do adolescente (Brasil, 2010; Rocha & Moraes, 2011; 

Maia et al., 2017; Magalhães et al., 2017; Day et al., 2003). Logo, essa violência é classificada como 

qualquer tipo de relação de abuso aplicado no contexto específico do núcleo familiar contra qualquer 

um dos integrantes e marcado por subordinação, desigualdade e dominação (Moreira & Sousa, 2012; 

Fonseca et al., 2012).  

 A violência é um fenômeno cultural, um problema social (Moreira & Souza, 2012) e 

desorganiza tanto de forma individual como coletiva toda uma estrutura familiar, podendo ser um 

modelo de relacionamento e crenças que acompanham a história familiar daquele grupo. Os tipos de 

violência intrafamiliar são: a) violência psicológica, como ameaças, xingamentos, humilhação, 

chantagem, ridicularização, desvalorização; b) a violência física, como bater, dar socos, queimar;  c) 

sexual, como carícias, manipulação das genitálias, pornografias, exibicionismo, inclusive o ato sexual 

sem ou com a penetração; e d) negligência, como a falta de cuidado básico, como alimentação, higiene, 

vestimenta, moradia, e o abandono (Rocha & Moraes 2011, Magalhães et al., 2017; Rosa e Lira, 2012; 

Brasil, 2010; Day et al., 2003). 

Diante das condições pessoais, familiares e sociais, as possíveis causas da prática violenta no 

meio familiar são membros que se distribuem desigualmente em autoridade e poder, por exemplo, os 

pais, filhos mais velhos, centradas em papéis e funções indefinidas; níveis de estresse permanente, 

em que existe uma dificuldade no diálogo e, assim, acaba-se agindo de forma agressiva; repetição do 

modelo familiar violento da sua história de origem; incidência de uso de drogas e histórico criminal de 



Análise da Violência Intrafamiliar Contra Crianças e Adolescentes: Revisão Sistemática de Literatura – Reynara Luciane Tanan dos Santos e Thayssa Cristina Conceição Cortes 

 

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 9(1), novembro 2020 

143 

algum dos membros da família (Brasil, 2002). Essas informações foram retiradas do caderno de 

orientação para as práticas em serviços dos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), então é 

possível que essas causas específicas possam estar associadas ao contexto economicamente 

desfavorecido. 

A violência pode estar em todos os meios sociais, mas existe uma probabilidade maior de 

acontecer nas famílias menos favorecidas economicamente, pois, às vezes, os adolescentes precisam 

trabalhar e cuidar dos seus irmãos; as famílias são chefiadas por mulheres; as meninas podem ter 

filhos cedo e ter várias gerações na mesma casa; e esses fatores podem, então, aumentar o nível de 

estresse e, assim, acontecer algum tipo de violência (Adas Saliba Garbin et al., 2012). 

 Em uma pesquisa feita em Araçatuba-SP com 372 adolescentes com idades entre 14 a 17 

anos, foi verificado que 73% dos adolescentes relataram ter sofrido pelo menos algum tipo de violência 

durante a infância. A violência emocional foi a mais prevalente nos graus leve (28,7%) e moderado 

(9,2%). Outra pesquisa citada pelos autores mostra que a violência emocional apareceu em 8% dos 

casos, não estando de acordo com a pesquisa feita por eles. Vale ressaltar que a violência emocional 

foi descrita pelas vítimas de acordo com as suas experiências (Adas Saliba Garbin et al., 2012). 

Geralmente crianças menores do gênero masculino sofrem mais agressões físicas fatais e não 

fatais. As meninas correm mais riscos em relação ao infanticídio, ao abuso sexual, à negligência 

educacional e nutricional e à prostituição forçada (Matias et al., 2013). Em geral, afeta mais as crianças 

do que os adolescentes em função de sua maior fragilidade física e emocional (Brasil, 2010). 

O problema da violência intrafamiliar é algo que compete a várias esferas, como a Instância 

Jurídica, a Saúde Pública, os Direitos Humanos, os da riança e do Adolescente, a Segurança Pública. 

A responsabilidade ao combate da violência contra crianças e adolescentes deve ser dada no 

envolvimento de todos esses setores em conjunto, e cabe aos profissionais serem capacitados para o 

enfrentamento das dificuldades para resolução da situação conflituosa. O ponto inicial para o 

enfrentamento da violência intrafamiliar contra a criança e o adolescente passa por romper os pactos 

de silêncio por meio de algum membro da família ou profissionais, e esses precisam informar aos 

familiares sobre os tipos de violência. Ao haver a quebra do silêncio,  torna-se mais fácil a elaboração 

de intervenções, levando sempre em conta os aspectos econômicos, sociais e culturais de cada família. 

Este artigo tem como objetivo analisar a literatura científica nacional a respeito da violência 

contra crianças e adolescentes a fim de investigar quem são os principais autores e como é 
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compreendida entre os familiares e profissionais. Faz-se significativo pesquisar e debruçar sobre esse 

tema, pois os índices de violência intrafamiliar vêm alcançando um grande número de crianças e 

adolescentes. Em um levantamento feito pelo Ministério dos Direitos Humanos em 2017, foi visto que 

pelo menos 130 mil crianças e adolescentes foram negligenciados, violentados psicologicamente e 

abusados sexualmente (Relatório Digital-Balanço Anual, 2017). Em muitas dessas ocorrências, não há 

notificação por ser tratado como algo naturalizado (Magalhães et al., 2017). 

Apesar de o Brasil dispor de leis que protegem as crianças e os adolescentes, como o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), os recursos jurídicos e o sistema de proteção não têm conseguido 

diminuir a ocorrência da violência ou amenizar seus efeitos (Magalhães et al., 2017), o que leva à 

urgência de um número maior em pesquisas que discutam essa temática, bem como a 

desnaturalização da agressão física como forma de punição, apresentando, aos familiares e 

profissionais, os efeitos que podem causar no desenvolvimento das crianças e adolescentes e que 

existem outras práticas educativas. 

 

Método 

Neste artigo, foi realizada uma revisão sistemática de literatura que visa buscar, identificar, 

selecionar, avaliar e analisar, de forma crítica, os resultados dos artigos empíricos encontrados a partir 

da seleção e análise de artigos (Koller et al., 2014). Para coletar os dados necessários, foram utilizadas 

as bases de dados Scientific Electronic Library Online (Scielo), Portal de Periódicos Eletrônicos de 

Psicologia (Pepsic) e Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 

(Redalyc). A busca por artigos foi realizada por meio das palavras-chave: violência doméstica, violência 

intrafamiliar, violência, família, Psicologia, crianças e adolescentes. 

O estudo avaliou resultados obtidos por intermédio de artigos empíricos publicados entre 2008 

e 2019. Assim, como critério de inclusão, os artigos apresentavam resultados que abordavam como os 

profissionais e os familiares compreendem a violência intrafamiliar, as possíveis consequências para 

os filhos sobre a violência intrafamiliar e a não identificação da violência, além desses critérios, traziam 

elementos que se fizeram importantes para a construção da pesquisa. 

A análise dos artigos ocorreu no período de 2019 e nas pesquisas realizadas nas bases de 

dados Scientific Electronic Library Online (Scielo), Portal de Periódicos Eletrônicos de Psicologia 

(Pepsic) e Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc). 
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Foram encontrados, ao todo, 729 artigos que abordavam o tema violência intrafamiliar, sendo 

selecionados 15 apenas, pois atendiam aos critérios de inclusão. 

Foram excluídos 714 artigos, pois apresentavam as seguintes características: violência 

doméstica contra a mulher; abuso sexual infantil; violência contra idosos e adolescentes que vivem com 

HIV/AIDS. 

 

  

Figura 1. Processo de seleção dos artigos 

 

Após a seleção dos artigos, como mostra a Figura 1, os artigos foram organizados em ordem 

crescente do ano de publicação, levando-se em consideração os autores, os participantes, os objetivos 

e os resultados. Todos os artigos selecionados estão dispostos na Tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1 

Levantamento dos artigos 

AUTOR/A

NO 

PARTICIPANTES OBJETIVO RESULTADOS 

ANTONI; 

KOLLER, 

2010. 

Uma família 

formada pelo pai, 

37 anos, a mãe com 

34 anos e dois 

Compreender o 

fenômeno da violência 

física em uma família 

pelo viés dos 

O resultado do artigo 

mostrou que as 

interações eram 

marcadas por 

Artigos 
encontrados.

Nº = 729

SciELO = 405 

PePSIC = 149

Redalcy = 175

Artigos 
selecionados

SciELO = 08 

PePSIC = 04

Redalcy = 03
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filhos dessa 

relação, com 

idades de 18 anos e 

11 anos. 

pressupostos da Teoria 

Bioecológica do 

Desenvolvimento 

Humano. 

severas agressões 

corporais e verbais, 

utilizadas como 

estratégias de 

comunicação e como 

forma de 

relacionamento entre 

todos os seus 

membros. 

NASCIME

NTO 

ROCHA et 

al., 2011. 

Nove ACS, todas 

do sexo feminino, 

com faixa etária de 

30 a 48 anos. 

Conhecer as ações 

adotadas pelos 

Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS) 

mediante a suspeita ou 

confirmação de 

violência intrafamiliar 

contra crianças e 

adolescentes e 

descrever as 

dificuldades e/ou 

facilidades 

encontradas nas ações 

dos ACS 

Foi apontado nos 

resultados deste 

artigo que existe uma 

dificuldade dos 

familiares e de alguns 

profissionais 

identificarem algum 

tipo de violência 

intrafamiliar e a falta 

de apoio de alguns 

órgãos competentes 

para a resolução do 

problema 

RAMOS; 

SILVA 

2011. 

21 profissionais, 

sendo cinco 

agentes 

comunitários de 

saúde, cinco 

médicos 

generalistas, cinco 

Saber como 

profissionais da 

Estratégia Saúde da 

Família atuam ao se 

deparar com situações 

de violência doméstica 

contra a criança. 

No resultado do 

artigo foi mostrado a 

dificuldade que os 

profissionais de 

saúde têm em 

identificar a violência 

intrafamiliar e 
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auxiliares de 

enfermagem, cinco 

enfermeiros e um 

cirurgião dentista. 

também algumas 

consequências 

causadas por algum 

tipo de violência. 

ROCHA; 

MORAES, 

2011. 

278 crianças com 

idades entre 6-10 

anos e 

primogênitas, junto 

com suas famílias, 

231 mães faixa 

etária entre 20-29 

anos, 12 pais e 35 

outros 

responsáveis com 

funções parentais. 

Estimar a prevalência e 

caracterizar a Violência 

Familiar contra 

Crianças (VFC) 

adscritas ao Programa 

Médico de Família de 

Niterói/RJ, discutindo 

possibilidades de 

atuação das equipes 

visando à prevenção, 

detecção precoce e 

acompanhamento de 

famílias em situação de 

violência. 

A agressão 

psicológica ocorreu 

em 96,7% (IC 95%: 

94,7-98,8) dos 

domicílios. O castigo 

corporal foi referido 

por 93,8% (IC 95%: 

92,0-96,7) dos 

respondentes. A 

violência física menor 

e a grave foram 

praticadas por 51,4% 

(IC 95%: 45,5-57,3) e 

19,8% (IC 95%: 15,1-

24,5) das famílias, 

respectivamente. A 

mãe foi a principal 

autora de todos os 

tipos de maus-tratos, 

embora a maioria das 

crianças sofra 

agressões 

psicológicas e 

punições corporais 

por parte de ambos 

os pais. 
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FONSECA 

et al., 

2012. 

Crianças com 

idades entre 0 a 9 

anos, sendo 177 

meninos e 123 

meninas. 

Analisar a reincidência 

de violência infantil no 

Município de Curitiba–

Paraná e compreender 

o fenômeno com base 

na perspectiva de 

gênero. 

Verificou-se que 

nesta pesquisa a 

totalidade dos casos 

foi de violência 

intrafamiliar e a 

reincidência mais 

frequente foi a 

negligência, tendo 

com principal 

agressora a mãe. A 

violência sexual 

aparece mais entre 

as meninas, com 

casos reincidentes no 

mesmo tipo ou com a 

negligência 

antecedendo. 

 

ROSA; 

LIRA, 

2012. 

Quatro famílias, 

com a participação 

de 13 pessoas, 

sendo seis homens 

e sete mulheres. 

Compreender o 

processo de superação 

de famílias envolvidas 

em episódios de 

violência intrafamiliar, 

contra seus filhos. 

Explora opiniões de 

autores acerca da 

importância da rede de 

apoio social e afetivo, 

na superação da 

A violência ocorreu 

em cada família 

representando uma 

dificuldade para os 

participantes e uma 

tendência dos 

autores em não 

admitir o fato. A 

violência foi motivada 

na maioria das vezes 

como forma de 

punição e corrigir 
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violência, praticada por 

pais contra seus filhos. 

algum 

comportamento, isso 

esteve presente nas 

falas dos 

entrevistados. 

CARINHA

NHA; 

PENNA, 

2012 

11 adolescentes, 

com idades entre 

13 e 17 anos. 

Compreender a 

vivência da violência 

na ótica das 

adolescentes acolhidas 

em instituições de 

abrigamento 

As adolescentes, de 

modo geral, 

identificaram 

claramente a 

natureza dos atos de 

violência que 

existem: física 

(bater), psicológica 

(tratar mal) e sexual 

(abuso sexual). 

Contudo, mais da 

metade das 

adolescentes 

entrevistadas teve 

dificuldade em 

assumir a vivência de 

situações de 

violência. 

ADAS 

SALIBA 

GARBIN et 

al., 2012. 

180 adolescentes 

do gênero feminino 

e 192 do gênero 

masculino. A idade 

deles variou entre 

14 e 17 anos. 

Evidenciar a 

prevalência de 

situações de violência 

intrafamiliar 

experimentadas por 

adolescentes, durante 

a infância. 

O artigo mostrou nos 

seus resultados que 

do total de 372 

adolescentes, 72,3% 

(269) relataram sofrer 

pelo menos um tipo 

de violência durante 
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a infância. Notou- se 

que a violência 

emocional foi mais 

prevalente que as 

demais nos graus 

leve (28,7%) e 

moderado (9,2%); e 

os adolescentes do 

gênero masculino 

sofreram mais 

violências do que os 

do gênero feminino, 

com exceção dos 

tipos “sexual” e 

“emocional”. 

MATIAS; 

NASCIME

NTO; 

ALCHIERI, 

2013. 

54 profissionais de 

saúde das 06 (seis) 

ESF compostos por 

03 profissionais 

médicos, 06 

enfermeiros, 05 

técnicos de 

enfermagem, 05 

Auxiliares de 

Consultório de 

dentista (ACD) e 33 

Agentes 

Comunitários de 

Saúde ACS. 

 

Refletir sobre as ações 

de saúde das 

Estratégias de Saúde 

da Família (ESF) no 

Município de Pau dos 

Ferros/RN, quanto à 

identificação, à 

prevenção e à 

intervenção na 

violência intrafamiliar 

contra crianças e 

adolescentes. 

Existe uma 

dificuldade dos 

profissionais de 

saúde identificarem a 

violência intrafamiliar 

e quando 

reconhecem não 

notificam, muitas 

vezes por descuido 

ou por não conhecer 

o protocolo para isso. 

E as consequências 

da violência como 

baixa autoestima, 

agressividade, 
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hostilidade, 

empobrecimento das 

habilidades. 

 

MACHADO 

et al., 

2014. 

25 profissionais: 

enfermeiros, 

técnicos de 

enfermagem e 

agentes 

comunitários de 

saúde. 

Conhecer os tipos de 

violência intrafamiliar 

identificados pelos 

profissionais das 

equipes da (ESF) e 

descrever as 

estratégias de 

intervenção 

implementadas pelos 

profissionais das 

equipes de saúde da 

família (ESF) nas 

situações de violência. 

Foi apontado no 

resultado desta 

pesquisa que os 

discursos dos 

profissionais das 

equipes da ESF 

retrataram a 

negligência contra a 

criança, 

principalmente 

envolvendo a falta de 

cuidado e 

acompanhamento 

infantil; 

manifestações da 

violência física e 

psicológica contra a 

criança, como o 

espancamento e a 

ameaça; violência 

psicológica contra a 

criança no contexto 

intrafamiliar, ao 

destacarem a perda 

do controle 
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emocional da mãe e 

a agressão verbal. 

COSTA et 

al., 2015. 

15 profissionais de 

nível superior que 

atuam em USF. 

Nove enfermeiros, 

quatro dentistas e 

dois médicos. 

Destes, dois eram 

do sexo masculino. 

Investigar as 

concepções e práticas 

dos profissionais de 

saúde acerca da 

violência intrafamiliar 

contra crianças e 

adolescentes. 

Apontou a não 

identificação de 

alguns tipos de 

violência intrafamiliar 

pelos profissionais de 

saúde e familiares, 

sendo percebida 

pelos profissionais 

apenas a agressão 

física, por deixar 

algumas marcas e 

ser mais explicita. 

Trouxe também que 

a violência pode ter 

algumas 

consequências no 

desenvolvimento 

emocional 

comprometendo o 

bem-estar e o 

desempenho 

psicossocial das 

crianças e 

adolescentes. 

SCHEK et 

al., 2016. 

15 profissionais 

entre eles seis 

enfermeiros, dois 

médicos e dois 

Identificar, com base 

no discurso dos 

profissionais, suas 

concepções a respeito 

Os profissionais 

deste estudo 

reconheçam a 

violência intrafamiliar 
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Agentes 

Comunitários de 

Saúde, dois 

Conselheiros 

Tutelares, dois 

psicólogos e uma 

Assistente Social, 

14 eram do sexo 

feminino e um do 

sexo masculino, 

com média de 

idade de 46 anos. 

da violência 

intrafamiliar contra 

crianças e 

adolescentes. 

contra crianças e 

adolescentes como 

um problema capaz 

de comprometer a 

saúde e o 

desenvolvimento das 

vítimas, mas muitas 

vezes deixam de 

notificar a violência 

por ser um problema 

privado das famílias, 

as quais podem 

determinar a forma 

como querem lidar 

com o problema 

MAGALHÃ

ES et al., 

2017. 

Oito adolescentes, 

sendo cinco 

meninas e três 

meninos, com 

idades entre 12 e 

18 anos. 

Desvelar a violência 

intrafamiliar vivenciada 

por adolescentes e 

identificar se estas(es) 

se reconhecem em tal 

situação. 

Foram evidenciadas 

algumas falas dos 

adolescentes que 

nos remete para uma 

infância e 

adolescência 

marcada por 

privações econômica 

e de afeto, rejeição, 

culpabilização, 

ofensas, 

humilhações, 

agressões físicas. 

Essa realidade 

compromete a 
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integridade física; 

desencadeia 

adoecimento mental, 

expresso pelo 

sentimento de 

tristeza, pelo 

isolamento social, 

pela autolesão e pelo 

pensamento suicida; 

interfere no 

desempenho escolar 

e vulnerabiliza as (os) 

adolescentes para o 

uso de bebida 

alcoólica. E existe 

uma dificuldade dos 

adolescentes 

identificarem alguns 

tipos de violência. 

MAIA et al., 

2017. 

658 jovens, com 

idades entre 13 e 

24 anos, sendo 

55,6% meninas e 

35,0% meninos. 

Identificar a exposição 

à violência contra 

adolescentes e jovens 

no contexto familiar, 

caracterizando os 

principais autores e 

tipos de violência 

Os resultados 

mostraram altos 

percentuais de 

violência física e 

psicológica, 

indicando que a 

exposição à violência 

é real no contexto 

familiar desses 

jovens. A mãe e o pai 

apareceram como os 
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principais agressores 

nas situações da 

violência física, 

apontando a mãe 

como a principal 

perpetradora da 

violência intrafamiliar. 

MAGALHÃ

ES et al., 

2017. 

 

Oito adolescentes, 

cinco meninas e 

três meninos, com 

idades entre 12 e 

18 anos. 

Desvelar as 

expressões da 

violência vivenciadas 

por adolescentes. 

O artigo mostrou que 

as adolescentes 

conviviam em um 

contexto marcado por 

alguns tipos de 

violência como a 

negligência, 

abandono, violência 

moral, psicológica e 

física, perpetradas 

por pais e mães. O 

estudo também nos 

alerta para a 

naturalização da 

violência intrafamiliar, 

socialmente 

arraigada na crença 

da educação dos 

filhos a partir de 

medidas punitivas e 

coercitivas, mais 

comumente por meio 
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de castigos e 

agressões físicas. 

Nota. Elaborado pelos próprios autores com recursos próprios da pesquisa. 

 

Resultados e Discussão 

De acordo com a leitura e análise das pesquisas encontradas, os temas que mais se 

destacaram nas discussões dos artigos serão apresentados a seguir como eixos temáticos: 1) 

principais autores da violência; 2) uso da violência como forma de educar; e 3) compreensão da 

violência pelos profissionais de saúde. 

O gráfico a seguir mostra, de forma quantitativa, os temas que mais se destacaram nos artigos. 

 

 

Figura 2. Principais temas encontrados nos artigos 

 

Principais autores da violência 

 A família é o primeiro sistema a prover os cuidados essenciais para o desenvolvimento das 

crianças e adolescentes, no entanto se observa que pessoas que possuem laços familiares, conjugais, 

de parentesco ou algum vínculo afetivo, como pai, mãe, madrastas, irmãos, primos, tios e avós podem 

cometer algum tipo de violência (Machado et al., 2014; Moreira & Souza, 2012; Maia et al., 2017;  Antoni 

& Koller, 2010).  

Mesmo sendo observado que a violência intrafamiliar pode ser cometida por algum dos 

membros da família, foi apontada a mãe como a principal autora, principalmente na violência física, 

psicológica e na negligência (Zuma, 2004; Rocha & Moraes, 2011; Franzin, Franzin, & Moysés, 2012; 

Assis & Deslandes, 2006; Fonseca et al., 2012). Foram usados como instrumentos da violência física 

EIXOS TEMÁTICOS

PRINCIPAIS AUTORES

VIOLÊNCIA COMO
FORMA DE EDUCAR

COMPREENSÃO DA
VIOLÊNCIA
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cintos, sandália, tamanco e vassouras; na violência psicológica, insulto, desprezo, crítica ou ameaças 

de abandono; e em relação à negligência, foi apontado a falta de cuidados básicos como educação, 

saúde, nutrição (Machado et al., 2014). Mesmo que a figura materna seja apontada como a principal 

autora, não descarta a possibilidade de a violência intrafamiliar ser cometida por outros membros da 

família. 

É importante pensar de forma crítica nos motivos pelos quais a mãe aparece como a principal 

autora, tendo em vista a decorrência de uma maior interação, convivência com os filhos e a rotina 

doméstica culturalmente atribuída às mulheres (Assis & Deslandes, 2006; Rocha & Moraes, 2011; 

Fonseca et al., 2012). E pelas novas configurações familiares, por exemplo, as famílias monoparentais 

femininas, sendo a mulher a principal responsável pela organização familiar, educação e sustento dos 

filhos, podendo causar maiores níveis de estresse e assim ter algumas atitudes violentas (Maia et al., 

2017; Scheck, 2016).  

 

Uso da violência como forma de educar 

Os autores da violência muitas vezes buscam criar os seus filhos de forma severa, no mesmo 

padrão que foi criado na sua infância, em que havia altos níveis de exigência. Os filhos provavelmente 

repetirão esse mesmo padrão, continuando com o ciclo da violência (De Antoni, Teodoro, & Koller, 

2009; Rocha et al., 2010; Rocha & Moraes, 2011; Antoni & Koller, 2010).  

A violência cometida contra crianças e adolescentes muitas das vezes são justificadas 

culturalmente como forma de educar, solução de conflito e punição de um comportamento que seja 

considerado inadequado para aquela família (Rocha & Moraes, 2011; Brasil, 2010; Rosa & Lira, 2012; 

Nascimento Rocha, 2011; Fonseca et al., 2012, Magalhães et al., 2017; Carinhanha & Penna, 2012; 

Antoni & Koller, 2010). Por conta dessas justificativas, algumas crianças e adolescentes consideram 

que são merecedores desses atos violentos cometidos pelos pais por terem feito algo de errado, não 

realizar atividades domésticas e escolares, não terem limites, serem rebeldes e terem mau 

desempenho na escola (Assis & Deslandes, 2006; Rocha & Moraes, 2011). Em alguns estudos, 

adolescentes relataram que “apanhar é normal” e que “família que não tem briga não é família” (De 

Antoni & Koller, 2000).  

Diante disso, percebe-se que existe uma dificuldade de os pais e filhos identificarem o uso das 

agressões como violência justamente por ser algo que já está naturalizado e por ser um modelo 
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transmitido por longas gerações como uma prática educativa, agindo da mesma forma que seus pais 

agiam, criando os filhos com rigidez e punição física (Carinhanha & Penna, 2012). Como mostra a fala 

de um pai no estudo de Antoni e Koller (2010), “Os pais têm que bater com um pedaço de pau, ferro, o 

que tiver na mão. Podem bater em qualquer parte do corpo, inclusive na cabeça. O objetivo principal é 

machucar, a criança aprenderá que não deve repetir o comportamento”. Em outro estudo feito por 

Rocha e Moraes (2011), foi apontado que praticamente uma em cada cinco crianças é vítima de maus-

tratos físicos graves, como espancamentos, queimaduras e ameaças com faca ou arma, como forma 

de corrigir um determinado comportamento (Rocha & Moraes, 2011).  

Esse tipo de prática educativa utilizada está baseada no estilo parental autoritário e negligente, 

em que são permitidos métodos coercitivos na resolução de conflitos e não há responsividade. Essa 

prática pode deixar algumas consequências com efeitos imediatos como hematomas e contusões por 

conta das agressões físicas; fracasso acadêmico, dificuldades de aprendizagem, sentimentos de medo, 

raiva, culpa e outros no decorrer da vida, como ansiedade, depressão, ideação suicida, reprodução de 

atos violentos, isolamento social, transtornos psiquiátricos, doenças somáticas, entre outros (Scheck, 

2016; Moreira & Souza, 2012; Brasil, 2010). É importante evidenciar que, na violência psicológica, os 

danos acontecem de maneira lenta e silenciosa, pois é mais difícil de identificar esse tipo de violência 

(Day et al., 2003). 

 

Compreensão da violência pelos profissionais de saúde 

Por meio da leitura dos artigos, foi observado que existe uma dificuldade de os profissionais de 

saúde identificarem os sinais de violência; primeiro, por falta de conhecimento dos tipos de violência, 

muitas vezes, os profissionais que se defrontam com o problema não estão preparados para 

reconhecê-lo, sentindo-se inseguros para lidar com esse tipo de situação; e segundo, por ficarem mais 

atentos aos sinais físicos e identificarem apenas a violência mais explícita: a física (Schek et al., 2016; 

Costa et al., 2015; Cocco et al., 2010; Matias et al., 2013; Ramos & Silva 2011).  

A negligência, que é um tipo de violência intrafamiliar, foi vista pelos profissionais como uma 

forma de descuido por parte da família, e não como uma forma de violência. Os profissionais precisam 

ficar atentos aos sinais além das palavras, observando as expressões e os gestos manifestados pelas 

crianças e pelos adolescentes (Brasil, 2010; Costa et al., 2015). 



Análise da Violência Intrafamiliar Contra Crianças e Adolescentes: Revisão Sistemática de Literatura – Reynara Luciane Tanan dos Santos e Thayssa Cristina Conceição Cortes 

 

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 9(1), novembro 2020 

159 

Existe uma ficha de notificação/investigação individual de violência doméstica, sexual e/ou 

outras violências lançada pelo Ministério da Saúde, que possibilita a notificação dos diversos tipos de 

violência (Brasil, 2012). Mas foi visto que alguns profissionais de Estratégia Saúde da Família (ESF) 

desconhecem essa ficha (Costa et al., 2015). Esse documento mostra o aumento da violência, o dado 

epidemiológico do problema, como também permite desenvolver políticas públicas voltadas para a 

prevenção dos casos de violências (Costa et al., 2015). Foi percebido também que alguns profissionais 

têm receio em fazer a notificação, pois ficam com medo de sofrerem represálias por parte dos 

agressores (Saraiva et al., 2012;  Matias et al., 2013; Costa et al., 2015; Nascimento Rocha, 2011; 

Ramos & Silva, 2011). 

É importante que essa temática seja apresentada aos profissionais desde a formação 

acadêmica, pois assim terão conhecimento para identificar todos os tipos de violência e como agir 

diante de tal situação (Costa et al., 2015; Matias et al., 2013; Magalhães et al., 2017; Ramos & Silva, 

2011). 

 

Considerações Finais 

Durante o processo de busca por artigos, houve uma dificuldade para encontrar produções 

empíricas necessárias para a pesquisa na área da Psicologia, obtendo destaque, nos últimos 10 anos, 

produções no campo da Enfermagem por esta assumir uma função nas unidades de saúde da família 

e estar mais próxima à comunidade, possibilitando, assim, identificar a violência; mas o que se mostrou 

nos artigos foi a dificuldade de os profissionais perceberem algum tipo de violência intrafamiliar, sendo 

reconhecida por alguns a violência física por estar mais explícita.  

  Outro fator relevante encontrado nos artigos foi o uso da violência física como algo naturalizado, 

pois se notou que ainda existe uma crença familiar de que a prática coercitiva pode ser usada como 

uma forma de educar e punir. Dessa forma, entende-se que se torna delicado falar sobre esse assunto, 

pois se deve levar em consideração o significado que cada família tem em relação à violência, muitas 

vezes aprendida também como uma forma de cuidado e amor. Ao analisar a negligência como 

violência, temos que observar a situação econômica que a família vive. 

Diante desses fatores mencionados, os profissionais da saúde – incluindo a Psicologia – 

precisam estar atentos a essas questões, ampliando o olhar para além da violência, buscando entender 

o processo a qual levou esse ato. Faz-se importante que haja mais pesquisas na área da Psicologia 
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que retratem como a violência intrafamiliar pode afetar as crianças e os adolescentes, já que essa 

estuda o campo psíquico, comportamental e as relações humanas, tendo, como compromisso, a 

promoção de saúde e, também, levar informações para as famílias e profissionais sobre a violência 

intrafamiliar. 
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Resumo 

O objetivo desta pesquisa foi verificar a existência de abuso físico, psicológico e sexual e 

identificar as vítimas e abusadores intrafamiliares ao longo de três gerações: atual (companheiros e 

filhos), dos pais e irmãos e dos avós paternos e maternos de mulheres dependentes e não dependentes 

de álcool a partir de seus relatos. Por meio da comparação do genograma, avaliou-se a presença de 

violência em 30 famílias de mulheres alcoolistas e 32 famílias controles. Observou-se que as mulheres 

alcoolistas pertenciam a famílias nas quais existia mais violência psicológica, física e/ou sexual e 

também se envolveram mais com parceiros psicologicamente violentos. Os resultados sugerem 

associação entre as famílias de mulheres alcoolistas com os tipos de violência estudados não só na 

sua geração atual como em gerações anteriores. As alcoolistas participavam dessa violência não só 

como vítimas, mas também como perpetradoras dela.  

Palavras-Chave: alcoolismo; mulheres; violência doméstica; relação entre gerações. 
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This study had the aim of verifying the existence of physical, psychological and sexual abuse 

and identifies the victims and the abusers within families, across three generations: present (partners 

and children), parents and siblings and paternal and maternal grandmothers of women with and without 

alcohol dependence, from their own reports. The presence of physical, psychological and/or sexual 

violence was compared through the analysis of the genograms, of thirty families of alcoholic women and 

thirty-two control families. It was observed that the alcoholic women belonged to families that suffered 

more psychological, physical and/or sexual violence, and also had greater involvement with 

psychological violent partners. The results suggest an association between the family of women 

alcoholics and the types of violence studied not only in present generation but also in generations before 

that. The alcoholic women were both the victims and the perpetrators of the violence. 

Keywords:  alcoholism; women; domestic violence; intergenerational relations. 

 

Introdução 

A violência contra a mulher pode ser basicamente de três tipos: física, sexual e psicológica, 

sendo que frequentemente esses três tipos são encontrados juntos. Embora possam ser cometidos por 

pessoas íntimas ou desconhecidos, chama a atenção que, na maioria das vezes, as mulheres sofrem 

atos violentos perpetrados por familiares, parceiros ou ex-parceiros, o que sugere a relação entre 

violência e relações de afetividade (Schraiber, D’ Oliveira, Falcão, & Figueiredo, 2005; Silva, Coelho, & 

Caponi, 2007; Mota, Vasconcelos, & Assis, 2008). Além disso, sabe-se que violência e álcool são duas 

temáticas que se entrelaçam e, uma das maneiras de tentar entender esse fenômeno é estudando a 

transmissão transgeracional, ou seja, como uma família vivencia a violência e o abuso de álcool ao 

longo das gerações e acaba por transmitir essa vivência no dia a dia para todos os membros da família.  

O enfoque transgeracional preocupa-se com acontecimentos passados que influenciam o 

desenvolvimento de uma família e vai além de afirmar que o passado influencia o presente e passa a 

especificar o caminho ao longo do qual os processos emocionais são transmitidos por meio das 

gerações. Um bom desenvolvimento familiar existe quando os membros da família são diferenciados, 

a ansiedade é baixa e os parceiros têm um bom envolvimento emocional com suas famílias de origem. 

Muitas pessoas que possuem problemas de relacionamento familiar acreditam que, ao saírem de casa, 

estão deixando os conflitos para trás. Porém, todos esses assuntos não encerrados são observados 

nas relações posteriores, ou seja, a maioria das pessoas não consegue evitar a recorrência desses 
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conflitos em novos relacionamentos, o que pode fazer com que essas características sejam 

perpetuadas ao longo das gerações (Bowen, 1978; Nichols & Schwartz, 2007). Boszormenyi-Nagy e 

Spark (2003) relatam que, em algumas famílias, pode-se facilmente reconhecer alguns temas que se 

repetem nas gerações por meio da repetição dos rituais familiares, mantidos ao longo dos anos de 

forma consciente ou inconsciente. Os membros do sistema tendem a repetir esse aprendizado, mesmo 

quando esses comportamentos podm ser considerados destrutivos. 

Dentre os temas que se repetem em diferentes gerações, o consumo de álcool merece ser 

considerado. Segundo Steinglass, Bennet, Steven e Reiss (2001), as consequências da incorporação 

do alcoolismo como tema de vida nas famílias são muitas. Problemas decorrentes do uso de álcool 

provocam efeitos em vários níveis cognitivos, como, por exemplo, a linguagem e a memória, refletindo 

na forma de comunicação da família, que acaba desenvolvendo formas não verbais de comunicação, 

nem sempre saudáveis e facilmente passadas de geração para geração. Como a identidade de uma 

família representa, na maioria das vezes, valores e crenças herdadas de gerações anteriores, o 

alcoolismo tem a capacidade de se converter em um problema central nessa identidade familiar e 

passar a ser um princípio organizador para todos os tipos de condutas na família em questão (Muniz, 

Xavier, & Santana, 2019; Tucci & Oliveira, 2019).  

Uma característica comum às famílias com problemas com álcool é o fato de muitas vezes os 

seus membros não correlacionarem os problemas diários com o uso de álcool. Esses problemas podem 

ser diversos, variando de problemas conjugais, falta de comunicação e regras, negligência com os 

filhos, entre outros. Uma possível explicação para essa situação parece ser a grande tolerância ao uso 

da substância que os familiares de alcoolistas e usuários de drogas acabam desenvolvendo ao longo 

do tempo, o que faz com que a substância passe a integrar a vida diária dessas famílias, tornando-se 

um tema que pode ser identificado ao longo de várias gerações (Guimarães, 2010; Takahara, Furino, 

Marques, Zerbetto, & Furino, 2017). 

Esse mesmo processo do não reconhecimento de determinados padrões negativos do álcool 

na vida cotidiana também se observa em famílias nas quais existe violência. Nas famílias com histórico 

de violência, existem regras tácitas ou normas implícitas, como por exemplo, o homem deve ter o poder 

de decisão na vida diária da família, a mulher deve ser submissa a tais decisões, que são sustentadas 

por meio do discurso do abusador, da pessoa que sofre a violência e das pessoas de fora da família 
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que convivem com a mesma. Essas regras não são questionadas, o que faz com que tenham um forte 

impacto no sistema familiar como um todo (Rabello & Caldas Junior, 2007).  

Na violência familiar, produzem-se circuitos de repetição de padrões de interação nos quais 

participam pelo menos três diferentes instâncias: o abusador, a pessoa abusada e o contexto reforçador 

(nessas famílias, o contexto reforçador é a aceitação e a vivência da violência como parte da vida 

cotidiana). Cada uma dessas instâncias possui uma lógica de pensar e agir que muitas vezes contribui 

para a negação dos atos violentos na família. Para o abusador, os componentes mais frequentes dessa 

lógica são: sente-se vítima de algo que seu companheiro faz; não é empático com os outros membros 

da família; supõe que são os outros, principalmente a pessoa abusada, que devem se conter; acha que 

se encontra em uma posição hierárquica superior etc. Coerentemente a essas ideias age gritando, 

humilhando, batendo, não percebendo sua conduta como violenta. Consequentemente, a violência 

passa a ser vista como natural nesse ambiente. Já para a pessoa abusada, os componentes que 

estabelecem uma lógica para a violência, impedindo-a de percebê-la são outros: não se vê como 

importante nas suas relações; tem baixa autoestima; desconhece seus direitos; acredita que o 

abusador é dono do saber etc. A partir dessa lógica, conduz-se de forma a sustentar, apoiar e cuidar 

do abusador (Ravazzola, 2005). Schraiber, D’Oliveira, Couto, Hanada, Kiss, Durand, Puccia e Andrade 

(2007) revelaram que mulheres violentadas possuem uma baixa percepção da violência, não 

reconhecendo muitos maus-tratos vividos como atos violentos. Como consequência, os filhos vivem e 

aprendem que a violência faz parte de uma rotina aceitável, levando-os a repetir esse mesmo padrão 

quando adultos em suas próprias famílias (Ravazzola, 2005). 

Vários estudos que analisam a repetição de comportamentos ao longo das gerações por meio 

do aprendizado e imitação têm apontado certas condições como fatores de risco para a repetição de 

interações violentas nas famílias (Ribeiro & Bareicha, 2008). Uma dessas condições é o alcoolismo. A 

relação entre uso/abuso de álcool e as diferentes formas de violência tem sido objeto de muitos estudos 

em todas as partes do mundo. Foran e O’Leary (2008) identificaram, entre 1980 e 2006, 975 estudos 

que associavam álcool e violência doméstica. No entanto, vale ressaltar que a grande maioria desses 

estudos avalia a população masculina e somente oito eram relacionados às mulheres como 

perpetradoras da violência. Concluíram que há claras indicações de que o álcool está relacionado à 

perpetração da violência doméstica, seja entre homens, seja entre mulheres, embora neste último caso, 

a associação seja menor.  
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No que diz respeito às mulheres, o primeiro ponto a considerar é a carência de estudos com 

essa população (Hochgraf & Brasiliano, 2010; Brasiliano, Kachani, Carezzato, & Hochgraf, 2020). 

Alguns estudos brasileiros verificaram que o álcool está intimamente associado à violência doméstica.  

Fonseca, Galduróz, Tondowski e Noto (2009) realizaram levantamento mais de 200 mil habitantes que 

abarcou 7.939 lares. Foram relatados casos de violência doméstica em 2.661 lares (33,5%). Em mais 

da metade dos casos (17,1%), o agressor estava sob a influência de álcool, era do sexo masculino 

(quase 90%) e as vítimas eram as parceiras (33,9%) e os filhos (18,2%). No estudo de Zaleski, Pinsky, 

Laranjeira Ramisetty-Mikler e Caetano (2010), foi pesquisado o uso de álcool tanto do agressor, quanto 

da vítima. Os autores verificaram que as mulheres relataram uma taxa significativamente mais alta de 

qualquer tipo de violência (perpetração, vitimização e mútua) por parceiro íntimo que os homens. 

Aproximadamente quatro em cada 10 homens (cerca de 40%) relataram consumo de álcool durante a 

agressão e uma em cada 10 mulheres (cerca de 10%). Quando a pergunta foi invertida, quase a metade 

das mulheres (cerca de 45%) e um terço dos homens (cerca de 30%) relataram que o parceiro bebeu 

durante o episódio de violência.  

Com amostras menores, outros estudos chegaram a resultados semelhantes. Rabello e Caldas 

Junior (2007), estudando 260 mulheres, divididas entre agredidas e não agredidas, verificaram que o 

risco de violência física contra a mulher era seis vezes maior em famílias que consumiam álcool de 

maneira abusiva e regular, ou seja, já apresentavam algum prejuízo na vida em função do álcool 

comparativamente às que não usavam. Leite, Luis, Amorim, Maciel e Gigante (2019) destacam que 

homens que foram considerados controladores e que ingeriam bebida alcoólica estiveram associados 

a maior perpetração de violência psicológica e física. 

 Sendo assim, esta pesquisa teve por objetivos verificar a existência de abuso físico, psicológico e 

sexual e identificar quem são os abusadores intrafamiliares ao longo de três gerações: geração atual, 

dos pais e irmãos e geração dos avós paternos e maternos, de mulheres dependentes e não 

dependentes de álcool a partir de seus próprios relatos. 

 

Método 

Esta pesquisa foi realizada com uma amostra de 62 mulheres divididas em dois grupos: 

alcoolista e controle. O grupo Alcoolista constituiu-se de 30 mulheres dependentes de álcool 

diagnosticadas segundo o DSM V (APA, 2014), com idades entre 25 e 59 anos, que não estavam 
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fazendo uso de outras drogas nos últimos cinco anos, exceto nicotina e cafeína; estavam abstinentes 

há pelo menos 15 dias e não participavam de terapia familiar ou outro tipo de intervenção que 

abordasse diretamente o tema família. Todas as alcoolistas estavam em tratamento no Programa da 

Mulher Dependente Química, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (PROMUD-IPq/HC FMUSP). O Hospital das Clínicas é um 

hospital público universitário que oferece assistência gratuita e atende preferencialmente a população 

de baixa renda. O grupo controle constituiu-se de 32 mulheres não alcoolistas recrutadas no Hospital 

de Clínicas de Curitiba – Departamento de Tocoginecologia, que possui características semelhantes 

ao HC FMUSP.    

A homogeneidade dos grupos para comparação foi feita pela idade das participantes. Após já 

ter sido coletada a maioria dos dados das pacientes alcoolistas (n=28), ficou estabelecido que as 

mulheres do grupo controle deveriam ter entre 30 e 59 anos, não ter nenhum diagnóstico psiquiátrico, 

não estar tomando nenhuma medicação psicoativa e não possuir nenhum quadro de abuso ou 

dependência de substância psicoativa – exceto nicotina e cafeína. As outras características 

sociodemográficas entraram como variáveis de comparação. 

Como instrumento da pesquisa foi escolhido o genograma, já que esse permite a compreensão 

das três gerações que se pretendia abordar, o que caracteriza, então, este estudo como quantitativo 

transversal. Um dos primeiros instrumentos padronizados para a avaliação familiar, proposto por Bowen 

(1978), o genograma é uma representação gráfica transgeracional da família, que deve sempre ser 

acompanhado de uma entrevista, que dura em média 50 minutos. Deve-se abordar pelo menos três 

gerações com o paciente ou com toda a família (Carter & McGoldrick, 2001).  

 As perguntas selecionadas para a entrevista semiestruturada do genograma usualmente dependem do 

objetivo do pesquisador. Neste estudo, as mesmas perguntas foram repetidas para os três níveis de 

gerações estudados: companheiro e filhos, pais e avós paternos e maternos, reformuladas de acordo 

com a necessidade, mantendo-se sempre o mesmo tema e foco. 

  As perguntas foram baseadas na literatura pré-existente sobre violência que considera: 

violência física todo dano, ou tentativa de dano, causada por força física (tapas, empurrões, chutes 

etc.); violência psicológica, como toda ação ou omissão que tenha causado danos à autoestima, à 

identidade ou ao desenvolvimento da pessoa (humilhações, ameaças de agressão, privação de 

liberdade, impedimento ao trabalho, danos propositais ou ameaças a objetos ou pessoas queridas etc.) 
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e violência sexual, toda ação na qual uma pessoa, em situação de poder, obrigou outra à realização de 

práticas sexuais contra a vontade por meio da força física ou da influência psicológica, incluindo atos 

como toques e carícias não desejados, participação forçada em pornografia ou relações sexuais 

forçadas com ou sem penetração (Schraiber et al., 2005). Foram considerados atos violentos, todos 

aqueles em que o entrevistado forneceu uma descrição análoga à pré-estabelecida, 

independentemente de ele reconhecer a situação como violenta.  

  Para o abuso de álcool nas gerações anteriores, utilizou-se a seguinte questão guia, que foi 

formulada seguindo os critérios diagnósticos do DSM V (APA, 2014) para abuso de álcool: alguém na 

sua família faz uso de álcool a ponto de ter algum prejuízo na vida, como perda de emprego, 

agressividade, doenças físicas, brigas familiares? 

  Com relação aos aspectos éticos, obteve-se primeiramente a autorização do PROMUD e do 

Departamento de Tocoginecologia. Todas as participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido. Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

(CAPPesq) da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (CEP 1291/06). 

A análise dos dados foi feita com o pacote estatístico Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) for Windows versão 14.0. Inicialmente foi utilizada a estatística descritiva para avaliar a 

frequência, média e desvio-padrão das variáveis de interesse. As comparações das médias da variável 

“Idade” foram realizadas por meio do teste-t para amostras independentes. Para as variáveis 

qualitativas, foi empregado o teste Qui-quadrado quando os requisitos necessários para a aplicação do 

teste foram satisfeitos. Nos casos em que as suposições não foram atendidas, foi utilizado o Teste 

Exato de Fisher. 

 

Resultados 

As 62 participantes foram divididas em dois grupos: alcoolista (48,4% - n=30) e controle (51,6% 

- n=32). Com relação aos dados sociodemográficos, nota-se que existe diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos alcoolista e controle para as médias da variável “Idade” (p=0,030). As 

pacientes do grupo alcoolista eram, em média, mais velhas que as do grupo controle. Com relação à 

escolaridade, também foi encontrada diferença estatística (p=0,003), sendo que a maioria das 

pacientes no grupo alcoolista possuía ensino superior (40% - n=12), enquanto, no controle, a maioria 
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possuía ensino fundamental (62,5% - n=20). Os dois grupos também diferiram com relação ao estado 

civil (p=0,001). Todas as mulheres do grupo controle tinham companheiro (100% - n=32), para 73,3% 

(n=22) do grupo de alcoolistas. Já com relação à maternidade (p=0,029), notou-se maior proporção de 

participantes com filhos (93,8% - n=30) no grupo controle que entre as alcoolistas (73,3% - n=22). 

Com relação ao abuso físico sofrido pelas participantes, este foi mais frequente no grupo das 

alcoolistas (63,3% - n=19) que no grupo controle (40,6% n=13). Essa diferença, embora aponte para 

uma tendência (p=0,074), não é estatisticamente significativa. Já ao considerar a existência de abuso 

físico na mãe, observou-se maior proporção nas mães das alcoolistas (p=0,016) (Tabela 1). Nenhuma 

diferença estatisticamente significativa foi detectada para as avós materna e paterna, isto é, os dois 

grupos responderam que não houve abuso físico para as avós. Vale ressaltar que 10% (n=3) e 25% 

(n=8) das participantes não sabiam responder à pergunta para avós maternas no grupo alcoolista e 

controle, respectivamente. Não sabiam responder para a avó paterna 13,3% (n=14) das alcoolistas e 

31,25% (n=10) das controles.  

Ao analisar a história de abuso psicológico sofrido pelas participantes, notou-se que existe 

maior proporção no grupo das alcoolistas (p=0,014). O mesmo padrão ocorreu para a geração da 

família de origem, ou seja, na mãe da paciente do grupo de alcoolistas, observou-se maior proporção 

de abuso psicológico (p=0,036) (Tabela 1). Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa 

para as avós materna e paterna das participantes, sendo que 13,33% (n=4) e 31,25% (n=10) não 

sabiam responder à pergunta para avós maternas no grupo alcoolista e controle, respectivamente. Não 

sabiam responder para a avó paterna 46,6% (n=14) das alcoolistas e 40,62% (n=13) das controles. 

Notou-se que, nessa variável, o grupo das alcoolistas sabia mais, em comparação ao grupo controle, 

sobre as avós maternas. Já com relação à avó paterna, esse dado se inverteu sugerindo que o 

conhecimento da história de abuso psicológico das mulheres alcoolistas é maior sobre o lado materno 

da família.  

Observou-se que houve uma maior proporção nas alcoolistas de abuso sexual (p=0,032) 

(Tabela 1) comparativamente às controles. O mesmo padrão repetiu-se na terceira geração para as 

avós maternas, que sofreram mais abuso sexual no grupo alcoolista (p=0,012) (Tabela 2). Vale ressaltar 

que essa diferença foi detectada no lado materno e não no paterno, já que nenhuma diferença 

estatisticamente significativa foi encontrada quando considerado abuso sexual da avó paterna 
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(p=0,829). Com relação ao abuso sexual na mãe, também não foi encontrada nenhuma diferença 

estatisticamente significativa (Tabela 1). 

 

Tabela 1 

Frequência e percentual de pacientes nos grupos Alcoolista e Controle segundo abuso físico, 

psicológico e sexual na paciente e em sua mãe

 

Tabela 2 

Frequência e percentual de pacientes nos grupos Alcoolista e Controle segundo abuso sexual 

na avó materna 

 

      Variáveis 

Alcoolista 

N=30 

Controle 

N=32 p-valor ¹  

n (%) n (%) 

Abuso  

Físico 

Participante 
Sofreu 

Não Sofreu 

19 (63,3) 

11 (36,7) 

13 (40,6) 

19 (59,4) 
0,074 

Mãe 
Sofreu 

Não Sofreu 

13 (43,3) 

17 (56,7) 

5 (15,6) 

27 (84,4) 
0,016 

Abuso 

Psicológico 

Participante 
Sofreu 

Não Sofreu 

24 (80,0) 

6 (20,0) 

16 (50,0) 

16 (50,0) 
0,014 

Mãe 
Sofreu 

Não Sofreu 

13 (43,3) 

17 (56,7) 

6 (18,8) 

26 (81,3) 
0,036 

Abuso 

 Sexual 

Participante 
Sofreu 

Não Sofreu 

12 (40,0) 

18 (60,0) 

5 (15,6) 

27 (84,4) 
0,032 

Mãe 
Sofreu 

Não Sofreu 

1 (3,3) 

29 (96,7) 

1 (3,1) 

31 (96,9) 
1,000 

¹ Qui- quadrado    
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Foi analisada também a frequência e percentual do responsável pelo abuso físico, psicológico 

e sexual nas diferentes gerações. A Tabela 3 mostra em porcentagens (dado o número de categorias, 

não foi possível aplicar teste estatístico) que em ambos os grupos o maior “agressor” foi o cônjuge 

(26,3% - n=5 no grupo alcoolista e 53,9% - n=7 no grupo controle). Vale salientar a diferença existente 

nas porcentagens referentes à agressão perpetrada pela mãe: nas alcoolistas, é de 21,0% (n=4) contra 

apenas 7,7% (n=1) no grupo controle. A mãe também aparece como perpetradora junto ao 

companheiro somente no grupo das alcoolistas 21,0% (n=4).  Esses dados sugerem que as alcoolistas 

possuem mães mais violentas do que as mulheres do grupo controle.  

Na análise de quem foi o agressor mais frequente para a geração anterior, das mães das 

participantes, ficou evidenciado que em ambos os grupos o agressor mais frequente foi o cônjuge (pai 

da participante): 69,2% (n=9) no grupo alcoolista e 100,0% (n=5) no grupo controle. Vale ressaltar que, 

no grupo das alcoolistas, apareceram também como agressores o pai (avô da participante), 7,7% (n=1), 

e a mãe (avó da participante), 7,7% (n=1).   

 O principal responsável pelo abuso psicológico foi o cônjuge em ambos os grupos: 37,5% (n=9) para 

as alcoolistas e 56,3% (n=9) para o controle. Porém, no grupo controle, pai e cônjuge foram os 

segundos maiores abusadores, 18,8% (n=3), enquanto nas alcoolistas essa posição foi ocupada pela 

mãe 20,8% (n=5), sugerindo mais uma vez que as mulheres alcoolistas sofrem mais abuso de suas 

mães (Tabela 3).  

Já na análise das mães, o maior responsável pelo abuso psicológico foi novamente o cônjuge 

(pai da participante) para ambos os grupos: 76,9 % (n=10) das alcoolistas e 100% (n=6) dos controles. 

Salienta-se que, no grupo das alcoolistas, outros membros apareceram como agressores e incluíram 

 
 

 

Alcoolista 

N=30 

Controle 

N=32 p-valor ¹ 

n (%) n (%) 

Sim 27 (90,0) 20 (62,5) 
0,012 

Não  3 (10,0) 12 (37,5) 
¹ Qui-quadrado  
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não só o gênero masculino (pai), mas também as mães, no caso, as avós maternas das pacientes 

estudadas. 

Como o principal foco do estudo era a presença de violência intrafamiliar, com relação ao 

responsável pelo abuso sexual, procurou-se somente averiguar se o abusador era uma pessoa da 

família ou se foi uma experiência vivenciada fora do contexto familiar (Tabela 4). Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre as mulheres que sofreram abuso sexual por pessoas da família ou 

fora dela entre alcoolistas e controle (p=0,619).  
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Tabela 3 

Frequência e percentual de pacientes e suas mães nos grupos Alcoolista e Controle segundo 

abuso físico e psicológico segundo o responsável pelo abuso 

 

 

     Variáveis 

Alcoolista 

N=30 

Controle 

N=32 

n (%) n (%) 

Abuso  

Físico 

 

Participante 

 

Mãe 4(21,0)  1 (7,7) 
Pai 4 (21,0) 3 (23,0) 

Companheiro 5 (26,3) 7 (53,9) 
Mãe e pai 0 (0,0) 1 (7,7) 

Mãe e companheiro 4 (21,0) 0 (0,0) 
Pai e companheiro 2 (10,7) 1 (7,7) 

Mãe, pai e 
companheiro 0 (0,0)  0 (0,0)  

TOTAL 19 (100,0) 13 (100,0) 

Mãe 

Mãe 1 (7,7)  0 (0,0) 
Pai 1 (7,7)  0 (0,0)  

Companheiro 9 (69,2)  0 (0,0)  
Mãe e pai  0 (0,0)  5 (10,0)  

Mãe e companheiro 1 (7,7)  0 (0,0)  
Pai e companheiro 1 (7,7)  0 (0,0)  

Mãe, pai e 
companheiro 0 (0,0)  0 (0,0)  

TOTAL 13 (100,0) 5 (100,0) 

Abuso  

Psicológico 

Participante 

Mãe 5 (20,8) 2 (12,5)  
Pai 3 (12,5) 1 (6,3) 

Companheiro 9 (37,5) 9 (56,3) 
Mãe e pai  1 (4,2) 1 (6,3) 

Mãe e companheiro 3 (12,5) 0 (0,0) 
Pai e companheiro 2 (8,3) 3 (18,8) 

Mãe, pai e 
companheiro 1 (4,2) 0 (0,0) 

TOTAL 24 (100,0) 16 (100,0) 

Mãe 

Mãe 0 (0,0) 0 (0,0)  
Pai 1 (7,7) 0 (0,0) 

Companheiro 10 (76,9) 6 (100,0) 
Mãe e pai  0 (0,0) 0 (0,0) 

Mãe e companheiro 1 (7,7) 0 (0,0) 
Pai e companheiro 1 (7,7 0 (0,0 

Mãe, pai e 
companheiro 0 (0,0) 0 (0,0) 

TOTAL 13 (100,0) 6 (100,0) 
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Tabela 4 

Frequência e percentual das pacientes nos grupos Alcoolista e Controle que sofreram abuso 

sexual segundo o responsável pelo abuso 

 

 

Discussão 

Na análise da violência, os resultados da pesquisa apontaram uma maior prevalência de abuso 

psicológico, sexual e físico nas famílias de mulheres dependentes de álcool em comparação com as 

famílias de mulheres não alcoolistas. Esse dado é concordante com estudos anteriores, que apontaram 

que o uso abusivo de álcool e outras drogas por mulheres está fortemente vinculado à violência, 

estejam elas cometendo a violência ou sendo vítimas dela (Leite et al., 2019).  Além disso, deve-se 

considerar que o abuso sexual é muito mais frequente entre mulheres alcoolistas do que entre as 

mulheres da população geral (Massaro, Adesse, Laranjeira, Caetano, & Madruga, 2019).  

Em relação ao abuso físico, chama a atenção que os grupos tenham registrado taxas 

semelhantes, já que, de forma geral, a literatura aponta que, tal como as outras formas de violência, 

ele é muito mais frequente nas mulheres alcoolistas que na população geral, seja na infância, seja na 

idade adulta (Hill, Nielsen, & Angel, 2009). Duas hipóteses podem ser levantadas para explicar esse 

achado. A primeira está relacionada ao pequeno tamanho da amostra, que possivelmente limitou o 

poder estatístico das comparações. A segunda hipótese é baseada em alguns estudos que mostram 

que a agressão física seria menos prevalente nos casais quando a mulher é dependente de álcool. Na 

verdade, esses estudos apontam que o abuso de álcool da esposa seria uma consequência de 

repetidas situações de abuso físico, e não um precipitador dessas situações (Keller, El Sheikh, Keiley, 

& Liao, 2009).  

 
 

 Alcoolista Controle 
p-valor* 

n % n % 

Pessoa da Família 5 41,7 3 60,0 
0,619 

Pessoa fora da Família 7 58,3 2 40,0 

* Teste Exato de Fisher 
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Com relação ao abusador físico e psicológico, em ambos os grupos, o principal agressor para 

geração atual e das mães foi o cônjuge. Esse resultado não surpreende, já que investigações 

populacionais têm demonstrado que o companheiro é o mais comum perpetrador de violência contra a 

mulher (Zaleski et al., 2010).  

Para as alcoolistas, a maior prevalência de violência psicológica confirma achados anteriores 

que apontam que a mulher dependente de álcool parece ter, mais comumente, uma relação conjugal 

conflituosa, em que o cônjuge tende a ser menos paciente, aceita menos ou mesmo nega mais o 

problema (Vieira, Cortes, Padoin, Souza, De Paula, & Terra, 2014).  Tal como verificado neste estudo, 

em que as alcoolistas tinham significativamente menos companheiros que as mulheres do grupo 

controle, também o índice de separação entre elas é maior do que em mulheres não alcoolistas (Vieira, 

Pordeus, Ferreira, Moreira, Maia, & Saviolli, 2008).   

Parece ter contribuído também para a violência em geral nas situações domésticas o fato de 

que, neste estudo, cerca de um terço dos companheiros das alcoolistas (33,3% - n=10) também era 

dependente de álcool, contra somente menos de 10% para o grupo controle (9,4% - n=3). A violência 

conjugal é mais comum entre alcoolistas do que na população geral (Temple, Weston, Stuart, & 

Marshall, 2008). Tem sido comumente observado que mulheres alcoolistas, em sua maioria, tendem a 

ter companheiros também dependentes de substâncias psicoativas (Hochgraf & Brasiliano, 2010; 

Zaleski et al., 2010), o que parece aumentar as chances de ocorrência de violência entre o casal. 

Estudos apontam que, quando ambos os parceiros estão envolvidos com o uso de álcool, o risco de 

interações violentas parece ser somado e, mais importante, não é mediado pelo suporte social. Como 

demonstraram Golinelli, Longshore e Wenzel (2009), quando uma mulher usa álcool ou drogas, o 

suporte social perde seus efeitos protetores, seja porque ele não tem poder para lidar com as situações 

de violência, seja porque ele é insuficiente.   

Esse resultado também foi encontrado quando se avaliou a geração das mães das alcoolistas. 

Além de elas terem sofrido mais abuso físico e psicológico do que as mães de mulheres não alcoolistas, 

o principal abusador também foi o cônjuge, o que vai ao encontro com a literatura. O relacionamento 

de pais de usuários de drogas geralmente é insatisfatório, difícil e muito conflituoso (Stanton, 1979). 

Um dado importante encontrado neste estudo é que, no grupo das alcoolistas, o abusador mais 

frequente em seguida ao cônjuge é a mãe. Em contrapartida, no grupo das não alcoolistas, o segundo 

maior abusador é o pai, sendo que a mãe apareceu somente em terceiro lugar. Esse resultado sugere 
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que, com relação ao abuso físico, a transmissão transgeracional desse comportamento em mulheres 

ocorre pelo lado feminino da família. Essas mulheres relatam possuir um vínculo mais afetivo com o 

pai, enquanto as interações com a mãe são descritas como conflitivas e violentas.  

O que se observa nas famílias de homens dependentes de álcool e drogas é que geralmente 

existe uma mãe superprotetora, apegada e permissiva com o dependente, enquanto o pai, que também 

bebe demasiadamente, é visto como distante, desapegado e ausente (Stanton, 1979; Costa & Pereira, 

2003). Para as mulheres, esse padrão ainda é pouco estudado, porém se relata que o progenitor que 

é apegado e superprotetor tende a ser o pai, enquanto a mãe é ausente (Steinglass et al., 2001; 

Guimarães, 2010). Em consonância com essas observações, Suchman, McMahon, Zhang, Mayes e 

Luthar (2006), ao estudarem a relação entre mãe e filha em mulheres alcoolistas, indicaram que 

aquelas que percebiam a própria mãe como não cuidadora e intrusiva tinham mais chance de 

desenvolver alcoolismo. Além disso, como consequência do consumo de álcool, perdiam com mais 

frequência a guarda de seus próprios filhos.  

Os dados sobre quem foi o principal abusador para as participantes do estudo parecem sugerir 

que a transmissão transgeracional da violência em mulheres alcoolistas possa ocorrer pelo lado 

feminino. Essas mulheres aparecem tanto como vítimas quanto como abusadoras (Redgrave, Swartz 

& Romanoski, 2003). O fato de se casarem com homens também violentos talvez seja explicado pelo 

modelo familiar de violência em casa. Sabe-se que o padrão de repetição de condutas e ideias 

indesejáveis acontece como uma das consequências de os membros familiares não “enxergarem” a 

violência como problema. Esse fenômeno de negação permitiria explicar porque a violência repetir-se-

ia ao longo das gerações (Ravazzola, 2005).  

Na análise da geração das mães das participantes, observou-se tanto a presença de um 

companheiro violento quanto a presença, mesmo que discreta, da mãe (avó da participante) como 

principais abusadores físicos e psicológicos. No entanto, esses dados referentes ao principal abusador 

necessitam de maior investigação, já que não foi possível realizar uma análise estatística adequada 

devido ao grande número de categorias. 

 

Considerações Finais 

Não se pode deixar de apontar algumas limitações deste estudo. Uma delas é que os grupos 

alcoolista e controle foram coletados em cidades diferentes. Apesar de ambos os locais de pesquisa 
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serem hospitais públicos, os dados podem ter sido influenciados pelas diferenças culturais. Além disso, 

o fato de os grupos não terem sido pareados pode ter interferido na análise da violência, já que as 

diferenças sociodemográficas em dados como idade, escolaridade, número de filhos etc. podem ter 

tido influência na mediação ou na potencialização da violência intrafamiliar. 

Outra limitação foi a falta de acesso a outros familiares em ambos os grupos, o que restringiu 

este estudo à visão de somente um dos membros sobre a violência. Ademais, como muitas 

participantes não se lembravam das avós, para esta geração, as conclusões tiveram que se basear em 

um número muito pequeno de dados. Em investigações futuras, seria interessante e esclarecedor poder 

entrevistar também as outras gerações, o que, nesta pesquisa, não foi possível. Não se pode deixar de 

levar em consideração, ainda, que em se tratando de um estudo exploratório, o tamanho da amostra 

foi reduzido, o que limitou o alcance dos resultados. 

Apesar desses pontos, por se tratar de um estudo pioneiro no Brasil, algumas conclusões 

relevantes desta pesquisa merecem destaque. A primeira é que as famílias de mulheres alcoolistas 

estão mais sujeitas, de forma geral, à violência intrafamiliar. Outra conclusão importante é a 

participação das próprias mulheres não só como vítimas da violência, mas também como perpetradoras 

dela. Como a violência intrafamiliar pode ser em grande parte uma conduta aprendida, sua existência 

constitui um fator de risco para atos violentos no espaço social. A partir do momento que crescem os 

níveis de violência na família de origem, aumenta a probabilidade de que uma criança dessa família 

também se envolva com comportamentos abusivos quando adulta.  

A transmissão transgeracional da violência parece caminhar junto à transmissão do alcoolismo. 

Em famílias nas quais o álcool é visto como um padrão de repetição, alguns tipos de abuso também se 

repetem nas gerações. Sendo assim, a abordagem do tema violência intrafamiliar nos tratamentos para 

mulheres alcoolistas é de extrema importância, já que os profissionais da área da saúde podem tanto 

abordar a negação que não permite que elas percebam a violência como um problema, quanto trabalhar 

essas relações, promovendo modelos de interação familiar mais saudáveis.  Ao mesmo tempo, surge 

a possibilidade da quebra do padrão da transmissão transgeracional dessa conduta, prevenindo que 

as futuras gerações dessas famílias percebam a violência como um ato aceitável em seu cotidiano.  
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A Roda de Conversa sobre a Afetividade Masculina: Considerações, Reflexões e 

Comentários sobre esse Tema 

The Conversation Circle about Male Affectivity: Considerations, Reflections and 

Comments on this Theme 

 

Nicolau Brasil Bina Machado1 

 

Resumo 

Este artigo propõe a Roda de Conversa sobre a Afetividade Masculina como uma forma 

dinâmica, eficiente e humanizante para o tratamento das questões relacionadas aos afetos do homem. 

Conta a história de como essa abordagem foi concebida, as razões porque ela é justificada e, para 

ilustrar, traz o relato de uma experiência2 ocorrida no Centro de Estudos da Família, Adolescência e 

Infância (CEFAI). Exemplos da história, da vida cotidiana e de várias culturas espalhadas pelo mundo 

foram utilizados com a finalidade de discutir, levantar reflexões e considerações a respeito desse tema. 

O artigo termina discorrendo sobre as possíveis mudanças no cenário das relações do homem consigo 

mesmo e com os outros à sua volta. 

Palavras Chave: roda de conversa; afetividade masculina; homem; cultura; reflexão. 

 

Abstract 

This article proposes the Conversation Circle about Male Affectivity as a dynamic, efficient and 

humanizing way to deal with issues related to male affections. It tells the story of how this approach was 

conceived, the reasons why it is justified and to illustrate, it brings an experience3 that took place at 

Center for Family, Adolescents and Childhood Studies (CEFAI). Examples from history, everyday life 

and various cultures around the world were used for the purpose of discussing, raising reflections and 

 

1  Psicólogo clínico (CRP 05/6762), formado pela Universidade Santa Úrsula em 1982. Fez sua formação em Terapia de 

Família e Casal em 1985 no Centro de Família e Casal (CEFAC) e na Núcleo Pesquisas em 2009. Desde 2015, faz parte da 

equipe do laboratório do Centro de Estudos da Família, Adolescência e Infância (CEFAI). Membro titular da ATF-RJ. E-mail: 

nickbrasil08@gmail.com. 

2  As pessoas mencionadas na Roda de Conversa autorizaram a publicação dos seus relatos. 

3  Idem. 
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considerations about this theme. The article ends discussing the possible changes in the scenario of 

man’s relations with himself and with others around him. 

Keywords: conversation circle; male affectivity; man; culture; reflection. 

 

Introdução 

        Este artigo propõe a Roda de Conversa sobre a Afetividade Masculina como uma abordagem 

humanista para o acolhimento do homem contemporâneo, com as suas complexidades, questões, 

dúvidas e tensões do dia a dia ligadas à expressão dos seus afetos no ambiente familiar, no ambiente 

de trabalho e na comunidade a qual pertence. 

        A Roda de Conversa sobre a Afetividade Masculina oferece um momento e um lugar de 

encontro onde o diálogo, o compartilhar, a troca de experiências e informações pretende construir 

novos conhecimentos, contribuir para o desenvolvimento de recursos e do autoconhecimento, mudar e 

transformar caminhos. Nesse sentido, pode ser um trabalho de prevenção contra a violência 

direcionada às mulheres (feminicídio) e aos próprios homens, ambos vítimas do machismo na nossa 

cultura, na nossa sociedade. 

        Sendo um método de ressonância coletiva (Coelho, 2007), os participantes, ao se 

expressarem, podem escutar os outros e a si mesmos, formando uma rede de suporte afetivo que 

ampara e acolhe na medida em que ali estão pessoas com as quais pode, de alguma maneira, 

identificar-se, seja porque vive a “mesma” realidade, seja porque tem as “mesmas” dúvidas, 

curiosidades. Peço permissão ao mestre Paulo Freire para repetir suas palavras: “Aprendemos uns 

com os outros mediatizados pelo mundo” (Alencar, 2015). 

        Percebo, solidariamente, como é difícil para nós homens falarmos sobre os nossos 

sentimentos como, por exemplo, a tristeza, o medo, a vergonha e tantos outros. Uma das graves 

consequências desse cultivo e dessa cultura, além do feminicídio mencionado anteriormente, é o 

altíssimo índice de suicídio entre os homens. Para se ter uma ideia desse volume, fazendo um 

comparativo, a taxa de mortalidade por suicídio entre os homens foi quatro vezes maior que a das 

mulheres entre 2011 e 2015, 8.7 suicídios de homens e 2.4 de mulheres por 100 mil habitantes 

(Verdélio, 2017). 

 

Como Tudo Começou … 
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        Era agosto de 2017. Eu estava participando do evento Conversando com Saul Fuks sobre 

Terapia de Casal e a Afetividade Masculina, promovido pelo CEFAI. Saul conduzia a apresentação de 

forma cativante com o seu carisma, conhecimento, autoridade e maestria, despertando o interesse de 

todos não só pelo tema, como pelo jeito de se expressar: suave, doce, gentil, inclusivo e empático. 

        Fui me dando conta, ao longo do dia, que essa atmosfera, havia despertado, em mim, 

sensações, sentimentos e emoções sobre os quais eu não tinha entrado em contato ainda. Não tinha 

consciência deles. Mas eles estiveram ali desde sempre e eu “não sabia”. 

        Foi quando, então, Saul propôs aos homens que estavam presentes, que colocassem suas 

cadeiras em círculo para conversar entre si enquanto as mulheres, em silêncio, ficariam escutando. Na 

plateia, havia aproximadamente 80 mulheres e, no círculo, apenas cinco homens, incluindo Saul e o 

operador de áudio. 

        Estávamos sensibilizados pelas reflexões do dia e ali, naquele momento, em um ambiente de 

profundo respeito, tivemos a oportunidade de falar da sensação de fragilidade e de um sentimento de 

solidão e desamparo vivenciados por nós dentro do universo masculino. 

        Nos dias que se seguiram, ainda reflexivo sobre a Afetividade Masculina, confirmei a minha 

percepção de que nós homens não tocamos nesse assunto. Historicamente e culturalmente, não 

desenvolvemos a confiança e a intimidade para compartilhar a nossa experiência de como é ser homem 

na atualidade, neste mundo contemporâneo pós-moderno. 

        Os homens que encontrei foram unânimes ao afirmar que essas questões vão para o lugar do 

silêncio. Talvez por isso tenham conversado comigo de forma tão interessada, sincera e até curiosa, 

experimentando, por alguns minutos, a sensação de abrir as janelas de um sótão fechado há muito 

tempo, permitindo ventilar e entrar alguma luz. 

       Nesse contexto é que surgiu o desejo de reunir homens e falar mais sobre isso, ouvir mais 

sobre isso. Conversar, compartilhar, refletir, trocar experiências, aprender com as próprias reflexões e 

experiências assim como com a dos outros. 

        Precisamos nos re-encontrar, nos re-conhecer e, quem sabe, vivenciar uma intimida-de sem 

ficarmos intimida-dos. 

 

A Roda de Conversa sobre a Afetividade Masculina 
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        Homens que se dispõem a conversar sobre a Afetividade Masculina ainda são em menor 

número do que aqueles que necessitam, não chegando a surpreender o fato de a Roda de Conversa 

mencionada neste artigo ter acontecido com apenas três participantes. Inicialmente eram cinco 

interessados, entre 45 e 60 anos, moradores da cidade do Rio de Janeiro, com diferentes formações e 

atividades profissionais diversas, alguns casados, outros recasados, com filho(as). Um dado relevante 

é que todos eles tinham uma relação prévia comigo.  

        Começamos no horário. Abri a fala na Roda dizendo que tinha preparado uma atividade para 

a noite, mas que, antes, gostaria de saber o que os havia trazido até lá, o que tinha chamado a atenção 

deles em relação à temática da Afetividade Masculina. Depois, meditando sobre esse momento, dei-

me conta de uma brincadeira que espontaneamente aconteceu quando coloquei o celular no bolso de 

trás da minha calça e um participante rapidamente alertou-me para que tivesse cuidado, pois “sabe 

como é que é né!?!?”, sentir uma coisa vibrando no bolso de trás. Todos rimos muito, divertindo-nos 

com essa enorme gozação. Opa! Gozação? Gozar? É claro! O homem tem uma necessidade imensa 

de gozar. Ele é capaz de perder o amigo, mas não a piada. É assim! Mas gozar e ter um orgasmo são 

coisas muito diferentes. O orgasmo implica um envolvimento, preliminares, “toooooodo” um tempo, uma 

paciência... Isso costuma ser difícil pra nós. Gozar é mais "fácil". 

         Ao longo do encontro, não percebi, em mim, qualquer constrangimento com as várias 

brincadeiras típicas de uma roda de conversa só de homens. Pelo contrário, para mim, esse foi o jeito 

que naturalmente encontramos de metacomunicar que ali naquele espaço poderíamos trazer, de forma 

saudável, o machismo tão entranhado em todos nós, sem censura, sem julgamento, sem um 

patrulhamento ideológico. Estávamos estabelecendo, de forma lúdica, um acordo de intimidade, 

confiança, liberdade e respeito. 

       Muitas memórias permearam esse encontro. Entre elas... Numa ocasião, mulheres que 

estavam inscritas em um workshop que promovi no meu consultório, por diferentes motivos, desistiram 

de participar e o grupo acabou sendo formado só por homens. Quando voltamos do almoço para 

reiniciar os trabalhos, um deles que, no intervalo, havia passado discretamente na Kopenhagen, abriu 

a mochila, tirou de lá charutos de chocolate com recheio de licor e presenteou cada um, ritualizando 

assim, de forma divertida, simbólica, saborosa e espontânea, a aliança masculina.  

          Lembranças dos relacionamentos com os pais, comentários sobre a intimidade pessoal e 

familiar e também as questões “o que se espera de um homem?”, “o que as mulheres esperam de um 
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homem?”, “o que os homens imaginam que as mulheres esperam deles?” e “o que o próprio homem 

espera de si mesmo?” foram girando a nossa Roda de Conversa sobre a Afetividade Masculina.  

        Antes do término, pedi que cada um dissesse uma palavra que pudesse representar, expressar, 

a sua vivência ali na Roda de Conversa. As palavras foram: liberdade, coerência e carinho. A minha 

palavra foi contentamento. 

        E foi assim que aconteceu e o que foi possível relatar devido a questões editoriais referentes à 

ética profissional, à proteção e à privacidade dos participantes. Mesmo com poucos detalhes, fica o 

registro parcial de uma experiência recheada pelo afeto masculino. 

       Quero dizer que participar dessa Roda de Conversa sobre a Afetividade Masculina foi 

emocionante. Sensibilidade, coragem, sinceridade, generosidade e transparência. Cada um 

compartilhando suas histórias e vivências tão íntimas, delicadas e profundas!   

        No dia seguinte, recebi, de um dos participantes, a mensagem: "Bom dia!! Obrigado pela 

oportunidade de ontem!! Gostei muito e pode contar comigo em outras atividades semelhantes. Abs". 

        Todos expressaram o desejo de participar de uma próxima edição, inclusive os que não 

estiveram presentes. Também disseram que iriam divulgar a Roda de Conversa e trazer amigos e/ou 

conhecidos numa nova oportunidade. 

 

Efeitos Colaterais 

        Tem sido consenso, nas várias Rodas de Conversa sobre a Afetividade Masculina, que nós 

homens temos nos sentido achatados, sufocados e oprimidos pelo machismo e por modelos 

masculinos que não são mais sustentáveis, legado de um patriarcalismo que há muito tempo está com 

seu prazo de validade vencido. É imensa a quantidade de homens deprimidos, dependentes químicos, 

agressivos, violentos, feminicidas, homicidas e suicidas. Não só por isso, mas também por isso, é 

urgente desenvolvermos uma outra forma Homem de ser e viver que não nos afaste da nossa própria 

humanidade!  

        Perdidos e desorientados em relação à identidade masculina, protagonizamos tristes, 

dramáticas e, muitas vezes, trágicas cenas e estórias do cotidiano, algumas delas trazidas para o 

espaço terapêutico das sessões, como por exemplo: 

Ø O homem que sempre foi o provedor da família, com a crise, ficou desempregado. 

Passou a ser sustentado pela esposa. Passaram-se os anos e, com a idade acima dos 50 anos, não 
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conseguia voltar para o mercado de trabalho. Enquanto isso, sua mulher crescia profissionalmente. 

Ficou insuportável para ele. Tornou-se alcoólico. Com dois filhos pequenos, acabaram se separando. 

Ø O jovem, querendo dar provas da sua masculinidade para os amigos, aceitou o desafio: 

pular da cachoeira. Ficou tetraplégico aos 17 anos. 

Ø “Homem que é homem, não leva desaforo pra casa”. Foi morto a tiros após uma 

discussão de trânsito. Deixou mulher e dois filhos, um de 6 e outro de 10 anos. 

Ø Ele é bailarino. Aos 11 anos, escondeu o fato de todos. O seu segredo é a sua maior 

paixão e a sua maior vergonha. “Não quero que meus amigos saibam”, “Se eles souberem, vão dizer 

que sou viado/gay”, justifica. 

Ø “Um homem que chora? Que pede ajuda? Que é inseguro? Que sente medo? Que é 

indeciso? Que não gosta de futebol? Que não sabe dirigir? Que não sabe trocar um pneu? Que falha? 

Que chama para discutir a relação? Que gosta de receber flores? Que tem medo de barata? Que dá 

um grito quando leva um susto? Como assim???? Tá brincando né!!??”. 

Ø Entreouvido por aí: “Cuidado! Homens muito sensíveis, suaves e delicados não são 

confiáveis”. 

Ø “Homem que é homem não come mel, mastiga a abelha!”. 

Ø Homem de 41 anos ateou fogo contra a ex-namorada. Ela morreu nessa segunda feira. 

O homem não aceitava o fim do relacionamento. 

Ø Acusado de feminicídio, homem foragido é preso depois de ser encontrado no interior 

da Bahia. Em relacionamento marcado pela violência, matou sua companheira por ciúmes. Amigas da 

vítima relatam que a mulher só mantinha o relacionamento por causa do medo e das ameaças do seu 

namorado (Globo.com, 2019). 

 

“De Abusado, a Abusador” 

       Há algum tempo, uma emissora de televisão exibiu uma novela na qual havia um personagem 

que despertava a indignação e revolta do público: ele espancava as mulheres com quem tinha 

namorado ou casado. Suas relações amorosas acabavam sendo rompidas por causa da sua violência. 

Ao longo de um bem-sucedido processo terapêutico, ele pôde fazer contato com a memória recalcada 

da sua tenra infância, lembrar dolorosamente das várias vezes em que sua mãe alcoólatra espancava-

o e elaborar a sua história e o seu lugar no mundo.   
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        Essa ”lógica” que se estruturou eficazmente ao longo da história dentro das culturas e que rege 

o comportamento dos feminicidas é confirmada pelas pesquisas que traçam o perfil dos agressores: 

70% desses homens presenciaram repetidas cenas de violência contra mulheres dentro da própria 

família e/ou foram vítimas eles mesmos de violência na infância, como no exemplo da novela. Essa 

vivência ocorrida na infância, se não for elaborada, será reproduzida em futuras relações afetivas e de 

intimidade. 

        Nós homens somos educados/programados desde crianças a sermos competitivos, o que faz 

com que acreditemos que devemos ser infalíveis, decididos, seguros, destemidos, vencedores, viris, 

conquistadores, indolores e dominadores. Dessa forma, replicamos e perpetuamos o machismo, 

degradando o próprio homem, o ser humano, a humanidade, a natureza, o planeta, a vida. O machismo 

é uma atitude predatória, pois gera escassez de recursos e não é autossustentável. 

        Uma forte contribuição para esse perfil, arrisco dizer, vem desde a pré-história da humanidade, 

há mais de dois milhões de anos até hoje. São os rituais de iniciação masculina que destacam a “força” 

e a “coragem” e preconizam que, para o menino se tornar homem, ser reconhecido e ser qualificado 

como tal, é exigido que ele sofra física e psicologicamente, fazendo-o passar quase sempre por 

experiências traumáticas de vergonha e de humilhação, o que parece constituir-se em uma espécie de 

script existencial, um paradigma, que, atravessando os tempos e as civilizações, manifesta-se como 

um fenômeno transcultural. Veja os exemplos a seguir:  

Ø Em Esparta (900 a.C. - 192 a.C.), aos 7 anos, os meninos eram levados de suas casas 

e suas famílias para iniciar o Agoge, o treinamento oferecido pela cidade-estado para que se tornassem 

guerreiros, passando a viver em um acampamento militar. Lá, aprendiam a ler, a escrever, tinham aulas 

de retórica, poesia, sobre a arte da guerra, aprendiam como caçar e passavam por um treinamento que 

os ensinava a resistir a dificuldades como o frio, a fome e a dor, além de serem encorajados a se 

envolver em brigas com os colegas. Aqueles que demonstrassem fraqueza, covardia ou medo viravam 

alvo de provocações e violentos ataques dos demais. Aos 12 anos de idade, usando apenas um manto 

vermelho, eram obrigados a dormir ao relento, a encontrar a própria comida, sendo incentivados, até 

mesmo, a roubar de seus companheiros, correndo risco de serem chicoteados se fossem pegos. Uma 

das etapas mais brutais do treinamento era o Diamastigosis, uma competição anual em que os 

adolescentes eram duramente chicoteados diante do altar de Ártemis Orthia para testar a bravura e a 

resistência em relação à dor. Já adultos, os soldados deviam lutar até a morte, e aqueles que não 
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seguissem esse código eram tão humilhados pelos demais que, quase sempre, acabavam cometendo 

suicídio para se livrar da vergonha. Com declínio de Esparta e ascensão do Império Romano, o 

Diamastigosis transformou-se em um espetáculo sangrento, tornando-se uma atração bárbara. 

Ø Para deixarem de ser criança e se tornarem homens, os meninos da tribo Algonquin, 

povo nativo americano que habita o nordeste da América do Norte, precisam "apagar" as lembranças 

da infância. Por 21 dias, os jovens são mantidos em gaiolas especiais, nas quais são forçados a comer 

Wysoccan, um poderoso alucinógeno. Além da perda de memória, o alucinógeno pode provocar a 

perda de fala, palpitações, delírios extremos, perda de movimento, fraqueza e, até, a morte. Após o 

processo, os jovens são examinados. Se esquecerem realmente as lembranças da infância, passam a 

ser considerados homens de verdade. 

Ø Isolados no sul da Etiópia, os jovens da tribo Karo precisam participar de um ritual no 

qual devem saltar touros utilizando roupas tradicionais confeccionadas com couro de cabra. Aquele 

que não passar pelo ritual não poderá, em nenhum momento, ser considerado homem, estará impedido 

de casar e, consequentemente, também não poderá ter filhos. Os homens que engravidarem as 

mulheres sem passar pelo ritual deverão assassinar os próprios filhos logo após o nascimento. 

Ø Entre os Maasai, localizados no Quênia e no norte da Tanzãnia, os meninos são 

obrigados a caçar leões usando apenas lanças e escudos. No passado, eles eram obrigados a caçar 

sozinhos. Com o declínio da população de leões, a tradição mudou. Agora, é comum os meninos 

Maasai realizarem tal ritual em grupo. Quando caçam leões, eles estão demonstrando bravura, um tipo 

de comportamento somente visto em homens de verdade (Ramalho, 2019).  

Ø Para os Sepik, que vivem perto do rio Sepik, em Papua Nova Guiné, os crocodilos são 

criaturas sagradas. Por esse motivo, a jovem população masculina é encorajada a passar por um 

doloroso rito de passagem entre a juventude e a vida adulta. Com o uso de uma navalha, os membros 

mais velhos das tribos fazem incisões e cortam as peles dos jovens nas costas, na barriga e nas 

nádegas repetidas vezes, produzindo cicatrizes que lembram e imitam a pele escamada dos crocodilos, 

ao mesmo tempo que, durante semanas, a paciência dos rapazes é testada por serem tratados como 

mulheres na aldeia e ter que suportar as humilhações dos outros homens. Uma vez terminada a 

cerimônia, os meninos são finalmente declarados homens (Kramer, 2010). 

Ø Habitando a floresta ao sudoeste do Amazonas, nas proximidades da fronteira do Brasil 

com o Peru, os Matis também têm o seu ritual de passagem. Para ver se os jovens da tribo são ou não 



A Roda de Conversa sobre a Afetividade Masculina: Considerações, Reflexões e Comentários sobre esse Tema – Nicolau Brasil Bina Machado 

 

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 9(1), novembro 2020 

189 

aptos a ir caçar com os homens, é injetado um veneno direto nos olhos deles. Acreditam que, assim, a 

visão e os outros sentidos ficarão aguçados. Depois disso, são chicoteados e espancados 

repetidamente. Finalmente, os mais velhos injetam um outro veneno chamado Kampo, que é extraído 

de uma rã. Não é um alucinógeno, mas provoca enjoos, vômitos e diarréia. Na crença dos Matis, o 

Kampo é capaz de aumentar a resistência e a força dos garotos, tornando-os homens e caçadores 

perfeitos (Ramalho, 2019).  

Ø Em um arquipélago na Papua Nova Guiné, os nativos da tribo Matausa consideram o 

sangue das mulheres impuro. Para que seus filhos se tornem homens verdadeiramente, o sangue 

precisa ser purificado das influências das mães. Os anciões começam o ritual de purificação colocando 

duas varas nas gargantas dos jovens, fazendo-os vomitar sangue. Logo depois, os idosos inserem 

palhetas nas narinas dos garotos, fazendo com que eles comecem a expelir sangue e muco. Para 

finalizar, os anciãos apunhalam repetidamente as línguas dos meninos usando uma ferramenta 

parecida com uma flecha. Só depois de completar a cerimônia é que os jovens iniciados são 

consideramos homens (Ramalho, 2019).  

Ø Entre os jovens nativos da tribo Saterê Mawé que vivem entre o Amazonas e o Pará, 

para provarem sua masculinidade, eles tem que enfiar a mão em um par de luvas cheia de formigas-

bala e dançar durante 10 minutos sem chorar ou se lamentar. A intensa dor pode causar convulsões e 

durar 24 horas. A Paraponera Clavata, que os indígenas da Amazônia chamam Tocandira, e os de 

língua inglesa, Bullet Ant (Formiga-Bala), é assim chamada porque a dor que provoca quando pica com 

suas potentes mandíbulas é comparável à de um tiro de revólver (Kramer, 2010). 

Ø No Oceano Pacífico, ao sul da Ilha de Pentecostes, no Arquipélago de Vanuatu, 

os  homens da tribo Sa, desde os 7 anos, praticam o Naghol, que significa “salto no vazio”. É um milenar 

ritual de masculinidade e de passagem que consiste em mergulhar em direção à terra, ao chão de uma 

rudimentar torre de madeira de aproximadamente 30 metros de altura, construída em uma colina 

íngreme, sem qualquer tipo de equipamento de segurança. Homens e meninos saltam presos apenas 

por um cipó enrolado nos tornozelos. Se o cipó for demasiado curto, eles baterão contra as madeiras 

pontiagudas que sustentam a estrutura e, se for demasiado longo, baterão no chão. Numa exibição 

para a Rainha Elizabeth II, que estava de visita em 1974, um mergulhador morreu. Apenas o ombro do 

mergulhador deve tocar o solo, pois se acredita que isso irá garantir uma colheita abundante de inhame 

e removerá as doenças associadas à estação das chuvas. Curiosamente, a tradição, diz a lenda, 
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começou quando uma mulher, para escapar das agressões do marido violento, buscou refugiar-se em 

uma árvore alta. Lá embaixo, o marido, descontrolado, ordenava-lhe que descesse imediatamente. Ela 

se recusou. Ele, então, começou a subir na árvore enquanto ouvia os desesperados gritos dela o 

chamando de covarde. Quando ele alcançou o topo, ela pulou. Completamente cego pelo seu ódio 

insano, o marido pulou atrás dela e morreu ao se espatifar no solo. Ela sobreviveu, pois havia amarrado 

seus calcanhares com um cipó. Desde então, os homens praticam o salto da torre querendo, com isso, 

demonstrar força e poder para as mulheres da aldeia, afirmando, assim, que jamais serão enganados 

novamente. Apesar de uma mulher ter realizado o primeiro salto, só os homens são autorizados a saltar 

(Kramer, 2010). 

 

Finalmente... 

        Nestes tempos de pandemia, venho percebendo, no social e na minha experiência clínica, por 

meio do atendimento on-line de famílias, casais e pacientes em terapia individual, residentes no Rio de 

Janeiro e em outros estados do Brasil e em outros países, alguns movimentos bem interessantes 

gerados pelo isolamento que os cientistas e as autoridades sanitárias de todo mundo estão 

recomendando. Não posso dizer que são todos, mas são muitos.  Famílias estão resgatando algumas 

rotinas, alguns valores e algumas crenças. Refeições estão sendo feitas à mesa com todos juntos e 

reunidos, promovendo um contato, uma qualidade de conexão entre as pessoas que há bastante tempo 

estava perdida. Muitas crianças e adolescentes estão tendo essa vivência pela primeira vez. Mesmo 

em home office, pais estão mais próximos de seus filhos, gozando de uma tardia “licença paternidade”, 

a qual não puderam ter quando esses nasceram. É claro que, nesse ambiente, desabituados com um 

convívio tão intenso provocado pelo confinamento, tensões aparecem, mas também trazem, com elas, 

a oportunidade para o desenvolvimento de uma intimidade, para o desenvolvimento de novos recursos 

e também para um contato mais estreito com a própria humanidade. Parceiras, namoradas e esposas, 

assim como parceiros, namorados e maridos, relatam que estão experimentando, dentro do 

relacionamento, uma cooperação, colaboração, solidariedade, gentileza e generosidade que podem 

trazer uma melhor qualidade de vida e produzir novas referências afetivas para todos.  

        Ampliando o foco, vizinhos que até então nem se conheciam, estão se oferecendo para fazer 

compras de mantimentos, suprimentos e remédios para pessoas idosas que, morando sozinhas, não 

teriam como se sustentar neste momento. 
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        Psicólogos de diferentes formações teóricas, escolas e instituições estão formando 

voluntariamente redes de suporte e apoio psicológico para o atendimento on-line gratuito não só para 

os dedicados profissionais da área de saúde, que estão no front, trabalhando nos hospitais, como 

também para as pessoas, em geral, que venham a necessitar de ajuda nesse momento. Eu e minha 

esposa, que também é terapeuta de família e casal, pusemos, por debaixo das portas dos apartamentos 

do edifício em que moramos, uma mensagem colocando-nos à disposição para o apoio 

emocional/terapêutico dos moradores do nosso condomínio. Não fosse a pandemia, teríamos tido essa 

atitude? 

       É como alguém disse, “esse momento pode ser um buraco ou um portal”.   
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Resumo 

Em uma perspectiva sistêmica, estudos, pesquisas e a realidade (clínica e social) apontam a 

importância das relações familiares, sociais e no trabalho para o aumento do nível do estresse negativo 

que leva ao adoecimento. Por outro lado, procurar amigos e familiares apresentou-se como a estratégia 

mais utilizada para lidar com os agentes estressores na melhoria da qualidade de vida do indivíduo. A 

partir de experiências clínicas nos consultórios particulares e na clínica-escola do Centro de 

Aperfeiçoamento e Atendimento em Psicologia (CAAPSY-Niterói), com famílias e casais, constatou-se 

que os sintomas por nós observados nos sistemas familiares estão relacionados ao estresse e à 

ansiedade, tão presentes nas relações cotidianas, decorrentes da hierarquia não definida, da 

comunicação rigidamente simétrica ou complementar e, principalmente, da baixa diferenciação entre 

os membros, que é o nosso foco de reflexão. 

Palavras-chave: estresse; família; diferenciação. 

 

Abstract 

        From a systemic perspective, studies, research and reality (clinical and social) point to the 

importance of family, social and work relationships to increase the level of negative stress that leads to 

illness. On the other hand, looking for friends and family was the most used strategy to deal with 

stressors in improving the quality of life of the individual. Based on clinical experiences in the private 

clinics and clinic at the Center for Improvement and Care in Psychology (CAAPSY-Niterói), with families 
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and couples, it was observed that the symptoms observed by us in family systems are related to stress 

and anxiety, so present in everyday relationships, arising from the undefined hierarchy, rigidly 

symmetrical or complementary communication, and especially from the low differentiation between 

members, which is our focus of reflection. 

Keywords: stress; family; differentiation.     

 

Introdução  

Este estudo tem como objetivo relacionar o aumento dos níveis de estresse e ansiedade nas 

relações familiares com a baixa diferenciação do self (Bowen,1991). Visa ressaltar a importância do 

processo de individuação dos membros na dinâmica familiar. 

A partir de experiências clínicas nos nossos consultórios particulares e na clínica-escola do 

Centro de Aperfeiçoamento e Atendimento em Psicologia (CAAPSY-Niterói) com famílias e casais, 

observamos que os sintomas constantes nos sistemas familiares estão relacionados ao estresse e à 

ansiedade, tão presentes nas relações cotidianas, decorrentes principalmente da hierarquia não 

definida, da comunicação rigidamente simétrica ou complementar e, principalmente, da baixa 

diferenciação do self entre os membros.  

 

Estresse em Foco 

        Estresse é um termo usado no cotidiano do senso comum, portanto, muitas vezes, banalizado, 

seguido de informações incompletas e, até mesmo, errôneas sobre os seus efeitos na vida das 

pessoas. 

        Selye (1969), médico que cunhou o termo estresse, definiu-o como uma tensão da vida, que 

pode mudar a qualidade de vida dos indivíduos nas suas relações, levando-os ao entusiasmo e à 

realização. Ainda, o autor afirma que essa tensão não é boa, nem ruim, mas necessária e nos faz 

sobreviver às adversidades impostas pelo meio ambiente desde os primórdios (Selye, 1969). 

Na atualidade, o termo estresse vem sendo associado, equivocadamente, à doença. Todavia, 

segundo a psicóloga e pesquisadora Lipp (2000, p. 16),  

[...] o estresse é uma reação do organismo, com componentes físicos e/ou psicológicos, 

causada pelas alterações psicofisiológicas que ocorrem quando a pessoa se confronta com 

uma situação que, de um modo ou de outro, a irrite, amedronte, excite, ou mesmo que a faça 

imensamente feliz.  

Selye (1969) definiu o termo eustress como o estresse positivo, pois impulsiona a pessoa a agir 

em alguma direção. O eustress é necessário para ter atenção, motivação e interesse, reagindo 
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adequadamente às ameaças e as adaptando às novas situações. Já o distress, considerado o estresse 

negativo, é a tensão com alta intensidade e contínua, interfere no funcionamento psíquico do indivíduo 

e no desempenho de suas ações. Como, por exemplo, as brigas cotidianas repetitivas intrafamiliares 

sem resoluções e a falta de limite, de respeito e de diálogo entre os membros da família. 

É importante ressaltar que estresse não é uma doença, mas quando a tensão é prolongada e 

intensa, a reação aos agentes estressores pode enfraquecer o organismo, levando-o a uma queda do 

sistema imunológico, favorecendo vários sintomas e doenças (físicas e/ou psíquicas). Os sintomas e 

doenças que surgem traduzem a predisposição do indivíduo e do sistema familiar a que pertence. 

Uma pesquisa on-line realizada por Lipp (2014) no Brasil mostra dados interessantes sobre o 

estresse no país. Os dados foram coletados por um período de 45 dias, de 7 de abril a 17 de maio. A 

amostra populacional contou com a participação de 2.195 brasileiros, entre 18 e 75 anos, 

representando todos os estados, sendo 74,35% mulheres e 25,65% homens. 

Essa foi a primeira vez que uma pesquisa dessa natureza foi realizada no Brasil. A ideia surgiu 

do trabalho conduzido por pesquisadores americanos sobre Stress in America, elaborado pela 

Associação Americana de Psicologia (APA) durante o mês de agosto de 2012. 

A referida pesquisa teve como objetivo conduzir um levantamento da incidência e nível de 

estresse no Brasil de acordo com autopercepção dos participantes, assim como mapear as maiores 

fontes de estresse dos brasileiros e as estratégias de enfrentamento utilizadas para lidar com os 

desafios.  

Dos resultados sobre o nível de estresse, em uma escala de 1 a 10, sendo 10 o nível mais 

extremo, 34,26% relataram estar experienciando estresse extremo (notas 8, 9 e 10). Essa incidência 

de extremo estresse é maior do que a detectada na pesquisa americana, na qual somente 20% dos 

respondentes assinalaram esse nível. Entre eles, 33% deles afirmaram considerar que seu nível de 

estresse era excessivo e somente 11,96% o consideraram saudável. Sendo que 61,21% dizem saber 

lidar em parte com o nível aumentado de estresse e 2,52% não conseguem lidar de modo algum.  

Verificou-se que 1.100 participantes, ou seja, 52,28% deles disseram ter ou já ter tido o 

diagnóstico de estresse, mostrando a gravidade da situação no Brasil. Mais da metade dos 

respondentes (55,60%) sofrem ou já sofreram de ansiedade; 23,20% têm ou tiveram o diagnóstico de 

depressão e 10,37% têm ou tiveram pânico, todos esses transtornos sendo de origem psicológica.  
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A partir dos objetivos apresentados pela referida pesquisa, destacamos um deles para ser 

abordado no presente artigo. A relação interpessoal apontada como uma das maiores fontes de 

estresse e, identificando a relação familiar como pertencente a essas relações interpessoais, o 

processo de diferenciação do self dos membros familiares pode contribuir para aumentar ou amenizar 

situações de estresse e ansiedade no meio familiar. 

A pesquisa levantou as fontes de estresse dos brasileiros. As relações interpessoais na família 

e no trabalho (18,56%) surgiram como a maior fonte estressora, seguida de dificuldades financeiras 

(17,32%) e sobrecarga de trabalho (16,58%). 

Diante desse resultado, foi verificado que as relações familiares contribuem de modo mais 

significativo para o estresse dos brasileiros que responderam (7,85%), seguidas de relacionamentos 

amorosos (7,01%). 

O estudo indicou as estratégias de enfrentamento mais utilizadas pelos brasileiros para lidar 

com o nível de estresse elevado no cotidiano. A maioria (75,74%) conversa com amigos ou familiares 

na busca de alívio ou tenta analisar e eliminar a sua fonte de estresse (71,37%). Muitos brasileiros 

utilizam exercício físico como uma estratégia para minimizar o estresse (63,97%) ou reza, ora, faz 

irradiações mentais para esse fim (62,45%). Não se deve ignorar que 53,87% vê na comida uma 

tentativa de aliviar o estresse. Quarenta e dois por cento procuram um psicólogo, 38,53% fazem 

compras e 16,23% fazem acupuntura. A pesquisa mostra, também, outras estratégias usadas, tais 

como: uso de calmante (21,81%), bebidas alcoólicas (16,52%), cigarro (9,75%) e maconha (3,19%) 

(Lipp, 2014). 

Diante dos resultados apresentados, pode-se observar a importância das relações familiares e 

conjugais na vida de muitos brasileiros, ou seja, elas aparecem tanto como maior fonte estressora, 

como a estratégia mais utilizada para lidar com o estresse cotidiano. 

Em uma perspectiva sistêmica, estudos, pesquisas e a realidade (clínica e social) apontam a 

importância das relações familiares, sociais e no trabalho para o aumento do nível do estresse que 

pode levar à disfuncionalidade do indivíduo e do sistema familiar. 
De acordo com Martins, Rabinovich e Silva (2008), a criança nasce indiferenciada em relação 

à sua família. Durante seu desenvolvimento, sua tarefa será diferenciar-se para alcançar 

gradativamente autonomia e independência. Na família, as crianças, assim como os adolescentes, 

experimentam tanto o pertencimento quanto a diferenciação do sistema familiar. Para os autores 

supracitados, pertencer significa participar, reconhecer-se membro dessa família, compartilhar crenças, 
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valores, regras, mitos e segredos. Diferenciar é a afirmação de sua singularidade, a sua individuação 

e o seu direito de pensar e se expressar independentemente dos valores defendidos por sua família. 

Segundo Nichols e Schwartz (1998), a diferenciação do self, pedra fundamental da teoria de Bowen 

(1991), é ao mesmo tempo um conceito intrapsíquico e interpessoal presente na convivência 

intrafamiliar. 

 

A Diferenciação em Foco 

É fato notório que a família é considerada uma unidade emocional em que seus membros se 

acham ligados uns aos outros de tal maneira que o funcionamento de cada um afeta os demais. Em 

um sistema interligado e constante feedback, não se pode olhar um indivíduo sem ampliar o olhar para 

o sistema familiar e os outros sistemas nos quais a família está inserida.  

Murray Bowen (1978, In Papero, 1998, p. 72), psiquiatra e um dos precursores da terapia 

familiar sistêmica, fala-nos sobre a diferenciação do self e que esta se dá tanto no intrapsíquico como 

no relacional. Essa diferenciação deve ser entendida como  

[...] a capacidade de pensar e refletir, de não responder automaticamente a pressões 

emocionais internas ou externas. Conclui-se, deste modo, que a saúde mental de um indivíduo 

está associada ao grau de diferenciação que é capaz de estabelecer em relação à sua própria 

família (Kerr & Bowen, 1991, In Nichols & Schwartz, 2007, p. 131). 

Pode-se dizer que a diferenciação é a capacidade de funcionar com autonomia, ajudando o 

indivíduo a evitar polaridades reativas, sabendo discernir o que é seu e o que é do outro. Para que o 

desenvolvimento familiar funcional ocorra, é necessário preencher algumas condições, tais como: 

membros da família relativamente diferenciados, níveis reduzidos de ansiedade e bons contatos 

emocionais entre os pais e as famílias de origem.        

De acordo com os princípios de Bowen (1991), o indivíduo diferenciado é capaz de fazer a 

separação entre pensar e sentir e, para além disso, permanecer independente da família de origem.  O 

curso da história da família tem uma posição relativamente determinista no grau de diferenciação do 

self. O indivíduo com baixa diferenciação apresenta maior probabilidade de desenvolver sintomas, de 

se colocar no centro das relações conflituosas, é mais sensível a situações de estresse, mais 

predisposto a patologias tanto físicas como sociais e as disfunções causadas por situações de estresse 

tendem a se tornarem crônicas. 

Observando que os indivíduos nem sempre se diferenciam uns dos outros em termo de 

funcionamento, seja ele emocional, seja intelectual, Bowen (1991) desenvolveu a Escala de 

Diferenciação do Self, que determina a forma pela qual cada indivíduo reage aos desafios impostos 

pela vida. Tal escala não se prende à classificação de normal x psicopatológica, ela classifica os sujeitos 

como mais ou menos fusionados em relação às suas famílias. Porém, aponta para a questão na qual 
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os indivíduos pouco diferenciados estão mais suscetíveis ao estresse e à ansiedade. Dessa maneira, 

observa-se que a capacidade de lidar com situações de estresse está atrelada à função da 

diferenciação, ou seja, quanto mais diferenciada a pessoa, mais resiliente ela será e mais flexíveis e 

sustentadores serão seus relacionamentos, portanto menos estresse será necessário para produzir 

sintomas. 

Vale ressaltar que, quanto mais rígida a dinâmica familiar, maior será a dificuldade de 

diferenciação dos seus membros, dificultando o desenvolvimento funcional da família. O grau de 

diferenciação do indivíduo está determinado pelo grau de diferenciação de seus pais, e os indivíduos 

pouco diferenciados de uma mesma família tendem a fusionar emocionalmente com outros membros, 

formando, assim, uma massa egóico-familiar indiferenciada. O processo de transmissão 

multigeracional inclui as relações com os pais e o processo de diferenciação emocional, resolvido ou 

não, da família por meio das gerações, tanto do marido quanto da mulher. Assim, o estresse e a 

ansiedade de uma família perpetuam-se por gerações. 

Indivíduos mais diferenciados e famílias maduras tendem a recuperar de forma mais rápida seu 

equilíbrio emocional após a exposição a situações de estresse e a manter os limites do eu sem o 

envolvimento em fusões emocionais com os outros membros. Uma família ou indivíduo maduro é uma 

unidade emocional completa. 

Na prática clínica, observa-se o processo de desenvolvimento da família, e não apenas o 

conteúdo das interações, bem como delimita a responsabilidade que cada membro tem nesse 

processo, ao contrário de somente culpar um ao outro. Assim sendo, busca-se ampliar a capacidade 

parental para gerir a sua própria ansiedade e, dessa forma, aumentar a capacidade para lidar com os 

comportamentos disfuncionais dos filhos. Para tal, precisa reduzir o nível de estresse e ansiedade 

advindo de suas famílias de origem.   

Para Bowen (1991), a ansiedade é a maior entre as variáveis que afetam a operação do sistema 

emocional humano. Ele dividiu a ansiedade em aguda e crônica. A primeira, segundo o autor, é 

determinada por uma circunstância de ameaça real na qual o organismo reage e se recupera, em geral, 

com rapidez, sem causar danos significativos ao indivíduo. Já a ansiedade crônica sofre influência da 

forma como o mundo é percebido e interpretado pelo individuo, refere-se a um estado de existência 

que é independente de qualquer estímulo ou situação específica. De acordo com Papero (1998, p. 78), 

“em uma dada família, cada geração recebe o legado de um determinado nível de ansiedade crônica 

que lhe é deixado pela geração precedente”.   

Com o nascimento de uma criança e, consequentemente, com a formação da família, há uma 

progressão natural, levando a criança a se desenvolver de forma saudável e em direção a uma maior 

autonomia emocional. A diferenciação dos pais é um determinante no progresso da autonomia familiar. 
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Quando tudo transcorre bem, temos, ao final do processo, um indivíduo com um grau muito elevado de 

diferenciação do self. 

Porém, quando há um domínio de ligações emocionalmente não-resolvidas entre os pais e 

seus respectivos pais, podemos observar um baixo grau de diferenciação desses, levando a criança a 

ser colocada como parte responsável para completar seus egos parciais. Como consequência, há o 

surgimento de uma relação simbiótica pois à medida que os pais precisam dos filhos para completar 

seus egos parciais, os filhos também passam a necessitar dos pais para atingir essa completude. Dessa 

forma, um não pode viver sem o outro. 

Como exemplo, tem o caso de uma mãe que procura atendimento para seu filho de 7 anos com 

a queixa de quadro fóbico, que o impede de dormir sozinho em seu quarto. Toda noite, o menino dorme 

na cama dos pais, o que acaba por interferir na rotina e intimidade do casal. Quando perguntada se 

mais alguém na família, nuclear e/ou extensa, apresentava sintoma e comportamento parecidos com o 

da criança, a própria mãe relata ter problemas para dormir sozinha desde a infância. Até mesmo depois 

de ingressar na faculdade e sair da casa dos pais, optava por dormir no mesmo quarto que as amigas 

por medo de dormir sozinha em seu quarto.  

Outro exemplo é o de um menino qie, quase completando 10 anos, chega com sua família para 

atendimento por apresentar enurese noturna. O mesmo usava fralda para dormir. Durante o processo 

terapêutico, é dito pelos pais que esse comportamento não era um grande problema, mesmo o menino 

querendo mudar esse comportamento. Uma vez que seu pai fez xixi na cama até os 9 anos e sua mãe 

até os 12.   

Também temos a mãe que revelou, após sua filha ter apresentado um quadro de mutismo 

seletivo desde o princípio da infância, ter apresentado os mesmos sintomas no início da adolescência. 

Em todos os casos observamos, há a repetição de situações estressoras dentro da família e 

que acabam gerando comportamentos ansiosos entre os indivíduos. Não há diferenciação entre os 

membros familiares, com isso, as situações estressores perpetuam-se entre as gerações. 

A diferenciação do self e da ansiedade, enquanto variáveis que influenciam a operação do 

sistema emocional humano, estão intimamente ligadas e são inversamente proporcionais. Ou seja, 

quanto menor a diferenciação do self, maior o índice de ansiedade. A mesma pode ser transmitida por 

meio de gerações, fazendo com que o indivíduo mantenha-se em sintonia com o sistema emocional do 

seu passado. Essa herança emocional muitas vezes é velada.         

Bowen “observou que quando o sistema familiar é ansioso, apresenta um processo de 

relacionamento característico que denominou triangulação” (Papero, 1998, p. 83).   

O triângulo é formado quando um par ou um casal liga-se a uma terceira pessoa na tentativa 

de reequilibrar o sistema interacional e, com isso, diminuir o nível de ansiedade. Assim como o estresse, 

o processo de ativação de relações triangulares não é bom, nem ruim. Na família, podemos observar 
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a formação de diversas relações triangulares que podem ser desfeitos, refeitos ou surgirem com uma 

nova configuração. Isso acontece porque os triângulos não são fixos e, ao passo que a ansiedade 

aumenta e não encontra saídas, os sintomas vão surgindo e se deslocam formando triangulações que 

se esbarram em outras triangulações existentes (Papero, 1998). 

Um exemplo comum na nossa prática clínica é o casal que só se comunica por intermédio do 

filho. A mulher magoada e triste pela falta de atenção e diálogo com o cônjuge une-se ao filho formando 

uma aliança. Essa triangulação diminui a autonomia do filho e dispersa energia que poderia estar sendo 

utilizada em prol da melhor comunicação na relação conjugal. Nesse caso, com o filho na adolescência, 

os sintomas de comportamentos antissociais surgem. Segundo Carter e McGoldrick (1995), os 

sintomas surgem quando os problemas de ansiedade herdados da família cruzam-se com os estresses 

vividos na adolescência e o jovem está em fusão emocional não resolvida, fase geralmente 

caracterizada pela tentativa de independência da família de origem. No processo terapêutico, os 

sintomas são como a ponta do iceberg, o que aparece para indicar o foco que está na comunicação, 

na autonomia dos membros e na diferenciação da família. 

Outro exemplo de caso clínico é a jovem que chega a terapia com queixa de ansiedade e 

compulsão alimentar e, no decorrer do processo, é visto que os sintomas são reflexos de uma família 

que se mantém unida em função do problema da jovem. 

Na terapia familiar sistêmica, dentro dos referenciais teóricos de Bowen (1991), a diferenciação 

pode ser vista sob vários ângulos e sua ideia fundamental está relacionada ao grau de fusão entre duas 

ou mais pessoas tornando-se um eu comum. Na família, refere-se à massa egóico-familiar 

indiferenciada ou unicidade emocional familiar. O grau de diferenciação corresponde à maturidade 

emocional dos membros de uma família diante de situações estressantes. A prática sistêmica parte da 

premissa de que se um membro da família atingir um alto nível de diferenciação do self, os demais 

membros poderão fazer o mesmo. A terapia acontece de dentro para fora, permitindo que o processo 

de individuação e diferenciação do self torne-se o veículo para transformar relacionamentos e todo o 

sistema familiar, reduzindo, assim, o estresse e a ansiedade nas relações.   

 

Considerações Finais 

A partir de nossa prática clínica, tanto em consultórios particulares quanto em clínicas-escolas, 

observamos que famílias e casais expostos a um alto nível de estresse e ansiedade (crônica ou aguda) 

apresentam dificuldade no processo de diferenciação de seus membros. Com isso, há uma diminuição 

da capacidade de autonomia e da maturidade do indivíduo além de uma redução da qualidade nas 

suas relações familiares.  
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Em seu arcabouço teórico, Bowen (1991) coloca que, quanto menos diferenciados somos dos 

nossos pais, menos flexíveis, menos adaptativos e mais dependentes emocionalmente seremos 

tendendo a nos fusionarmos ou a nos distanciarmos emocional e fisicamente.  

Dessa forma, Bowen (2007, p. 129) afirma que “a família continua conosco onde quer que 

estejamos. Como veremos, a não resolvida reatividade emocional aos nossos pais, é o assunto aberto 

mais importante da nossa vida”. 

Os resultados da pesquisa Stress no Brasil apontam a importância das relações familiares na 

qualidade de vida dos indivíduos, pois estas aparecem como maior fonte de estresse dos brasileiros, 

assim como a estratégia mais utilizada para aliviar o estresse. É no seio da família que nos nutrimos e 

potencializamos energia e recursos rumo à independência e à diferenciação. 

Quanto mais estamos expostos aos agentes estressores intrafamiliares, maior o nível de tensão 

e ansiedade, e, como resultados mais indiferenciados, podemos dificultar as relações entre os membros 

familiares e consequentemente alterar a qualidade de vida dos indivíduos.   

O caminho para a diferenciação deve ser feito de dentro para fora, permitindo que o processo 

individual seja o meio de transformação do sistema familiar. Quando entra nesse processo de 

diferenciação, um membro abre caminho para que os outros também se diferenciem e 

consequentemente possam ter uma melhor qualidade de vida, com níveis estressores 

reduzidos/controlados. 
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Nova Retórica: o Conceito de “Ofensa Sexual” Precisa Superar o Conceito de “Abuso 

Sexual” 

New Rhetoric: The Concept Of "Sexual Offense" Needs To Overcome The Concept Of 

“Sexual Abuse" 

 

Maria Cristina Milanez Werner1 

 

Resumo 

Este artigo abordará a necessidade de mudança de nomenclatura para se referir ao crime de 

violência sexual contra crianças e adolescentes, mostrando o quanto é perniciosa a manutenção do 

vernáculo abuso sexual para a proteção da infância e adolescência. O artigo mostrará os motivos pelos 

quais essa proposta de mudança de mentalidade vem sendo sugerida há mais de uma década por 

esta autora (Werner, 2009, 2010), bem como os ganhos que essa troca trará para essa população tão 

vulnerável. Este artigo sugere que seja trocada a palavra abuso sexual pela palavra ofensa sexual  

para designar, corretamente, o crime de violência sexual contra crianças e adolescentes, a fim de que 

a Doutrina da Proteção Integral, que a legislação internacional apregoa e que o Brasil é signatário, 

seja, de fato, cumprida.  

Palavras-chave: ofensa sexual; abuso sexual; violência sexual, doutrina da proteção integral. 

 

Abstract 

This article will address the need to change the nomenclature to refer to the crime of sexual 

violence against children and adolescents, showing how pernicious it is to maintain the vernacular 
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sexual abuse for the protection of childhood and adolescence. The article will show the reasons why 

this proposal for a change of mentality has been suggested for more than a decade by this author 

(Werner 2009 and 2010), as well as the gains that this exchange will bring to this population so 

vulnerable. This article suggests that the word sexual abuse be exchanged for the word sexual offense 

to correctly designate the crime of sexual violence against children and adolescents, so that the 

Doctrine of Integral Protection, which international law proclaims and that Brazil is a signatory, is, in 

fact, fulfilled.  

Keywords: sexual offense; sexual abuse; sexual violence, doctrine of integral protection. 

 

Introdução 

        Falar em sexualidade humana geralmente requer tato e sensibilidade frente à complexidade 

de seus conteúdos. Falar em crimes sempre enseja reafirmar o valor da vida frente à atual banalização 

com que é tratada a perda de seres humanos. Falar em crianças e adolescentes sempre exige postura 

de proteção e defesa dessa população frente ao descaso com que a infância e a adolescência são 

tratadas em muitos lugares do mundo. Falar de crime contra crianças e adolescentes requer que se 

exija responsabilização frente à denegação dos direitos com que, muitas vezes, crianças e 

adolescentes são tratadas. Falar de crime sexual contra crianças e adolescentes exige imediata 

cessação do risco e urgente reparação dos danos físicos, morais e psicológicos a que esses 

vulneráveis possam estar sujeitos. Este artigo pretende abordar, com tato e sensibilidade, o valor da 

vida humana nos seus aspectos físicos e psíquicos, trazendo posicionamento de proteção e defesa 

em prol da vida de crianças e adolescentes, bem como a responsabilização de homens (às vezes, 

também, de mulheres) que agridem esses vulneráveis. O objetivo é o de, ao se trocar o emprego do 

vernáculo abuso sexual pelo o de ofensa sexual – que constitui ato simples e lógico – seja mais um 

passo para que se possa atingir a proteção integral e plena da vida e do corpo de crianças e 

adolescentes, física, moral e psiquicamente, e não de uma forma parcial (somente no uso excessivo), 

como a palavra “abuso”, de forma velada e perniciosa, advoga, já que libera, por meio da 

metacomunicação, o uso do corpo da criança e do adolescente. 

 

Compreendendo o que as Palavras Podem Dizer 
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        Palavras têm poderes ilimitados, podem ser ditas, escritas, lidas ou, simplesmente, pensadas. 

Em todas essas ações, a palavra sempre estará metacomunicando algo para além de sua 

comunicação direta. E é, justamente, essa metacomunicação que precisa ser mais bem compreendida 

quando empregamos, de maneira ingênua e leviana, a palavra abuso sexual. 

        A palavra comunicação deriva da palavra latina communis, que significa tornar algo comum e, 

nesse sentido, fazer com que todas as pessoas comunguem de uma mesma compreensão. No dizer 

de Miranda (2008, p. 26), “a comunicação é um processo dinâmico de co-construção de significados, 

isto é, construímos os significados por meio dela, modificamos o comportamento do outro e de nós 

mesmos, ajudamos na construção do outro e, a partir dele, também nos construímos”. 

        Não podemos negar o papel essencial à manutenção da vida humana que a comunicação 

exerce. Porém, quando comunicamos algo, não podemos esquecer o papel, igualmente importante, 

da metacomunicação. Esta poderia ser descrita como a comunicação da comunicação, ou a 

informação adicional daquilo que se comunica. É o que vai junto, que vai além das palavras, porque 

muita vezes o não-dito (não expresso em palavras) comunica mais do que a palavra em si mesma. Por 

isso se emprega a palavra grega meta, que significa além ou para além de, para designar tudo aquilo 

que se dá na linguagem entre humanos que vai além da comunicação. Nesse sentido, Senna Pires e 

Branco (2007, p. 8) já sinalizavam que a metacomunicação assume papel essencial  

[...] na medida em que contextualiza e direciona a interpretação dos significados co-construídos 

nos processos de comunicação que se dão nas interações sociais, colaborando, assim, de 

forma fundamental, para o desenvolvimento do self e da qualidade das interações e relações 

humanas. 

        Além dos aportes da Linguística, com a compreensão do fenômeno da comunicação e da 

metacomunicação, outra ciência precisa ser convidada a se unir nesse raciocínio: a Antropologia. É 

ela quem ensina que, quando se quer mudar a forma de operar na realidade, tem-se que, primeiro, 

mudar a forma como se fala dessa realidade. São as palavras e as designações para explicar a 

realidade que ensejam as mudanças necessárias; é quase um antes de fazer diferente, falar diferente. 

A Antropologia mostra que, quando se objetiva modificar um comportamento, precisa-se, em primeiro 

lugar, modificar o discurso que se faz sobre ele, a forma como o descreve, a linguagem usada para 

designá-lo. 
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        Sabemos que a linguagem é ação e que, segundo Silva, Braga Filho, Lucena e Silva (2008), 

“por meio dela é possível criar novos objetos e produtos, transformar o mundo, abrir ou fechar 

possibilidades, construir futuros diferentes”. Assim, se a sociedade quiser um tempo vindouro que traga 

mais segurança e proteção para crianças e adolescentes, faz-se mister que primeiro modifique o 

discurso linguístico sobre o crime de violência sexual na infância. Como escreveu esta autora: 

Se não mudarmos a maneira de nos referirmos a um fenômeno, em vão tentaremos modificá-

lo. Assim, todos os esforços que são envidados na proteção de crianças e adolescentes, contra 

às ofensas sexuais, caem por terra se continuarmos metacomunicando – isto é, comunicando 

algo, subliminarmente, diferente do que é comunicado no discurso direto – certa permissão do 

uso do corpo de crianças e adolescentes. A linguagem, a forma com que falamos, é coisa séria 

e não uma mera discussão vã de palavras, como pensa alguns, com mentes estagnadas no 

tempo, cristalizadas em saberes adquiridos e bem sedimentados no passado, mas que 

impedem uma nova visão (Werner, 2010, p. 85). 

 

Compreendendo o que os Números Traduzem 

        Dados recentes publicados pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Mulher, da Família 

e dos Direitos Humanos, em maio de 2020, certificam que, dos quase 160 mil registros realizados por 

intermédio do Disque Direitos Humanos, em 2019, quase 90 mil são de violações de direitos de 

crianças e adolescentes, o que representou um aumento de quase 14% em relação ao ano anterior, 

2018. E que, dentre essas violações, a violência sexual figura em 11% das denúncias, correspondendo 

a 17 mil ocorrências. Este número, além de preocupantemente elevado, não sofreu diminuição de 

tamanho, o que indica que ou não está havendo esforços para a erradicação desse tipo de violência 

contra crianças e adolescentes, ou, se há, estão sendo inoperantes, ineficazes, ineficientes e sem 

efetividade. 

       Além dos números absolutos, outra informação foi trazido por esse informe ministerial: a de 

que a violência sexual ocorreu, em quase 75% dos casos, na casa em que reside ou as vítimas, ou os 

suspeitos do crime; e que, em quase 90% dos registros, o autor é do sexo masculino, e, dentre estes, 

em um pouco mais de 60% dos casos, com idade entre 25 e 40 anos, e em grande parte, o pai ou o 

padrasto. 
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        Já o Ministério da Saúde informou, em março de 2020, o dobro dos dados do Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos: que o país registrou, pelo menos, 32 mil casos de agressão 

sexual contra crianças e adolescentes em 2018, o maior índice já registrado por esse ministério desde 

2011, ano em que essa pasta começou a computar esses dados. Baseados nesses números, o Centro 

de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente e da Educação do Ministério 

Público do Estado do Paraná (CAOPCAE/MPPR) informou que, a cada hora, três crianças ou 

adolescentes são agredidos, sexualmente, no Brasil. Este dado é estarrecedor: se conclui, então, que 

a cada 20 minutos uma criança ou uma adolescente sofre uma agressão sexual no país. Isso é reflexo 

do aumento significativo dos números, que, desde 2011, não param de subir e já são 177.344 milhões 

de notificações em todos pais nesses oito anos em que foram computados dados do Ministério da 

Saúde. 

        Parte desse aumento pode ser atribuído a mais visibilidade do tema, abertura de canais de 

denúncia e mais treinamento dos profissionais da saúde na identificação do quadro de agressão sexual 

contra crianças e adolescentes. Porém, outros fatores devem ser, também, considerados. De acordo 

com o Ministério Publico do Paraná, alguns programas federais foram descontinuados e houve 

desarticulação entre as entidades da sociedade civil e as entidades governamentais. E ainda alguns 

importantes programas de prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes, como o 

Escola que Protege, foram encerrados pelo Ministério da Educação. Este programa, em específico, 

era importante porque capacitava professores(as), que são verdadeiras antenas, para captar situações 

de agressão contra crianças e adolescentes, as quais geralmente ocorrem em casa e são percebidas 

nas escolas. Outro problema que este órgão estadual cita como possível razão desse aumento foi a 

proibição, por parte do atual governo federal, de se discutir sexualidade nas escolas, deixando esse 

assunto restrito ao ambiente familiar, que é justamente onde, de acordo com esses dados estatísticos, 

a agressão sexual ocorre, já que dois terços desses episódios, segundo o Ministério da Saúde, ocorrem 

dentro de casa. Assim, sem crianças e adolescentes aprendendo sobre como identificar sinais de 

agressão sexual, e sem o corpo docente capacitando-se para falar sobre o tema, uma cortina de 

fumaça começa a ser formada em torno do assunto, o que só prejudica a proteção das crianças e 

adolescentes no país. Sobre essa falta de conhecimento, Itamar Gonçalves, gerente de programas da 

Childhood Brasil, citado neste portal, explica:  
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Falar em educação sexual não significa ensinar à criança o ato sexual. Você pode ensinar 

como se nominam as partes do corpo, que ele tem partes públicas e privadas. A uma criança 

de cinco anos, por exemplo, já é possível dizer o que são situações de risco e que ela pode 

dizer não a cada desconforto. 

 

Compreendendo o que a Doutrina da Proteção Integral da Criança Defende 

        Em vigor no país há 30 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, Lei n. 8069, de  

13 de julho de 1990) rompeu com o entendimento anterior, o qual tratava crianças e adolescentes 

como menores (Código de Menores, Lei n. 6697, de 10 de outubro de 1979),  só passíveis de direito 

quando em situação irregular. Era a chamada Doutrina da Situação Irregular: os menores somente 

eram sujeitos de direito em determinadas situações, não todo o tempo, como quando não se 

encontravam irregulares, não sendo, então, beneficiários de tratamento legal. O ECA baseou-se em 

outro referencial: adotou a Doutrina da Proteção Integral, que representa grande melhoria na proteção 

dos direitos fundamentais e é baseada: 

Ø na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948; 

Ø na Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas, em 20 de novembro de 1959; 

Ø nas Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância 

e da Juventude – Regras de Beijing – Res. n. 40/33, de 29 de novembro de 1985,  

Ø nas Diretrizes das Nações Unidas para a prevenção da delinquência juvenil – Diretrizes 

de Riad, de 1 de março de 1988;  

Ø na Convenção sobre o Direito da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas em 20 de novembro de 1989 e aprovada pelo Congresso Nacional Brasileiro em 14 de 

setembro de 1990. 

        De acordo com o Ferreira e Dói (2020), 

[...] esta doutrina foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro através do artigo 227 da 

Constituição Federal, que declarou ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, 

à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
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convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

       Esses autores afirmam que essa doutrina jurídica que foi adotada pelo ECA  assenta-se em 

três princípios, a saber: 

Ø crianças e adolescentes passam a serem considerados sujeitos de direito;  

Ø crianças e adolescentes agora são destinatários de absoluta prioridade, e não mais 

em situações específicas (irregulares); 

Ø crianças e adolescentes são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. 

        Dentro dessa proposta da Doutrina da Proteção Integral da Infância e Adolescência, o 

CAOPCAE/MPPR afirma que é 

[...] responsabilidade do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 

à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. E considerando a existência de uma única criança ou adolescente que, 

no caso concreto não teve todos estes direitos assegurados em sua integralidade pelas 

políticas públicas, estaríamos em descumprimento do quanto assegurado pela Lei Maior. 

Portanto, como na vida real as pesquisas nos revelam um número assustador de violações 

dos direitos infanto-juvenis, bem assim a insuficiência da intervenção do Estado para assegurar 

a prometida proteção integral. 

 

Compreendendo o que a Palavra “Abuso Sexual”  Comunica e Metacomunica 

        Esta autora, em 2009 e 2010, já preconizava a troca da palavra abuso sexual por ofensa sexual 

em função do que a palavra abuso metacomunica. Quando se investiga nos dicionários o significado 

da palavra abuso, descobre-se que a mesma vem do latim e significa uso excessivo, usar além: 

Ø Em Bueno, abuso é uso excessivo, exorbitância; e exorbitância é excesso. 

Ø Em Caldas Aulete, abuso é uso exag erado de algo. 

Ø Em Dicio, abuso é uso excessivo. 

Ø Em Ferreira, abuso é uso excessivo. 

Ø Em Houaiss, abusar é fazer uso desmedido; e abuso, uso excessivo.  
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Ø Em Michaelis, abuso é excesso; uso excessivo. 

Ø Em Priberam, abuso é uso excessivo, excesso. 

       Parece que a definição de usar em excesso é o que se repete nesses e em outros dicionários 

pesquisados. Também, no senso comum, quando se fala em abusar de algo, compreende-se que é ir 

além em algo permitido ou tolerado. Assim, abusou da comida: compreende-se que alguém comeu 

(fato necessário à manutenção da vida), porém foi além do que devia; isto é, comeu em excesso. 

Igualmente, quando se ouve que alguém abusou da bebida, compreende-se que alguém bebeu (fato 

social e rotineiro em comemorações), porém extrapolou nas doses; isto é, bebeu em excesso. 

Igualmente, abusou dos gastos: compreende-se que alguém foi às compras, que é fato necessário à 

manutenção da vida, porém o fez de forma pródiga; isto é, gastou em excesso. Pode-se pensar em 

mais exemplos, como o de abusou da velocidade ao dirigir o carro, isto é, ultrapassou o limite de 

velocidade permitido ou correu tanto que colocou a vida das pessoas dentro do carro em risco. 

Também, ao dizer que alguém abusou do tempo na explanação, entende-se que a pessoa ultrapassou 

o tempo estipulado para sua fala e, ainda, dizer que uma pessoa abusou dos pedidos, entende-se que 

alguém exagerou naquilo que tinha autorização para pedir; acabou pedindo demais, em demasia. E 

finalizando com atos corriqueiros, costuma-se dizer, também, que o fulano abusou da cama, isto é, 

dormiu em excesso, por ter se permitido dormir mais horas em um fim de semana ou feriado. Assim, 

afirmou esta autora em 2010: 

Em todos estes exemplos se verifica que abusar, ou usar em excesso, refere-se sempre a algo 

que é, ou lícito, ou necessário, ou primordial, ou aceito socialmente, ou esperado, ou tolerado; 

enfim, algo que, se extrapolado, parte de algo permitido, aceito, reconhecido, suportado; 

portanto, o emprego do vernáculo “abuso” está correto. No trabalho com álcool e drogas, por 

exemplo, é corrente o emprego das palavras Uso, Abuso e Dependência para trabalhar as 

gradações de perdas na vida do usuário advindas do uso, do uso em excesso ou da total 

dependência da substância psicoativa eleita, o que está correto (Werner, 2010, p. 89). 

 Se há concordância de que o verbo abusar significa usar em excesso, em situações de 

violência sexual contra crianças e adolescentes, esse pensamento e essa compreensão se tornam 

insuportáveis e insustentáveis porque a pessoa que abusa de uma criança ou adolescente não tem 

sequer o direito de usá-la sexualmente, quem dirá usá-la em excesso! Diferentemente de quem usa 

comida, álcool, dinheiro, velocidade, tempo, pedidos, horas de sono, dentre outras coisas que podem 
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ser livremente usadas, e se permite desfrutar de todas essas atitudes e, de tempos em tempos, até 

abusar das mesmas, em ocasiões específicas, quem pratica atos libidinosos com crianças e 

adolescentes não pode nem fazê-los e, muito menos, fazê-los em excesso. Quando se afirma que um 

pai abusou sexualmente de sua filha, não se pode admitir que ele podia usar a filha sexualmente e que 

seu erro foi apenas quando começou a usá-la em excesso. Não, esse raciocínio é insuportável porque 

seu erro foi primário, foi usá-la, porque ele não tem o direito de usá-la, nem, muito menos, de usá-la 

em excesso. Esta autora já alertava, em 2010, que, se as pessoas continuassem a usar o termo abuso 

sexual, estariam metacomunicando (comunicando nas entrelinhas) que usar sexualmente pode, só 

não pode é abusar (usar em excesso), o que pode gerar frases danosas como: 

Ø Estupra, mas não mata! 

Ø Foi só uma vezinha! 

Ø Mas nem teve introdução! 

Ø Mas ela ainda é moça, não rompeu nem o cabaço! (hímen) 

Ø Só passei a mão!  

Ø Coloquei só o dedo!  

        Continuar a usar a palavra abuso é continuar a liberar o uso do corpo infantil e púbere como 

um corpo sempre disponível para o uso dos adultos, geralmente homens, que não tem autocontrole 

suficiente para conter impulsos pedófilos ou para frear a raiva e o ciúme pela autonomia das mães de 

seus filhos, que possam ter ousado deixa-los, e, em represália, esses homens tentam se vingar delas 

por meio desse tipo de crime contra seus próprios filhos e filhas, já que as duas grandes figuras 

agressoras, nas pesquisas aqui apresentadas, é sempre o pai seguido do padrasto, que, em muitas 

vezes, é, também, um pai e que, com a separação de um casamento anterior e posterior recasamento, 

acaba por agredir seus enteados e enteadas nessa nova união. 

 

Compreendendo a Razão para a Nova Retórica: Passar a Usar a Palavra Ofensa Sexual para 

Designar os Crimes Sexuais Contra Crianças e Adolescentes 

Esta autora preconiza o uso das palavras ofensa sexual ao invés de abuso sexual.  

Ofensa Sexual é um termo mais apropriado porque (Werner, 2009, 2010):  



 

 Nova Retórica: o Conceito de “Ofensa Sexual” Precisa Superar o Conceito de “Abuso Sexual” – Maria Cristina Milanez Werner 
 

Revista Brasileira de Terapia Familiar, 9(1), novembro 2020 

211 

Ø em primeiro lugar, como já exposto, a palavra abuso libera o uso, apesar de recriminar 

o excesso do mesmo, enquanto a palavra ofensa nada transmite sobre autorização para usar, nem 

liberação para usar excessivamente; 

Ø em segundo lugar, a palavra ofensa traz, em si, a noção da dor e mais especificamente, 

de sofrimento, tanto psíquico como físico, e não de um simples uso do corpo. Ofensa alerta para o 

caráter de injúria, ultraje, afronta, insulto, transgressão, infração e violação presentes na agressão 

sexual contra crianças e adolescentes; 

Ø em terceiro lugar, receber crianças ofendidas já deixa claro para toda rede de apoio, 

de acolhimento e de defesa dos direitos da criança que elas precisam de tratamento pois sofreram 

uma ofensa, algo doloroso, algo que as magoou, machucou-as. Fica mais claro e transparente que há 

uma dor a ser trabalhada, e não um mero cessar de uso, ou de uso em excesso. A continuidade do 

emprego da palavra abuso comunica falsamente que se cessou o uso excessivo, então o problema 

está resolvido, já que é a palavra abuso somente fala desse aspecto, do uso, da ação, da atitude. Essa 

conclusão, de uma proposição equivalente ou conectivo lógico, do se...então... troca, nesse caso, a 

lógica proposicional por conclusões ilógicas e irracionais. 

Ø em quarto lugar, saber que se vai lidar com abusadores sexuais causa raiva, repulsa 

e aversão – até mesmo em terapeutas –, e o único desejo que se tem é que essas pessoas sejam 

presas, trancafiadas e que nunca mais voltem ao seio da sociedade. É aqui que o problema se coloca: 

essas pessoas, por mais difícil que possa ser, além de serem responsabilizadas judicialmente pelos 

crimes cometidos, precisam, também, de tratamento a fim de que seja trabalhado, em terapia e, muitas 

vezes, também, com medicação, seu centro regulatório de conduta, seu autocontrole, que não está 

funcionando adequadamente para o convívio familiar e em sociedade. Não é somente punir, precisa, 

também, tratar. Será que, ao chamá-los de ofensores (pessoas que causaram uma ofensa, um dano, 

a alguém), ficará mais claro, para a Justiça, a necessidade de tratamento a fim de ajudar essas pessoas 

a não mais agredirem ninguém? Ficará percetível que o tratamento poderá ser curativo – ou, pelo 

menos, de controle – para esses indivíduos, que, assim, poderão não mais incidir nesse tipo de crime, 

e que, igualmente, será uma atitude de proteção para que novos crimes contra crianças não mais 

aconteçam? Na verdade, tanto crianças e adolescentes que foram agredidos(as) sexualmente como 

seus agressores precisam de tratamento: os primeiros para reparar os danos; os últimos para não 

cometê-los de novo. Acolher crianças ofendidas e adultos ofensores já anuncia aos terapeutas que 
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todos vêm da ambiência da dor: uns sofrendo, outros causando. Ambos precisarão de acolhimento por 

mais difícil que possa ser lidar com este segundo tipo de paciente: aqueles que causam a dor a crianças 

e adolescentes e que podem, igualmente, estarem sofrendo. 

Ø em quinto lugar, no Código Penal e no Código de Processo Penal brasileiros, 

encontramos os termos vítima, ofendido e lesado, várias vezes usados até indistintamente. Entretanto, 

a doutrina preconiza a terminologia vítima para designar aquele que o foi nos crimes contra a pessoa; 

o termo lesado para designar aquele que o foi nos crimes contra o patrimônio; e, finalmente, o termo 

ofendido para designar aquele que o foi nos crimes contra a honra e contra os costumes. Assim, até 

juridicamente, o termo ofendido apresenta-se como mais correto porque, conforme consta nos mesmos 

dicionários já pesquisados, ofensa significa, em Bueno, injúria, ultraje, agravo, desconsideração e 

menosprezo; em Ferreira, dano e desacato; e em Houaiss, palavra ou ação que fere alguém em sua 

dignidade. 

       Assim, ao se trocar a temática do uso para dor, adentra-se na ambiência da ofensa, que 

sempre é carregada de muito pesar, por fato tão danoso a todos: à criança ou ao adolescente 

(ofendidos); à pessoa praticante do ato (ofensores) e à pessoa mais diretamente ligada à vítima, que 

não foi capaz de impedir que a ofensa acontecesse (facilitadores ou negligentes). É o que esta autora 

chamou de o triângulo das dores (Werner, 2009, 2010) quando analisou as perdas para cada uma das 

pontas desse triangulo relacional. 

 

Conclusão 

       Assim, do que foi até aqui exposto, é possível concluir:  

1- que a comunicação nunca transmite apenas o que é anunciado, mas que também 

comunica por debaixo dos panos, isto é, metacomunica, vai além, ofertando outras informações de 

compreensão não tão explicitas;  

2- que a chance de se mudar um comportamento considerado não adequado, seguindo 

os ensinamentos da Antropologia, é começar a se referir a ele, verbalmente, de forma distinta da 

existente e com proposições que visem mudar mentalidades com nova retórica; 

3- que os números da violência sexual contra crianças e adolescentes, em nosso país, 

não param de crescer de ano para ano; que a situação somente piora; 
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4- que honrar a Doutrina da Proteção Integral de crianças e adolescentes significa 

protegê-las em todos os momentos de suas vidas, e não somente em situações parciais, especiais; 

5- que a palavra abuso sexual libera o uso do corpo da criança, e só recrimina o excesso; 

6- que a palavra ofensa sexual mostra-se mais adequada para designar o crime de 

violência sexual contra crianças e adolescentes pelos cinco motivos expostos; 

Dessa forma, considerando que: 

1-  a violência sexual contra crianças e adolescentes é fato abominável e repugnante em 

nossa sociedade;  

2- os números mostrados nas estatísticas confirmam o quanto crianças e adolescentes 

estão cada vez mais expostos a ela, já que não há decréscimo dos casos, pelo contrário, somente 

crescimento; 

3- que a palavra abuso liga-se a uma forma jurídica ultrapassada, já que somente no 

excesso de uso do seu corpo passaria a chamar atenção para uma possível proteção jurídica, e não 

desde o primeiro ato de uso do seu corpo (visão integral); 

4- que o Brasil é signatário de vários tratados que preconizam a proteção integral de 

crianças e adolescentes neste país; 

Então, toda e qualquer proposta que vise a prevenção, tratamento e responsabilização – 

triângulo de atuação que deve sempre fazer parte de toda e qualquer ação em proteção de crianças e 

adolescentes contra a violência sexual – deve ser levada em consideração, com bastante atenção e 

interesse. É justamente o que se propôs este artigo: mudança de mentalidade visando à mudança de 

atitude em relação ao crime de violência sexual contra crianças e adolescentes no país e no mundo, 

uma atitude que colaboraria para a proteção integral da criança em todo e qualquer momento, e não 

somente no excesso de uso de seu corpo. 

        Além da mudança de retórica, substituído a palavra abuso sexual por ofensa sexual, faz-se 

necessário, também, trabalhar com a ideia da educação para a sexualidade e para o gênero desde a 

primeira infância. Esta autora já propôs isso em algumas outras oportunidades (Werner, 2016, 2019, 

2020) a fim de que a criança não seja silenciada quatro vezes:  

Ø a primeira, pela própria figura ofensora, que a obriga a ficar calada;  
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Ø a segunda, pela ausência de proteção familiar, que não só não a defendeu da ofensa 

sexual sofrida, como também não empresta sua voz para que a denúncia seja feita e, muitas vezes, 

em nome da moralidade (?) familiar, pede, também, que a criança se cale; 

Ø a terceira, pela falta de informações e a ausência de recursos para poder entender o 

que se passa com ela e para proceder a denúncia, já que muitas vezes, além de não entender, não 

possui vocabulário suficiente para isso e, por isso, cala-se; 

Ø a quarta, pelas Políticas Públicas de governo, que impedem que se fale em 

sexualidade nas escolas e que determina o locus específico em que esses assuntos podem ser 

abordados, tirando não somente a liberdade de diálogo, mas também uma segunda chance na qual 

essa criança poderia ter sido acolhida no ambiente escolar. 
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