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Editorial 

 

Apresento, aqui, o 11º volume da Revista Brasileira de Terapia Familiar, da ABRATEF.  

Nesta edição, contamos com 10 artigos de associados(as) e colaboradores(as), profissionais de 

diversos locais do país que trabalham com famílias. 

Abrimos a revista com questões relacionadas à infertilidade, à utilização de técnicas de reprodução 

assistida, um grande desafio para os indivíduos em sua trajetória existencial, além do dilema da 

revelação da maneira como o filho foi concebido para a família e a sociedade. 

Os artigos subsequentes, que recheiam a revista, contemplam temas variados sobre: os aspectos 

da transmissão psíquica sobre o desejo de ter filhos; a violência de gênero no Brasil; o impacto do 

encarceramento feminino na família; o atendimento a famílias em situação de violência; a Terapia 

Familiar em um caso de violência doméstica no Sistema Único de Saúde (SUS); os desafios da 

psicoterapia familiar em situações judicializadas; a sexualidade, a cultura e a transgeracionalidade; a 

Terapia Familiar e as famílias que se (re)inventam na tessitura da (ciber)cultura. Fechamos a Revista 

com o tema de humanidades em time na sindemia da Covid: entre a prática e a pesquisa. 

Encerramos um ciclo importante de mudanças e crescimento da ABRATEF, com uma gestão 

estendida pela surpresa da pandemia Covid-19. Deixamos, aos leitores e às leitoras, nosso carinho e 

o dever cumprido, desejando à próxima comissão editorial sucesso rumo ao desenvolvimento da nossa 

Revista. Para isso, contamos com os(as) associados(as) autores(as) no compartilhar de suas 

experiências. 

Meus sinceros agradecimentos aos autores e às autoras que participaram desta edição. 

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

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

parceria na construção da 11ª edição da Revista Brasileira de Terapia Familiar.  

Este volume e os anteriores estão à disposição no nosso site, www.abratef.org.br 

Boa leitura! 

Abraço, 

Ana Cristina Bechara Barros Fróes Garcia 

Editora  
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O Dilema da Revelação da Maneira Como o Filho Foi Concebido 

The Dilemma of Revealing How a Child Was Conceived 

Helena Prado Lopes1 

 

Resumo 

Existem, tradicionalmente, dois modelos de parentesco e filiação: o biológico e o social. O 

biológico caracteriza-se pela reprodução sexuada entre um homem e uma mulher, por meio 

do qual originam-se gerações do mesmo sangue. O modelo social, por sua vez, caracteriza-

se pela organização de relações interpessoais que se pautam na conjugalidade e na 

parentalidade. O dever de se multiplicar é ditado desde os tempos bíblicos. Por isso, as 

questões relacionadas à infertilidade, ou seja, à ausência involuntária de filhos, representam 

um grande desafio para os indivíduos em sua trajetória existencial. O desenvolvimento da 

biotecnologia reprodutiva, no entanto, agregou procedimentos que trouxeram a possibilidade 

de se ter filhos quando concebê-los de forma natural não é possível. Uma das possíveis 

técnicas de reprodução assistida é a recepção/doação de gametas (óvulo e espermatozoide), 

que demanda, obrigatoriamente, o uso de gametas de um(a) doador(a). Ainda que atualmente 

seja uma técnica muito conhecida e utilizada, trata-se de uma situação que costuma gerar 

muitos questionamentos a quem a ela recorre. Dentre eles, os conflitos provenientes sobre o 

contar ou não à criança a sua origem genética e, também, a difícil decisão de revelar essa 

informação ou não para as famílias de origem e para as outras pessoas do convívio social. O 

fato de revelar ou não essa informação tem sido objeto de debate. Com este artigo, busca-se 

contribuir para a elucidação do que surgiu últimos anos, ou seja, a forte tendência a favor da 

divulgação da verdade aos filhos. 

Palavras-chave: infertilidade, constituição de família, doação de gametas, revelação para 

o filho 

 
1 Psicóloga; terapeuta de casal e família; psicóloga colaboradora do Instituto de Ginecologia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), do setor de Reprodução Humana do Hospital 
Moncorvo Filho e da Clínica Gestar de medicina reprodutiva. 



O Dilema da Revelação da Maneira Como o Filho Foi Concebido – Helena Prado Lopes 

 
Revista Brasileira de Terapia Familiar, 11(1), julho 2022 

10 

Abstract 

Traditionally, there are two approaches to kinship and filiation: biological and social. The 

biological approach is characterized by sexual intercourse between a man and a woman, 

through which “same-blood” children are originated. The social approach, in turn, is 

characterized by the organization of interpersonal relationships based on conjugality and 

parenting. The mandate to multiply has been dictated since biblical times. Therefore, issues 

related to infertility, as the inability to conceive a child, pose a great challenge for individuals 

in their life trajectories. The development of reproductive biotechnology, however, has made 

new procedures available, which enable the possibility of having children when conceiving a 

child naturally would not be possible. One of the assisted reproduction techniques is the 

reception/donation of gametes (egg and sperm), which necessarily requires the use of 

gametes from a donor. Although it is currently a very well-known and used technique, this 

situation usually leads to many questions for those who opt to use it. Among them, there are 

conflicts on whether to tell the child his or her genetic origin and, also, the difficult decision 

whether to reveal this information to the families of origin and to other people who are socially 

involved. Whether or not to reveal this information has been a subject of debate. With this 

article, we aim to address what has emerged in recent years, which is a strong tendency in 

favor of disclosing the truth to children. 

Keywords: infertility, family formation, gamete donation, disclose to a child 

 

Introdução: Uma Perspectiva Psicoterapêutica 

Existem, tradicionalmente, dois modelos de parentesco e filiação: o biológico e o social. 

O biológico caracteriza-se pela reprodução sexuada entre um homem e uma mulher, por meio 

do qual originam-se gerações do mesmo sangue. A genética e a continuidade do grupo 

familiar marcam o valor de uma reprodução que tende a ser vista como inquestionável no que 

se refere ao estabelecimento de laços entre os indivíduos. Esse laço, inclusive, é firmado 

independentemente de haver ou não uma história de relação de família. 
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O modelo social, por sua vez, caracteriza-se pela organização de relações interpessoais 

que se pautam na conjugalidade e na parentalidade. A força da referência social está na 

liberdade de contrato que une os indivíduos e na responsabilidade dos pais sobre os filhos, 

fatores que não são determinados pela genética. Ainda que a objetividade científica possa 

indicar claramente quem é o pai ou a mãe de uma criança, o parentesco e a filiação são frutos 

de uma história relacional que inclui determinações genéticas, mas, mais do que isso, 

ultrapassa-as. 

O dever de se multiplicar é ditado desde os tempos bíblicos. Por isso, as questões 

relacionadas à infertilidade, ou seja, à ausência involuntária de filhos, representam um grande 

desafio para os indivíduos em sua trajetória existencial. O desenvolvimento da biotecnologia 

reprodutiva, no entanto, agregou procedimentos que trouxeram a possibilidade de se ter filhos 

quando concebê-los de forma natural não é possível. No passado, a infertilidade só poderia 

ser resolvida pela adoção ou pela aceitação da vida sem filhos. Hoje, no entanto, com o auxílio 

dessas técnicas, presenciamos grandes avanços e algumas soluções ao impedimento de 

gerar um filho naturalmente. 

As múltiplas mudanças e transições às quais estamos submetidos na atualidade, sejam 

elas na ciência, na vida social ou em outros âmbitos, geraram muitas questões como 

consequência dessas transformações, levando-nos a rever antigos padrões da ciência e, 

também, a questionar verdades universais. Neste cenário pós-moderno, incluem-se as 

tecnologias reprodutivas, que nos fazem conviver com a imprevisibilidade e com o 

desconhecido nos mais diversos níveis. A evolução científica dentro da área da medicina 

reprodutiva permitiu que muitas pessoas com problemas de infertilidade pudessem conceber, 

contrariando a natureza e a biologia. 

Há uma expectativa por parte dos indivíduos, principalmente das mulheres em idade 

adulta, de um dia poderem constituir uma família. Para alguns, no entanto, esta é uma meta 

difícil de ser alcançada por diferentes razões. Diante da impossibilidade de gerar um filho, 

casais, mulheres e homens solteiros, homossexuais e transgêneros ingressam em um 
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processo de tratamento de reprodução assistida – por vezes doloroso – que pode abranger 

vários anos das suas vidas e consumir muita energia física e emocional (Lopes, 2021). 

O processo de ter descendentes não se restringe a uma questão biológica. Envolve, 

também, uma dimensão psíquica, emocional e sociocultural que possui conteúdos simbólicos 

de grande significação. Nesse sentido, a infertilidade, independentemente de sua causa, é 

sempre um motivo de grande sofrimento, pois expõe a todos os envolvidos à fragilidade e ao 

estresse. Para algumas pessoas, ter um filho é o principal objetivo da vida, e, quando ele não 

é alcançado, consequências de ordem emocional podem ser geradas. Embora elas afetem a 

ambos os sexos, são vivenciadas de maneiras distintas com relação às dificuldades 

decorrentes desse problema e de seu tratamento (Zurlo, Cattaneo Della Volta & Vallone, 

2020). 

Uma das possíveis técnicas de reprodução assistida é a recepção/doação de gametas 

(óvulo e espermatozoide), que demanda, obrigatoriamente, o uso de gametas de um(a) 

doador(a). Ainda que atualmente seja uma técnica muito conhecida e utilizada, trata-se de 

uma situação que costuma gerar muitos questionamentos a quem a ela recorre. 

Dentre eles, a importância do fator genético na constituição da personalidade do filho 

concebido por gameta doado e na sua aparência fenotípica, a questão da vinculação afetiva 

entre os pais e a criança, os conflitos provenientes sobre o contar ou não a ela a sua origem 

genética e, também, a difícil decisão de revelar essa informação ou não para as famílias de 

origem e para as outras pessoas do convívio social. Nesse cenário, surgem sentimentos 

ambivalentes e dilemas quanto às repercussões que possam surgir tanto nas famílias de 

origem quanto nos contextos sociais, podendo ocasionar desgastes e vivências 

psicoemocionais não previstas. A vivência conjunta de toda essa experiência e a necessidade 

de tomar uma série de decisões podem favorecer aspectos de difícil manejo, como a 

comunicação entre os envolvidos nesse projeto parental, escolhas quanto às diversas formas 

de tratamento, além dos diversos desapontamentos e das diversas perdas. 

O início do processo de reprodução assistida é descrito como um período de grande 

otimismo, como um momento no qual os casais sentem o movimento rumo à solução de seu 
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problema. Com o passar do tempo, no entanto, começam a ser experienciados sentimentos 

de medo, incerteza, perda de controle, frustração, despersonalização e angústia, assim como 

alterações no humor. Mas, apesar disso, os casais também relatam ganhos advindos dessa 

experiência, tais como a percepção de seu crescimento pessoal e o sentimento de superação 

das dificuldades. De forma geral, a experiência do tratamento de reprodução assistida tende 

a ser uma experiência que altera a vida dos casais e dos indivíduos e que, muitas vezes, 

mostra-se mais desgastante emocionalmente do que fisicamente em função dos altos e 

baixos vivenciados por meio da sucessão de expectativas e frustrações. 

Para os casais que têm o problema da infertilidade, a decisão de começar uma família dá 

origem a essa experiência tão difícil. Geralmente, após tentativas fracassadas de gravidez, 

eles se dirigem a consultas médicas especializadas a fim de confirmar este tão temido 

diagnóstico, buscando, ao mesmo tempo, aumentar as esperanças de concretizar o desejo 

de serem pais. Ao entender o casal infértil como um sistema, considera-se que todos os 

acontecimentos e dilemas que ocorrem em seu ciclo vital estão sujeitos a processos que 

geram significados contextuais (Féres-Carneiro,1983). Cada membro do casal, no entanto, 

pode responder de forma diferente à infertilidade, vivenciando-a de maneira singular. Isso 

afeta tanto a dimensão interacional do casal como todos os elementos da dinâmica individual. 

Diante da confirmação do diagnóstico, um integrante do casal pode sentir-se esperançoso 

e otimista, enquanto o outro se sinta descrente e angustiado devido à nova realidade. 

Observa-se, frequentemente, certa dificuldade para discutir os acontecimentos e os 

sentimentos que surgem com a confirmação do diagnóstico. Essa dificuldade, inclusive, pode 

ver-se exacerbada ao longo do tratamento, ampliando os sentimentos de angústia, culpa e 

tensão dentro do casal (Zurlo, Cattaneo Della Volta & Vallone, 2020). 

Os pressupostos teóricos que sustentam uma intervenção com casais inférteis 

fundamentada na abordagem sistêmica contribuem para auxiliar os cônjuges a construir 

novas narrativas e a gerar realidades alternativas àquelas que são instauradas pelas histórias 

de desencontro, sofrimento, incerteza e estresse. Nessa proposta de intervenção, a escuta 

dos indivíduos e dos casais é orientada para a busca de ferramentas facilitadoras de 
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conversações dialógicas que podem gerar uma reconstrução de significados e, com isso, a 

criação de um contexto de mudança. 

Nessa perspectiva teórica, o terapeuta deve estar empenhado em uma coconstrução de 

contextos dialógicos fecundos, mantendo uma postura dinâmica e flexível que permita que a 

situação seja promotora de atos de comunicação que visem à construção de significados, 

inspirando a descoberta de ferramentas úteis para diversas circunstâncias, sejam elas 

pessoais, familiares, grupais, comunitárias ou de resolução de conflitos (Zurlo, Cattaneo Della 

Volta & Vallone, 2020). 

A terapia desenvolvida a partir desse enfoque enfatiza a mudança no sistema familiar e 

conjugal pela reorganização da comunicação entre os seus membros. O passado é 

abandonado e deixa de ser a questão central, pois o foco da atenção é o modo de 

comunicação das pessoas no momento presente, ou seja, o percurso do tratamento da 

reprodução assistida. A psicoterapia com os indivíduos que necessitam da reprodução 

assistida para conceber um filho cria um contexto de produção de sentidos e, como tal, 

fomenta possibilidades de ressignificação que podem gerar processos de mudança, ativando 

as forças criativas e inovadoras do casal. É por meio dessa comunicação aberta que o 

terapeuta irá coconstruir alternativas com o casal, sejam elas para darem continuidade ao 

tratamento ou para construírem um projeto de vida juntos (Zurlo, Cattaneo Della Volta & 

Vallone, 2020). 

Para que isso aconteça, é necessário criar um espaço terapêutico colaborativo e reflexivo, 

no qual os indivíduos inférteis se sintam à vontade para expressar suas dúvidas, inquietações 

e dilemas, bem como para externalizar seus pensamentos com o objetivo de estabelecer uma 

boa comunicação entre os todos os envolvidos. Somente assim, torna-se possível construir 

novos espaços relacionais e novos contratos a respeito das etapas do tratamento, podendo 

incluir discussões a respeito da parte financeira, da sexualidade, das decisões com relação 

ao momento do tratamento, da necessidade de recorrer à doação de gametas e da gestação 

substituta (“barriga solidária”), dentre outros (Zurlo, Cattaneo Della Volta & Vallone, 2020). 
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O crescimento dos índices de infertilidade na população tem levado muitos indivíduos a 

se submeterem aos tratamentos de reprodução assistida. Alguns, no entanto, fracassam nas 

tentativas realizadas com o uso de seu próprio material genético (óvulo e espermatozoide) e 

necessitam utilizar gametas doados para alcançar a concepção de um filho. Quando essa 

técnica precisa ser utilizada, os filhos são gerados sem vínculos genéticos com seus pais, que 

poderão, por outro lado, ter a experiência de vivenciar a gravidez e o nascimento de seu filho 

(Golombok, 2015). 

A doação de gametas representa uma das etapas da fertilização in vitro (FIV) e é indicada 

em diversos casos, sejam eles de infertilidade feminina ou masculina, seja para o tratamento 

de casais homossexuais e transgêneros. Com essa técnica de reprodução assistida, os 

indivíduos têm mais chances de que o sonho de ter um filho se torne uma realidade. Nesses 

casos, no entanto, o cenário sofre uma enorme mudança do ponto de vista psíquico. 

Ao introduzir um terceiro desconhecido na relação do casal (sêmen doado, óvulo doado 

ou útero de substituição), acrescentamos uma situação nova e complexa para o casal: a 

possibilidade de constituir uma família com filhos geneticamente não relacionados aos seus 

progenitores ou unicamente relacionados a um deles. A doação de gametas ou de embriões 

constitui-se, hoje, como um novo meio de formação familiar, sustentada pela premissa de que 

a filiação é um constructo simbólico que não necessita do biológico e do genético para se 

constituir (Zurlo, Cattaneo Della Volta & Vallone, 2020). 

Para os casais, o procedimento de conceber utilizando a doação de gametas é 

emocionalmente conflitante, pois envolve o sentimento de perda da transmissão da carga 

genética, testa os vínculos afetivos, redimensiona o significado de ser pai e mãe de uma 

criança geneticamente ligada apenas a um deles – ou a nenhum dos dois – e gera sintomas 

adversos que se somam aos preexistentes (Zurlo, Cattaneo Della Volta & Vallone, 2020). Para 

além da dificuldade em lidar com a infertilidade e seus respetivos tratamentos médicos, 

quando estes envolvem os gametas de doador existe uma preocupação adicional: contar à 

criança as suas origens (Daniels, 2007). 
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Além disso, o doador – ou doadora – poderá ser visto como a marca de uma capacidade 

que o indivíduo não teve, possibilitando o aparecimento de sentimentos de rivalidade que, 

muitas vezes, não podem ser admitidos devido à gratidão que sentem pela oportunidade 

proporcionada. A preocupação com a genética do doador ou da doadora também aponta para 

o desafio que se constitui na aceitação de algo que lhes é estranho. Percebe-se que, no caso 

da doação de óvulos, o fato de a mulher poder gestar e estabelecer com o filho uma relação 

que será mediada pela vivência biológica torna-se um elemento facilitador da elaboração da 

perda da carga genética. Já para o homem, que se tornará pai por meio da doação de sêmen, 

este facilitador não existe, e sua paternidade terá de ser construída exclusivamente no campo 

simbólico (Daniels, 2007). 

A construção dos vínculos de filiação se dá, desta forma, por meio do reconhecimento por 

parte dos pais de que aquele ser a quem eles nomeiam como filho possui em seu imaginário 

e em seu desejo uma ligação de afeto, por meio da qual um lugar lhe é dado em sua família 

e lhes é legada uma herança. Este reconhecimento pode incluir, ou não, os laços genéticos. 

Portanto, nem a maternidade nem a paternidade, enquanto constructos subjetivos e humanos, 

estão dadas por instinto (Golombok, 2017). 

O primeiro passo é a renúncia do material genético com tudo o que significa. O segundo, 

a aceitação de uma situação na qual as dúvidas e as incertezas são muito maiores do que as 

já existentes em uma concepção.  

 

Revisitando o Parentesco: Continua a Genética se Sobrepondo ao Afeto? 

As possibilidades de formação familiar na contemporaneidade demandam olhares que 

não se resumam às cristalizações teóricas do pensamento sobre a constituição da sociedade 

e que escapem de leituras psicologizantes, cujo foco recaia na psicopatologização dos 

vínculos e seus efeitos na subjetividade dos membros da família sem a participação da 

conjugalidade e da parceria erótico-amorosa (Golombok, 2006). As famílias formadas pela 

contribuição genética de outros integram a realidade contemporânea das diversas 

constituições familiares existentes. Uma das principais interrogações que surgem nesse 
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contexto se refere ao ato de revelar ou não a história de origem ao filho, aos familiares e ao 

entorno do casal que realizou o tratamento com ovodoação e/ou doação de sêmen 

(Golombok, 2015). 

Na década de 90, a maioria dos profissionais de saúde que trabalhava com a reprodução 

assistida perante a doação de gametas aconselhava os pais a não revelar essa informação, 

pois havia a crença de que esse ato poderia ser prejudicial para o vínculo parental e, também, 

para a criança. No entanto, o estudo das famílias implicadas e os testemunhos de adultos 

nascidos nessas condições levaram a uma revisão crítica daquela posição. Ao contrário da 

crença, diferentes elaborações começaram a sustentar que as diversas dificuldades surgidas 

nessas famílias se relacionavam, muitas vezes, a crises advindas da revelação do segredo 

mantido por muito tempo ou, inclusive, dos efeitos de um ocultamento ainda vigente 

(Golombok, 2015). 

Ainda hoje existe uma tensão entre o direito da criança de conhecer as suas origens e o 

direito à privacidade do casal parental, como também o da confidencialidade de quem 

proporcionou os gametas. Tem havido, no entanto, uma importante mudança ao considerar 

não somente os direitos dos pais à privacidade e dos doadores ao anonimato, mas também 

ao fato de entender a criança como um indivíduo de direitos. E é justamente esta valorização 

dos direitos humanos que pode interferir na esfera privada familiar tanto dos pais quanto dos 

doadores (Golombok, 2015). 

A difícil decisão de revelar ou não para o filho a sua origem é um dos questionamentos 

inevitáveis com os quais os casais que vivenciam os tratamentos de reprodução assistida com 

a doação de óvulos e/ou espermatozoides, irão se deparar no futuro. E num futuro do 

presente. Além disso, não se trata de um dilema simples, pois incide sobre a construção da 

subjetividade e está muito mais próximo do que se imagina, não merecendo, portanto, ser 

adiado (Lopes, 2021). Devido ao forte componente emocional, passar por esse momento da 

revelação sobre o modo de concepção é o grande desafio para os pais. Geralmente, há o 

temor de que, ao saber que foi concebida mediante um doador ou doadora, a criança queira 

ter acesso à identidade da pessoa que contribuiu com o material genético. Preparar-se 
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fortemente para a real dinâmica dessa discussão de abertura pode ajudar nesse momento tão 

importante (Golombok, 2017). 

Os pais devem enfrentar isso junto ao filho, ajudando-o no processo de compreender e 

de aceitar a situação. Essa aproximação apresenta a concepção com um doador incluído 

como tema de toda a família, incentivando a criança a se ver como parte integral dessa 

história. Ao revelar a verdade à criança, deve-se evitar o uso de frases ou palavras que 

induzam à confusão, mostrando, sobretudo, a união da família. É importante que os pais se 

sintam confortáveis com a linguagem que vão utilizar, sendo muito conveniente explorar 

opções com profissionais especializados sobre as formas como como fazê-lo (Daniels & 

Thorn, 2001). 

Em minhas experiências trabalhando com pessoas em tratamentos de reprodução 

assistida com a doação de gametas ou embriões, uma angústia é muito frequente: como e 

quando esse tema deve ser abordado? Quais são as formas – e não as fórmulas – que devem 

ser utilizadas para falar com a criança acerca de sua origem o que, por sua vez, implica revelar 

o tratamento pelo qual seus pais passaram? 

A curiosidade acerca da origem dos bebês é aguçada nas crianças por volta dos três ou 

quatro anos. A partir da observação de uma gravidez, seja da mãe, de uma tia ou de outra 

pessoa, algumas perguntas começam a surgir: “Como esse bebê foi parar aí dentro da sua 

barriga?” As crianças são mesmo “perguntadeiras”, e é um direito que elas têm acionado pela 

curiosidade, pela inteligência e pela vontade de saber. Elas querem descobrir tudo, sobretudo 

quando começam a perceber as diferenças sexuais entre meninos e meninas, algo que 

acontece durante o banho ou no momento de fazer xixi na presença de uma criança ou de 

várias. São nesses momentos que surgem perguntas como: “Por que eu não tenho isso que 

ele tem?”, ou ainda “Eu posso fazer xixi em pé?” (Lopes, 2021). 

Ouvi-los é algo fundamental: enquanto pergunta e analisa os demais, a criança vai 

pesquisando a respeito de si própria e, à medida que vai crescendo, esse exame se amplia 

conforme a sua fase do desenvolvimento e as experiências que ela vai adquirindo. 
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A medicina reprodutiva amplia os possíveis arranjos familiares, libertando os indivíduos 

das limitações impostas pelo corpo. Não podemos esquecer, porém, que, enquanto 

sociedade, ainda temos, uma visão bastante conservadora de família. Ao tentarmos encaixar 

as configurações familiares que a reprodução assistida nos apresenta nos padrões 

tradicionais, deixamos de levar em consideração toda a complexidade do processo de tornar-

se mãe e pai, reduzindo-o ao fator biológico (Golombok, 2015). 

Nesse cenário, há um descompasso entre a abertura demandada pelas novas 

configurações familiares e a apropriação genuína dessas novas formas que demandam 

profundas reflexões. É justamente nesse descompasso que a angústia do adulto referente à 

origem da criança se estabelece (Lopes, 2021). 

 

De Quem é o Receio? Dos Pais, de Revelarem ao Filho Detalhes de Sua Origem, ou do 

Filho, de Conhecer a Verdade Sobre a Sua Concepção? 

Uma das grandes preocupações presente nos discursos dos casais com relação a contar 

ou não a verdade à criança, diz respeito ao fato de quererem “poupá-la”, receando que a 

revelação de sua história possa lhe trazer sofrimentos. Mas quem sofreria com essa 

revelação? O filho ou os pais? Quem garante que não contar evita o sofrimento? E por que a 

verdade necessariamente traria desgosto? Por acaso os pais não teriam em mente respostas-

clichês antes mesmo de fazerem as perguntas? E ao preverem reações negativas, já não 

estariam criando obstáculos que justificassem o não contar? (Lopes, 2021). 

Para que as respostas a essas dúvidas sejam formuladas, é necessário que quem as 

evoque possa entender as angústias, os receios e as expectativas que as permeiam. Mais do 

que pensar sobre o contar ou o não contar, é importante tentar entender por que falar com a 

criança sobre a sua origem se torna uma questão tão complexa. De quem, afinal, é a 

dificuldade? Qual a razão do temor? (Lopes, 2021). E algo que também precisa ser 

considerado é que, no âmbito específico da reprodução assistida, as dúvidas e os conflitos 

internos ganham coloração acentuada. 
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Como se Apropriar de Uma Parentalidade Que se Deu Com a Inclusão de Um Terceiro? 

É importante que os pais se abram para a possibilidade de vivenciar as reflexões contidas 

em seus questionamentos relativos à parentalidade, dando espaço para indagações e dúvidas 

que ultrapassam a indicação médica. Esta permeabilidade – ouvir o outro – permite abrir um 

espaço de escuta para as próprias inquietações. 

Nos casos em que a verdade não é revelada às crianças, é preciso trabalhar as razões 

que levaram cada um dos envolvidos a guardar esse segredo. Sabemos que a palavra não 

dita continua existindo e, ao ser suprimida, ganha ainda mais força. Além disso, antes de 

tentar estabelecer o quando e o como contar à criança, é preciso conhecê-la e se 

(re)conhecer enquanto mãe e pai dela, colocando em cena a subjetividade de cada um 

(Lopes, 2021). 

Dessa forma, quando há a possibilidade de os pais abordarem as próprias angústias em 

relação à maneira como a família se constituiu, cria-se, simultaneamente, a possibilidade de 

falar sobre o tema com a criança de forma natural e no momento adequado. A dúvida, no 

entanto, é: como perceber e aproveitar a oportunidade para falar sobre isso? Esses momentos 

não podem ser estabelecidos com antecedência; é preciso escutar de forma atenta os 

questionamentos e as curiosidades que a criança vai apresentando, além de conhecer os 

seus interesses e de dar a informação na dose que ela precisa. 

Não adianta antecipar aquilo que não foi perguntado. O mais importante é ter a 

tranquilidade para oferecer respostas simples, objetivas e concernentes às dúvidas 

apresentadas, sempre construindo a história da criança a partir das perguntas que ela própria 

vai expondo. Esses esclarecimentos devem ser feitos aos poucos, dando espaço para a 

criança pensar e “reperguntar”, ou seja, perguntar novamente. O importante, nesse momento, 

é perceber que, muitas vezes, a criança não quer uma resposta intelectual, mas sim uma 

escuta afetiva (Lopes, 2021). 

Isso não significa que o adulto estará isento de inquietações e receios ou que a história 

da criança não terá desdobramentos, mas que ela, em si, não precisa ser uma questão 

causadora de angústias para a criança e, tampouco, para o adulto. A relação entre ambos 
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deve ser construída pela confiança e não pelo silenciamento, pois será ela quem permitirá 

trocas de afeto, confiabilidade e respeito mútuo. A mensagem fundamental a transmitir à 

criança é que ela sempre será o filho desejado, seja qual for o lugar ou a circunstância de seu 

nascimento. Uma forma de realizar esse processo é começar integrando todas as informações 

da vida da criança desde o início. 

Entre os três e os quatro anos, as crianças já indagam sobre a própria origem: “De onde 

venho?” “A quem eu me pareço?” A resposta, nesse momento, deve ser simplificada, pois, 

nessa idade, as crianças não estão preparadas para assimilar questões mais complexas e 

suas perguntas são mais concretas, tais como: “Como eu ficava na barriga?” “Como eu me 

mexia lá dentro?” “Como eu comia?” “Você falava comigo quando eu estava morando na sua 

barriga?” (Lopes, 2021). 

Já entre os seis e os sete anos, a criança pode entender explicações menos simples e 

mais fisiológicas, como a definição da fecundação. Já é possível explicar-lhe que, para nascer 

um bebê, é necessário, antes disso, que o óvulo de uma mulher e o espermatozoide de um 

homem se juntem para formar algo que se pareça a uma semente. Nessa idade, a criança 

estará mais interessada em detalhes, podendo-se mencionar, então, a figura do médico e de 

doadores (Lopes, 2021). 

Esperar até a adolescência pode expor o filho ao risco de saber a verdade por outra 

pessoa, ou, ainda, trazer desconfiança no período de escola, quando a criança começará a 

estudar genética e biologia e aparecerem perguntas difíceis de responder sem que a verdade 

seja dita. O segredo pode afetar o relacionamento entre os pais e a criança, pois ela percebe 

que há algo diferente e importante sendo escondido dela; algo que, inclusive, é de seu direito 

saber, mas do qual ela foi alijada. Às vezes, sua fantasia resultante do ocultamento da verdade 

pode ser ainda mais perturbadora do que a realidade dita de uma forma adequada (Papp, 

1994). De fato, um estudo realizado com filhos de pais que utilizaram sêmen de doador 

evidenciou o impacto negativo da revelação dessa informação somente na vida adulta, pois 

eles relataram dificuldade em assimilá-la, e isso produziu sofrimento e repercussões negativas 

no relacionamento entre esses pais e filhos (Lopes, 2021). 
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A revelação da origem é considerada importante para o desenvolvimento de um vínculo 

afetivo seguro, pois é sempre melhor não haver segredos nas relações. O fato de ocultar 

informações cria um distanciamento entre quem não sabe e quem não quer e/ou não 

consegue contar. Portanto, quanto mais sinceras são as relações familiares, mais próximas 

elas ficam. Além disso, a obstinação em preservar o segredo gera ansiedade e exaustão 

emocional nos pais, tornando-se necessário que eles elaborem as razões que os levaram a 

guardar essa informação (Papp, 1994). Se os pais decidirem não revelar a verdade, eles 

devem estar preparados para discutir as razões para não o fazerem e enfrentar as 

consequências dessa decisão caso a criança descubra a sua origem genética por outras 

pessoas. 

No Brasil, a doação de gametas era obrigatoriamente anônima, ou seja, nem o(a) 

doador(a) nem o(a) receptor(a) sabiam a identidade um do outro, diferentemente de outros 

países onde os doadores podiam escolher um(a) doador(a) conhecido(a). No entanto, a partir 

da Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM), nº 2.294, de 27 de maio de 2021, 

passou a ser permitida a doação de gametas entre parentes de até quarto grau, motivo pelo 

qual ela deixa de ser obrigatoriamente anônima. 

Podemos pensar que, nessas constituições familiares, contar ou não à criança a forma 

como ela foi concebida deixa de ser uma decisão apenas dos pais, pois implica a participação 

do parente que doou o gameta, e a ansiedade particular na doação intrafamiliar deve centrar-

se no bem-estar da criança. A doação de óvulos e/ou espermatozoides por um membro da 

família pode tornar confusas as fronteiras entre os pais genéticos, gestacionais e sociais, 

podendo, algumas vezes, ter um impacto negativo no papel parental da mãe e do pai devido 

à proximidade emocional e física entre o casal e o(a) doador(a) (Lopes, 2021). 

Ao contrário da doação anônima, na qual o casal ou o indivíduo pode não revelar o uso 

de óvulo e/ou espermatozoide doado, a doação intrafamiliar envolve pelo menos um membro 

da família, ou seja, o(a) doador(a), que conhecerá a verdade sobre a da criança. Isso, 

provavelmente, tornará mais difícil ocultar a doação de gametas da família e até mesmo da 

criança. Para os casais que desejam não revelar aos seus filhos sobre a doação, ter doadores 
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que sejam da mesma família pode causar complicações adicionais. Dentre as motivações dos 

casais para usar doadores intrafamiliares encontra-se o fato de quererem preservar a herança 

genética da família e/ou reduzir os custos ou o tempo de espera para o tratamento (Lopes, 

2021). 

A escassez de estudos sobre a doação intrafamiliar torna difícil ter conclusões sobre o 

seu impacto. Sabemos muito pouco sobre a natureza da relação entre os casais e os 

doadores, e, também, entre a criança e os doadores. Além disso, não sabemos como essas 

relações evoluem ao longo do tempo ou como a questão da divulgação é negociada dentro 

dessas famílias. No entanto, compreender e lidar com esta nova realidade é uma conduta 

absolutamente necessária e que deve se estender não somente ao profissional de saúde 

mental, mas a todos os envolvidos neste delicado processo que desafia nossos 

conhecimentos e que ultrapassa nossa margem de previsibilidade. 

As novas famílias constituídas pela reprodução assistida mudam a concepção cultural 

tradicional do parentesco e estabelecem uma distinção entre o biológico e o social, 

possibilitando que os pais escolham indivíduos ativos e criadores de parentesco (Lopes, 

2010). Além disso, estas novas configurações familiares nos confrontam com a complexidade 

e a riqueza de elementos que devem ser considerados quando se busca compreender a 

parentalidade, ou, talvez, as parentalidades, devido às suas muitas formas de  

experiência-las. 

Configurações familiares inusitadas requerem um desnudamento de ideias 

preconcebidas, de preconceitos, de verdades absolutas, assim como uma mudança de 

paradigma para que se compreenda a parentalidade nesses novos arranjos (Lopes, 2021). 

Há especificidades inerentes a cada uma dessas configurações que as tornam únicas, e 

surge, no cenário atual, a socioafetividade como vínculo de parentalidade, ao lado do 

biológico, e, muitas vezes, sobrepondo-se a ele. Diante de tudo o que foi exposto, é possível 

pensar que não é a composição familiar que importa, mas sim a dinâmica e a qualidade das 

relações que se estabelecem entre seus membros. 
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Aspectos da Transmissão Psíquica Sobre o Desejo de Ter Filhos:  Um Estudo 

Teórico 

Aspects of Psychic Transmission Over the Desire for Having Children: A 

Theoretical Study 

Jaqueline da Silva Moraes2 

 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo teórico sobre as influências da 

transmissão psíquica sobre o desejo de filhos para homens e mulheres. Para tanto, realizou-

se um levantamento da literatura sobre o tema, com base na abordagem psicanalítica e 

contribuições de autores sistêmicos, levando em consideração as crenças inconscientes, 

construção da subjetividade, aspectos geracionais, motivações para a parentalidade.  

Constata-se que as motivações referentes ao desejo de filhos são diferentes para cada sujeito 

e contexto avaliado, e que a transmissão de uma herança geracional pode ser considerada 

um aspecto importante para a transição à parentalidade. Observa-se uma escassez de 

estudos que relacionam a figura masculina e o desejo de filhos, tal fato indica a necessidade 

de pesquisas que abordem o desejo de ter filhos no homem. Conclui-se que a transmissão 

psíquica influencia na construção das subjetividades individuais, assim como a interferência 

de padrões culturais e sociais. Portanto, o espaço terapêutico familiar deve propiciar 

transformações frente ao legado geracional, para a constituição de uma nova singularidade e 

identidade. 

Palavras-chave: filhos, transmissão, parentalidade, crenças inconscientes 
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Abstract 

The present work aims at performing a theoretical study on the influences of psychic 

transmission over the desire for having children for men and women. For such, a bibliographic 

assessment about the theme was performed, based on the psychoanalitical approach and 

contributions from sistemic authors, taking unconcious beliefs, construction of subjectiveness, 

generational aspects, and both paternity and maternity motivations  into consideration. It is 

realized that the motivations related to the desire for having children are diferente for each 

subject and contexto which were assessed, and that the transmission of a generational 

heritage may be considered na important aspect for the transition into parenthood. A lack of 

works which relate the masculine figure to the desire for having children is observed, and such 

fact indicates  a need for research on the desire for having children in men. The conclusion is 

that psychic transmission influences the construction of individual subjectivities, as well as the 

interference of cultural and social patterns. Therefore, the family therapeutic space must 

provide transformations in the face of the generational legacy, for the constitution of a new 

singularity and identity. 

Keywords: children, transmission, parenting, unconscious beliefs 

 

Introdução 

No cenário atual, a sociedade sofre constantemente com transformações no contexto 

político, cultural e econômico, que interferem diretamente na dinâmica das relações pessoais 

e na construção de papéis familiares. A transição de um modelo tradicional, baseado em 

funções diferentes e rígidas para homens e mulheres, para um novo modelo em que esses 

papéis são flexíveis e transitórios demarca uma nova organização familiar.  Ambos os gêneros 

socialmente construídos são produtos de uma teia de significações tecidas pela sociedade. 

Na antiguidade, as relações entre os membros familiares eram distantes e impessoais, as 

funções eram rigidamente demarcadas, a mulher exercia seu papel com subserviência e 

passividade que legitimava o poder arbitrário da figura paterna. A autoridade soberana do pai 

prevalecia inquestionável, pelos membros da família e pela sociedade, até o enfraquecimento 
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do patriarcado. Na família contemporânea, a função paterna vem tomando destaque devido 

ao crescimento no número de pais que se ocupam dos cuidados com os filhos. Este exercício 

da paternidade mais ativa contribui para um estreitamento no vínculo entre pai e filho e para 

esmaecimento do modelo tradicional de pai autoritário e distante (Jablonski, 2010). Diante 

dessa nova realidade, se percebe constantes transformações no casamento e nas questões 

de gênero. 

Compreendemos que a transição da conjugalidade para a parentalidade é uma das mais 

relevantes transformações que podem acontecer para o casal, e esse momento é 

caracterizado por desafios, responsabilidades e conflitos, divididos pelo, agora, casal parental 

(Grizólio, Scorsolini-Comin & Santos, 2015). Contudo, o desejo de filhos é vivenciado de forma 

distinta entre homens e mulheres, e se atendo à perspectiva de cada um, pretendemos 

estudar como a transmissão psíquica geracional influencia esse desejo. Cabe elucidar que, 

no presente estudo, quando apresentamos o desejo de filhos, consideramos a perspectiva 

teórica da psicanálise, que articula a noção de “desejo” como aquilo que remete o sujeito a 

algo que lhe falta (Kaufmann, 1996). 

Freud (1996/1914) discorre sobre os significantes presentes no processo de transmissão 

em que “sua majestade o bebê” é a criança imaginada e revestida de expectativas, sonhos e 

desejos frustrados dos pais, momento crucial, em que o sujeito deve deixar o lugar de herdeiro 

depositário das demandas de seus predecessores e se apropriar do seu desejo no processo 

de subjetivação. O psicanalista teoriza sobre os aspectos psíquicos dos pais diante do 

nascimento de um filho, em que a criança desempenha uma função “reparadora” da ferida 

narcísica e da recuperação do narcisismo primário dos pais. Alguns autores afirmam que o 

desejo de parentalidade reatualiza as fantasias infantis e as vivências com o cuidador primário 

(Zornig, 2010, Freud, 1996/1914, Brazelton, 1992).  

A partir de tais considerações, realizamos um estudo sobre alguns conceitos teóricos – 

motivação, crenças inconscientes e a representação psíquica dos filhos para homens e 

mulheres – e elaboramos reflexões sobre o tema, adotando a abordagem psicanalítica e 

contribuições de autores sistêmicos e sociais. Motivação é um conceito amplamente usado 
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dentro da psicologia e, para melhor compreensão do nosso trabalho, definiremos as 

motivações como aspectos psicológicos ou disposições latentes que percebem de modo 

favorável ou desfavorável ter ou não ter filhos (Miller, Severy & Pasta, 2004). Desse modo, a 

motivação atua como força motriz por trás da intenção reprodutiva, e só adquire um caráter 

energizante quando interposta pelos aspectos psicológicos e comportamentais (Varas & 

Borsa, 2021). 

O entendimento de um fenômeno tão complexo e crescente na atualidade confirma a 

importância do presente estudo. Cabe ressaltar que a configuração familiar contemplada no 

trabalho é a heteroparental, entretanto não podemos desconsiderar os diversos arranjos 

familiares existentes no contexto contemporâneo. Assim como não podemos rejeitar os 

elementos culturais, econômicos, étnicos e educacionais que interferem nas decisões 

reprodutivas de diferentes homens e mulheres ao redor do mundo (Lima, 2013). Assim, 

observa-se uma nova demanda sobre esse tema direcionada aos profissionais inseridos na 

área clínica, de modo que se torna necessário uma melhor compreensão do papel da 

transmissão psíquica geracional e das crenças inconscientes sobre o desejo de ter filhos do 

casal.  

 

Transmissão e Construção da Subjetividade 

Segundo a psicanálise de família e casal, o espaço familiar é o lugar que possibilita a 

constituição do sujeito e sua subjetividade, por meio da transmissão. Diante disso entendemos 

que é na dinâmica familiar que acontece a troca entre os membros e influências que vão 

atravessar gerações. Brunschwig (1997) enfatiza que não existimos sem a transmissão, ela 

tem a função de nos demarcar como sujeito e age como referencial da nossa origem. Assim, 

podemos distinguir dois tipos de transmissão, a intergeracional e a transgeracional. O primeiro 

tipo compreende elementos da metabolização do material psíquico passado para a geração 

próxima, que transformado passa à seguinte. Dessa forma, a transmissão psíquica institui a 

“herança positiva” da filiação (Correa, 2000). Por meio da transmissão, se mantém a 

continuidade narcísica e se assegura os vínculos familiares. Podemos compreender o 
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processo de transmissão intergeracional por meio de dois vieses, um por meio do psiquismo, 

e outro que perpassa pela cultura. A intergeracionalidade implica reciprocidade e se refere à 

transmissão direta de padrões familiares passados por gerações, em dois sentidos, 

ascendente e descendente, seja por conteúdos verbais, seja por não verbais (Boszormenyi-

Nagy, 1973/2008; Golse, 2003). 

 Na perspectiva psicanalítica, a transmissão psíquica acontece por meio de conteúdos 

mentais e manifestações inconscientes passadas por gerações por meio do psiquismo. Os 

processos de transmissão solicitam um importante trabalho psíquico no qual participam 

mecanismos de identificação ligados a mecanismos de defesas, como as projeções e 

introjeções. Para Anzieu (1993), torna-se fundamental o olhar amplo sobre os ancestrais que 

precederam o sujeito – mesmos que esses estejam ausentes, estão vivos nos discursos e 

figuras que os familiares revivem por meio das narrativas. 

Diferentemente do primeiro conceito, temos o segundo tipo de transmissão, a 

transgeracional, na qual o conteúdo transmitido não pode ser modificado, nem elaborado, isto 

é, não pode se beneficiar de transformações que permitam sua integração psíquica (Granjon, 

2000). Os discursos familiares atuariam como suporte da transmissão e se não elaborados 

propiciam a organização de um tecido vincular com sintomas e questões psicossomáticas, 

muitas vezes identificados em casais e famílias que buscam por psicoterapia.  

O segredo familiar é constituído por acontecimentos reais, por vezes de cunho traumático, 

ocultados por vergonha, medo, culpa (Melo, Magalhães & Féres-Carneiro, 2014). No grupo 

familiar, o segredo encontra um terreno fértil para crescer, e assim ser partilhado pelos 

familiares e transmitidos para outras gerações. Para as pesquisadoras, o segredo, em muitos 

casos, adquire uma função estruturante e de manutenção dos vínculos familiares, de modo 

que a iminência de serem desvelados mobiliza sentimentos angustiantes e sensação de 

aniquilamento entre os familiares. Segundo Féres-Carneiro (1996), quando existe um segredo 

familiar e um membro o confronta, a conduta dos demais muda em relação ao que foi ocultado, 

sendo assim, a trama é rompida e novos eventos e fantasias surgem. Portanto, o que fica 

oculto na transmissão se constitui como fissuras no sistema, e atravessas gerações na 
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dimensão transgeracional. Esse processo do que não pode ser transmitido se apresenta no 

psiquismo dos pais e é depositado no psiquismo da criança, como lutos não elaborados, 

vergonha, objetos recalcados, faltas que não foram suportadas.  

Logo, o não dito nem nomeado se cristaliza. Abraham e Torok (1995) apresentam o 

conceito de “a Cripta” como a consequência do segredo velado, não verbalizado, que se torna 

incapaz de ser elaborado. A cripta seria o “enterro intrapsíquico” de uma experiência 

vivenciada com vergonha, resultado da consequência de um segredo inconfessável. O mito, 

semelhante ao segredo, possui um papel muitas vezes organizador do sistema, de quem 

preestabelece as relações que serão construídas, e não necessariamente é dito, apesar de 

se fazer presente entre as gerações. Alguns autores apontam a consequência da transmissão 

do “não dito”, como Brunschwig (1997), que fala sobre as transmissões portadoras de 

problemas, que não puderam ser assimilados. Assim como Correa (2000), que aponta os 

“objetos transformáveis e não transformáveis” e as questões que permanecem veladas, 

assombrando o espaço familiar sem possibilidade de representação e simbolização. Nesta 

direção, os processos de transmissão, sejam transgeracionais ou 

intergeracionais, podem atuar como forças de ligação ou de desligamento, isto é, o legado 

herdado contribui na construção do sujeito, porém com a ameaça de alienação (Golse, 2003).  

Pensando na transmissão psíquica, a ideia da parentalidade é transmitida por gerações, 

visando à continuidade da família e perpetuação dos genes. Badinter (2011) afirma que por 

muito tempo a escolha pela reprodução foi realizada para “garantir” o prolongamento da 

espécie e continuidade da família. Kaes (2001) traz uma relevante contribuição, ampliando o 

sentido de sujeito, anteriormente definido por Freud, para o sujeito “da herança”. O autor 

postula o conceito de aparelho psíquico grupal (APG) que contribui para a dinâmica familiar 

inconsciente como organizador intrapsíquico e sociocultural. Ele funciona como um espaço 

que agrega os integrantes do grupo e que se forma a partir dos aparelhos psíquicos 

individuais, constituindo um aparelho psíquico grupal. As manifestações dos processos 

grupais são compreendidas com três funções; a de transmissão do material psíquico que 
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circula entre as gerações e que vai ter o grupo como a base desse fenômeno, a vinculação 

entre os membros e os sistemas e a transformação psíquica inconsciente. 

Nesse sentido, a motivação para o desejo de filhos perpassa também pelo desejo da 

família, como um legado transmitido por ela. A maneira como transmite depende da forma 

como vivenciaram as fantasias e fantasmas parentais. Desse modo, a motivação por filhos 

vem atrelada à ideia de reparação de questões primárias que poderão ser retificadas na 

relação mãe-bebê.  

Ainda, nessas perspectivas psicanalíticas, a criança pode representar, para os pais, 

sonhos e realizações não alcançadas e a oportunidade de satisfação dos desejos 

adormecidos. O filho imaginário é constituído por introjeções e simboliza o ego-ideal dos pais. 

É na fantasia da onipotência do bebê que a mãe busca resgatar sua onipotência perdida e 

projeta expectativas e necessidades na criança idealizada para, enfim, serem satisfeitas. 

Brazelton e Cramer (1992) afirma que esses aspectos são necessários para a personificação 

e construção do psiquismo do bebê. É por meio do investimento de desejos e fantasias que 

ele passa a existir enquanto indivíduo. No entanto, as projeções devem dar espaço para que 

o bebê desenvolva uma singularidade e identidade desvinculada da mãe. O referido autor 

considera que o desejo de filhos perpassa motivações conscientes e inconscientes, nas quais 

se encontra o desejo subjetivo de garantir a própria continuidade e de se autoduplicar. Desse 

modo, os pais revivem relações antigas e podem vivenciar ilusoriamente o próprio passado 

livre dos antigos conflitos.  

 

Transmissão e Crenças Inconscientes  

No casamento ocorre um processo necessário de separação e individuação dos membros 

do casal com a família de origem, para que assim eles possam construir a identidade conjugal. 

Entretanto, é por meio do casamento que se faz possível a elaboração de questões originárias 

nos relacionamentos com os pais, reativadas muitas vezes no convívio conjugal. Nessa 

dinâmica de afastamento e aproximação, o casal vive um conflito entre a lealdade à sua 

família de origem e o sistema nuclear, de modo que para constituição da unidade conjugal é 
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fundamental a permissão dos pais, seja implícita, seja explícita (Borghetti, Lech & Martin, 

2001). A “bênção” dos progenitores se faz necessária para que a relação possa existir sem o 

sentimento de deslealdade com a família de origem. Assim, os conteúdos transmitidos pelos 

familiares influenciam a forma de se constituir como marido e mulher, e as ideias de conceber 

o casamento. Segundo Walsh (2002), a construção de papéis é um processo que se 

estabelece ao longo dos anos, e ninguém chega à relação sem um sistema de crenças e 

expectativas. Neste sentido, estariam em jogo lealdades e legados que determinam o senso 

de pertencimento do casal à família de origem, e a necessidade de cumprir sua parte na 

“missão” que lhe foi atribuída. 

Para Britton (1998), as crenças inconscientes têm significado específico para o casal – 

embora sejam crenças, elas residem nos fatos inconscientes até que seja possível serem 

desveladas e tornarem-se conscientes. A autora ressalta a quantidade de mentiras que teve 

que aceitar como verdade na sua infância e a natureza duvidosa que posteriormente baseou 

a construção de seus pensamentos. Compreendemos, no casal, que cada parceiro tem sua 

própria história acontecendo inconscientemente, que afeta o modo que um percebe e reage 

ao outro. As crenças inconscientes são como um estado de espírito fundamentalista que o 

indivíduo não precisa descobrir sobre o outro porque acredita que sabe a verdade. Nessa 

perspectiva, a curiosidade é a cura para uma crença inconsciente, uma vez presente a 

curiosidade, é possível o casal questionar e refletir sobre sua identidade, seus desejos, e 

sobre quem é o outro. Do contrário, a crença de não diferenciação com o parceiro acaba por 

diminuir a necessidade de descobri-lo, já que o conhece perfeitamente. Esse viés corresponde 

à crença de onipotência, própria da relação mãe-bebê, na qual a mãe está profundamente 

conectada com seu filho, de tal modo que reconhece suas demandas, sem que elas sejam 

verbalizadas. 

Portanto, as crenças inconscientes podem ser transmitidas como ideias e atuar 

diretamente sobre o desejo de filhos nos casais. Entendendo que o tecido vincular do grupo 

familiar é constituído por alianças e pactos inconscientes, as crenças vão permear e assegurar 
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a continuidade das relações intersubjetivas e heranças que se pretendem transmitir. Trata-se 

de um acordo inconsciente que garante a autoconservação daquele sistema familiar.  

O desejo de filhos pode ser compreendido como uma dívida simbólica, no sentido de 

retribuição do que recebeu da família de origem (Hurstel, 2006). Considerando a necessidade 

de compreender o desejo de filho como um aspecto particular do sujeito, buscamos diferenciá-

lo para homens e mulheres. 

 

Desejo de Maternidade 

“O que é ser mulher para você?” Tal questionamento nos permite compreender se o 

desejo de maternidade se relaciona com a construção da identidade feminina. Ao explicar o 

conceito de subjetividade, Guattari e Rolnik (1986) o define como algo fabricado, modelado, 

recebido e consumido pelo indivíduo no seu contexto social. De modo que a subjetividade não 

pode ser pensada sem a história e História de uma determinada época. Isso faz com que 

sejamos impelidos a pensar não na “mulher”, mas em “mulheres”, e a quais estamos nos 

referindo. 

Para Kehl (2001), as mulheres passaram a existir a partir do significante da reprodução 

e do casamento. A psicanalista salienta que o significante mãe era o único que representava 

as mulheres, uma vez que excluídas do espaço público, e destituídas como sujeito de ação, 

se consolidariam na maternidade. Contudo, ao relacionarmos o fenômeno da maternidade e 

a mulher contemporânea, observamos muitas mudanças comparadas ao passado. A mulher 

passou a aspirar ao desenvolvimento da carreira e ao poder e prestígio conquistados por meio 

do trabalho, exercendo uma pluralidade de papéis e adquirindo autonomia dentro e fora do 

lar (Lopes, Dellazzana-zanon & Boeckel, 2014).  

De modo consciente ou inconsciente, nenhuma escolha a respeito da maternidade pode 

estar livre da interferência da relação materno-filial (Safer, 1996). Tendo em vista essa 

questão, o desejo de maternidade se conecta a um traço hereditário consequente da 

identificação da filha com a mãe. Logo, a escolha por ter filhos não pode estar isenta da 

influência do vínculo inicial entre mãe e filha, uma vez que a relação entre ambas é permeada 
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de conflitos e ambivalências. Tornar-se mãe implica em transformações no psiquismo da 

mulher, assim, a maternidade permite o diálogo entre o objeto interno, que é o bebê simbólico 

que a mãe acredita ter sido na infância, e o objeto externo, representado pelo bebê real. A 

gravidez possibilita o desinvestimento gradual no bebê interno e o reconhecimento da 

alteridade do bebê externo (Brazelton & Cramer, 1992). 

A transmissão da maternidade como dom natural é também passada entre gerações, 

internalizada pela menina desde a tenra infância, visto que a condução dos nossos desejos é 

herança da maneira que fomos socializados e ensinados. Portanto, se o mito da maternidade, 

como instinto inerente ao feminino, é consequência de entrecruzamentos da construção social 

e cultural, a possibilidade da sua desconstrução segue a mesma perspectiva.  

 

Desejo de Paternidade 

Diante da busca de literatura sobre o desejo de ser pai, percebe-se que a maioria dos 

estudos fazem referência ao desejo feminino. Pesquisas sobre a relação mãe-bebê e sobre a 

construção da maternidade acabam por privilegiar essa relação, pouco abarcando o ponto de 

vista masculino. Badinter (2011), ao discutir essa questão, apresenta a psicanálise como 

grande contribuinte da propagação da importância da mãe na vida do bebê. Suas proposições 

teóricas divulgam a necessária devoção da mulher ao objeto de amor, qualificando a boa 

maternagem como aquela em que a mãe é continente das necessidades primárias do filho. 

Na obra A Paternidade, Aberastury e Salas (1984) escrevem sobre as considerações que 

Freud faz sobre o pai e a mãe, apontando que a figura paterna é descrita por ele de forma 

esmaecida e a materna com uma figura real e concreta.  No enfoque psicanalítico ao pai se 

atribuem três diferentes lugares – o adversário que pune, a imagem de referência e o objeto 

de escolha. A partir dessa perspectiva, buscamos compreender a construção do desejo de 

filhos no homem. No processo histórico, o feminino era o gênero detentor desse desejo, e 

prevalecia a concepção “útero-centrista”, porém com o estreitamento das relações entre pais 

e filhos, os homens passaram a se questionar sobre a manifestação desse desejo. Entretanto, 

Roudinesco (2003) aponta para um paradoxo, apesar da crença do rompimento de certos 
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padrões e da inclusão do homem no exercício da paternidade, a mulher ainda é a maior 

detentora do poder de escolha de procriação. Nessa relação, o homem pode ser descartado, 

excluído e substituído diante da autonomia feminina.  

Garcia (2001) aponta que esse desejo de filhos é herdado da mãe, de modo que ela que 

irá transmitir para seu filho o desejo pela descendência. Porém, ainda que tornar-se pai seja 

consequência de um desejo referente à função parental resultante de uma transmissão 

materna, deve-se considerar que a construção desse desejo depende da constituição 

psíquica de cada membro do casal. Diante disso, podemos compreender o desejo de filhos 

de duas maneiras, pela transmissão materna, vinculada ao desejo que o filho se torne pai, e 

relacionada à identificação com a figura do pai. Ambas as dimensões estão ligadas, pois o 

que se enseja dos pais é a transmissão do desejo identificatório e o investimento na criança 

enquanto sujeito autônomo. Para que isso seja possível, é necessária a vinculação com esse 

bebê, lhe atribuindo características que o personifiquem para melhor se relacionar com ele. 

Alguns dos futuros atributos das crianças estão associados com a personalidade dos 

progenitores ou de algum familiar próximo, que ocupe um lugar especial para o casal 

(Brazelton & Cramer, 1992). Segundo os autores, são os desejos narcisistas dirigidos ao bebê 

que permitem acionar o apego primordial e fundamental para vinculação e construção do 

psiquismo da criança. São as fantasias que permeiam a imaginação dos pais que estreitam a 

relação entre eles, colocando o bebê em um lugar importante e idealizado.  

 

Considerações Finais 

Desde o início, a terapia familiar se vale de conceitos oriundos da psicanálise para 

fundamentar a compreensão do sujeito e das suas relações associadas ao seu contexto de 

desenvolvimento. Contudo, embora a abordagem psicanalítica tenha destacado o papel da 

família na constituição da subjetividade da criança, a ênfase sempre foi sobre os processos 

mentais inconscientes em detrimento das relações interpessoais. Assim, o grupo familiar se 

institui como uma rede complexa de relações em que circulam afetos e os vínculos 

intersubjetivos são estabelecidos. Nesse contexto, a transmissão psíquica tem a função 



Aspectos da Transmissão Psíquica Sobre o Desejo de Ter Filhos: Um Estudo Teórico — Jaqueline da Silva 
Moraes 

 
Revista Brasileira de Terapia Familiar, 11(1), julho 2022 

36 

organizadora de possibilitar um espaço para o desenvolvimento da subjetividade e perpetuar 

a continuidade da geração. Compreendemos que, desde a infância, a criança é requerida a 

partilhar os enunciados dos seus ancestrais e desse modo assegurar a identidade familiar. 

Conforme anteriormente mencionado, a transmissão pode custar o adoecimento psíquico e 

somático dos sujeitos envolvidos, uma vez que os discursos poderão gerar conflitos internos 

e externos. 

Os traços transmitidos podem ser crenças inconscientes, memórias, afetos que quando 

assumem aspecto patológico e sem elaboração podem ser vivenciados com sofrimento. As 

crenças inconscientes podem representar um aprisionamento do indivíduo e ter efeito 

alienante, como podem ser resultado de um processo de desenvolvimento da vida psíquica, 

incluindo elaboração e luto primário. Sendo assim, reconhecemos a importância desses 

aspectos na construção psíquica e intersubjetiva do sujeito.  

Diante da questão levantada, conclui-se que a transmissão exerce uma grande 

interferência sobre o desejo de ter filhos, uma vez que esse fenômeno está presente e possui 

uma função determinante para a identidade grupal. O estudo permitiu a compreensão da 

transmissão do desejo de ter filhos, com mais detalhes entre gêneros e para o casal na 

transição para parentalidade. Entendemos que os pais transmitirão aos filhos conteúdos 

estabelecidos a partir do seu psiquismo estruturante. Desse modo, como a criança recebe 

estes enunciados e que fatores as fazem incorporá-los ou reinterpretá-los é que serão 

determinantes. No presente trabalho, objetivamos nos aprofundar na transmissão psíquica 

desse desejo, mas sabemos que existem outras formas de transmissão conscientes e 

manifestas, além de motivações sociais e biológicas que interferem nessa questão. 

Reconhecemos a interferência de padrões culturais e repetições familiares no modo de agir e 

pensar do casal, e quanto a rigidez dessas ideias impossibilita que ressignifiquem o que 

pensam sobre o casamento e sobre os papéis de gênero. 

Portanto, a motivação para o desejo de filhos perpassa também pelo desejo da família e 

o conjunto de valores transmitidos por ela. A transmissão psíquica traz a possibilidade de 

reeditar questões subjetivas e a autorrealização por meio das realizações dos filhos. Além 
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disso, tornar-se pai e mãe pode ainda operar como tarefa que reforça o senso de 

pertencimento do sujeito àquela família, inscrita numa sociedade pró-natalidade, em que ter 

filhos é o esperado para aquele momento do ciclo vital. Assim, mais uma vez, se evidenciaria 

o legado familiar, que se configura nas expectativas transmitidas, mesmo que não 

verbalizadas, pelos membros do sistema.  

Cabe ressaltar o papel fundamental da cultura diante dessas transmissões, que muitas 

vezes define como obrigatório determinados pensamentos e comportamentos. Neste sentido, 

traçar um caminho contrário ao esperado poderia representar uma ameaça à lealdade ao 

sistema. 

Quanto às limitações deste estudo, cabe salientar a carência de pesquisas sobre esse 

tema voltadas para o masculino, o que nos faz refletir sobre a ainda precária relação do 

homem com a paternidade. Por meio da pesquisa, compreende-se que se mantém uma 

exclusão da figura masculina na decisão sobre o desejo de filhos, restringindo essa escolha 

às mulheres. O aprofundamento pode então ajudar a pensar as relações entre pais e filhos e 

a problematização da dicotomia pai-provedor e mãe-cuidadora. Considera-se também, como 

limitação deste trabalho, a ausência de vinhetas clínicas para ilustrar os conceitos nele 

apresentados. 

A temática em questão oferecerá subsídios importantes para a clínica infantil e com 

famílias e casais, visto que a partir da infância dos pais se engendra a parentalidade, e o que 

eles transmitem influencia de forma inolvidável a formação psíquica do indivíduo. Pode-se 

apontar a importância do desenvolvimento de pesquisas empíricas, no âmbito da transmissão 

psíquica e desejo de filhos. Observa-se uma nova demanda sobre esse tema direcionada aos 

profissionais inseridos na área clínica, de modo que se espera que o estudo traga reflexões 

que contribuam para o manejo terapêutico. 
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Resumo 

Este estudo tem como objetivo discutir as relações violentas dentro do panorama atual da 

pandemia de Covid-19, proporcionando reflexões sobre como o medo, tanto individual quanto 

coletivo, está alicerçado em questões individuais e subjetivas, mas também em vivências 

compartilhadas e concretas. Além disso, questões anteriores à pandemia eclodiram com 

maior veemência nesse período, de modo que episódios violentos contra mulheres se 

tornaram ainda mais frequentes, em especial, no ambiente doméstico, devido, principalmente, 

ao isolamento social e ao aumento do desemprego. Este trabalho utiliza uma narrativa 

específica construída ao longo de acompanhamento clínico a fim de promover uma reflexão 

mais ampla sobre o tema. Sendo assim, a geração de dados desta pesquisa apoiou-se em 

uma metodologia qualitativa, tendo como ilustração um fragmento clínico. 

Palavras-chave: Pandemia, Violência, Mulher 

 

Abstract 

This study aims to discuss violent relationships within the current scenario of the Covid-19 

pandemic, promoting reflections on how fear, both individual and collective, is rooted on 

individual and subjective matters, but also on shared and concrete experiences.  Besides, 

issues prior to the pandemic erupted with greater vehemence in this period, so that violent 

episodes against women became even more frequent especially in the domestic environment, 
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de Família e Casal pela NUCLEO; em Psicoterapia de Família e Casal pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro. Mestrado em Psicologia Clínica na linha de família e casal pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de janeiro. Pós-graduação em Psicologia Jurídica da AVM Educacional. 
Psicóloga Clínica em consultório particular. Integrante do Time Humanidade e do MAPA do acolhimento 
a mulheres que sofrem de violência doméstica. 
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mainly due to social isolation and unemployment. This paper focuses on a specific narrative 

built throughout sessions so as to provide a broader reflection on the theme. Thereby, the 

process of data collection for this research was supported by a qualitative methodology, having 

as an illustration a clinical fragment. 

Keywords: Pandemic, Violence, Women 

 

Introdução 

 Em 16 de março de 2020, o Brasil entrou em fase de isolamento social devido à 

pandemia de Covid-19 – uma realidade que impôs inúmeras dificuldades, como impasses no 

plano econômico e dificuldades na área da saúde, além de causar elevado grau de sofrimento 

no âmbito emocional. Ademais, o isolamento social, indispensável para o combate da Covid-

19 naquele momento, só seria possível para as famílias de baixa renda se lhes fosse oferecido 

aporte financeiro mínimo para suprir suas necessidades mais básicas. No entanto, o modelo 

econômico capitalista, calcado prioritariamente na produção ininterrupta e no aumento 

constante dos lucros, contribuiu para acirrar ainda mais problemas financeiros pré-existentes, 

aprofundando as desigualdades sociais brasileiras ao mesmo tempo em que inviabilizava o 

cuidado com a saúde e a preservação da vida da população pobre. 

Desse modo, o enfrentamento dos efeitos da Covid-19 estendeu seu impacto no âmbito 

emocional, embalado pelos enormes desafios impostos pelo isolamento social prolongado e 

pelo convívio familiar intenso – mudanças repentinas que demandavam uma reconfiguração 

do modus operandi de cada núcleo. 

Um vírus inesperado cercava o quotidiano de perigos constantes e onipresentes, 

atravessando o presente com receios de um futuro cada vez mais imprevisível e desafiador. 

Além disso, transformou significativamente a relação de cada sujeito com o medo – este, 

fortalecido pela iminência das ameaças externas, tornou-se capaz de provocar repercussões 

internas ainda mais expressivas. Dia após dia, catalisado pela incessante inquietação com o 

amanhã, o medo também ganhava contornos protetivos que mantinham vigilantes o cuidado 

consigo mesmo e com o outro. Contudo, os extremos contribuíam para disseminar excessos 
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perigosos: por um lado, o negacionismo imprudente desafiava o bom senso para pôr em risco 

o bem-estar individual e coletivo; por outro, o excesso de zelo fazia numerosos reféns, 

aprisionando-os em rituais de cuidado desmedidos. 

A transformação avassaladora do quotidiano associada ao panorama de instabilidade da 

pandemia favoreceu o estabelecimento de padrões ansiogênicos de comportamento. Por trás 

do temor de uma catástrofe interna, uma sensação crescente de instabilidade externa. 

Em 2020, decidi aderir a um programa de atendimento voluntário chamado Mapa do 

Acolhimento – uma rede de apoio voltada para mulheres vítimas de violência de gênero. O 

acompanhamento é realizado por psicólogas e advogadas que se propõem atendê-las 

voluntariamente a fim de proporcionar um espaço de fortalecimento para a (re)construção da 

dignidade e dos direitos femininos. No mesmo período, também mantive remotos os 

atendimentos clínicos particulares, com o auxílio de um dispositivo on-line. Antes da eclosão 

da Covid-19, a grande maioria era realizada presencialmente. Já os atendimentos no âmbito 

do Mapa do Acolhimento, em especial, foram realizados por meio de chamadas de voz ou de 

vídeo, de acordo com a opção da pessoa atendida.  

 

Objetivo 

O objetivo deste estudo é examinar as relações violentas no panorama atual da pandemia 

de Covid-19, identificando como as violências vividas são explicitadas por essas mulheres.     

 

Pandemia: Uma Vivência de Catástrofe 

Sem sombra de dúvida, a pandemia de Covid-19 tornou-se uma catástrofe de proporções 

globais. Ao contrário de epidemias anteriores, a Covid-19 logrou uma disseminação veloz em 

escala mundial, acelerada particularmente pela velocidade das trocas e dos fluxos humanos 

em um contexto marcado pela intensa globalização. Com isso, o novo vírus conseguiu se 

alastrar rapidamente, deixando para trás um rastro inimaginável de mortes, sequelas e perdas 

dolorosas. As repercussões da pandemia salientaram também o que há de mais vulnerável 

no ser humano, expondo tudo que a vida guarda de imprevisível e surpreendente.  
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Para aprofundar esta discussão, convém explorar o significado de “catástrofe”, uma 

palavra que, apesar de denotar um acontecimento externo, também envolve as 

representações internas desencadeadas por ela. Afinal, uma catástrofe pode causar 

experiências traumáticas – ou não – dependendo da maneira como cada um significa os 

acontecimentos experimentados.  

Em alguns casos, a catástrofe é acompanhada de dificuldades para expressar ou elaborar 

a experiência vivida (Abraham e Torok, 2003). Isso ocorre porque a adversidade 

experimentada surte efeito desestruturante sobre o sujeito, desarticulando sua capacidade de 

responder à situação vivenciada. Freud (1920/1976) destaca que o trauma revela a entrada 

de um estímulo excessivo – impossível de suportar – no aparelho psíquico. A consequência 

seria a ruptura da camada protetiva, interrompendo seu funcionamento saudável e 

paralisando o princípio do prazer.  

A construção das individualidades se dá de maneira dialógica, de modo que o coletivo 

interfere na formação das individualidades ao mesmo tempo em que os indivíduos são 

capazes de agir sobre o ambiente ao seu redor. É exatamente nessa via de mão dupla que 

se dá a construção de cada um de nós, por meio de um processo de contínua 

retroalimentação.  

Entretanto, cabe ressaltar que o enfrentamento das dificuldades da pandemia é balizado 

por recursos e redes relacionais costurados previamente, de modo que a experiência anterior 

exerce papel preponderante na construção da resposta de cada um aos novos 

acontecimentos. A realidade do período pandêmico, porém, se apresenta de maneira 

ostensiva. O medo e a insegurança se alicerçam sobre situações concretas vividas no 

quotidiano coletivo, mas também intensamente presentes na esfera individual. Uma incômoda 

sensação de descontinuidade se estende entre a população mundial, substituindo uma ordem 

que se apresentava até então como perene e estável.  

O novo contexto reforça ainda outro tipo de vulnerabilidade, uma vez que impõe o convívio 

direto e ininterrupto no espaço familiar, privando-nos de todas demais relações interpessoais 

presenciais. O estresse negativo insere-se na maioria dessas experiências com alto e 
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prolongado nível de tensão sobre o ambiente familiar, afetando tanto o desenvolvimento 

emocional individual quanto o interpessoal (Garcia, 2020). As relações sofrem abalos severos, 

uma vez que a dificuldade de reconhecer uns aos outros se torna ainda mais evidente, 

exigindo uma completa reformulação de papéis (Verztman e Romão-Dias, 2020).  

O conceito de “catástrofe” salienta também seu aspecto inesperado, reforçando a 

sensação de perda da estabilidade e a ausência de garantias que poderiam nos trazer algum 

alívio. Embora a catástrofe engendre experiências individuais dos eventos provocados, ela 

guarda também uma dimensão coletiva, comum a todos que a vivenciaram (Verztman e 

Romão-Dias, 2020). Entretanto, países com desiguais abissais, como o Brasil, impuseram 

experiências pandêmicas muito distintas: todos atravessavam a mesma turbulência externa, 

porém munidos de capacidades objetivas muito díspares para o enfrentamento das 

adversidades.  

Por outro lado, a pandemia proporcionou transformações psíquicas importantes, 

intensificando a necessidade de olhar para dentro de si mesmo, potencializando a capacidade 

de autoconhecimento e, com isso, de reconstrução. Além disso, o compartilhamento de uma 

mesma situação traumática, aliado à percepção da vulnerabilidade humana, favoreceu a 

adoção de posturas empáticas. Afinal, o vínculo criado por uma catástrofe comum – que 

atingia irrestritamente todos e todas – estabeleceu elos de empatia que transcendiam os 

limites das diferenças entre indivíduos e seus contextos.  

Inserido nesse cenário amplo e diverso da pandemia de Covid-19, o foco deste estudo 

recai sobre a escuta das narrativas de mulheres vítimas de violência. No trabalho 

psicoterápico, particularmente, o enfoque é voltado para a compreensão das ressonâncias de 

vivências que, para muitas, provou-se traumática. Afinal, nas palavras de Duarte (2020,  

p. 13), “compreender é um modo de se reconciliar com o mundo”. 

O enfraquecimento dos vínculos a partir do distanciamento físico, além de limitar 

significativamente as atividades de rotina, leva à intensificação de sentimentos como o medo 

e a insegurança. Enquanto a rotina promove tranquilidade, previsibilidade e acolhimento 
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afetivo, o isolamento contribui para o cerceamento da liberdade e até mesmo para a privação 

relacional.  

Duarte (2020), por exemplo, indaga se a “casa” preservou o mesmo significado durante 

o período de isolamento do social, quando seus moradores não mais podiam sair e voltar. Em 

tempos de isolamento, a porta se transforma em parede. O espaço de ir e vir é cerceado, 

enquanto a sensação rotineira de acolhimento e previsibilidade dá lugar à opressão e ao 

aprisionamento. Esse contexto leva, algumas vezes, ao hiperinvestimento das relações, 

ocasionando dificuldades no convívio diário familiar, que uma vez mais intenso do que o de 

costume, demanda a configuração de novos arranjos.  

 

Estamos em Casa: E Agora? 

O isolamento social trouxe uma série de repercussões para o mundo interno e para a vida 

relacional. A casa representa o mundo interno, assim como evidência o lugar das 

individualidades e das relações. Nesse momento, espaço privado e público, em alguma 

medida se fundem, uma vez que o mundo externo invadiu os lares, convocando todos e todas 

ao autoconhecimento. Por outro lado, aspectos mais frágeis e regredidos emergem com maior 

força diante de tantas mudanças, o que exige um grande esforço de adaptação. 

Em tempos pandêmicos, a vida presente é de risco e as perspectivas futuras são 

ameaçadas pelo perigo iminente que suspendeu a continuidade tão almejada do presente 

(Birman e Fortes, 2018). Diante do desconhecido, o ser humano tende a construir uma ilusão 

de segurança e de previsibilidade. Porém, a pandemia de Covid-19 fez um movimento oposto, 

colocando em evidência ameaças imediatas desconhecidas até então. Somado a isso, o 

espaço interno de casa pode ser igualmente de risco e, nesse contexto, o índice de violência 

doméstica e familiar aumenta sobremaneira (Ibrahin e Borges, 2020). 

Ainda hoje, as mulheres são vistas como responsáveis pelas violências sofridas. São 

consideradas exageradas e mentirosas, obrigadas a assistir suas narrativas caírem 

frequentemente em descrédito. Alguns mitos contribuem para a não-responsabilização de 

autores de violência, como a crença de que o ciúmes e o controle são prova de amor, por 
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exemplo. Nesse contexto, a fala de uma mulher tende a ser desqualificada, o que contribui 

para a perpetuação da dinâmica violenta (Diniz, 2013). 

Apenas entre março e abril de 2020, os casos de feminicídio apresentaram crescimento 

de 22% – uma taxa que, devido à subnotificação, provavelmente se mantém aquém da 

realidade. Soma-se ainda a esses desafios a queda brusca e repentina da renda familiar na 

pandemia, uma mudança que tende a restringir as possibilidades de uma mulher reorganizar 

sua vida financeira para se afastar de seu agressor (Bond, 2020). 

Quando uma criança ou um adolescente sofrem violência, os recursos são ainda mais 

escassos, em razão da condição de sua maior vulnerabilidade e à etapa do desenvolvimento 

em que se inserem. Quando a violência se instala no espaço doméstico, pai e mãe – que 

deveriam ser referências de proteção – cumprem o papel de agressores, deixando marcas 

indeléveis nas trajetórias de seus filhos. 

Os dados referentes a estupro e tentativas de estupro no Brasil são igualmente 

alarmantes. No Rio de Janeiro, já chegamos ao número de 5.310 notificações de estupro – 

uma taxa de 30,9 casos por cada 100 mil habitantes. Na maioria das vezes, a vítima é uma 

mulher menor de idade com um vínculo próximo com o agressor. Em geral, são pais, tios e 

avôs os agressores mais frequentes, prova de que é no ambiente doméstico que a maioria 

das situações de violência ocorre (Araújo, 2020). 

 

Trama Clínica 

O sujeito contemporâneo é frequentemente estimulado a uma construção de si mesmo 

voltada para o exterior, a uma experiência de viver em que se investe mais no material do que 

no relacional. Intoxicados pelo excesso de consumo e esvaziados do encontro afetivo com o 

outro – algo basilar para qualquer um de nós – somos ainda surpreendidos por um vírus que 

nos priva da convivência social e nos coloca na condição de isolamento prolongado.  

Nesse momento, a família nuclear fica mais recolhida em si mesma e precisa de novas 

adaptações, seja pela realidade que impõe um convívio excessivo, seja pelas privações 

econômicas. Em um cenário tão inusitado, as desigualdades – em particular, as sociais e as 
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de gênero, emergem consideravelmente, de modo que as dificuldades para lidar com o 

preconceito e a diferença se acentuam e nos alertam para possíveis retrocessos.  

É necessário esforço para converter a dor provocada por sofrimentos “invisíveis” em 

conteúdo explícito e, consequentemente, em força transformadora. Durante a pandemia, 

recebi algumas mulheres com vivências de violência. Suas histórias chegaram até mim por 

meio do atendimento na clínica particular ou no Mapa do Acolhimento. Uma delas era 

Monique, que trazia como principal questão para o atendimento psicoterápico o término de 

um relacionamento conjugal abusivo – que culminara em violência física. Ela destacava a 

relação de dependência que estabelecera com o ex-cônjuge, as falas de desqualificação que 

eram dirigidas a ela, bem como as constantes crises de ciúmes.  

A violência conjugal se apresenta como estratégia disfuncional para resolução de 

conflitos, fazendo sobressair aspectos destrutivos, como manipulação, tentativa de 

dominação, ameaça, coerção, entre outros comportamentos negativos. Geralmente, a 

hostilidade cresce em escalada, culminando em violência sexual, física e psicológica. Para 

maior compreensão, torna-se necessário se debruçar sobre as individualidades, mas também 

sobre a história do casal (Falcke, Vagner e Mosmann, 2013). No que tange ao aspecto 

relacional, faz-se importante compreender que papel a violência cumpre na dinâmica 

conjugal.  

Na relação transferencial, ela pedia que eu lhe explicasse as situações vividas, julgasse 

entre o certo e o errado e lhe apontasse o caminho a seguir. A relação de aderência ao outro 

era um mecanismo que insistia em persistir. O uso abusivo de drogas e álcool se aliaram ao 

começo de um novo relacionamento em que se repetia o consumo excessivo dessas 

substâncias. A relação de dependência se mantinha, assim como o ciclo de prazer e culpa 

sinalizado por meio de declarações como “eu não mereço ser feliz”. A necessidade de se 

arriscar se manifestava tanto na relação abusiva com álcool e drogas como também em 

comportamentos destrutivos dirigidos contra si mesma. Além disso, descobriu que seu 

parceiro mantinha relações com várias mulheres ao mesmo tempo. Viver no limite por 

intermédio de relações violentas ou do abuso de substâncias, nos leva a pensar que medo e 
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aversão são capazes de se tornar fontes de prazer (Bessel, 2020) – um prazer conectado ao 

desprazer.  

Relatando a repetição de situações de violência, ela afirma: “não quero mais ver esse 

filme”. Suas atitudes orientam-se pela insegurança e falta de confiança em si mesma e no 

outro. Nas sessões, aparecia o questionamento: o que diferencia uma mulher que presta de 

uma que não presta? Monique falava com frequência da ausência da mãe, falecida quando 

ela ainda era criança – uma perda que lhe causava uma sensação de abandono, além de 

sentimento de ser responsável pela sua morte. Já a relação com o pai era marcada pela 

dificuldade paterna para estabelecer limites e demonstrar afeto. Percurso semelhante, 

Monique faz diante das drogas, após o uso: vergonha, culpa e punição. Ela dizia: “eu errei; as 

pessoas me veem como ruim; ninguém me quer”.  E me pergunta: “você vai abrir mão de 

mim?”. Talvez a minha permanência tenha sido o primeiro passo para o acolhimento e 

integração de suas partes boas e más, assim como para a abertura de novas possibilidades.  

Aos poucos, Monique conseguiu se desvencilhar de uma última relação afetiva que se 

mantinha disfuncional, bem como abandonar o uso excessivo de drogas. Nas palavras da 

própria, “liberdade requer prudência”. Gradativamente, Monique caminha em direção à sua 

própria autenticidade e deixa de perguntar minha opinião para chancelar suas escolhas. Na 

audiência com o ex-marido, ela impetra a denúncia de violência doméstica, mas admite a 

saudade que ainda sente do antigo parceiro e a falta que sua ausência lhe traz.  

Alguns dias depois, Monique tentou pular do último andar de sua casa, mas foi impedida 

pelo irmão. Ela dizia que não conseguia viver com o ex-marido, mas também não se 

imaginava sem ele. O afeto permanecia vinculado aos maus tratos, fazendo sobressair a 

pulsão de morte. O resultado é uma passagem ao ato, uma atitude imediata no lugar da 

palavra que aponta para a não-elaboração da experiência vivida. Nessa situação, o sujeito 

[...] “reproduz não como lembrança, mas como ação, repete-o sem saber que está repetindo” 

(Freud, 1996). Percebe-se um padrão de violência que vem de fora, da relação com o ex-

marido, mas que também se origina dentro e se apresenta como uma tentativa de suicídio. 

Além disso, ainda nos dias de hoje, é possível identificar que a constituição da identidade 
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feminina é muitas vezes vinculada de forma passiva ao parceiro. Nessa circunstância, a 

mulher se encontra emocionalmente dependente da figura masculina (Gomes, 2013), fazendo 

com que a ausência de seu companheiro promova o esvaziamento de sua própria identidade.  

Nas experiências de violência sofridas pela mulher, ela vive um duplo questionamento, 

indagando a si mesma, se ela é vítima da situação ou se teve uma participação ativa no 

ocorrido. Isso se deve, em grande parte, ao sistema patriarcal que culpabiliza a mulher pela 

violência vivida. A marca ainda imposta pela sociedade de que cabe à mulher o lugar de 

inferior, frágil e submissa aumenta sua vulnerabilidade e, com isso, facilita o processo de 

dominação e violência. Essa perspectiva assumida pela sociedade desencadeia na mulher 

uma descrença nas suas próprias avaliações e instala um conflito interno, assim como uma 

junção entre amor e terror, dor e prazer (Bessel, 2020). Diante de uma experiência traumática, 

o circuito inteligência, prazer e afeto é alterado, ocasionando um abalo na estrutura psíquica. 

Comportamentos destrutivos podem aparecer como uma tentativa de solução para a 

desorganização interna experimentada (Levy, 2018). 

Monique finalizava dizendo: “parece que todo mundo só me vê, mas não me enxerga”. 

Falava de uma infância em que teve que se cuidar sozinha – o que contribuíra para a 

instauração de um sentimento de invisibilidade diante do outro e fazia com que procurasse 

não mais viver. Torna-se necessário o esforço para que a dor pela invisibilidade dessas 

situações possa se converter, cada vez mais, em conteúdo explícito e, consequentemente, 

em força de transformação, minimizando o caráter destrutivo das experiências anteriores.  

 

Considerações Finais 

É possível pensar que situações de violência provocam uma aproximação da 

agressividade com o afeto. Essa agressividade pode estar dirigida para o outro ou para si 

mesmo, como repetição e/ou tentativa de transformação. Além disso, a instabilidade do 

vínculo desperta a falta de confiança em si mesmo e em seu entorno, de modo que o processo 

de autoconstrução pode ficar aprisionado em um ciclo de violência. O intuito do trabalho 
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psicoterápico é ajudar o sujeito a viver de maneira mais criativa e autônoma, permitindo uma 

transmissão geracional de conteúdos mais elaborados e livres de violência.  

O aumento da violência contra a mulher é observado de maneira explicita. por conta de 

múltiplos fatores – históricos, culturais, sociais, institucionais, familiares e pessoais. No 

entanto, a banalização dessa forma de violência ainda é recorrente. 

A explosão de casos de violência contra mulher durante a pandemia de Covid-19 nos 

convida a olhar com mais cuidado para o tema, de modo que novos estudos e políticas 

públicas possam ajudar a coibir esses acontecimentos ao invés de aumentarmos, a cada dia, 

o índice dessas ocorrências. 
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Resumo  

Este estudo envolveu uma pesquisa de natureza quantitativa/qualitativa, em que os dados 

foram colhidos na fila de espera, para visitas na penitenciária feminina. O encarceramento 

feminino torna a família vulnerável na tentativa de manter o vínculo afetivo. Objetivou-se 

conhecer as dificuldades enfrentadas pelos familiares que ficaram responsáveis pelos 

cuidados e educação dos filhos, das mães presas e apontar aspectos dessa relação que 

possam auxiliar na manutenção dos laços afetivos. A pesquisa teve duas etapas: na primeira, 

foram respondidas questões relacionadas ao ambiente prisional, à relação do familiar 

entrevistado com a presa e com seus filhos e sua opinião sobre as leis vigentes sobre 

encarceramento e guarda dos filhos. Na segunda, as perguntas buscavam entender como se 
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constitui a relação entre a mãe encarcerada e seus filhos e como o vínculo afetivo se mantém. 

As respostas possibilitaram conhecer as dificuldades encontradas e as estratégias 

desenvolvidas para conviver com essa realidade. 

Palavras-Chave: Família com a mãe encarcerada, Manutenção do vínculo mãe-filhos, 

Vulnerabilidade familiar 

 

Abstract  

This study involving a quantitative/qualitative research. Data was collected from people who 

were waiting in lines to visit convicted ones. Female incarceration makes families vulnerable 

in their attempts to maintain affective bonds that previously existed. Research's objective was 

to know the difficulties faced by family members who are responsible for caring for, educating 

and taking responsibility for the children who have their mothers imprisoned and to reveal 

aspects of this relationship that can improve the affective bonds existing in other families. 

Research had two stages: in the first, people replied questionnaires containing questions about 

prison environment, the relationship of the interviewees with prisoners and their children’s 

opinion about the current laws regarding children custody. In the second part, the questions 

aimed to understand how this relationship between a mother-in-jail and her children is handled 

and how the affective bonds are sustained. The answers made it possible to understand the 

difficulties encountered by families and the strategies they develop to live within such a reality.  

Keywords: Family with an imprisoned mother, Maintenance of a mother-child bonds, 

Family Vulnerability 

 

Introdução 

Para Lopes (2004) nós humanos, defensivamente, acabamos por admitir, com razoável 

frequência que a destrutividade, a maldade e a violência residem no outro, certamente 

naquele(a) que está preso(a). Então pode-se considerar que as prisões em nossa sociedade 

são locais de exclusão e que no ambiente prisional é exacerbada a maldade, a transgressão 

e a imoralidade presentes nas pessoas presas. Em oposição, poder-se-ia dizer que a 
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bondade, o regramento e a moralidade são características somente daqueles que estão do 

lado de fora dos muros da prisão. Por esta linha de raciocínio, é possível entender por que as 

prisões acabam sendo representadas como a face oculta daquilo que as pessoas que vivem 

em liberdade se recusam a admitir em si mesmas.  

A criminalidade é um fator preocupante em todo o mundo e o grande contingente de 

mulheres que seguem esse caminho, tem aumentado as estatísticas do encarceramento, 

principalmente pelo tráfico de drogas, levantando novas questões nas relações de gênero e 

poder e de sua atuação dentro da família. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça – 

CNJ, a população carcerária feminina brasileira subiu de 5.601 em 2000 para 44.721 no 

primeiro semestre de 2017 (Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – 

INFOPEN (2017 e 2014), o que representa um aumento de 698,4%. O tráfico de drogas é o 

principal fator de condenação, sendo que no período de julho a dezembro de 2019, o 

percentual de mulheres presas por esse delito, representava aproximadamente 50%. 

(INFOPEN, 2017, 2019).  

Entretanto, questões relacionadas ao gênero também permeiam a população carcerária 

feminina, pois apesar da mulher na atualidade possuir autonomia e estar inserida no mercado 

de trabalho, ainda persiste dentro da família sua função como transmissora de valores e 

costumes tradicionais, sendo considerada o alicerce da estrutura familiar. Ser mulher implica 

em exercer normas e seguir padrões que não são estabelecidos aos homens, e quando uma 

mulher se vê incluída no sistema penitenciário, seus direitos são fortemente reduzidos, pois 

esta mulher descumpriu o “dever” que lhe é atribuído socialmente: ser gentil, boa mãe e 

cuidadora do lar (Silva, 2011).  

A configuração atual da família – monoparental feminina – em que a mulher é o único 

responsável pelo lar, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010) 

aumentou de 22,2% no censo de 2000, para 37,3% no censo de 2010. No caso dessa mulher 

ter sido encarcerada, quem ficará responsável por esta família e por seus filhos? Com a 

ausência da mãe, a família se torna vulnerável e a tentativa de manter o vínculo que existia 
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demanda vários problemas: gastos financeiros com as visitas, visita íntima e gravidez, revista 

vexatória a que são submetidos os familiares, entre outros.  

Segundo a Lei 7210 (Brasil, 1984) e CNJ (2012), a mãe encarcerada tem direito de acordo 

com as leis de execuções penais, de ficar com seu filho em creches dentro da prisão até os 

sete anos de idade. Porém, essa situação acarreta uma preocupação quanto à privação de 

liberdade dessa criança que irá crescer em um ambiente prisional. Por outro lado, evitaria 

uma separação traumática com a mãe, o que gera uma preocupação no Grupo de Trabalho 

Interministerial (INFOPEN, 2018) em estudar e oferecer políticas públicas que atendam aos 

interesses da criança e as proteja. 

Em abril de 2018, o então presidente da república decretou um indulto especial para 

mulheres em situação de encarceramento, com algumas especificações: i) primeira se refere 

ao fato de não se aplicar ao crime de tráfico de drogas; ii) a presa não pode estar respondendo 

a nenhum processo ou ter sido condenada por outro crime; precisa ser réu primária e não ter 

cometido nenhuma falta grave. Esse indulto beneficia um número mínimo de mulheres, uma 

vez que a grande maioria está presa justamente por tráfico de drogas (DEPEN, 2018). 

Outra determinação que garante políticas públicas para as presas é a Lei 15.552 de 2014 

(São Paulo, 2014), que proíbe a revista íntima aos seus visitantes. Esta foi substituída por 

uma revista mecânica, com equipamentos de scanner ou similares. Porém, no decorrer dos 

encontros, nas filas de visitas do presídio feminino, percebemos que essa lei não é 

efetivamente cumprida e muitas vezes os familiares passam por circunstâncias humilhantes. 

Guedes (2006) relata que as mulheres em situação de encarceramento, geralmente 

esperam o momento da visita dos familiares com ansiedade: há o cuidado com a aparência 

pessoal e com a limpeza do pátio, demonstrando a preocupação de que suas visitas se sintam 

confortáveis. A ausência de visitas é justificada pela reflexão das dificuldades do 

deslocamento e gastos para chegar à penitenciária, o constrangimento da “revista” e a tristeza 

por ter um familiar no sistema penitenciário. 

Uma diferença que se mostra marcante nesse sentido, é sobre a manutenção da ligação 

e do vínculo afetivo com a família que se mantém do lado de fora da prisão. Quando um 
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homem é preso, sua mulher preserva seu relacionamento afetivo com ele, visitando-o, às 

vezes sozinha e às vezes, acompanhada de seus filhos. Quando uma mulher é presa ocorre 

um rompimento absoluto da estrutura familiar. Geralmente, seus parceiros não as visitam e 

seus filhos, quando as visitam, são acompanhados por adultos que podem ser parentes ou 

amigos e que estão provisoriamente cuidando dessas crianças (Silva, 2011). 

Essa ruptura da convivência familiar promove nas mulheres uma série de reações, 

diferentes daquelas observadas em homens, nas mesmas condições: estar em situação de 

encarceramento (Lopes, 2004). A presa, ao ser distanciada da família e do mundo externo, 

pode iniciar um processo de dependência prisional, passando a ter maior necessidade de ser 

integrada pelo grupo na prisão, menor perspectiva de mudança de comportamento e quando 

libertada, apresenta maior dificuldade de reintegração social (Lopes, 2004, Oliveira e Santos, 

2012). 

Para que se possa compreender melhor se existem características peculiares das famílias 

de pessoas presas, se faz necessário refletir sobre a temática família e seus significados. 

Dentro de uma visão sistêmica, a família é composta por “seres humanos em relação, 

influenciando-se uns aos outros, de forma contínua, recursiva, complexa e imprevisível” 

(Macedo, 1994, p. 64). É necessário lembrar também, que a família deve ser entendida como 

um sistema em processo contínuo de transformações por meio da comunicação e das 

interações de seus membros (Cerveny, 1994). 

Para a família extensa, formada pelos avós e parentes próximos, esse acontecimento — 

ter um familiar preso — que já é uma situação insustentável, amplia o abismo existente entre 

a família pensada e a vivida. 

Esses conceitos, de família pensada e família vivida (Szymanski, 2004), permeiam o 

imaginário das pessoas e as levam a valorizar a família idealizada, “pensada” como a melhor 

e única forma de convivência e relacionamento. 

A família vivida, que é real, sofrida e imprevista, se apresenta de maneira totalmente 

inversa da que é idealizada. Os acontecimentos do cotidiano, as dificuldades em manter uma 
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casa, uma família, educar os filhos e outros problemas fazem com que a família vivida se 

distancie cada vez mais da família pensada. 

Para a família da mulher em situação de encarceramento, essa distância se torna mais 

ampla, real e intransponível. As diferentes formas de reorganização do e no sistema familiar 

se tornam frequentes e sem sucesso, e a sensação de decepção, perplexidade e indignação 

que essas famílias vivem, passarão a fazer parte do sistema e deverão ser incorporados por 

todos (Fleury, 2010). 

A família é um elemento fundamental em qualquer proposta de reintegração social, 

especialmente quando é capaz e apta a acolher o egresso ou ainda acompanhar, 

compreender e apoiar em momentos críticos de sua experiência na prisão (Fleury, 2017).  

Neste estudo, os pesquisadores se voltam para a compreensão das dinâmicas 

estabelecidas entre mulheres mães presas, seus filhos e familiares. Este é o tema para onde 

a atenção se volta, uma vez que essas mães deixaram o convívio com seus familiares quando 

foram encarceradas. 

É possível admitir a existência de diferentes “histórias” sobre as prisões e sobre quem 

está preso/presa. A maioria delas aborda fatos sobre o surgimento e permanência dessas 

instituições nas sociedades modernas, da perspectiva de quem as olha de fora, como um 

observador ou crítico. As histórias vivenciadas pelas pessoas são pouco conhecidas ou 

estudadas, principalmente as vividas pelos familiares que ficaram do lado de fora, vivendo o 

dia a dia após a saída desses atores que se encontram em situação de encarceramento. 

Essa pesquisa justifica-se pelo fato de que são raros os estudos sobre este tema, isto é, 

ainda há pouco conhecimento produzido sobre mulheres presas, seus filhos e seus familiares. 

Dessa forma, este estudo objetiva trazer à luz alguns fatos sobre as relações das mulheres 

presas e seus familiares, seus anseios, expectativas, disponibilidades e limites, como 

também, por meio dele será possível apontar aspectos dessas relações que possam auxiliar 

no estabelecimento de estratégias ou mesmo políticas de atendimento a essas demandas, 

por parte do sistema prisional paulista. 

 



Minha mãe é “cadeeira”: reflexões sobre o impacto do encarceramento feminino na família — Leda Fleury 
Monastero, Miriam Cristiane de Souza Campos, Thais Christinne dos Santos Ventura e Marilda Fatima de 
Souza da Silva 

 
Revista Brasileira de Terapia Familiar, 11(1), julho 2022 

59 

Método, Técnica e Material 

O presente projeto de pesquisa teve a finalidade básica de contribuir para o conhecimento 

da experiência vivenciada pelas famílias de mulheres que se encontram em situação de 

encarceramento, ou pelos arranjos familiares formados a partir do momento em que foram 

presas e que seus filhos ficaram sob os cuidados de algum adulto da família (ou amigo). E, 

de como essa experiência impacta a vida desses familiares enquanto cuidadores dessas 

crianças. 

Este projeto, encaminhado à Comissão de Ética em Pesquisa – CEP da Secretaria de 

Administração Penitenciária – SAP, recebeu o parecer consubstanciado – Aprovado – pelo 

CEP/SAP nº009/2013; e na Plataforma Brasil: nº 374.147. 

O método utilizado foi o de entrevistas, que de acordo com Mandelbaum (2012) possibilita 

conhecer o outro por meio do se colocar no mundo alheio e compreender tudo que o 

entrevistado oferece, desde as palavras, o gestual e “todas as inscrições que a realidade 

deixa para trás” (Mandelbaum, 2012, p. 3). 

Foram utilizados questionários semiestruturados que possibilitaram a realização de um 

estudo composto por um delineamento transversal, de tipo descritivo, de natureza qualitativa-

quantitativa. De acordo com Bastos e Duquia (2007) essa transversalidade possibilita um flash 

da amostra investigada com base numa avaliação individual e do grupo, que permite inferir 

sobre a população, nesse caso, de mulheres em situação de encarceramento. 

A coleta de dados ocorreu na fila para a entrada à Penitenciária Feminina da Capital, de 

São Paulo, durante a visita dominical e foi feita por alunos do sétimo semestre do curso de 

psicologia, participantes do Projeto de Iniciação Científica, devidamente capacitados pela 

coordenadora da pesquisa. Participaram desta pesquisa 153 (cento e cinquenta e três) 

familiares que foram abordados e convidados a responder a um questionário de descrição 

com 20 questões, 5 das quais para caracterização da amostra, 14 com perguntas que exigiam 

uma opinião, complementada por uma explicação. A última questão convidava para uma 

entrevista mais aprofundada, em termos qualitativos. 
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Desta amostra, 30 familiares concordaram em realizar a segunda etapa da pesquisa, que 

consistiu em uma entrevista aprofundada, visando conhecer os sentimentos e atitudes após 

a descoberta da prisão do familiar e consequente situação de encarceramento. Todos os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, no ato das 

entrevistas.  

  

Resultados e Discussão 

Os resultados foram divididos em questionário geral que apresenta os dados quantitativos 

da amostra e o questionário aprofundado que considera uma avaliação qualitativa a respeito 

de parte da população entrevistada. 

 

A — Questionário Geral 

A entrevista geral (vide Apêndice A) continha 20 questões, 5 das quais para 

caracterização da amostra; 14 com perguntas que exigiam uma opinião, complementada por 

uma explicação. A última questão convidava para uma entrevista mais aprofundada, em 

termos qualitativos. Foram entrevistados 153 familiares, sendo 68,24% do sexo feminino e 

31,75% do masculino, que aguardavam na fila de espera para a entrada da visita semanal, 

da penitenciaria feminina da mesma cidade.  

Ao todo, 48% das mães entrevistadas são mães ou irmãs das presas, mostrando a 

presença feminina nas visitas e seu interesse na manutenção dos laços afetivos e do vínculo 

entre eles, que estão fora e longe com as mães. 100% dos entrevistados acreditam que a 

visita é importante e necessária tanto para a presa quanto para a família, de maneira a 

enfrentarem conjuntamente as dificuldades que é “estar na prisão”. Do total de detentas, 63% 

declararam que possuem filhos. Todas as crianças são submetidas ao ambiente prisional para 

poderem manter o contato com suas mães. Do total de mães, constatou-se que 48,4% têm 

mais que três filhos, o que corrobora para o aumento de crianças desassistidas pela mãe. 

Demais visitantes são padrasto, tia, prima, sogro e visitantes que não quiseram se identificar.  



Minha mãe é “cadeeira”: reflexões sobre o impacto do encarceramento feminino na família — Leda Fleury 
Monastero, Miriam Cristiane de Souza Campos, Thais Christinne dos Santos Ventura e Marilda Fatima de 
Souza da Silva 

 
Revista Brasileira de Terapia Familiar, 11(1), julho 2022 

61 

Ainda em relação a quantidade de filhos, cerca de 20% possuem uma quantidade maior 

ou igual a 4 filhos, dentre as quais 5 delas possuem 7 filhos. Esses resultados apontam que 

a quantidade de filhos das presidiárias é bem superior se comparada à média nacional que é 

de 1,77 filhos por mulher, conforme relatório do Fundo de População das Nações Unidas 

(UNFPA, 2018). 

Apesar de 43,2% dos familiares acharem que a presa tem direito a ter filhos na prisão, 

22,9% acrescentavam sobre a necessidade de adequação do ambiente físico para crianças, 

considerando que os benefícios para as mães de suportarem melhor a pena também 

garantiria para a criança ter o vínculo afetivo bem estabelecido com elas. 78,9% dos 

entrevistados concordam com a lei que permite à criança ficar 6 meses com sua mãe, durante 

o período de amamentação, o que fortaleceria os laços. 73,6% aceitariam cuidar dos filhos da 

presa, por ser da família e para não os deixar “largados” ou serem enviados para outras 

instituições de acolhimento aos menores. Apenas 3,9% sugeriram que ficassem com outra 

pessoa. 

Cerca de 86% dos entrevistados acreditam que a mãe é a melhor pessoa para cuidar do 

filho, 9% se abstiveram de responder e os demais responderam que nem sempre a mãe é a 

melhor pessoa. Porém, 60% dos entrevistados responderam que as mães em situação de 

encarceramento não deveriam ficar com seus filhos, em função do ambiente inadequado e 

impróprio para crianças. 

Na distribuição, por faixa etária dos visitantes, foi possível observar que aqueles que 

possuem entre 21 e 30 anos representam aproximadamente 33% do total de visitantes, e que 

entre 36 e 50 anos, somam 23% do total. Ainda com relação a faixa etária a quantidade de 

visitantes abaixo de 35 anos representa aproximadamente 50% da população de visitantes, 

índice muito mais alto se comparado com a população brasileira estimada para 2018, que é 

de 23% (Oliveira, 2018). 

Em relação à quantidade de visitas, que podem ser feitas semanalmente, tem se, que 

aproximadamente 41% (63 pessoas) conseguem realizá-las uma vez por semana e que 39% 

(60 pessoas), realizam a visita quinzenalmente. Cerca de 65% (99 pessoas) dos visitantes 
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gastam abaixo de R$50,00 por visita e destas, 22 pessoas gastam apenas a passagem de 

ida e volta. De modo geral, pode-se considerar que a quantidade de visitas é bastante 

representativa.  

Considerando que a mãe não possa ficar com seu(s) filhos, nascidos na prisão, a maioria 

acredita que o familiar mais capacitado para cuidar da criança sejam as avós maternas (96%). 

 

B — Questionário Aprofundado 

A entrevista aprofundada continha 10 questões, sendo que as três primeiras eram 

relativas à idade, sexo e parentesco da/do visitante com a mulher em situação de 

encarceramento (vide Apêndice B). 

Foram entrevistadas 24 mulheres e 6 homens, sendo que 12 eram mães da presa; 2 eram 

pais; 7 eram filhos/filhas; 2 cônjuges; 5 irmãs; 1 tio e 1 avó. A idade variou de 10 pessoas 

entre 20-30 anos; 5 entre 31-40 anos; 5 entre 41-50 anos 6 entre 51-60 anos e 4 acima de 60 

anos.  

A questão 4 referia-se a que a pessoa atribuía o início da prática dos delitos. Nesta 

questão, a maior parte das pessoas atribuiu à “má” influência de outra pessoa: marido, 

namorado ou amigos. O delito de 1/5 das mulheres em situação de encarceramento foi 

relacionado às drogas. Quase metade atribuiu essa entrada à necessidade e para ter algo 

melhor na vida. Poucos atribuíram à ganância ou dinheiro fácil... 

A questão 5 perguntava sobre a reação que o familiar tivera ao saber da prática do delito. 

Muitos se desesperaram, chorando sem parar, chegando quase à depressão. Respostas 

paradoxais como “já esperava” ou “não acreditei” também apareceram, mostrando o 

desespero que sentiram ou justificando o fato. Uma pessoa culpou a sociedade que não dá 

atenção para quem já esteve presa, sugerindo que o retorno à prisão foi em consequência de 

não ter conseguido se ressocializar. Uma das pessoas conta que a presa é inocente, mas 

assumiu o lugar do filho. 

A questão 6 referia-se aos sentimentos que tiveram em relação ao fato, na época da 

descoberta da prisão. Muitos se surpreenderam e não sabem dizer como se sentiram... Outros 
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narram que foi um choque muito grande; uma conta que a mãe enfartou e a pessoa (no caso, 

a irmã) ficou muito perdida. Outros só choravam e perderam o apetite. Os sentimentos citados 

foram a vergonha e/ou a tristeza. Alguns contam que já esperavam por isso, mas acham que 

poderiam ter passado sem essa situação. 

A questão 7 perguntava como, hoje, o visitante se sente em relação ao fato do 

encarceramento.  O sentimento de tristeza, vergonha e falta de entendimento ainda 

continuam para alguns. A não aceitação do fato permanece para muitos, que se sentem “com 

mãos e pés atados”. Alguns já conseguem aceitar, motivados pela força e entendimento que 

vieram de Deus. 

A questão 8 buscava entender qual o impacto que a notícia da prisão de seu familiar teve 

em sua vida. O susto aparece como o maior impacto, por desconhecimento do envolvimento 

prévio com as drogas. Havia mentiras com relação ao trabalho e total falta de compreensão 

ou explicação para esse fato. Percepção de desestruturação da vida, de decepção e de 

sensação do mundo acabar, são expressões constantes. Muitos ainda se sentem afetados, 

relatando que pararam de viver suas vidas, para viver o drama da presa, tendo que cuidar e 

assumir a responsabilidade de seus filhos. 

A questão 9 era relacionada a como enfrentaram a situação após a notícia da prisão. 

Tornar-se forte para não desmoronar foi uma resposta frequente. Muitos afirmaram que oram 

para buscar essa força. Alguns relatam brigas e incompreensão pela situação. Ter que se 

adaptar à situação, voltar ao “normal”, não desprezar nem julgar a pessoa presa ajuda a 

aceitação e o compromisso pessoal de fazer visitas e manter o contato. 

A questão 10 perguntava se existiam outros casos de mulheres presas na família da 

mulher em situação de encarceramento: casos de outras mulheres, 9; apenas homens, 21. 

 

Considerações Finais 

Domingo é um dia importante para as mulheres em situação de encarceramento. É 

quando seus familiares vêm fazer a visita semanal, permitida e esperada pelos dois lados. 
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Os familiares chegam cedo para se colocarem nas filas e garantir sua entrada. Trazem a 

comida feita na noite anterior, acomodadas em sacolas exigidas, de plástico transparente, 

que permite que seja vista na revista. 

O pátio, local do encontro, fica repleto e as famílias tentam ter um momento de partilha e 

de alegria, preservando assim o sentimento de pertencimento e união. Para as crianças, filhas 

e filhos das mulheres visitadas, o motivo é de alegria, por tornarem a ver suas mães. 

O processo de chegada e entrada no pátio da penitenciária é demorado e propicia 

conversas entre os visitantes, sobre a pessoa que está em encarceramento, qual seu delito e 

como cada qual reagiu a esse fato. 

A visita é mantida com o propósito de fortalecer os vínculos que existiam antes de serem 

presas, e os familiares responsáveis pelas crianças, consideram muito importante essa 

“missão”. Muitas mães têm pouco tempo de pena, por seus delitos não serem graves, 

geralmente tráfico de drogas e serem primárias. Geralmente ocorrem uma vez por mês, pelo 

menos, sendo mais comum as visitas quinzenais. 

Situações como desemprego e desentendimentos diminuem esse contato, sendo 

retomado após algumas interferências de outros familiares. 

A relação de ajuda frente aos problemas do cotidiano, trazidos pelos filhos, lhes dá a 

sensação de estarem próximos e serem importantes. Os próprios parentes constatam essa 

situação e a consideram como sendo mantenedora do vínculo e da interdependência pessoal. 

Ficou clara a expectativa pela saída da prisão, por parte de todos envolvidos: mães, filhos 

e parentes responsáveis, como se isso fizesse as “coisas” voltarem ao que fora... 

Ficou constatada, na prática, a quase total ausência de maridos, namorados ou 

companheiros nessas visitas, o que é sempre citado nas pesquisas teóricas e que confirma o 

descaso e abandono com que tratam suas antigas companheiras, agora, mulheres em 

situação de encarceramento.  

Durante a visita, não há muito o que se fazer... Os familiares podem ficar até às 16h e as 

crianças ficam soltas no pátio, sendo olhadas pelos familiares, almoçam em conjunto e muitas 
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vezes ficam com outras famílias, principalmente quando os companheiros comparecem para 

a visita íntima... 

Para ampliar a compreensão e possibilitar intervenções, serão necessários outros 

estudos, tanto com as mães em situação de encarceramento quanto com seus filhos e os 

familiares envolvidos em seu cuidado. 

Dessa experiência, pensamos que o que se poderia fazer, seria criar condições 

recreativas para as crianças, durante a visita, inclusive com a participação das mães... 

Contudo, resta uma questão: será que seria uma possibilidade positiva ou iria tumultuar 

mais ainda essa visita? 
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Apêndice A: Questionário de Levantamento de Informações 

Pesquisador: 

Voluntários Entrevistados / Contato: 

Unidade Prisional: 

Questão 1. É parente de alguma mulher presa? Qual a sua Idade? 

Questão 2. Qual o seu parentesco/relação? 

Questão 3. Qual a frequência das visitas? 

Questão 4. Procedência. 

Questão 5. Meio de transporte até o presídio. 

Questão 6. Custo da passagem ida e volta. 

Questão 7. Você entende que sua visita é importante para ela? 

Questão 8. Você entende que ela precisa da sua visita? 

Questão 9. A mulher presa que você visita tem filhos? Se sim, quantos? 

Questão 10. Você cuida de criança de uma mulher que cumpre pena atualmente? Se sim, de 

quantas? 

Questão 11. Qual o seu parentesco com a criança? 

Questão 12. Você sabe com quem estão essa(s) criança(s)? Com quem? 

Questão 13. Você acha que uma mulher que está presa tem direito de ter um filho na prisão? 

Por que?  

Questão 14. Se a pessoa que você visita e que está gestante pedisse para que você ficasse 

com a criança você: 

Questão 15. Você pensa que os familiares de pessoas presas têm obrigação de cuidar dos 

filhos das mulheres que estão presas até elas saírem? Por que? 

Questão 16. Você pensa que as crianças devem ficar com suas mães todo o tempo que a lei 

garante (6 meses)? Por que? 

Questão 17. Você pensa que a melhor pessoa para cuidar do(a) filho(a) é a própria mãe? Por 

que?  
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Questão 18. Você pensa que as mulheres presas não deveriam ficar com seu(sua) filho(a) na 

prisão? Por que? 

Questão 19. Se a mulher presa não puder ficar com seu(sua) filho(a) nascido(a) na prisão, 

qual seria a pessoa mais indicada para cuidar dele(a)? 

Questão 20. Você concordaria em conceder uma entrevista mais demorada aqui mesmo na 

unidade em dia de visita ou na Universidade Nove de Julho em algum dia de sua 

conveniência? Por que?
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Apêndice B: Questionário de Aprofundamento 

Nome: 

Idade: 

Escolaridade: 

Profissão: 

1. Descreva a composição da família de origem da mulher presa. 

2. Descreva a composição da família atual da mulher presa. 

3. Como mãe/pai quais eram as expectativas que você tinha em relação a sua filha? Como 

companheiro quais eram as expectativas que você tinha em relação a sua companheira? 

4. Em sua opinião, porque e como sua filha/companheira passou a praticar delitos. 

*Atenção para a importância de se obter dados sobre o início da prática 

delinquencial/criminosa; reincidência; possíveis causas. 

5. Como reagiu ao descobrir que sua filha/companheira praticava delitos? 

6. Quais foram seus sentimentos a respeito à época da descoberta? 

7. Como se sente hoje em relação a isso? 

8.Qual o impacto da notícia da prisão de sua filha/companheira em sua vida? 

*Atenção para a importância de se obter dados sobre sentimentos e emoções associados à 

notícia. 

9. Como enfrentou a situação após a notícia? 

10. Existe(m) outro(s) caso(s) de mulheres presas em sua família? O que pensa sobre isso? 
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Cuidado Vigilante: Atendimento a Famílias em Situação de Violência 

Vigilant Care: Assistance to Families in Situations of Violence 

Marlene Magnabosco Marra8 

 

Resumo 

O texto trata de proposta inovadora no campo das intervenções psicossocioeducativas 

de caráter breve e focal. As intervenções ocorreram em uma instituição de saúde pública 

realizadas em grupo com sete mães e sete filhas que vivenciaram ou vivenciam situação de 

violência sexual e maus-tratos. Cuidado Vigilante (CV) é sinônimo de presença parental. 

Revelou-se por meio do sofrimento das mães, filhas uma desconexão entre o lugar e papel 

da mãe na vida das filhas; conversas decorrentes das etapas da intervenção CV envolveu a 

recuperação dos vínculos, horizontalização respeitosa do poder, resgate da competência e 

da autoridade dos pais. O trabalho dos apoiadores mostrou-se necessário para favorecer 

sentimentos de reconciliação, pertencimento da criança e adolescente ao seu grupo familiar.    

Palavras-chave: Violência, violência sexual, relações familiares, cuidados parentais 

 

Abstract 

The text deals with an innovative proposal in the field of brief and focal psychosocial-

educational interventions. The interventions took place in a public health institution, carried out 

in a group with seven mothers and seven daughters who experienced or are experiencing 

situations of sexual violence and abuse. Vigilant Care (VC) is synonymous with parental 

presence. Through the suffering of mothers, daughters, a disconnection between the place 

and role of the mother in the daughters' lives was revealed; conversations resulting from the 

stages of the CV intervention involved the recovery of bonds, respectful horizontalization of 

 
8 Psicóloga, doutora em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília (UnB), com estágio 
sanduiche em TelAviv University (Israel). Pós-doutoranda, professora e pesquisadora associada plena 
da Universidade de Brasília. Terapeuta de casal e família (ABRATEF/ATFAGO); psicodramatista, 
professora e supervisora (FEBRAP); Práticas Colaborativas e Dialógicas (INTERFACI/Houston 
Galveston Institute/Taos Institute); coordenadora pedagógica do Instituto de Ensino extensão e 
pesquisa Aprender Vivo. 
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power, rescue of the competence and authority of the parents. The supporters' work proved to 

be necessary to promote feelings of reconciliation, children and adolescents belonging to their 

family group. 

Keywords: Violence, sexual violence, family relationships, parental care 

 

Introdução 

Este texto trata da apresentação de uma pesquisa intervenção baseada nos registros dos 

atendimentos em grupos com mães e filhas que vivenciaram ou vivenciam situação de abuso 

sexual e maus-tratos. A pesquisa/intervenção foi realizada no Hospital Regional da Asa Norte 

(HRAN) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) em parceria com a 

Universidade de Universidade de Brasília (UnB) por meio do Centro de Atendimento e Estudos 

Psicológicos/CAEP, orientado para realização de atividades práticas para a formação 

profissional e acadêmica: atendimento psicológico, ensino, pesquisa e extensão; da Faculty 

of Social, School of Psychological at the Tel Aviv University (Israel) e do Instituto de Ensino 

Extensão e Pesquisa Aprender Vivo. Apresenta uma proposta inovadora no campo das 

intervenções psicossociais e educativas de caráter breve e focal com um formato claro e 

simples, procurando destacar a pertinência entre teoria e prática clínica e social (Marra, 

2015a, 2016b).  

Este trabalho mostra uma das modalidades do programa Cuidado Vigilante (CV) –

Conversas construtivas e responsabilidade relacional em contextos de violência, desenvolvido 

com famílias em vulnerabilidade material que sofrem ou sofreram abuso sexual e ou maus-

tratos descrevendo um protocolo que potencializa a intervenção em famílias que convivem 

com a violência. A intervenção psicossocioeducativa envolve todos os atingidos, uma vez que 

ao trabalhar os vínculos relacionais, afloram as emoções, percepções e o sofrimento das 

mães e ou responsáveis e seus filhas.  

Ao olharmos para a violência presente no contexto familiar, devemos considerar os 

múltiplos significados e os múltiplos atores implicados nessa construção. Sua significação é 

estabelecida por mecanismos políticos, segundo os quais um grupo exerce o poder sobre o 
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outro grupo (Porto, 2015). O Brasil é marcado por significativas desigualdades sociais e por 

consequência gera um grande número de violência intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes e mulheres.  Considerar as crianças e adolescentes como sujeitos de direito, 

que se diferenciam dos adultos é uma concepção e decisão muito recente em nosso país e 

ganha uma importância e abrangência quando se trata de discutir as violências sofridas por 

elas/es (IPEA, 2002, 2021; Said, 2021).   

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera violência como 

[...] o uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, 

contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha 

grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento ou privação (OMS, 2002). 

A própria OMS apresenta como tipologias da violência a auto infligida, a interpessoal – 

incluindo aquelas que poderiam ser consideradas intrafamiliares e extrafamiliares – e a 

coletiva – subdividida entre violência social, política e econômica. O contexto de violência 

familiar, mais especificamente abuso sexual e maus-tratos não pode, portanto, ser encarado 

apenas como um contexto familiar.  Está inserido no contexto sociofamiliar e cultural que 

ocorre no intercâmbio entre as pessoas. As violências são também consideradas violência 

estrutural, ou seja, um fenômeno humano, de natureza biopsicossocial e que, portanto, tem 

seu espaço de criação e desenvolvimento na vida em sociedade. Considerar a violência 

enquanto um fenômeno que não tem origem no biológico contribui, inclusive, para a 

percepção de adaptação, ajuste, minimização ou mesmo interrupção da violência por parte 

dos indivíduos que compõem a sociedade (Minayo,1994, Said, 2021). Ao organizar as 

intervenções com o objetivo de expandir e empoderar famílias com base em seus recursos 

potenciais em um círculo mais amplo de cuidados parentais precisamos dilatar nossos 

conhecimentos buscando uma fertilização cruzada entre teorias e metodologias que deem 

conta dessa complexidade.  

A OMS define abuso infantil como sinônimo de maus-tratos infantil e fala sobre 
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[...] todas as formas de maus-tratos físicos ou emocionais, abuso sexual, negligência ou 

tratamento negligente, exploração comercial ou outros que resultem em prejuízo real ou 

potencial para a saúde e sobrevivência da criança, seu desenvolvimento e dignidade em 

um contexto de relação de responsabilidade, confiança ou poder (Who, 1999). 

Observa-se, portanto, que várias formas de violações estão incluídas nesse espaço que 

o termo “maus-tratos infantis” inclui.  

Uma das premissas desse estudo é introduzir o conceito de Cuidado Vigilante – CV de 

Haim Omer (2017, 2011) ao adentrar no campo das narrativas das famílias em situação de 

abuso sexual e maus-tratos. CV é um programa de treinamento-parental que articula 

princípios de resistência não violenta (NVR-Non Violence-Resistance), oferecendo às 

crianças um sentimento de acompanhamento e pertencimento; apresentar um protocolo como 

uma proposta de intervenção em contextos de violência. Esta proposta tem o compromisso 

de transformação da realidade dessas famílias, de forma inclusiva, considerando a magnitude 

dessa relevância social e a urgência de mudar a situação no sentido de minimizar seus 

sofrimentos e inquietações. 

Como então ajudar as crianças em situação de risco social a sair da situação de violência? 

Como dar mais atenção, não ao que a criança perdeu, mas ao que poderá ganhar com a 

ajuda de uma intervenção para uma nova convivência familiar? Como buscar um novo 

pertencimento que envolve o estreitamento dos laços do convívio familiar, de vizinhança e de 

grupos de amizades?  Devem-se buscar formas de intervir nas situações de risco e violência, 

criando ferramentas e aproximação das relações familiares, para que a proteção possa ser 

continuada. 

CV é uma ferramenta de aproximação no sentido de desenvolver uma aliança terapêutica 

positiva e construtiva entre os pais e/ou responsáveis e filhas/os, convidando-os a exercitar 

um diálogo e a construir uma relação mais amorosa entre seus membros, destacando a 

presença da mãe na vida das filhas; uma percepção cognitiva constante da presença das 

mães na vida das filhas (Omer, 2017, 2011, Marra, 2020).  Cuidados parentais vigilantes são 

cuidados dos pais ao identificarem e reconhecerem os riscos potenciais a que seus filhos 
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estão submetidos. O conceito de CV foi por diversas vezes adaptado para lidar com situações 

como a mentira, más companhias, a violência de diferentes formas, evasão escolar, álcool, 

drogas, sexo inseguro, direção perigosa e agora pela primeira vez para abuso sexual e maus 

tratos (Marra, Omer e Costa, 2015b).  

O objetivo geral desse programa é oferecer e vivenciar um protocolo para mães e/ou 

responsáveis enquanto um modo de dar resposta a vários dilemas e incertezas que estão 

presentes em contexto de violência sexual e maus tratos, desconstruindo padrões violentos 

criando instrumentos de aproximação nas relações familiares.  E como objetivo específico: a) 

Conhecer e identificar os riscos potenciais a que seus filhos estão submetidos; b) Partilhar e 

transformar as situações de sofrimento, violência e as dificuldades interacionais em ações 

mais favoráveis e catalisadoras de saúde, reduzindo os espaços e riscos de violência e 

aumentando a presença dos pais e/ou responsáveis na vida das filhas/os; c) Ampliar a rede 

de apoio da família fortalecendo os vínculos com a família extensa, vizinhança, com a escola 

etc.  

Nesse panorama de complexidade que caracteriza os sistemas familiares e 

particularmente as situações de vulnerabilidade é necessário articular os pressupostos 

teóricos e metodológicos que sustentam essa prática, e que constitui uma fertilização cruzada 

na perspectiva de compreender a violência na vida cotidiana e na contemporaneidade, 

revelando a dimensão sócio-histórica dessa complexidade. São quatro os pressupostos 

teóricos e metodológico que sustentam a elaboração e execução desse programa CV: 1- 

Resistência Pacífica — No Violence Resistence (postura social e política). Essa teoria foi 

desenvolvida no âmbito da luta sociopolítica,  com a formação de grupos vítimas de opressão, 

recorrendo à autodefesa e a promoção da transformação; 2- Pensamento Sistêmico (postura 

relacional, contextual e psicossocial) é uma abordagem que considera a família um sistema 

relacional e linguístico, uma organização social variável que se constrói dentro da imensa teia 

de relações, com contornos e limites imprecisos e variáveis, configurada sociohistoricamente, 

criando seus significados e sentidos no transcurso de seu ciclo de vida; 3- Construcionismo 

Social (postura filosófica e cultural). Esse enfoque permite considerar a linguagem uma ação, 
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que leva a uma compreensão histórica, social e cultural dos sistemas de significação da 

violência sexual e dos maus-tratos uma vez que os valores pessoais e relacionais são 

mediados na intervenção valorizando as histórias dos membros do grupo e ocupam um lugar 

especial; 4- Psicodrama (postura metodológica). Esta abordagem mostra que a influência 

mútua ou o princípio da interação terapêutica confirma que a interdependência dos indivíduos 

participantes de um grupo não se mistura como uma massa, as capacidades terapêuticas são 

potencializadas. Todos esses aportes teóricos se complementam e agregam conhecimento, 

dando maior abrangência para que se possa compreender a violência sexual e maus-tratos e 

toda a complexidade que envolve esse tema.  

O CV por ser um programa de intervenção psicossocial pretende desenvolver cuidados 

parentais a partir de três modalidades distintas correspondente ao ciclo de vida do usuário e 

especificidade de demandas: 

1. Cuidado Vigilante: proteção às violências na primeira infância — Treinamento parental 

— a intervenção compreende 3 (três) encontros. Este protocolo está direcionado aos pais 

e/ou responsáveis de crianças entre 0 e 5 anos. 

2. Cuidado vigilante: construindo parcerias colaborativas entre pais de crianças em 

situação de violência — a intervenção compreende 3 (três) encontros. Este protocolo está 

direcionado a pais de crianças em situação de conflitos com a conjugalidade/parentalidade. 

3. Cuidado Vigilante: diálogo construtivo e responsabilidade relacional em contextos de 

violência- a intervenção compreende 5 (cinco) encontros. Este protocolo está direcionado a 

pais e ou responsáveis e as filhas entre 6 e 17 anos incompletos. Esta modalidade é o objeto 

desse texto.  

 

Metodologia e Procedimentos 

Trata-se de uma pesquisa/intervenção de delineamento qualitativa. Tem como um dos 

seus fundamentos a aproximação e o diálogo com o real (Denzin e Lincoln, 2011, Flick, 2009, 

Marra, 2020). Os processos de convivência e participação mostram a qualidade política e 
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ética do indivíduo e o fazem sujeito de direito. Os dados primários foram obtidos dos registros 

da intervenção – aplicação do protocolo Cuidado Vigilante (CV) diretamente com as famílias. 

A metodologia e os procedimentos seguem os mesmos para todas as modalidades. As 

três modalidades são desenvolvidas com uma média de 10 famílias convidadas, conduzidas 

por uma equipe multiprofissional com atuação interdisciplinar. As famílias que participam do 

protocolo CV chegam à instituição encaminhadas por diferentes instâncias: justiça, 

assistência social, rede de garantia dos direitos das crianças e adolescentes, escola, 

Conselho Tutelar etc.   

Destacaremos nessa descrição da pesquisa, a modalidade de atendimento: Cuidado 

Vigilante: diálogo construtivo e responsabilidade relacional em contextos de violência- a 

intervenção compreende 5 (cinco) encontros. Este protocolo está direcionado a mães e filhas 

entre 6 e 17 anos incompletos.  

O trabalho se constituiu em grupo. Cada grupo com aproximadamente 10 famílias 

incluídas no serviço de atendimento do CEPAV Jasmim, que funciona nas dependências do 

Hospital Regional da Asa Norte (Hospital-Escola).  

O grupo compreendeu 5 (cinco) encontros com duração de duas horas e meia cada, com 

uma média de 10 famílias convidadas e foi conduzido por uma equipe multiprofissional com 

atuação interdisciplinar composta por psicólogos, assistentes sociais, enfermeiro, médico e 

estudantes de psicologia (estagiários da UnB) e a coordenadora da pesquisa. Cada um dos 

projetos consta de um protocolo para o atendimento de cada faixa de idade e para os pais. 

As atividades realizadas em cada encontro estabelecida pelo protocolo segue um roteiro 

semiestruturado.  

Os encontros de cada modalidade de atendimento acontecem quinzenalmente, 

intercalados por encontros de supervisão.  

O instrumento de coleta de dados e de intervenção será o protocolo de CV 

correspondente a esta modalidade distinta de acordo com o ciclo de vida do usuário e 

especificidade de demandas: mães e filhas entre 6 e 17 anos. 
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Resultados e Discussão 

As participantes da aplicação deste protocolo foram sete mães e sete filhas que viveram 

uma situação de abuso sexual e chegaram à instituição por meio de encaminhamento de 

diferentes instancias da Justiça, da Assistência Social, da rede de garantia dos Direitos da 

Criança e Adolescentes, da escola. O critério para a escolha prioritária da mãe e da filha como 

sujeitos da intervenção baseia-se em estudos que mostram, com evidência que as mães se 

apresentam como a figura mais protetiva. A atitude de disponibilidade da mãe desde o início 

para engajar a vítima no atendimento aumenta uma resposta positiva à intervenção (Marra, 

2015, Marra e Costa, 2018, 2020, Santos, Pelisoli e Dell’Aglio, 2012, Costa et al., 2009).  

A intervenção se constituiu como grupal, reunindo aproximadamente trinta e seis 

participantes. A idade das mães variou entre 33 e 47 anos (média de 35 anos), quatro eram 

solteiras, uma casada, uma divorciada, uma viúva. As filhas estavam com idade de 6 a 17 

anos sendo duas crianças e cinco adolescentes. Em relação à escolaridade as crianças e as 

adolescentes estavam em compatibilidade entre idade e ano escolar, e com relação às mães 

duas haviam terminado o ensino médio, cinco completaram até o quarto ano do ensino 

fundamental. Sobre local de nascimento, cinco mães vieram das regiões Norte e Nordeste do 

país, e residiam há algum tempo na localidade. Duas mães eram diaristas, duas 

desempregadas, e três eram do lar. A renda familiar provinha da ocupação do marido ou do 

companheiro. Duas famílias viviam com uma renda de um salário mínimo e meio (na época 

era de R$ 937,00), duas famílias com um salário mínimo e três famílias com meio salário 

mínimo. Algumas famílias eram beneficiárias de programas de distribuição de renda do 

governo federal. A maior parte da violência sexual foi intrafamiliar em seis casos: três meninas 

foram abusadas pelo padrasto, uma pelo pai e duas pelo tio. Houve ainda um abuso sexual 

extrafamiliar com o dono do lote onde a adolescente vivia. Desses abusos, cinco ocorreram 

na própria casa da vítima, um no comércio do tio e outro no lote da moradia. 
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Aplicação do Protocolo CV 

O protocolo CV é o instrumento por excelência. Entende-se por protocolo uma sequência 

de discussões que ocorrem durante uma conversação entre pessoas envolvidas em uma rede 

ou situação. O CV é considerado um mapa ou guia para conhecimento das narrativas de 

violência que interferem no relacionamento mãe-filha e que compõem o discurso de cada 

envolvido na situação e as possibilidades de transformação desse discurso dominante em 

realidades possíveis. O instrumento de coleta das informações foi o registro das sessões de 

aplicação do protocolo CV, que foi composto por cinco sessões /temáticas. Os auxiliares de 

pesquisa ficaram responsáveis pelo registro das narrativas das participantes.  

Etapas: 1ª Sessão: Acolhimento do grupo (mães e filhas); 2ª Sessão: Nós mulheres (só 

as mães); 3ª Sessão: Conversando entre mulheres (mães e filhas); 4ª Sessão: A mãe que 

pude ser e a mãe que quero ser (mães e filhas). 5ª sessão: Os parceiros do CV – Apoiadores. 

Cada sessão teve a duração de 2h e 30m com intervalo semanal. O protocolo ainda incluiu 

os seguintes procedimentos: a) apoio telefônico anterior às sessões e durante todo o 

processo; b) carta que a mãe escreve à filha; c) conversações entre mães e filhas; d) 

confecção pelas mães de um presente simbólico para as crianças e adolescentes; e) carta 

aos apoiadores (da rede); f) orientações acerca das etapas do CV; g) apoio telefônico durante 

1 mês após o término do grupo.   

Para a realização da análise e interpretação do corpus das informações utilizou-se um 

instrumento com uma perspectiva interpretativa que corresponde às dimensões e à dinâmica 

das relações que se apreendem numa pesquisa. A interpretação exigiu a elaboração de 

categorias analíticas (Minayo, 2010). 

Cuidados éticos — O projeto de pesquisa foi aprovado pelo CAAE, via Plataforma Brasil, 

parecer número 29927018.4000.5540. Todos os participantes assinaram o termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 
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Discussão dos Resultados  

Compreende-se que os resultados se constituem nos registros da evolução dos temas 

tratados em grupo, contém e expressam relações e representações próprias desse grupo. A 

partir desses registros propõe-se compreender como as ações e as estratégias do protocolo 

CV podem facilitar o surgimento de um estado reflexivo estimulado e mais espontâneo, 

relativo aos seguintes temas: A dor escondida; cuidar é proteger e rompendo o isolamento. 

 

A Dor Escondida 

Quando se trata de violência sexual, todos aqueles envolvidos são vítimas indiretamente. 

O tempo e as ações de apoio são fundamentais para o restabelecimento da vida familiar. As 

mães participantes tentaram calar-se por algum tempo, para superarem o sofrimento que 

parece indissolúvel. Embora nem todas as vítimas tenham revelado o abuso sexual 

diretamente à mãe, por diferentes fatores, percebe-se que é a mãe aquela que vai assumir o 

comando da situação, aproximar-se da vítima, fazer os encaminhamentos para a busca de 

ajuda e desencadear as soluções. A literatura (Santo, Pelisoli e Dell’Aglio, 2012, Baia et al., 

2010, Marra, 2015) revela que a disponibilidade de denunciar o abuso sexual está associada 

à qualidade da relação que a criança ou adolescente tem com a pessoa que vai acolher o 

segredo, e as reações que esta última terá frente ao acontecimento.  

A revelação do abuso sexual vivida pela criança e pela adolescente é um processo que 

abrange um momento de muita dor, sofrimento, inquietações e sentimentos contraditórios 

para todos os membros da família. A mãe e a vítima passam por um tempo de transtorno em 

sua interação, uma vez que a mãe pode ser sua primeira confidente ou vir a ser uma, após a 

revelação. A mãe, desde o momento em que fica sabendo da violência, é como se entrasse 

“num buraco negro” (Marra, 2015). 

As mães falam da situação de abuso sexual a partir de duas perspectivas: a dor e o 

segredo. 

[...] eu vivenciei isso, vamos dizer assim, em 2011, só que agora que minha filha veio 

botar isso pra fora entendeu, ela vai fazer já 18 anos e isso foi quando ela tinha 11 anos 
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... o sofrimento é muito grande, porque a partir do momento que você tem conhecimento 

do que você nem imaginava que poderia estar acontecendo ou aconteceu, aí você fica 

assustada. Porque minha filha escondeu isso o tempo inteiro, 6 anos ela escondeu. E ela 

só veio contar pra mim num momento que ela não aguentava mais, ela não suportava 

mais, vivia chorando trancada dentro do quarto... (mãe). 

As mães referem-se ao abuso sexual como “aquilo” ou como “uma coisa difícil”, e ainda 

lidam com os fatos com muita culpa e dor, acrescido de ambiguidade: não cuidei bem deles 

porque tive que sair para trabalhar e colocar comida em casa. Ao relatarem essa ambiguidade, 

as mães reconhecem que as circunstâncias da vida imprimem esta situação.  As constantes 

mudanças de ordem econômica e social marcam o tempo dessas famílias e a situação de 

abuso sexual extrapola aquilo que já vinha afligindo suas buscas e estratégias de 

sobrevivência. Assim, a situação configura mudanças drásticas que agravam a questão 

orçamentária. Muitas vezes a mãe não poderá sair mais para o trabalho, pois o pai ou o 

companheiro teve que ser retirado da casa em função do ocorrido (Costa et al., 2013, Santos, 

Pelisoli e Dell´Aglio, 2012, Marra e Costa 2018).  

 Ao compreenderem como seria a intervenção e as etapas do CV uma mãe disse: 

Eu achei muito bom, porque assim mesmo que você more na mesma casa você nunca 

conhece bem sua filha, sempre sua filha esconde alguma coisa, então para você chegar 

até ela é muito difícil... Então para mim era muito difícil o tabu de eu chegar e falar de 

sexo com os meus filhos, eu ficava imaginando como eu vou falar isso... faltava enfiar a 

cara no chão... 

As famílias em situação de violência apresentam dificuldades de comunicação entre seus 

membros e isolamento da rede de apoio, criando dificuldades de aproximação para pessoas 

conhecidas da família e para profissionais, implicando em grandes transtornos para a família 

e principalmente para a vítima (Serafin et al., 2011, Omer, Steinmetz, Carthy e von Schlippe, 

2013, Marra e Costa, 2018, Marra, 2015, 2016). A conversa sobre este tema com amigos, ou 

mesmo a família extensa, traz muita vergonha e sofrimento. “... é difícil expor minha situação 

sem pensar que as pessoas não vão me condenar...” A tentativa de manter o abuso sexual 
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em segredo sensibiliza as mães e ajuda a vítima e a família a manter seu isolamento e os 

comportamentos agressivos, pois o segredo perpetua a vitimização (Omer, Schorr-Sapir e 

Weinblatt, 2008). 

Os mitos acompanham as histórias de abuso sexual. “Depois que a criança é abusada, 

ela fica assanhada”; “... Quando chega perto de um homem fica se amostrando...”. “As 

pessoas constroem o mundo de diferentes formas e estas diferenças encontram-se 

enraizadas em nossas relações sociais, a partir das quais o mundo se tornou o que é. As 

afirmações da verdade encontram-se invariavelmente vinculadas às tradições de valor” 

(Gergen e Gergen, 2010, p. 19). Quando ocorre a revelação do abuso sexual, a narrativa da 

filha com relação à mãe é de sentimentos de abandono, sensação de isolamento, de 

desproteção, distanciamento por parte da mãe e sensação de que não é vista ou percebida 

por ela. Já os sentimentos da mãe são de culpabilidade, de negligência, abandono e falta de 

atenção. É difícil para a mãe olhar para a situação, a qual muitas vezes ela mesma já viveu e 

não se sente capaz de lidar com a situação atual. Ao contar suas histórias, as mães apontam 

que esses sentimentos são os que mais contaminam o relacionamento entre ela e a filha após 

a revelação, e muitas vezes provocam sentimentos de desrespeito pelas filhas.  

Ao longo do segundo encontro as mães passam a sentir o abuso sexual como se tivesse 

ocorrido nelas mesmas. Ao contar suas experiências vão se dando conta de que a vivência 

relatada por elas com relação à filha, foram também vividas por elas-mães em suas infâncias 

e que esses abusos vão além de abusos sexuais até violências físicas e outras. Das sete 

mães participantes do programa, cinco foram também abusadas sexualmente na infância e 

as duas outras sofreram agressão física por parte dos pais. Ao contar suas histórias de 

violências parece haver uma maior aproximação entre mãe e filha e, também, uma nova 

possibilidade de relação. Há uma correspondência de afeto e compreensão da mãe pela filha 

ao sentir que estão juntas e sofreram as mesmas violências.  Neste sentido o contar suas 

experiências e aproximar das filhas, exercitarem a conversação por meio do role-playing 

favorece às mães uma maior reflexão e responsabilização pelo processo do CV em foco. Para 

a apreensão das etapas do CV é necessário que as mães assumam a responsabilidade pelo 
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processo de aproximação das filhas, garantam a permanência no processo até o final e 

entendam que essa proposta combina vigilância e presença afetiva positiva dos pais para 

garantir a segurança dos filhos (Omer, 2011, Marra, Omer e Costa, 2015). Vale destacar a 

importância da responsabilidade relacional que diz respeito tanto à atitude da equipe que 

aplica o protocolo do CV, de possibilitar um clima de flexibilidade para a partilha em voz alta 

dos diálogos internos e privados (Anderson, 2010) quanto das mães de refletir sobre suas 

ações em relação às filhas e a outros em um espaço que agora é público e de revelação de 

suas dificuldades.  

As mães que sofreram abuso sexual contam que passaram a vida toda com medo de que 

o mesmo viesse a acontecer com suas filhas e tiveram uma permanente tensão em torno 

dessa questão, pois a virgindade é ainda um valor cultural muito forte para elas. Nesse caso 

o valor cultural passa a ser mais importante na relação dela com a filha, do que aquilo que 

verdadeiramente se passa com a filha e todos os seus sofrimentos em relação à situação. 

Mas isto acontece porque todas as vezes que esses pensamentos aparecem em sua mente, 

distancia-os e fica paralisada diante dessa possibilidade. Essa paralização as impede de ter 

uma atitude de presença na vida da filha, evitando uma atitude parental vigilante que são os 

níveis de atenção e proteção ativa que transmite envolvimento positivo à criança ou 

adolescente. 

As mães relatam também que em suas vidas não foram cuidadas pelos seus pais e por 

isso não aprenderam a cuidar de seus filhos. Não tiveram em suas vidas passada o “cuidado 

como privilégio” que as fizessem sentir que são amadas e respeitadas. O significado presente 

nas narrativas das mães está em constantes desdobramentos entre suas vidas e a de suas 

filhas, durante as conversações, movendo-as para o passado e presente. Ao olhar para frente, 

veem um futuro que no primeiro momento, as deixam apreensivas. A partir das conversações, 

das aprendizagens, das etapas do CV e da aproximação com os apoiadores podem olhar 

para essas vivencias como estruturadoras e organizadoras do crescimento e amadurecimento 

da relação mãe-filha e da família como um todo. Dão-se conta de que sobreviveram 
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corajosamente, então podem enxergar novas opções e alternativas que sejam mais otimistas 

para suas filhas (Marra, 2015).  

 

Cuidar é Proteger 

No decorrer das etapas da intervenção CV as mães foram se dando conta do que significa 

proteger. Proteger é cuidar, exercer a função de mãe, e isto implica em encontrar-se a si 

mesmo. Saber proteger é a capacidade e/ou disponibilidade para estar junto à filha, dando-

lhe atenção e presença constante, saber o que se passa com a filha, conversar, acolher seus 

questionamentos, dar atenção aos relatos da criança ou do adolescente. É importante 

mostrar-se proativa na vida dos filhos assumindo confiança e diálogo mútuo.  Por outro lado, 

ao conhecer a realidade da vida da filha, pode transformar a sua imagem pública de mãe 

frente a outras pessoas. Ao expor uma situação que até então era privada, há o aumento de 

sua resiliência para falar das dificuldades, medos, dores, e de sua paralização diante da 

situação de violência. A mãe percebe que novos relatos vão se construindo na reflexão sobre 

o relacionamento coma filha. A ação acontece em grupo, e participar é aproveitar as 

competências do outro e trocar possibilidades (Moreno, 1972). Constata-se que esse contexto 

de conversação possibilita relatos alternativos que ampliam a percepção e a presença 

qualitativa das relações, empreendendo um diálogo construtivo, com competência e 

legitimidade para o exercício do papel de mãe.  A proposta do CV busca conciliar a noção de 

presença ativa, diálogo aberto e de revelação espontânea. À medida que os pais mostram 

sua presença ativa, diminui o caráter intrusivo dos pais, na percepção dos filhos (Omer et al., 

2008).  

Para algumas mães, tempo demais já se passou depois do abuso sexual da filha, e a 

proximidade do atendimento gera um desconforto nelas e nas crianças e adolescentes, diante 

da possibilidade de se falar novamente sobre todas aquelas vivências, pois tudo já estava 

acomodado. Algumas mães reconhecem que o atendimento pode ser bom e ajudar. O 

atendimento grupal possibilita mudanças relacionais desde o acolhimento, uma vez que as 

histórias de umas se juntam às histórias de outras, aumenta os recursos emocionais e 
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conversacionais, ampliando essas aprendizagens para o enfrentamento de outras 

dificuldades com os demais filhos. Outrossim, aumentam sua rede de apoio na convivência 

com outras famílias, o que ajuda a novas compreensões acerca do que é a violência e da 

complexidade do que é proteger e cuidar.   

As mães também avançaram na compreensão dos riscos vividos pelas filhas e puderam 

perceber que podem ser minimizados la sua presença e atenção constante. Elas passam a 

conversar com suas filhas, e pautar suas ações de acordo com os passos descritos nas 

etapas do CV, considerando-os como mais um recurso poderoso na diminuição desses riscos 

percebidos. E, também, sentem-se legitimadas na busca por equilíbrio entre respeitar a 

autonomia dos filhos e a expressão dos cuidados parentais nas intervenções necessárias 

quando a segurança das filhas está em risco. Mãe: “... é muito importante, porque ela vinha 

escondendo as coisas e com medo de eu chegar até ela, sempre tinha uma barreira ali que 

eu não conseguia chegar, porque ela recuava. Agora eu aprendi como chegar nela e ela 

deixou...”. 

Inicialmente, a atividade grupal gera desconforto e agitação nas mães e nas filhas, aos 

poucos todos vão se engajando e ficando mais à vontade. As filhas se sentem mais 

envergonhadas e apresentam comportamentos de inibição, como esconder-se atrás da mãe 

ou não conseguirem separar-se dela. Essas barreiras apresentam-se primeiramente com 

suas próprias mães, pois nunca se falaram sobre esta questão. Falar sobre o abuso sexual 

com uma filha constitui-se no maior empecilho, pois o melhor é calar e deixar tudo no 

esquecimento e assim será melhor para todos. Mãe: 

[...] essa reunião aqui é bom para levantar a autoestima dela e a confiança que ela precisa 

criar em mim, depois de tudo que aconteceu... A gente às vezes está com a criança dentro 

de casa, mas a gente não conhece totalmente a criança ... A gente tenta arrancar alguma 

coisa, mas não sabe como arrancar aquilo ali para falar ... Então esse cuidado de atenção 

vigilante é para dar atenção a ela? Estou vigilante. Quer dizer, estou prestando atenção 

ao que acontece com ela... A gente se preocupa com tantas outras coisas, mas dentro 

de casa, esquece dos filhos, então essa conversa mais íntima vai ser de grande ajuda 
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Mãe: 

Tenho 4 meninas e 4 meninos e de um ano para cá ... só faço ir pedir ajuda, não sei o 

que fazer com eles. A de 13 anos já não é mais virgem. Essa aqui foi abusada pelo dono 

do lote onde a gente vivia. Tenho que dormir de olho aberto... vai melhorar a convivência 

dentro de casa entre todos, não só entre eu e ela 

Outra mãe: “O grupo CV vai lubrificando a gente para falar... então a gente troca ideia eu 

acho isso muito importante. Eu e a minha filha nossa convivência é horrível ...  não digo que 

eu não amo ela, mas…” Há na relação grupal um elo entre estima pública e as mudanças na 

autoestima. Estudos em grupos experimentais mostram que a autoestima dos membros 

diminui quando a estima pública diminui e vice-versa e que também nos grupos, um membro 

é sempre o agente terapêutico do outro (Moreno, 1972, 1959). Um dado importante é que 

nenhuma mãe considerou o treinamento do CV como uma experiência invasiva ou 

controladora, mostrando-se abertas a receber as instruções sobre as etapas do CV.  

À medida que os encontros grupais iam se sucedendo, foram observadas mudanças 

comportamentais entre mães e filhas, nos corredores do local dos atendimentos. As mães e 

filhas eram vistas conversando mais à vontade, tocando-se fisicamente. A associação de 

possibilidades na redução de conflitos e no aumento de diálogo é reforçada pela resistência 

não violenta que reduz na criança e adolescente a sensação de desamparo e aumenta as 

interações positivas (Omer, 2017, 2011). 

Ao final do grupo do CV, foi avaliado pelas mães que as duas crianças estavam no nível 

de atenção aberta, o que significa que as mães sabem sobre a vida e rotina da criança ou 

adolescente e conversam entre si e, portanto, as mães teriam condições de retomar a 

confiança da criança e estabelecer uma relação mais proativa e mais próxima. No entanto, as 

mães das adolescentes mostraram-se com mais dificuldades de estabelecer e aplicar as 

etapas do CV. Das mães de cinco adolescentes, três delas consideraram que as filhas 

estavam na etapa da atenção focada o que significa que algumas situações mereciam mais 

atenção: a escola, as companhias. Sobre as outras duas adolescentes, suas mães sentiam 

que estavam em um momento de proteção ativa, uma atenção constante e permanente, pois 
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ainda necessitavam medidas concretas para sua proteção, tais como: receber auxílio da 

escola e da professora, buscar ajuda de parentes para acompanhar as adolescentes aos 

diferentes lugares que as mães não conhecem. Estes parentes muitas vezes encontram-se 

com as adolescentes sem o consentimento da mãe. A percepção mais importante foi sobre o 

exercício do papel de mãe, sendo que o protocolo CV possui uma frase guia: “Eu não posso 

te controlar, mas me importo com você e farei tudo o que puder para salvá-la de todos os 

danos. Eu te amo e por isso vou cuidar de você”.   

 

Rompendo o Isolamento 

O protocolo CV valoriza as contribuições dos apoiadores, por isso é preciso prestar 

atenção às reações das mães:  

[...] porque hoje a gente não pode confiar mais em ninguém né... eu protegi tanto, tanto 

meus filhos ... e vê o que aconteceu com eles e comigo... eu não sabia o que tava 

acontecendo, eu tinha só 6 anos, e porque que meu irmão tava fazendo aquilo comigo? 

Eu não tinha pra quem se abrir, minha mãe faleceu ... ele me ameaçava ... aconteceu e 

de uma pessoa que eu nunca ia imaginar na minha vida…então não confio em ninguém 

Para o enfrentamento da escalada de afastamento busca-se a mediação dos apoiadores 

ou mediadores, amigos e parentes que têm uma boa relação com a família. As mães só 

conseguiram aceitar este recurso quando entenderam que estas pessoas poderiam ajudar na 

proteção da criança e adolescente, em outras necessidades da criança e principalmente na 

ameaça do risco de reincidência da violência sexual, com a reaproximação do ofensor sexual. 

As crianças e adolescentes têm nos contatos com os apoiadores e os técnicos da instituição, 

o impedimento para as ameaças do ofensor ou de possíveis outros ofensores.   

O fato de se ter um abuso sexual na família, por si só, já isola todos do convívio dos pares 

em função do segredo e este perpetua a vitimização. O recrutamento dos apoiadores é um 

passo essencial na transição para a resistência não-violenta. A revelação do segredo da 

violência sexual, para pessoas além do convívio familiar estrito, pode desencadear reações 
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emocionais mais agressivas nos ofensores, e os pais devem ficar atentos para não se 

deixarem levar à escalada da violência. 

Os apoiadores mais mencionados foram os irmãos mais velhos, os avós, os tios, as 

professoras e os vizinhos.  Quando foi possível o contato com os apoiadores, as crianças e 

adolescentes permaneceram em silencio no primeiro momento, em uma expectativa ansiosa. 

As mães, suas filhas e os apoiadores reuniram-se em subgrupos para conversarem à vontade. 

Foi observado um empoderamento das mães e filhas no modo de falar com os apoiadores 

com explicações sobre o processo do CV, e que estavam se sentindo melhor e mais 

fortalecidas, dando seus testemunhos com a dimensão pública que esse recurso proporciona.  

Um testemunho pode ser um ato de resiliência altamente significativo, em situações 

extremas de opressão esse pode ser o único ato de resiliência ao alcance das vítimas. O 

testemunho tem sempre uma dimensão pública e uma vez que a voz ecoa, possibilita-se o 

encorajamento e o empoderamento. Para as crianças e adolescentes à medida que os 

apoiadores veem ao seu encontro, elas se sentem como pertencendo àquele grupo e família. 

As vítimas confirmam que, mesmo tendo sido violentadas e passado por uma experiência tão 

devastadora, são reconhecidas e apreciadas com a presença daquelas pessoas que 

escolheram convidar para estarem ali naquele momento. Assim, a conversação que ocorre 

traz a oportunidade de se reconciliarem com sua própria vida, e formularem um olhar para um 

futuro. A mobilização dos apoiadores, com sua manifestação livre de amor e cuidado, 

aumenta significativamente a percepção de segurança das vítimas. Destaca-se também a 

importância dos apoiadores como multiplicadores-agentes sociais. Eles irão expandir esta 

experiência a outros grupos, levando o que aprenderam na atividade do protocolo do CV.   

Entende-se que as ligações telefônicas constituíram-se também uma forma de ajudar às 

mães e filhas a romperem com seu isolamento, além do objetivo de dar suporte às mães. À 

medida que o grupo foi evoluindo, e os contatos telefônicos rompiam com o silencio da mãe, 

estas se sentiam mais encorajada a não perderem o próximo encontro juntamente com suas 

filhas, a quem cada vez mais conheciam e se tornavam mãe-amiga, concretizando a 

aprendizagem do CV. 
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Considerações Finais 

O tema do abuso sexual envolve um sofrimento imenso, mas pouco discutido nas famílias. 

Duas condições são agravantes para a prontidão da interrupção da violência e de sua atenção 

terapêutica: o tempo transcorrido desde o episódio da violência e a tomada de decisão do 

enfrentamento deste sofrimento por meio da aproximação para o diálogo intrafamiliar. Nesse 

ínterim, a família se ocupa de outros interesses e da necessidade de manutenção do 

silenciamento sobre a situação da violência. A abordagem do CV tem foco na percepção de 

que o silêncio que esconde a violência sexual dentro das interações familiares, equivale a 

perpetuá-la. Portanto, o jogo do falar e calar-se e as dimensões relacionadas aos diálogos 

entre os membros da família nos momentos de violência são aspectos que devem ser 

aprendidos. Pais e filhos são capazes de desenvolver novos conhecimentos construídos 

sobre si mesmos numa perspectiva de cuidado e proteção. No processo do CV, mães e filhas 

constroem entendimentos de que um fato ou atitude não tem uma verdade única. A expansão 

da visão na esfera relacional aumenta o potencial protetivo das famílias. Entretanto, mais 

pesquisas são necessárias para se firmarem bases mais sólidas para a aplicabilidade do 

conceito de CV, bem como para a estruturação de intervenção. 
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Terapia Familiar em Um Caso de Violência Doméstica: Atendimento no SUS 

Family Therapy in a Case of Domestic Violence: Assistance in the SUS 

Marisa Machado Alves dos Santos1 

 

Resumo 

Este estudo objetivou mostrar a experiência clínica de uma psicóloga que realiza Terapia 

Familiar em um ambulatório de saúde mental público em uma cidade do estado do Rio de 

Janeiro. O relato de experiência realça a importância do trabalho multidisciplinar e intersetorial 

realizado na rede de cuidados como estratégia para alcançar, especificamente, maior 

resolutividade nos casos clínicos. Para exemplificar a experiência, foi apresentado o caso 

clínico da família de Vivian: brasileira, afrodescendente, baixo nível socioeconômico, 

dependente dos serviços essenciais da rede pública e vivendo uma crise de violência 

doméstica. A terapia familiar focalizou-se no subsistema mãe-filhos a fim de estimular os 

recursos existentes entre os membros, visando o apoio mútuo em contexto amplamente 

adverso do início da pandemia do Sars-Cov-2. Num momento de reestruturação familiar, a 

mãe optou pela proteção aos filhos, rompendo um relacionamento de 17 anos pautado pela 

opressão e violência. Na contingência da pandemia do Covid-19, o vínculo terapêutico com a 

psicóloga e a articulação com outros profissionais da rede intersetorial possibilitaram o 

cuidado emergencial a essa família por meio de sessões regulares, incluindo atendimento 

remoto. 

Palavras-chave: família, terapia familiar, ambulatório de saúde mental, Sistema Único de 

Saúde 

 

 

 

 
1 Psicóloga, mestre em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
(PUCAMP). Doutoranda na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 
Coimbra (Portugal). 
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Abstract 

This study aimed to show the clinical experience of a psychologist who performs Family 

Therapy in a public mental health clinic in a city of Rio de Janeiro state. The experience report 

highlights the importance of multidisciplinary and intersectoral work carried out in the care 

network as a strategy to specifically achieve greater resolution in clinical cases. To exemplify 

the experience, the clinical case of Vivian's family was presented: Brazilian, Afro-descendant, 

low socioeconomic level, dependent on essential public services and experiencing a domestic 

violence crisis. Family therapy focused on the mother-child subsystem in order to stimulate the 

existing resources among the members, aiming at mutual support in the widely adverse 

context of the beginning of the Sars-Cov-2 pandemic. At a time of family restructuring, the 

mother chose for the protection of their children, breaking a 17-year relationship ruled by 

oppression and violence. In the contingency of the Covid-19 pandemic, the therapeutic bond 

with the psychologist and the articulation with other professionals in the intersectoral network 

made it possible to provide emergency care to this family through regular sessions, including 

remote care. 

Keywords: family, family therapy, mental health clinic, Unified Health System 

 

Introdução 

Pesquisas brasileiras na área da Saúde Mental Pública como a de Ferreira et al. (2019), 

Mombelli et al. (2011), Monteiro et al. (2012),  Nunes et al. (2019), Shimoguiri e Serralvo (2017) 

e Tszesmoski et al. (2015) revelaram a importância da família no atendimento e tratamento 

de crianças e adolescentes na rede de atenção em saúde mental. Essas pesquisas foram 

realizadas por diferentes profissionais que compõem uma equipe multidisciplinar de 

atendimento em saúde mental, tendo como resultado comum, principalmente sob a percepção 

dos técnicos que cuidam dos usuários, que a família precisa fazer parte do plano de cuidado 

porque, assim, ela vivencia o processo de adoecimento com o paciente/familiar e pode ser 

parte do processo de melhoria de sua saúde. No mesmo sentido, os casos clínicos de Ferreira 
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et al. (2019) e Shimoguiri e Serralvo (2017) com utilização da abordagem familiar, alcançaram 

resultados terapêuticos positivos na vida do usuário jovem e de seu grupo familiar.  

Considerando o papel da família na recuperação em saúde mental, torna-se, então, 

fundamental sua participação também no tratamento do público infantojuvenil, incluindo-a na 

articulação com os diferentes dispositivos no cuidado intersetorial. Mombelli et al. (2011) e 

Tszesmoski et al. (2015), em suas amostras de usuários da rede pública, mostraram que 

crianças com história de sofrimento psíquico apresentaram vínculos estressantes com o 

núcleo familiar e que o suporte familiar inadequado estava relacionado negativamente com a 

presença de sintomas de estresse. A pesquisa qualitativa de Monteiro et al. (2012) apresentou 

a falta de assistência à família da criança ou adolescente em adoecimento psíquico, 

evidenciando, assim, a importância de englobar todo o núcleo familiar no processo 

terapêutico. 

Carr (2011), em sua revisão sistemática, apontou como resultado um crescimento dos 

conhecimentos na área de terapia familiar sistêmica, abarcando diversos problemas 

infantojuvenis e de adultos. Rutter (2000), por sua vez, afirmou que investigações empíricas 

rigorosas criados para testar a mediação do meio ambiente mostraram que fatores familiares 

negativos ou negligência carregavam riscos psicopatológicos importantes para o 

desenvolvimento de crianças e adolescentes. 

 

A Terapia Familiar Sistêmica 

A Terapia Familiar Sistêmica foi criada nos Estados Unidos da América na segunda 

metade do século XX. No Brasil, ela teve crescimento na década de 1990 e início do atual 

século XXI. A Terapia se desenvolveu, sobretudo, em institutos particulares que promoviam 

formação nas principais capitais brasileiras e multiplicaram escolas de importantes autores 

sistêmicos. Recentemente, essa terapia também compõe a grade curricular da graduação e 

pós-graduação em Psicologia em instituições de ensino superior do país. 

A Terapia Familiar Estrutural de Minuchin (1982) compreende a família como sistema 

aberto em mútua interação entre seus membros e com o meio ambiente. O autor citado, 
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Minuchin, é referência nos Cadernos de Saúde Mental (Ministério da Saúde, 2013) em 

assuntos relacionados à abordagem familiar na Atenção Básica em saúde mental e 

desenvolveu uma prática no atendimento a famílias imigrantes, pobres e dependentes dos 

serviços públicos (Minuchin et al.,1999). 

Minuchin e Nichols (1995) consideram a Terapia Familiar uma abordagem de tratamento 

dos problemas de relações humanas que reconcilia a família para ajudá-la a trabalhar os 

conflitos em sua fonte e dentro do contexto sociocultural o qual ela pertence. O núcleo familiar 

é, então, um sistema aberto de relações composto de subsistemas conjugal (casal) e fraterno 

(filhos). Há, ainda, interdependência com outros sistemas, como o familiar extenso (avós, tios, 

sobrinhos etc) o intergeracional, o social (amigos, vizinhos, trabalho, igreja), o educacional, o 

de saúde e outros.  

Assim colocado, podemos pensar o continuum saúde-doença apresentado por um 

membro da família como um fenômeno multicausal e multideterminante. O indivíduo, como 

menor unidade do sistema familiar, é um todo em si mesmo, mas também parte do sistema 

familiar. As relações ocorrem de forma a organizar padrões repetitivos, dentro de um processo 

circular e comportamentos complementares. Groisman (2015, p. 20), um dos pioneiros 

terapeutas de família brasileiro, em seu livro sobre terapia familiar na infância e na 

adolescência, coloca que “a família é um sistema de forças no qual cada indivíduo representa 

um vetor, tem uma função, uma potência, que interage com as demais produzindo o 

funcionamento desse sistema”. 

Sanduvette e Reis (2016) afirmam que a Terapia Familiar Sistêmica é adequada para o 

trabalho com as famílias de crianças e adolescentes na rede pública e, que a formação 

permanente nessa área é necessária ao trabalho em equipe multidisciplinar. Nos Cadernos 

de Saúde Mental (Ministério da Saúde, 2013) fica estabelecido que, para um cuidado integral 

em saúde mental, a abordagem familiar é fundamental, promovendo cidadania, protagonismo 

e corresponsabilidade. 

Todas as famílias passam por períodos de transição, alguns destes são desencadeados 

pelo ciclo normal do desenvolvimento, como, por exemplo, quando nasce uma criança ou 
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quando um adolescente sai de casa. Há, também, as transições geradas por eventos 

inesperados, como divórcio, doença inesperada, desemprego, calamidade pública e outros. 

Acrescenta Groisman (2015) que a perspectiva relacional conectada à etapa do ciclo de vida 

familiar que o indivíduo está atravessando possibilita ao terapeuta familiar redefinir 

diagnósticos psiquiátricos em alterações do comportamento ou em crise conjugal, 

dependendo do subsistema enfocado. 

As pessoas de uma família têm vínculos afetivos, compartilham sua história, crenças a 

respeito de como são como família e outros. A contrapartida da afeição familiar é o conflito 

familiar e, de uma maneira ou de outra, os membros da família têm mecanismos para se 

livrarem de uma crise ou controlá-la. Minuchin et al. (1999), ao se referirem às famílias pobres 

como aquelas que enfrentam crises múltiplas, pontuaram que “um fato recorrente e 

perturbador sobre essas famílias é que elas não escrevam suas próprias histórias. Quando 

entram na rede institucional e um prontuário é aberto, a sociedade faz sua padronização” 

(Minuchin et al., 1999, p. 29). Os autores ressaltaram, ainda, que o profissional que atende a 

essas famílias pobres, deve ser capaz de explorar o conflito familiar e avaliar o potencial 

existente para a mudança positiva. 

Nesse sentido, é objetivo deste artigo mais do que relatar a experiência de uma psicóloga 

e terapeuta de família no âmbito do atendimento ambulatorial especializado em Psicologia do 

Sistema Único de Saúde (SUS), mas também dar voz às famílias menos favorecidas que 

procuram ajuda para expressarem seu sofrimento e terem a chance de receber tratamento 

terapêutico adequado. Para atingir os objetivos propostos, será apresentado um caso clínico 

com enfoque familiar sistêmico, citando a participação de equipe multidisciplinar intersetorial, 

incluindo intervenções terapêuticas na modalidade remota. 

 

Relato da Experiência da Psicóloga como Terapeuta Familiar: 

Ambulatório de Saúde Mental  

A Portaria nº 224/92 do Ministério da Saúde instituiu os Ambulatórios de Saúde Mental 

(ASM) e definiu suas diretrizes de funcionamento (Portaria SAS/MS nº 224, 1992). Segundo 
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o que foi estipulado na Portaria (Portaria SAS/MS nº 224, 1992), a atenção aos usuários deve 

ser efetivada por uma equipe multiprofissional por meio de, principalmente, atendimentos nas 

modalidades: individual, grupal, visitas domiciliares e atividades comunitárias. O ASM do qual 

a autora faz parte denomina-se Centro Municipal de Saúde Mental2, inaugurado na década 

de 1990 atendendo principalmente crianças com problemas de aprendizagem e pacientes 

psiquiátricos. O Programa de Saúde Mental do município é composto pela Atenção Básica 

em Saúde Mental, as unidades do Centro de Atenção Psicossocial (para atendimento de 

adultos), Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil, Centro de Atenção Psicossocial 

Álcool e Drogas, ASM e a emergência psiquiátrica. 

O ASM, local da presente pesquisa, conta com equipe multiprofissional composta por: 

psiquiatra, neuropediatra, psicólogos que atendem crianças e adolescentes, psicólogos que 

atendem adultos, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e 

fisioterapeuta. Este grupo reúne-se semanalmente, visando a troca de informações e a 

discussão de casos clínicos. Há, também, uma reunião bimensal com os outros dispositivos 

do programa de saúde mental e um fórum permanente de saúde mental intersetorial com 

reunião quadrimensal.  

O atendimento especializado infantil realizado pela autora é na modalidade de terapia 

familiar sistêmica, faz parte do serviço há quase 20 anos e mantém-se com o apoio da equipe 

multidisciplinar. A equipe reconhece a necessidade desse tipo de atendimento, principalmente 

em casos difíceis da clientela infantil, como aqueles que envolvem severo conflito de ordem 

familiar, crianças com deficiência cognitiva, déficit de atenção e hiperatividade, abuso sexual 

infantil e guarda judicial. 

Os encaminhamentos ao serviço de psicologia infantil provêm de diversas fontes da rede 

pública: internos do Ambulatório e dos dispositivos do programa de saúde mental, da pediatria 

de unidades médicas, das unidades da Estratégias da Saúde da Família, e, também, de 

escolas públicas, conselho tutelar e Ministério Público. O acesso ao ASM para o primeiro 

 
2 Nome alterado a fim de preservar o sigilo do serviço de saúde e seus usuários. 
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atendimento de acolhimento é realizado diariamente pelo profissional de Serviço Social da 

equipe multidisciplinar, com posterior retorno do paciente feito mensalmente.  

A terapia sistêmica familiar realizada pela autora no ASM é inspirada no modelo estrutural 

de Minuchin (1992), acrescido de sua experiência ao longo de décadas como terapeuta de 

família no serviço público. De caráter focal, as primeiras sessões (de três a quatro encontros) 

são decisivas para avaliação do funcionamento familiar, bem como os devidos 

encaminhamentos e trocas intersetoriais. Nessas primeiras sessões, além de definir os 

objetivos terapêuticos junto à família, é feito um mapeamento do contexto relacional da criança 

ou adolescente, dadas diretivas terapêuticas organizadoras que dizem respeito à rotina da 

vida familiar e convocação de membros significativos para participarem da terapia. Os 

encaminhamentos necessários podem ser internos, com a equipe multidisciplinar do ASM 

(Serviço Social, Fonoaudiologia, Neuropediatria, Terapia Ocupacional) e externos para outros 

dispositivos da saúde mental, ou da rede intersetorial (educação, saúde, assistência social, 

ou até mesmo a justiça).  

 

O Caso Clínico: Família de Vivian3 

Vivian, na data, uma menina de 11 anos, por dificuldades de aprendizagem (déficit 

cognitivo e desatenção) e gagueira, aos oito anos, foi levada pela mãe ao Centro de Saúde 

Mental, a fim de receber atendimento psicológico e fonoaudiológico. Na Figura 1 está 

apresentado o Genograma Familiar da família de Vivian, instrumento útil como recurso de 

avaliação na fase inicial da abordagem familiar. No Genograma de Vivian estão apresentados, 

de forma gráfica e simbólica, três gerações de sua família, sendo Vivian e seus irmãos 

pertencentes à atual; no estrato de cima, a geração de seus pais; e, no estrato do topo, a dos 

avós.  

 

 

 
3 Todos os nomes apresentados foram alterados para preservação da identidade dos membros da 
família. 
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Figura 1 

Genograma Familiar 

 

Nota. Elaborado pela autora a partir de pressupostos de Carter e McGoldrick (1995) 

 

A morte do irmão de Vivian foi um evento bastante traumático para a família pois ele tinha 

apenas três meses de idade. É interessante observar que Vivian não tem vínculo significativo 
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com a segunda geração (tios e primos), nem convívio com os avós, porque três estão 

falecidos e apenas o avô materno, que tem relação rompida com Meire, ainda está vivo. Meire, 

mãe de Vivian, por sua vez, teve três irmãos sendo um mais velho e dois gêmeos. O irmão 

mais velho se tornou pastor, mas, curiosamente, seu maior vínculo afetivo é com o cunhado, 

irmão de Jonas. Jonas, pai de Vivian, quando ficou com sequelas devido a um acidente de 

atropelamento, perdeu também uma irmã (21 anos) que estava junto com ele na ocasião. As 

avós de Vivian tanto do lado paterno quanto do materno tiveram maridos alcoolistas, morrendo 

relativamente cedo o avô paterno, aos 60 anos de idade. Observa-se que não consta a idade 

de muitos membros por desconhecimento de Meire.  

A dinâmica familiar, ao ser demonstrada graficamente, revela como a relação de Jonas 

com Meire e os filhos era marcada pela violência. Logo nas primeiras sessões de terapia 

familiar, evidenciou-se o contexto de brigas de casal constantes, tendo a mãe já feito vários 

boletins de ocorrência por sofrer violência doméstica. Meire, a mãe, no entanto, não revelava 

motivação para separação conjugal porque dizia gostar muito de Jonas, o marido, além de 

sentir pena dele. Com relação aos filhos, Vivian e Ítalo, ela não percebia a situação familiar 

vulnerável e de risco na qual submetia as vidas das crianças e a dela própria. Contudo e de 

forma geral, a relação afetiva de Meire com os filhos é positiva, mas revela maior proximidade 

com Vivian por identificação com a filha, que é única menina, assim como ela foi em sua 

família de origem. 

Convém ressaltar que o tratamento fonoaudiológico de Vivian proposto no ASM foi 

interrompido, por perda da vaga por faltas e o contato com a escola se mostrou descontínuo, 

por desinteresse da escola pública em trocas num trabalho intersetorial. Após várias tentativas 

de inclusão de Jonas no processo terapêutico, tendo conseguido apenas uma presença e 

alguns contatos telefônicos rápidos, a terapia familiar não avançava.  

Jonas é soro positivo (portador de vírus HIV) controlado e tem sequelas física do acidente 

que sofreu (tem as pernas tortas). Aos 53 anos e sem emprego formal, atuava como 

biscateiro. Fazia uso abusivo de álcool, mas dizia não ser dependente. Tentou ajuda no grupo 

de Alcoólicos Anônimos, mas não conseguiu prosseguir com o acompanhamento. Meire, com 
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36 anos, obesa, do lar, recebe Benefício de Prestação Continuada por ser portadora de 

doença neurológica. Também, recebe Bolsa Família. A família mantinha contato regular com 

o Centro de Referência de Assistência Social de seu bairro, demonstrando vínculo com a 

assistente social.  

Há um ano, Dênis, o filho de Meire de 17 anos, quis ir morar com ela. Ele foi criado até 

os sete anos em um abrigo junto ao irmão mais velho, Pedro, fruto da primeira união livre de 

Meire na sua adolescência. Nessa época, a madrasta de Meire quis adotar somente Pedro, e 

não Dênis. No entanto, a decisão judicial à época foi de que os irmãos não se separassem, e 

o casal (avô materno e sua esposa) levaram os dois para casa.  

A entrada de Dênis na família nuclear de Meire melhorou substancialmente o 

comportamento agitado das crianças, Vivian e Ítalo, porque houve a criação de um vínculo 

afetivo entre eles. Dênis tem um jeito cuidador, brinca e ensina tarefas escolares à Vivian. 

Tornou-se também seu defensor em relação à agressividade de Jonas. A menina apresentou 

certa melhora no desempenho escolar, mas ainda vivia assustada (em uma sessão de 

atendimento, por exemplo, estremeceu com o barulho do ar condicionado na sala, revelando, 

a seguir, que isso a fazia lembrar-se do pai em atitude violenta em casa). Contudo, durante o 

recesso das escolas por conta da pandemia da Covid-19 e os estudos feitos em casa, devido 

à dificuldade cognitiva de Vivian e Ítalo, Dênis não conseguia avançar no ensino com eles. O 

rapaz, então, foi orientado como conduzir essa situação do aprendizado das crianças. 

No início das medidas de isolamento social e contenção dos avanços da pandemia do 

Covid-19, em abril de 2020, Meire telefonou para a psicóloga/terapeuta de família dizendo 

“não aguentar mais” Jonas e que pensava em se separar. O Ambulatório, no período de 

isolamento social, funcionava em período restrito e, dessa forma, Meire e seus filhos 

receberam atendimento visando à orientação e às medidas protetivas em relação a ela própria 

e aos filhos. Também, foram dadas orientações quanto à inscrição para o pedido do auxílio 

emergencial do governo federal.  

Movido pelo interesse do auxílio em dinheiro, Jonas foi sozinho à uma sessão. Falou um 

pouco de si, que se sentia bem-disposto aos 53 anos, que o relacionamento com Meire era 
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difícil por ela não ter horário nos cuidados com a alimentação em casa e por não cuidar de 

seu próprio corpo. Jonas relatou que suas relações sexuais com a esposa, mesmo sendo ele 

soro positivo, aconteciam sem o uso de preservativo, mas que, com “as outras”, ele se 

protegia. Admitiu, inclusive, que sentia ciúmes de Dênis em relação à Meire e às crianças, 

mas que o jovem tem uma vantagem: “ele não responde” (ao Jonas), ou seja, não dava 

margem para prolongar brigas e discussões. Ficou acordado, nessa sessão, que Dênis 

poderia ajudá-lo a fazer sua inscrição para conseguir o auxílio emergencial do governo federal 

pelo celular.  

No dia seguinte à sessão, Dênis ligou dizendo que havia saído de casa porque tentou 

ajudar Jonas com o cadastro do auxílio, mas não conseguiu e que dali em diante não se 

envolveria mais com a família de sua mãe. Meire estava muito mal e desejava realmente sair 

de casa também, pensava em alugar uma casa para ela e as crianças. Vivian, por sua vez, 

falou ao celular que “não tinha mais como continuar”.  

Era uma sexta-feira e muitos profissionais da Atenção Básica nem estavam na cidade - 

as enfermeiras, por exemplo, estavam mobilizadas no combate ao Covid-19 nos hospitais. 

Foram, então, levantados esforços para auxiliar essa família, da forma como era possível. A 

partir de contato feito ao Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), órgão ligado 

ao Desenvolvimento Social do município, e por meio da psicóloga de plantão na ocasião, a 

articulação intersetorial remota se mostrou produtiva. A psicóloga do CEAM contatou Meire, 

orientando-a. Na sessão de terapia familiar online foi dada a seguinte diretiva terapêutica à 

Meire: o casal deveria ficar em “cômodos” separados por uns dias (na verdade, no lugar em 

que moravam, só havia dois, além da cozinha e do banheiro). Jonas aceitou o combinado, e 

acrescentou-se que a televisão deveria ficar com as crianças, pois elas já estavam sem escola 

e dentro de casa. 

Na semana seguinte foi realizada sessão de chamada de vídeo que confirmou o 

apaziguamento da situação de crise familiar. Todos falaram ao celular: o casal disse que 

conversou bastante, e Vivian, disse estar bem. Dênis voltou para a casa afirmando que 

“apegou-se a todos” da família, mas que, por enquanto, continuaria dormindo na casa de uma 
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missionária. Nos próximos dias, o pedido do auxílio emergencial de Jonas seria efetivado com 

a ajuda de Dênis e da Lan house (serviços digitais) do bairro. 

O casal entrou na fase chamada “lua de mel” depois da briga, situação típica em 

relacionamentos abusivos com violência. Meire estava mais próxima de Jonas, mas isso não 

o impediu de sair para se embebedar. Na conversa com a terapeuta, Jonas disse que 

“escorregou”, termo usado por ele para se referir à compulsão por beber, e admitiu que 

precisava de ajuda médica para se tratar e que manteria a terapeuta de família como uma 

“conselheira”. 

No dia 18 de maio de 2020, cerca de um mês após o ocorrido, Meire telefonou para esta 

psicóloga, chorando e clamando por ajuda porque queria sair de casa. O motivo: Jonas havia 

se embebedado outra vez. Acordou Meire de forma agressiva e, quando Vivian intercedeu 

pedindo calma, ele deferiu-lhe um tapa no rosto. Esse fato foi mobilizador para Meire ter forças 

e realmente conseguir se separar, e assim romper a relação abusiva. Foi dado a ela o apoio 

necessário nesse atendimento e, então, no mesmo dia, Meire saiu e conseguiu alugar uma 

casa para se mudar. Nos dias seguintes, houve tentativas de Jonas, por meio de Vivian, de 

pedir a Meire que voltasse para casa, mas ela se manteve firme em sua decisão.  

A mãe e os filhos passaram a dormir bem, o estado emocional mais abrandado 

possibilitou Meire a revelação de fatos importantes acerca de sua infância e adolescência. 

Quando criança, Meire vivia junto aos seus três irmãos e seus pais numa capital populosa. 

Seu pai era alcoolista e violento com sua mãe até que, um dia, assassinou-a com os filhos 

em casa. A revelação dessa triste tragédia familiar reativou, em Meire, o medo. O medo de 

perder seus filhos para o Conselho Tutelar e virar “manchete de jornal” e o medo de sua filha 

ser estuprada como ela foi. Meire já morou em um abrigo público e aos 15 anos, foi “viver 

junto” com um namorado, com quem teve seu primeiro filho. Com ele, também alcoólatra e 

violento, ficou três anos. Conseguiu se separar e o seu filho foi para um abrigo (Pedro). Aos 

18 anos, sofreu outro estupro, resultando em sua segunda gravidez — Dênis nasceu no 

abrigo. 
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Atualmente, Meire se sente feliz por ter conseguido uma casa melhor para morar, saindo 

da que ficava próxima à moradia de Jonas. A senhoria da nova casa é uma pessoa boa que 

lhe oferece ajuda espontaneamente. A arrumação da nova casa possibilitou a Meire e aos 

filhos sonharem com um novo lar. 

 

Breve Análise da Intervenção Terapêutica Familiar 

A família de Vivian pode ser considerada estando em situação vulnerável. Esse tipo de 

família não costuma ser frequente em atendimento ambulatorial devido às suas necessidades 

de sobrevivência já que, muitas vezes, não tem dinheiro para o transporte até o Ambulatório. 

Pode-se observar, portanto, que mesmo em um contexto de falta de recursos materiais, o 

cuidado foi valorizado. Koller et al. (2012) dizem que a condição socioeconômica precária de 

certas famílias impõe maiores dificuldades para sua sobrevivência e pode desencadear 

episódios de risco, como abandono, negligência e violência. Acrescentam que as crianças 

pobres e suas famílias estão expostas a condições que atentam contra a saúde mental e que 

os efeitos da privação material sobre a saúde mental são cumulativos (Koller et al., 2012). 

 Meire conseguia buscar ajuda para as dificuldades de aprendizagem de Vivian, embora 

não percebesse que a criança estivesse exposta a riscos na violência intrafamiliar. Esse 

contexto mostra como é determinante a tendência à repetição dos padrões familiares por meio 

das gerações. Meire viveu a violência intrafamiliar na sua infância, oprimida, também, por ser 

filha, e viu a mãe ser vítima de feminicídio. Assim como, muitos anos mais tarde, Vivian 

assistiu, na sua infância, Meire ser agredida.  

A alfabetização de Vivian estava em suspensão também porque a criança tinha toda sua 

atenção e energia voltada para o severo conflito entre os pais. Como a menina iria aprender 

se, dia e noite, era a sentinela de sua mãe? Vivian, tentando defender Meire, como ocorreu 

várias vezes, foi esbofeteada pelo pai até o dia em que a mãe resolveu dar um basta à 

situação. Cooper e Vetero (2006) afirmam que a violência doméstica diminui o QI das crianças 

pequenas, produzindo efeitos estressantes em seus cérebros. Assim, pode-se pensar, 
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guardando as devidas proporções, que a aprendizagem de Vivian estava comprometida 

principalmente por causa do contexto de violência familiar. 

Carter e McGoldrick (1995) dizem que, em geral, nas famílias de alcoolistas, o filho mais 

velho assume um papel super responsável a fim de contrabalancear a falta das funções 

parentais do pai ou da mãe alcoólatra. Embora Dênis não tenha sido criado nessa família, ele 

a “adotou”, tendo o apoio da mãe. A motivação do jovem para a assunção da família biológica 

materna deu-se não só pelo interesse de ele conviver com a mãe, mas também porque Dênis 

não aguentava mais ser maltratado pela família do avô materno. 

A inclusão de Dênis no núcleo familiar provocou fortes sentimentos de ciúmes de Jonas 

em relação à família que ele controlou por anos, e esse contexto colocou o casal diante da 

necessidade de trabalhar a dinâmica da relação. Porém, não foi o que aconteceu. Meire 

percebeu que amar Jonas já não era mais suficiente para continuar com ele. Segundo 

Minuchin et al. (1999), o subsistema conjugal (Meire e Jonas) que já era conflituoso e frágil, 

ficou pior com a diminuição da autoridade paterna devido à inclusão de Dênis nos cuidados 

com as crianças. Criou-se a triangulação marcada pela aliança de Meire com os filhos, 

especificamente com Dênis, e, no vértice inferior, Jonas ficou sozinho.  

O subsistema fraterno (Vivian, Ítalo e Dênis) foi fortalecido, mas a tensão entre Dênis e 

Jonas foi aumentada, principalmente porque Meire não conseguia posicionar-se como mãe 

protetora em relação aos filhos. Ela precisava de ajuda profissional e institucional para 

proteger a si e aos filhos. Vimos como a diretiva terapêutica de cunho protetivo (“pedir que 

cada parte do casal ficasse em cômodos separados”) acabou despertando alguma disposição 

interna para o diálogo entre marido e mulher que, depois, decidiram ficar num cômodo e deixar 

as crianças no outro, o que foi bastante importante para a estrutura familiar em crise.  

A Teoria Estrutural de Minuchin (1982) prevê que os subsistemas (o do casal e o dos 

filhos) precisam ser preservados em suas funções para que o sistema familiar seja funcional 

e as relações entre pais e filhos fluam na afetividade e nas tarefas de cada fase do 

desenvolvimento familiar. Pode-se pensar, também, que a tensão na relação conjugal ficou 

exacerbada pela ausência de fatores protetivos: Jonas além de fazer abuso de álcool não 
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aceitava participar da terapia familiar e Meire não aderiu ao atendimento psicológico à vítima 

de violência do CEAM. Assim, o impasse do casal em relação às suas dificuldades num 

momento de reestruturação da dinâmica familiar decorrente da inclusão de um novo membro 

na família resultou na imperiosa necessidade de separação por parte de Meire. A pressão 

externa da quarentena funcionou precipitando a crise familiar que estava prestes a eclodir. 

O desejo de cuidar dos filhos era a maior motivação de Meire para mudar de vida. É 

interessante perceber que o contexto de violência sempre foi o plano de fundo dessa família, 

porém não era colocado como o maior problema. Foi necessário um contexto de pandemia 

com isolamento social para que a família de Vivian fosse inundada pelos problemas 

estruturais antigos, relegados a segundo plano como o alcoolismo e a violência de Jonas.  

Pressionada, Meire optou pela vida e pelo amor aos filhos, tomando a decisão de romper 

um relacionamento de 17 anos. Apoiada pela terapeuta de família, recebendo também auxílio 

emergencial municipal e suporte da comunidade evangélica, ela está conseguindo seguir 

adiante com seus filhos. A separação do casal inaugurou uma nova fase no ciclo de vida 

familiar, rompendo com o padrão relacional de violência intergeracional e possibilitando às 

crianças o acesso a uma vida de diálogo, respeito e vivências afetivas.  

Walsh (2016) fala da importância da perspectiva da resiliência familiar. É importante 

deixar de ver as famílias em dificuldades como prejudicadas, com déficits, e passar a vê-las 

como desafiadas pelas adversidades da vida. Isso faz toda a diferença. E quanto às 

intervenções terapêuticas, a autora diz que estas dependem mais da mobilização dos 

recursos familiares do que das técnicas do terapeuta. Esse paradigma da resiliência familiar 

vai ao encontro dos conceitos de resolutividade e integralidade do SUS porque, conseguindo 

a mobilização de recursos internos da família ancorados nos recursos externos disponíveis 

na rede de atenção, a expectativa de que as mudanças positivas se mantenham torna-se 

factível. 
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Considerações Finais 

A apresentação do caso clínico Família de Vivian suscita uma gama de considerações 

teóricas sobre violência doméstica, alcoolismo, pobreza e baixa escolaridade porque são 

fatores psicossociais que interatuam e se interpõem dinamicamente. A intenção foi mostrar a 

importância da Terapia Familiar no atendimento especializado em Psicologia e a colaboração 

de instâncias da rede intersetorial que vêm compor a rede de cuidado das quais muitas 

famílias necessitam. 

A Terapia Familiar vista como estratégia na resolutividade do atendimento infantojuvenil 

traz, entre outras vantagens, a redução do número de sessões em psicoterapia. A brevidade 

e o trabalho focal facilitam a adesão dos usuários ao tratamento, assim como a inclusão de 

membros significativos da família no contexto terapêutico. A participação de outros sistemas, 

como a escola, a comunidade, entre outros, amplifica a dimensão do problema em análise, 

criando alternativas não pensadas no caso em questão, e pode ser útil para outros usuários 

e grupos da rede de saúde em geral. 

A Terapia Familiar pode e deve ser aplicada também nos atendimentos às famílias de 

usuários do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil e do Centro de Atenção 

Psicossocial para adultos. Assim, as demandas de tratamentos que chegam aos serviços de 

saúde mental necessitam ser compreendidas para além dos aspectos individuais do paciente 

identificado como “doente”, contemplando, então, um contexto amplo em que toda a família 

está incluída – isso é fundamental para o desenvolvimento de formas de atenção em saúde 

mental.  

Assim, a Terapia Familiar como um campo multidisciplinar vem ao encontro do paradigma 

psicossocial defendido pelo SUS. Sugere-se que novas pesquisas e estudos sejam realizados 

tanto sobre o atendimento especializado em Psicologia no ASM quanto em relação às 

técnicas de abordagem familiar, sendo a Terapia Familiar Sistêmica uma opção efetiva. 
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Challenges of family psychotherapy in judicial situations 
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Resumo 

O presente artigo tem por objetivo tecer reflexões sobre os desafios e os limites na busca de 

alternativas para a atuação dos terapeutas de família, no atendimento de casos judicializados 

nas Varas de Família em Curitiba. Refere-se à atividade das autoras como grupo de trabalho 

na Associação Paranaense de Terapia Familiar — APRTF, que desde 2019 acolhe os casos 

em litígio encaminhados por determinação judicial a esta Instituição. Utilizou-se a abordagem 

sistêmica como aporte teórico de base, considerando que a complexidade dessas situações 

clínicas requer uma visão ampliada das relações intra e intersistêmicas. Recorreu-se ao Mito 

de Sísifo como metáfora que reflete a dinâmica estabelecida entre o sistema familiar, o 

Sistema de Justiça e as profissionais atuantes como terapeutas familiares. Percebe-se que a 

tônica dos litígios envolve um pensamento linear, onde sobressai a visão binária, mobilizando 

um raciocínio disjuntivo da problemática. Nesse sentido, demanda-se da atuação clínica,  

intervenções que rompam com a repetição e manutenção do litígio. 

 
1 O presente artigo contou com a preciosa colaboração das também integrantes deste Grupo de 
Intervisão, Psic. Priscila Tomasin Biazin Cardoso e Psic. Ronit Mazer Sauerman. 
2  Psicóloga (CRP 08/3374), terapeuta familiar com formação na Abordagem Sistêmica, integrante da 
ECHOS Consultoria em Psicologia. Coordenadora do Grupo de Intervisão de casos de Justiça na 
APRTF. Especialização em Adolescência, especialização Psicologia Jurídica, mestrado e doutorado 
em Educação pela PUCPR. 
3 Psicóloga (CRP08/1795), terapeuta familiar com formação na Abordagem Sistêmica, especialização 
em Psicologia Analítica. Analista Junguiana pelo IJPR/AJB/IAAP. Integrante do Grupo de Intervisão de 
casos de Justiça na APRTF. Coordenadora da Clínica Social da APRTF. 
4 Assistente Social (CRESS 12856), terapeuta familiar com Formação na abordagem sistêmica. 
Formação em Práticas colaborativas no divórcio. Mediadora de Conflitos. Integrante do Grupo de 
Intervisão de casos de Justiça na APRTF. 
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Abstract 

This article aims to reflect on the challenges and limits in the search for alternatives for the 

performance of family therapists, in the care of judicial cases in Family Courts in Curitiba. It 

refers to the authors' activity as a working group at the Associação Paranaense de Terapia 

Familiar — APRTF, which since 2019 has been welcoming cases in litigation referred by court 

order to this Institution. The systemic approach was used as a theoretical base, considering 

that the complexity of these clinical situations requires an expanded view of intra and 

intersystemic relationships. The Myth of Sisyphus was used as a metaphor to reflect the 

dynamics established between the family system, the Justice System and the professionals 

acting as family therapists. We observed that the tone of litigation involves linear thinking, 

where the binary vision stands out, mobilizing a disjunctive reasoning of the problem. In this 

sense, clinical action should occur with the aim to interrupt repetition and maintenance of 

litigation. 

Keywords: Family Relations, Parenting, Litigation, Family Therapy 

 

Introdução 

A judicialização das relações familiares tem sido uma tônica complexa na realidade social 

de nosso tempo. Nesse contexto, a atuação da terapia familiar tem-se confrontado com 

inúmeros desafios frente aos conflitos que os sistemas familiares apresentam, na medida em 

que perdem o protagonismo de sua resolução, buscando o sistema de justiça como meio de 

encontrar o que entendem ser seu direito (nem sempre o de seus filhos/as; nem sempre 

baseado num princípio do que seria mais justo). 

Essa problemática dá indicativos da sobreposição de fenômenos psíquicos, relacionais, 

sociais, jurídicos que se configuram no contexto do litígio e, por conseguinte, da complexidade 

que representam. Tais fenômenos e sua interconexão podem alimentar o conflito de muitas 

formas: as expectativas de cada ex-cônjuge querendo reparações pelo que passaram na fase 
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anterior à separação e o que ainda passam; as necessidades materiais que numa separação 

podem afetar a todos; as necessidades emocionais dos filhos/as; os advogados que 

intencionalmente ou não, por vezes, em detrimento do interesse dos filhos/as, não fazem um 

filtro adequado para os pedidos judiciais frente às motivações emocionais. Isto pode significar 

que as pessoas se mantêm conectadas via o litígio, num divórcio emocional que não se 

esgota. 

A clínica social da Associação Paranaense de Terapia Familiar (APRTF), a partir de um 

de seus Grupos de Intervisão, tem atuado desde 20195 com vistas a receber demandas 

judiciais com cunho litigioso, atendendo numa perspectiva interdisciplinar as problemáticas 

presentes nas ações judiciais que se mostram desafiadoras no âmbito das Varas de Família. 

Disputas de guarda, distanciamento de um dos genitores de seus filhos/as, suspeitas de 

alienação parental e de abusos de diferentes ordens são algumas das questões em evidência 

nos conflitos que chegam à Justiça em busca de “soluções” legais para conflitos 

relacionais/emocionais.  

Desse modo, a APRTF tem recebido solicitações, que em sua maioria, vem formalizadas 

em ofícios emitidos pelas Varas de Família, contendo encaminhamentos para 

acompanhamento psicoterápico que visem especialmente o fortalecimento dos vínculos 

afetivos entre pais e filhos/as e mães e filhos/as. Se por um lado tais demandas, que têm 

caráter de “determinação judicial”, demonstram a relevância da relação interdisciplinar Direito-

Psicologia-Assistência Social frente aos desafios de alta complexidade presentes nos 

conflitos familiares, por outro lado, hipoteticamente, também indicam a impotência percebida 

pelo sistema judiciário frente a intermináveis litígios que mais parecem labirintos sem saída, 

apontando a fragilidade de atuações e respostas cartesianas à problemática. 

Nesse contexto, a psicologia também enfrenta desafios tão angustiantes quanto o 

judiciário. Na maioria dos casos o conflito só aumenta, e quanto mais demora sua resolução 

 
5 São integrantes deste Grupo de Intervisão as profissionais:  Psic. Maria Luiza Vieira Fava 
(CRP08/1795); Psic. Priscila Tomasin Biazin Cardoso (CRP 08/16587); Psic. Ronit Mazer Sauerman 
(CRP 08/15390; Assist. Social Zenilda Barbosa Castelo Branco (CRESS 12856); Psic. Janice Strivieri 
Souza Moreira (CRP 08/3374). 
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mais os sentimentos destrutivos entre o ex-casal vão sendo alimentados, criando um clima 

emocional permeado por vingança, injustiça, raiva, ódio e mágoas, num ambiente em que 

também os filhos/as convivem. Essa idiossincrasia cria um muro intransponível que impede a 

comunicação básica dos combinados do cotidiano, transferindo muitas vezes aos filhos/as 

esta árdua tarefa. Não raro, os filhos/as começam a apresentar sintomas variados: mudança 

de comportamento, agressividade, passividade, ansiedade, dificuldades na escola, ou 

sintomas físicos, entre outros, indicando a disfuncionalidade presente no exercício da 

parentalidade. 

Os dados oficiais do IBGE (2018) apontam o aumento de 8,3% de divórcios na 

comparação entre 2016 e 2017. Dessas famílias onde houve divórcio, 71,1% têm filhos. Isso 

proporciona um viés de reflexão acerca do que tais índices podem representar — caso 

cheguem a se tornar litígios — em termos de sofrimento psíquico individual e relacional, 

envolvendo todos os membros da família. O afastamento entre os filhos/as de um dos 

genitores (e, por vezes, de sua respectiva família de origem), as histórias de abusos e 

violência concreta e simbólica das mais diversas ordens (em alguns casos de longa data), e 

a consequente fragilização dos vínculos afetivos e do senso de identidade individual e familiar 

são fenômenos que norteiam de forma dramática muitos dos casos acompanhados 

clinicamente. 

Tantas são nossas perguntas e tão poucas respostas encontramos. Desse modo, 

trazemos neste breve texto — que por vezes escrevemos em primeira pessoa dando-lhe um 

sentido autorreferencial da experiência como equipe de trabalho — algumas delas com a 

pretensão de compartilhamento das reflexões, dúvidas e vivências advindas da experiência 

no decorrer do período em que temos atuado como grupo técnico. Temos o anseio que, quem 

sabe, ao elaborar perguntas para além de nossas discussões privadas, tenhamos novas 

possibilidades de respostas e, novamente, outras perguntas e assim por diante, para que se 

torne possível a ampliação de nossa compreensão. 

Para tanto, apoiamo-nos metaforicamente no Mito de Sísifo, o qual “... um vigarista 

astucioso, ladrão de gado, que conseguiu um reino por meio de traição e que, ao chegar ao 
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poder, revelou-se um tirano cruel” (Greene e Sharman-Burke, 2002, p. 39). Neste Mito, como 

punição por enganar os deuses, Sísifo recebe um castigo interminável: “... A lenda está 

marcada para sempre pela imagem do homem condenado a arrastar uma imensa rocha morro 

acima, que sempre despenca tão logo ele chega ao topo” (Franchini e Seganfredo, 2003,  

p. 430). Parece que tão interminável quanto o castigo de Sísifo, os litígios familiares arrastam 

“suas pedras” morro acima e abaixo numa tarefa inesgotável, seja por castigo a “traições” do 

contrato de relação, por “traições” à própria história ou ainda a “obediências” que 

paradoxalmente se tornam traições. Muitas são as possibilidades.  

Assim, buscamos algo que efetivamente faça diferença nesta atuação, deixando entrever 

novos movimentos interventivos. Desejamos que a partir do exercício reflexivo, possamos 

colaborar com a saída da armadilha de Sísifo, que ao reencenar recursivamente os elementos 

que mantêm o litígio, não o transforma.  

 

Ex-casal, Ex-filhos, Ex-família? 

Casais se separam; pais e filhos são para sempre 

 

[...] Deixamos marcas, por onde passamos, 

E a mais viva delas são os nossos filhos. 

Que continuarão nossos, vida toda, 

Precisando de nós, em cada idade, 

Como seu norte e bússola, rumo à felicidade, 

Sua rosa de ventos, o seu cais. 

Seremos pai e mãe por todo o sempre, 

Mesmo entrando p’rol dos ex-casais. 

Isso nada nos tirará, nem mesmo a morte, 

Relação eterna e sem corte, 

Que a nossos filhos só beneficiará. [...] 

 

Veronica A. da Motta Cezar-Ferreira 
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A partir da vivência em família, o que acontece com os filhos que ficam enredados na 

história rompida do casal conjugal? Este é um aspecto que permeia a tônica dos litígios e das 

intervenções (psicoterapias de família e individuais, conciliações, mediações) após o divórcio. 

A família é lugar onde se ouvem as primeiras falas com as quais se constrói a autoimagem 

e a imagem do mundo exterior. É onde se aprende a falar e, por meio da linguagem, a 

ordenar e dar sentido às experiências vividas. A família, seja como for composta, vivida 

e organizada, é o filtro através do qual se começa a ver e a significar o mundo. Este 

processo que se inicia ao nascer prolonga-se por toda a vida, a partir de diferentes lugares 

que se ocupa na família. (Sarti,1999, p. 100) 

Em alguns casos, os filhos ficam como expectadores passivos e assistem de “camarote” 

o conflito entre seus pais; em outros, assumem lugar de intermediação, de “escudo” ou de 

“moeda de troca” e, na medida em que a briga se estende, ficam presos num triângulo 

emocional dos conflitos não resolvidos entre os pais. 

Pensar qual o lugar saudável dos filhos quando acontece a ruptura da relação do casal, 

de forma que possam dar continuidade ao seu papel parental, mantendo viva uma convivência 

que possa ser saudável para o seu desenvolvimento psicossocial, é raciocínio sine qua non 

nas ações interventivas junto aos litígios. 

      Na medida em que se entende que o divórcio é um processo que envolve “... a 

reestruturação da identidade de cada um e a reintegração da experiência pessoal ...”, 

(Parkinson, 2016, p. 102), evidencia-se como necessidade premente, novas adaptações em 

muitas dimensões da vida de cada um. Nesse sentido, o luto não vivido, e muitas vezes não 

reconhecido, invoca sintomas relacionais que podem gerar dificuldades de alta complexidade.  

      As inúmeras perdas presentes nesse processo mobilizam a necessidade de diálogos 

internos e externos, expressão emocional do que representam na vida de cada um e nas 

relações. Entretanto, quando não há espaço para tanto, o não dito, o não vivido e não 

“digerido” emocionalmente, tomará outras formas, tal como o litígio interminável, alimentado 

pelos sentimentos de rejeição e abandono, e o ressentimento ali gerado, manifestando-se na 

atitude de ambos na relação com os filhos.  
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       Há aqui um processo de ressignificação de elementos que compõe a identidade individual 

e familiar. Pelo fato de na sociedade ocidental não existirem rituais de luto que ajudem os 

filhos/as a aceitar a perda da família que existia até então, o impedimento da ressignificação 

desse processo pode se tornar um movimento sísifo extremamente doloroso, com produção 

de desdobramentos de significativo sofrimento psíquico para todos. 

Assim, “a primeira tarefa é o reconhecimento da realidade da separação conjugal, que 

pode [...] envolver medo de abandono [...]” (Kaslow e Schwartz, 1995, p. 190), sendo que na 

continuidade é necessário retomar os afazeres cotidianos: escola, esportes, aulas extras. Isso 

propicia distanciar-se do conflito conjugal e envolver-se com a parte prática da vida. A 

resolução adequada desta tarefa significa que as crianças e adolescentes não se tornem, ou 

não continuem fazendo parte, de um triângulo disfuncional (Bowen, 1978 como citado por 

Papero, 1995).  

Todavia, quando este movimento de reconhecimento da nova realidade familiar não é 

assimilado, muitas vezes é possível observar uma piora no rendimento escolar, sintomas 

de depressão e sensação de viver em campo minado. A dúvida: o que pode e o que não 

pode expressar, no ambiente materno e paterno, sem gerar sentimentos de deslealdade 

com relação a um ou ao outro, dos pais? (Boszormenyi-Nagy e Spark, 1973 como citado 

por Kaslow e Schwartz, 1995) 

As questões urgentes, como por exemplo a convivência dos filhos com o genitor não 

detentor da guarda e o pagamento das contas domésticas que faziam parte da vida conjugal, 

podem ser intensificados nos conflitos do ex-casal, cuja resolutividade fica à espera de uma 

decisão judicial. Isso é potencializado pelo fato de que muito frequentemente, enquanto pai e 

mãe, interromperem ou comprometerem o diálogo, em função de que, no momento, diferentes 

emoções tomam conta de suas vidas, fazendo sobrepor os papéis de conjugalidade e 

parentalidade. Os filhos ficam, por sua vez, fragilizados, e os pais por estarem envolvidos nos 

problemas da separação, não conseguem perceber e acolher aquilo que estes estão 

vivenciando, criando um movimento de abandono simbólico, muitas vezes não reconhecido 

como tal. 
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Aspectos básicos no exercício da parentalidade não são reconhecidos, tornando as 

relações no contexto de parentalidade, produtos, objetos de disputa, negligenciando os efeitos 

emocionais causados pelo abandono simbólico, que em casos extremos, tornam-se também, 

abandonos concretos. 

Tornar-se uma família saudável implica no desenvolvimento de diferentes papéis e 

funções a serem exercidas no decorrer do ciclo vital familiar de modo que, como diz Relvas 

(2004), ocorra uma “.... diferenciação estrutural progressiva ....” (p. 15), possibilitando que as 

tarefas evolutivas permeiem as relações de forma saudável. Tão simples parece, tão 

complexo de fato é. O exercício da parentalidade já é, por si só, desafiador e, quando 

permeado pela relação conflituosa entre o par parental (seja de forma judicializada ou não), 

tal tarefa pode se tornar muitíssimo mais árdua, replicando grave disfuncionalidade na 

execução das tarefas evolutivas necessárias. 

Em nossa experiência, temos ouvido os filhos dizerem que ao se separarem, os pais 

afirmam que nada vai mudar e que tudo vai continuar como antes. No entanto, quando o 

conflito escala por alguma divergência e posicionamento frente ao divórcio, os filhos são os 

primeiros a sofrer, pois amam seus pais e querem ser amados por ambos, almejam ser 

cuidados e que suas necessidades sejam consideradas no planejamento de novos acordos, 

desejam não precisar assumir posições que quebrem as relações de confiança mútua 

(quando há) com seu pai ou mãe.  

Neste ponto, pode-se configurar uma relação de lealdade com um dos genitores. No caso 

de se configurar uma coalizão com um dos genitores em relação ao outro, ou a imposição 

simbólica de assumir o lugar de filho parental, ou ainda, diante de tantas outras possibilidades, 

uma função mediadora do conflito, certamente teremos um cenário de total violação de 

direitos, ferindo em especial, o princípio jurídico do Melhor Interesse das crianças e 

adolescentes envolvidos. Certamente, percebe-se que nenhuma dessas posições é saudável 

para o desenvolvimento relacional e /ou psicossocial do sistema, e atinge em especial, os 

direitos dos filhos/as de forma cruelmente injusta.  
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A tarefa dos pais de continuar em seu papel parental pode ser recuperada quando uma 

comunicação clara e objetiva com seu ex-cônjuge for alcançada, seja por meio de todos os 

dispositivos disponíveis (Conciliação, Mediação, Terapia Familiar e Práticas Colaborativas no 

Divórcio), seja fruto da busca individual por se apropriar de seu processo de desenvolvimento, 

mobilizando recursos resilientes frente à crise (Walsh, 2016). 

Além disso, a diferenciação entre ex-conjugalidade e atual contexto de parentalidade 

indica a necessidade de se separar do outro (ex-companheiro/a, concreta e simbolicamente). 

Uma boa diferenciação será capaz de possibilitar decisões, escolhas e atitudes guiadas por 

clareza do que compõe emoção e razão, do que lhe pertence e do que pertence ao outro, de 

quais são suas responsabilidades no processo de resolução do conflito. 

Sabe-se, a partir do entendimento sistêmico, que a família é um sistema emocional 

(Bowen, 1978 como citado por Papero, 1995) e que o movimento de um elemento do sistema 

familiar (ou do macro sistema) afetará o funcionamento deste como um todo.  

Partindo desse entendimento básico, torna-se elementar pensar no desdobramento 

disfuncional que a indiferenciação dos papéis parentais e conjugais podem exercer na família 

e, por conseguinte, no desenvolvimento emocional de seus membros (Minuchin, Lee e Simon, 

2008). Há um legado que se forma aqui. Na medida em que pai e mãe se digladiam, filhos/as 

terão que fazer escolhas, às vezes inclusive sobrepostas, conscientes ou inconscientes: aliar-

se a um, ao outro, distanciar-se de ambos; inviabilizar-se; assumir o lugar do “adulto”, pois 

quem deveria assumi-lo não o faz; desenvolver sintomas que paralisam ou mobilizam novos 

movimentos no sistema familiar, e assim por diante. 

Em nossa experiência como grupo, evidenciamos uma dinâmica na relação do par 

parental, tanto auto quanto intra destrutiva: em nome da defesa dos filhos/as, para atingir seus 

objetivos:  paradoxalmente, ao rolar pedra abaixo, precisará rolá-la morro acima novamente, 

caso contrário, a tarefa (que talvez seja preservar o vínculo afetivo relativo à relação amorosa, 

cuja único meio é via manutenção do conflito) se esvai. Provar suas verdades se torna mais 

importante que resolver o conflito e proteger os filhos e, nesse subir e descer da pedra, muitos 

“machucados” emocionais se formam, e as vezes, novas “traições” se configuram. 
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Dois caminhos hipotéticos que alimentarão diferentes práticas aqui surgem: o cenário 

litigioso pode apontar que as regras do contrato da relação amorosa, bem como as regras do 

contrato de parentalidade foram quebradas. Um segundo raciocínio nos diz que ao contrário, 

tanto as regras do contrato da relação amorosa quanto da parentalidade estão 

veementemente sendo mantidas via a judicialização. Frente a estas hipóteses é imperioso 

nos indagarmos qual o papel dos profissionais (operadores do direito, equipes técnicas e nós 

terapeutas familiares) que atuam com estes sistemas familiares judicializados, qual a busca 

implícita na judicialização e como nos relacionamos com ela. 

Se em nossa primeira hipótese, os contratos emocionais e de relação foram rompidos, 

talvez também a estrutura mítica e os ideais de vida em comum um dia partilhados, pelo 

menos no imaginário, construídos na relação de casal e de família, tenham ruído, ao menos 

em parte. O rompimento da relação amorosa e do pacto familiar como vinha sendo encenado, 

pode afetar a concepção que está na base da escolha amorosa (que possivelmente tenha 

caráter mítico transgeracional, envolvendo os valores, as missões ou maldições passadas de 

geração a geração). 

Ou seja, metaforicamente, pode-se compreender a relação numa narrativa que encena 

um conto de fadas, a jornada do herói, uma batalha épica, o Jardim do Éden, e assim por 

diante. Além disso, compreender a relação como um fim e não como meio de 

amadurecimento; como uma experiência simbólica de união ou, ao contrário, de cisão; uma 

vivência de dedicação ao outro e/ou anulação de sua individualidade; vivência de 

companheirismo, intimidade, cumplicidade, e assim por diante, estará na base de como o 

rompimento será vivido, pois, hipoteticamente, a forma como as pessoas se casam, aponta 

importantes elementos de como se separarão. Há uma conexão entre histórias vividas, 

desejadas, esperadas, frustradas e as emoções que as acompanharam (e ainda 

acompanham) nos caminhos do litígio. 

Nesse sentido, entendemos que no decorrer da terapia familiar espaços de diálogo e 

reflexão a respeito dessas histórias concretas e simbólicas, tem lugar relevante, pois como 

enfatiza Webb (2017), “as emoções que antecedem um divórcio, com frequência, levam as 
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pessoas a acreditar que a comunicação clara e mutuamente benéfica é impossível” (p. 23). O 

par parental ao tomar consciência de como estão dando movimento às pedras, como as estão 

rolando ou carregando morro acima, num trabalho interminável e mecânico, e de como isto 

pode criar cegueiras sobre outras possibilidades de movimentos relacionais mais saudáveis, 

produtivos — que abasteçam, ao invés de exaurir recursos relacionais dessa família —, pode 

assumir fundamental importância nos rumos desse processo, transformando-se numa atitude 

de corresponsabilidade.  

Caso contrário, tem-se o risco de ver a pedra que é levada morro acima, rolar por sobre 

as pessoas (pai, mãe, filhos/as, avós e outros) que as carregam e/ou impulsionam seu rolar, 

aniquilando as possibilidades de conexões saudáveis, de vínculos protetores e amorosos, do 

sentimento de pertencimento da família, que simbolicamente (e mesmo concretamente nos 

casos mais dramáticos) se perdeu. 

 

Uma Nova Justiça para Uma Nova Parentalidade? 

Esta pergunta nos faz primeiramente indagar acerca de que parentalidade entendemos 

como ideal. 

Em nossa experiência, uma tônica recorrente nos casos judicializados que 

acompanhamos é o mecanismo projetivo em relação à responsabilidade pelo fracasso do 

relacionamento, pela infelicidade sentida, pela não superação das dificuldades/conflitos ou 

mesmo por sua criação. Isso nos aponta à dicotomia e disjunção presente no raciocínio e na 

comunicação ali existente.  

A complementariedade desta dinâmica aliada ao modelo adversarial proposto no 

raciocínio da judicialização e da forma que se estabelece o litígio, torna-se um importante 

elemento na análise. As lógicas adotadas pelo Direito e pela Psicologia são muito distintas. A 

primeira diz respeito a um pensar objetivo, a segunda ao subjetivo que existe no viver humano. 

A Terapia Familiar sob o olhar sistêmico contrapõe-se à perspectiva binária, tão própria do 

olhar jurídico, pois a complexidade das relações familiares exige uma compreensão 

integrativa e não disjuntiva.  
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Daí surgem relevantes questionamentos que se voltam ao trabalho interdisciplinar: Qual 

a compreensão dos profissionais (operadores do Direitos e terapeutas) que atuam frente ao 

litígio, sobre a dinâmica psicológica que o sustenta? Quais são os valores que tutelam a 

postura adversarial em alinhamento com as demandas das “partes”? Quais tensões (além da 

já existente entre as pessoas envolvidas) que se criam entre a proposta do judiciário e a 

demanda de quem o busca? E na busca pela terapia familiar, o que está sendo pedido pelas 

“partes” e pelo judiciário? 

Outro fato importante que se sobressai em decorrência da solução buscada pelo 

“litígio/justiça” é que nos processos é ressaltado “o pior lado de cada um”. As pessoas não 

são retratadas na sua totalidade e sim na sua pior versão. Nessa seara, inúmeros 

comportamentos, posições assumidas e atitudes demonstradas são vistas de forma 

totalmente descontextualizadas, mudando substancialmente seu significado. 

Além disso, há também os questionamentos a respeito da nossa concepção como 

terapeutas de família sobre o ser família, o saudável exercício da parentalidade e, em 

especial, nossa função no processo interventivo com essas pessoas. Entendemos, então, que 

faz parte desse processo refletir sobre que verdades engessam o processo jurídico, o 

processo emocional das pessoas envolvidas, mas também aquelas que engessam o trabalho 

clínico, ao embasá-lo.  

Assim, uma reflexão é essencial: se as verdades que engessam criam cegueiras que 

impedem a visão da totalidade e, por conseguinte, de novas versões narrativas, novas 

possibilidades interventivas e novos modelos de práticas, mantendo as propostas relacionais 

sob a égide do movimento de Sísifo, faz-se imprescindível pensar acerca de quais visões 

alternativas frente a esse engessamento podemos lançar mão. 

 

Em Busca de Um Cenário Ideal: Será Mesmo Necessário Reeditar Sísifo? 

Alguns dos questionamentos que nosso grupo de trabalho se fez, por muitas vezes, no 

decorrer de nossas discussões, dizem respeito à qual o nosso papel nesse processo, em que 
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medida potencializamos ou colaboramos na resolução dos conflitos, e o que torna tão 

frustrante nosso trabalho nesse contexto. 

O par parental em litígio parece, em alguns momentos, um casal conjugal que em 

segundo plano é um casal parental. O movimento de figura-fundo parece invertido diante da 

pauta do contexto: em figura temos a relação amorosa não resolvida e em fundo o pai, a mãe 

e o entendimento jurídico que embasa todas as decisões que envolvem filhos/as menores de 

18 anos: a Doutrina da Proteção Integral (Lei 8.069/1990). Por vezes quando se observa a 

relação que se dá entre o judiciário e a aplicação da lei conforme seu entendimento do caso, 

também parece que a figura-fundo está invertida em termos da direção que tomam. Como 

transformar esta ordem das coisas? 

No mito a que este texto se refere, o trabalho hercúleo de rolar pedra morro abaixo e, 

mais hercúleo ainda, ao trazê-la de volta ao topo apenas para que seja rolada novamente, 

incita pensar não apenas no sentido de como esta mitologia está presente nos litígios 

familiares que invadem os fóruns de família, mas também nas mitologias sociais e familiares 

que ali se entrelaçam. 

Entende-se neste viés que: 

A história de cada família é uma trama complexa de histórias individuais, vínculos 

intergeracionais e experiências compartilhadas, que se seguem durante um período de 

tempo [...] não é apenas a passagem do tempo que define a evolução, mas também a 

sucessão de gerações [...] a função coesiva do tempo não perde o seu peso e a história 

familiar, longe de perder seu significado ao passar de uma geração para a outra, é 

mantida por “enredos invisíveis” (Andolfi, 2018, p. 41). 

Isto significa dizer que as histórias encenadas no contexto jurídico não são meros retratos 

de um conflito pontual, que se desenvolve apenas a partir do divórcio ou dissolução de uma 

união estável. Significa que é apenas um recorte de uma história familiar muito mais longa e 

complexa. 

E mais complexo ainda se torna quando se pensa que, para além da mitologia familiar, 

também há uma estrutura mítica presente no Sistema de Justiça - especialmente para nosso 
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interesse neste texto, que se refere ao Direito de Família. Isto nos sinaliza a complexa teia 

mítica que se apresenta de forma invisível nos processos judiciais. 

No entendimento da abordagem sistêmica, o ritual vivifica o mito e o faz se perpetuar, 

tornando-se parte importante desse processo (Andolfi, 2018; Andolfi e Angelo, 1988). Isto 

significa dizer que os mitos e rituais têm uma conexão recursiva que os mantêm vivos. Nesse 

sentido, quando se pensa na busca do judiciário para a resolução do conflito, pode-se 

hipotetizar que tal busca seria um ritual que recursivamente mantém tanto o mito institucional, 

que envolve o poder, quanto o mito familiar idiossincrático, que eterniza o conflito como forma 

de vínculo? 

Conceber o judiciário (no caso aqui, Varas de Família) como um sistema implica, de forma 

sine qua non, perceber a relação entre os subsistemas que envolve: a instituição jurídica com 

suas peculiaridades e os padrões de relação que propõe; pessoas que buscam respostas 

para suas questões (as chamadas “partes”); os operadores do direito que ali atuam 

(magistratura, serviços advocatícios, promotoria); as equipes técnicas envolvendo 

profissionais da psicologia e do serviço social; profissionais externos que atuam como peritos 

e assistentes técnicos; profissionais que intervêm de forma interdisciplinar para a resolução 

de conflitos (conciliadores, mediadores, psicólogas/os, terapeutas de família etc), além de 

outras instâncias jurídicas e de proteção dos direitos que se entrelaçam na atuação frente à 

problemática (Varas da Infância e Juventude, Conselhos Tutelares, instituições que atuam 

com diferentes políticas públicas para a garantia de direitos que envolvem peculiarmente o 

caso em questão).  

Se como propõe Cameron (2019), a “parentalidade segura, equilibra afeto, coerência, boa 

comunicação e limites adequados à idade” (p. 101), faz-se necessário que todos esses 

subsistemas e os profissionais que os compõem assumam atitudes interventivas condizentes 

com o desenvolvimento de um exercício de parentalidade saudável, e não com a manutenção 

recursiva do litígio, que vai na contramão deste.  

Diante desse panorama seria ingênuo pensar que a interrelação existente entre todos 

estes subsistemas não terá influência nos destinos dos processos que ali tramitam, 
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especialmente ao se levar em consideração que todas estas práticas profissionais estão 

assentadas em epistemologias que podem não estar alinhadas em termos paradigmáticos. 

Como salienta Morin (2007), os paradigmas podem ser compreendidos como “... princípios 

‘supralógicos’ de organização do pensamento ... princípios ocultos que governam nossa visão 

das coisas e do mundo, sem que tenhamos consciência disso” (p. 10), e assim, indicam um 

pensar, um fazer e um intervir específicos, sem nenhuma dose de neutralidade. 

Um claro exemplo de mudança paradigmática no que diz respeito ao entendimento da 

condução sobre as questões que envolvem o litígio das Varas de Família é a proposta das 

Práticas Colaborativas. Neste método não-adversarial de manejo de conflitos, os/as 

profissionais colaborativos e seus clientes assinam um termo de participação, e os/as 

advogados/das, por sua vez, assumem o compromisso de não-litigância e de transparência 

na negociação. Nesse cenário preparado para o diálogo, advogados/das, passam, então, a 

agir de forma colaborativa, pautados pela boa-fé, trabalhando em convergência e não mais 

em oposição, com o fito de construção de acordos em benefício mútuo para seus clientes.6 

Diferentemente de outros métodos de resolução de conflitos relacionados a divórcios, as 

equipes colaborativas fazem uso constante de informações vitais sobre as pessoas, como 

pensam, como as emoções afetam a capacidade de comunicação eficiente e de 

processamento de informações, como vivenciam a dor e a perda, como se recuperam do 

término do relacionamento, o que os filhos poderão vivenciar e o que eles irão precisar e, 

por fim, quais serão as prováveis necessidades de cada membro da família após o 

divórcio. (Tesler, 2017, p. 42) 

No Brasil as práticas colaborativas se tornam presentes a partir da primeira capacitação 

em 2014 e da fundação do IBPC — Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, com 

presença em São Paulo, Rio de Janeiro e nas demais capitais brasileiras. Hoje a partir de 

muitas campanhas tem se evoluído sobre essa relação pais e filhos, como por exemplo a 

campanha “Filho não é Visita” colocando a dimensão importante dessa convivência. Outra 

 
6 Retirado em 08/05/2022, de https://praticascolborativas.com.br/quem-somos-2/ 
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campanha atual é o “Divorcio com Respeito”, um movimento idealizado pela comissão de 

Práticas Colaborativa da Ordem dos Advogados do Brasil e pelo Instituto de Práticas 

Colaborativas para a reflexão da sociedade e principalmente dos pais, sobre como semear 

um novo comportamento nos processos de divórcio, que dizem respeito à guarda e 

responsabilidade, convivência parental, manutenção financeira da família, partilha de bens e 

métodos de solução de conflitos7. 

Parece então, que a perspectiva colaborativa tem em sua base o entendimento de que as 

pessoas que participam de um conflito ou crise diante do divórcio têm os recursos 

intrapsíquicos e interrelacionais necessários para protagonizar a resolução do mesmo. Nesse 

mesmo sentido, a abordagem sistêmica familiar pressupõe que o terapeuta, mediador, 

conciliador, advogado, magistrado, e todos os outros profissionais envolvidos, compõem, 

potencialmente, tanto um “sistema de resolução do conflito” quanto um “sistema de 

manutenção do conflito”. Metaforicamente como em uma rede, todos estes “sistemas”, têm o 

poder de mobilizar novos ou velhos movimentos, mudanças ou manutenções, já que, como 

nos diz Capra (2014), “... a perturbação em um único ponto pode, em princípio, ser sentida 

em toda rede, uma vez que cada interação depende de todas as outras” (p. 185). 

A Terapia Familiar pressupõe um olhar amplo, considerando que o comportamento 

humano é organizado pelo contexto interpessoal e a ênfase dos sistemas humanos está nas 

relações entre os seus membros. A totalidade desse sistema não pode ser representado pela 

soma de suas partes (Nichols e Schwartz, 2007).  

Essa totalidade é entendida sob uma perspectiva ecológica e desenvolvimental, uma vez 

que a família é vista como um sistema transacional em constante desenvolvimento, 

relacionando-se com o contexto sociocultural (Walsh, 2016). Dessa forma, os 

comportamentos de cada membro da família irão repercutir diretamente nos demais, a 

qualidade das interações irá determinar a forma que essas pessoas irão se adaptar às 

mudanças, bem como a presença de fatores de proteção, de risco e vulnerabilidade. 

 
7 Retirado de @divorciocomrespeito (Instagram). 
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O olhar para a realidade ampliada das famílias nos permite propor um movimento que vai 

na contramão da judicialização, por meio da busca pelas suas potencialidades, pela 

valorização dos fatores de proteção já existentes em seus contextos relacionais e a promoção 

de mudanças. 

Nesse contexto, um procedimento técnico que faz parte da atuação da psicologia junto às 

Varas de Família, quando há encaminhamentos para terapia familiar, é a apresentação de 

relatórios psicológicos acerca da evolução desta. Aqui se tem um ponto importante na medida 

em que este documento, juntamente com laudos e pareceres psicológicos que farão parte dos 

autos na medida em que perícias e assistências técnicas forem realizadas, espera-se, tenha 

relevância no entendimento da complexidade existente na dinâmica familiar em pauta. 

Infelizmente, o que muito se tem visto é que ao invés do relatório psicológico, bem como 

os laudos e pareceres, exercerem a função de subsidiar decisões judiciais justas e que, 

especialmente, gerem movimentos relacionais saudáveis na família, percebe-se que muitas 

vezes acabam por impulsionar os conflitos por meio de raciocínios lineares, preconceituosos, 

tendenciosos e reducionistas. Tornam-se por vezes, “combustível” para o litígio ao invés de 

garantirem direitos e o melhor interesse das crianças e adolescentes envolvidos (Lei 

8.069/1990), a fim de que seu bom desenvolvimento psicossocial seja preservado.  

Os advogados, ao defenderem cegamente os interesses de seus clientes, estimulam 

reiteradamente (obviamente não que este seja seu objetivo, mas sim parte da cegueira 

presente no processo) os não direitos dos filhos/as em relação à convivência familiar (que 

certamente é muitíssimo mais do que o contato/presença físico constante), a ser respeitado 

em seu desenvolvimento emocional e social, em sua identidade, em seus vínculos de 

pertencimento.  

Dessa forma, aplicam ao processo um raciocínio disjuntivo (Morin, 2007) que impede a 

visão do todo. A psicologia (assim como outras áreas do conhecimento que atuam juntamente 

com o sistema de justiça) precisa assumir e manter um posicionamento ético e tecnicamente 

comprometido com uma sociedade menos conflituosa e mais justa e não o contrário disto.  
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Diante disso, entendemos que o papel da terapia familiar, assim como das psicoterapias 

individuais, é de se sobrepor ao litígio, a fim de contribuir efetivamente com a resolução de 

conflitos e não com sua manutenção sísifa. 

Nessa direção, os documentos emitidos por esses profissionais, demandam revelar uma 

atitude consciente de sua importância e corresponsabilidade no processo de resolução de 

conflitos, desenvolvimento de garantia de direitos e alteridade. Nesse entendimento, o 

pensamento de complexidade é essencial, na medida em que busca traduzir “... o que é tecido 

junto” (Morin, 2007, p. 13). Assim, os documentos psicológicos devem subsidiar uma 

compreensão ampla, demonstrando as interconexões, ambiguidades, contradições, 

paradoxos, emaranhados, incertezas, probabilidades, e assim por diante. Ou seja, a dinâmica 

humana complexa daquele contexto familiar, concebendo a conjunção (ao contrário de um 

pensamento disjuntivo) ali existente. 

Não se pode esquecer que ao vivermos em um mundo pós-moderno, os inúmeros 

desafios na convivência social, na ampliação do olhar para com a diversidade, sobre as 

diferenças e necessidades humanas em diferentes etapas do ciclo vital e seus estressores 

verticais e horizontais (Carter e McGoldrick, 1995), demandarão cada vez mais uma 

perspectiva de complexidade que se afaste do raciocínio cartesiano acerca das relações 

humanas como um todo e das relações familiares em particular. 

Conforme salienta Grandesso (2011), é preciso compreender que as mudanças na pós-

modernidade são multidimensionais e trazem em seu bojo uma proposta de raciocínio 

substancialmente diferente do período anterior. Assim esta autora coloca: 

Com a expressividade do pensamento pós-moderno, passam a ser questionadas as 

metanarrativas fixadas, o discurso privilegiado e as verdades universais. Abandonar os 

pensamentos da modernidade implica, portanto, deixar de lado o conforto e a segurança 

parâmetros para uma interpretação acurada da realidade, no que tange aos critérios da 

produção do conhecimento que ajudam a corrigir os vieses pessoais, culturais e os erros 

de julgamento.... A sociedade, perdendo o refúgio seguro dos critérios praticados pela 
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certeza, não podendo garantir a verdade de seus conhecimentos, tem de conviver com a 

incerteza, imprevisibilidade e o desconhecido. (p. 57) 

Nesse sentido compreender que a pós-modernidade faz confrontar com valores que 

envolvem o imediatismo, a individualidade, o hedonismo, busca de soluções rápidas, e assim 

por diante, leva a crer que as atuações profissionais que demandam o lidar com processos 

intrapsíquicos e interrelacionais, encontram dificuldades e desafios. São encontros humanos 

que mobilizam incertezas na busca de sentido.  

Assim, faz parte do compromisso ético, cidadão, humano que o profissional assuma e 

preserve uma postura técnica que se sustente num olhar pautado na complexidade, 

ultrapassando visões reducionistas e binárias. Ficamos, então, com o desafio de construir 

caminhos interdisciplinares, contextualizados adequados ao nosso tempo, porém sem nos 

rendermos às exigências pós-modernas que levam à simplicidade, à superficialidade e a 

fragmentadas dos processos humanos.  
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Sexualidade, Cultura e Transgeracionalidade: Atravessamentos e Reflexões 

Sexuality, Culture and Transgenerationality: Crossings and Reflections 
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Resumo 

Em diversos momentos da história e ainda hoje, a sexualidade é um tema rodeado de tabus 

e segredos. Mas afinal de contas, como esse tema vital se tornou algo tão “proibido”? Por 

meio de uma retomada histórica sobre a sexualidade, nos deparamos com diferentes papéis 

de gênero e entendimento sobre a atividade sexual. Buscamos compreender e explicar o 

papel da família e na transmissão e perpetuação de discursos positivos e negativos sobre a 

sexualidade. O presente estudo tem o objetivo de discutir os atravessamentos dos temas 

sexualidade, cultura e transgeracionalidade, por meio de uma revisão narrativa da literatura. 

Utilizamos as bases de dados pubMed, Scielo e Lilacs e selecionamos publicações no 

intervalo dos últimos 10 anos. 

Palavras-chaves: sexualidade, transgeracionalidade, comportamento sexual 

 

Abstract 

At different times in history and even today, sexuality is a topic surrounded by taboos and 

secrets. But after all, how did this vital topic become something so “forbidden”? Through a 

historical review of sexuality, we are faced with different gender roles and understanding of 

sexual activity. We seek to understand and explain the role of the family and the transmission 

and perpetuation of positive and negative discourses about sexuality. The present study aims 

to discuss the crossings of sexuality, culture and transgenerationality, through a narrative 

 
1 Psicóloga graduada pela PUCRS, especialista em Psicologia Clínica – CRPRS; pós-graduada em 
Terapia de Família, Casal e Sexualidade, Domus Porto Alegre; pós-graduada em Neuropsicologia, pela 
(PUCRS); associada aspirante AGATEF. 
2 Psicoterapeuta, mestre em Psicologia Clínica — PUCRS, sócia-fundadora, membro da coordenação, 
docente e supervisora do Domus, Centro de Terapia Individual, Casal e Família; sócia-fundadora da 
AGATEF e ABRATEF. 



Sexualidade, Cultura e Transgeracionalidade: Atravessamentos e Reflexões — Nathiele Tapia 
Schönhofen e Marli Kath Sattler 

 
Revista Brasileira de Terapia Familiar, 11(1), julho 2022 

135 

review of the literature. We used pubMed, Scielo and Lilacs databases and selected 

publications in the last 10 years. 

Keywords: sexuality, transgenerationality, sexual behavior.  

 

Introdução 

Durante muito tempo a sexualidade, bem como a educação sexual, se resumiram às 

explicações biológicas, destinadas à reprodução humana e prevenção de doenças. Ainda hoje 

se encontram diversos tabus sobre como comunicar e abordar o tema da sexualidade em 

diferentes espaços. Durante a década de 80, houve movimentos teóricos e científicos na 

esperança de implementar projetos de educação sexual. Atualmente, bem como na década 

de 80 e 90, as propostas de abordagem do tema seguem sendo voltadas às concepções 

religiosa, médica, pedagógica e política.  

Em cada uma dessas concepções, podemos observar diferentes bases: na religiosa, a 

base moral e eclesiástica; na médica, uma grande priorização biológica e fisiológica, por vezes 

voltada às disfunções e medicalização do sexo; enquanto que na base pedagógica, inúmeras 

tentativas de desenvolver projetos de educação sexual nas escolas públicas e privadas 

seguem, entretanto, sem apoio oficial sobre essa questão; por fim, mas não menos 

importante, a base política nos abre a possibilidade de (re)pensar valores, discriminações e 

preconceitos, mas principalmente estimula que possamos vivenciar a sexualidade de forma 

saudável, prazerosa, com responsabilidade e liberdade. No entanto, a abordagem política 

está diretamente ligada aos movimentos culturais e às representações sociais de sexualidade 

(Santos et al., 2019, Vieira et al., 2016). Então, em grande escala, seguimos propiciando uma 

educação sexual rasa ou inexistente para além das aulas de ciências sobre a reprodução 

humana.  

       Ainda hoje não há abertura para o diálogo e tão pouco a exploração do tema da educação 

sexual de forma que as pessoas possam se apropriar desse saber e exercitar sua sexualidade 

de forma satisfatória. O que podemos observar na literatura e, também, por meio da prática 

clínica é um estímulo social ou da cultura para que o tema do sexo, sexualidade e afins sigam 
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sendo tabus. Quando não se abre essa porta para o diálogo, estamos contribuindo para uma 

lacuna no caminho de crianças e adolescentes, que acabam expostos aos riscos de abusos, 

traumas emocionais e psicológicos de uma prática sexual frustrada, bem como às infecções 

sexualmente transmissíveis e gravidez indesejada. A privação de acesso à educação e saúde 

sexual ferem diretamente o respeito e proteção de determinados direitos humanos (WHO, 

2015, Gonçalves et al., 2013). 

       A sexualidade pode ser entendida como algo que dá valor e sentido à experiência 

humana, desempenhando uma função vital na vida do indivíduo. Ela contém múltiplos 

atravessamentos, sendo eles: psicológicos, biológicos, culturais, sociais, políticos, 

econômicos, religiosos, históricos, legais e espirituais, bem como familiares e 

transgeracionais. O termo sexualidade é amplo e abrange identidade e papéis de gênero, 

orientação sexual, prazer, erotismo, intimidade, reprodução e o sexo em si. A mesma pode 

ser manifestada e experienciada por meio de crenças, comportamentos, valores, 

pensamentos, desejos, fantasias, papéis e relacionamentos (WHO, 2015, Vieira et al., 2016).     

       A sexualidade humana é rodeada de tabus e consequentemente de curiosidades e 

segredos. Pensando nisso, nos surgem questionamentos sobre como se perpetuam as 

comunicações intrafamiliares sobre a sexualidade; de que forma os genitores se permitem ou 

não falar sobre o tema, baseado em suas experiências transgeracionais e pessoais; se seria 

um movimento natural para os genitores que lidam com a própria sexualidade de forma fluída, 

ou, independente da compreensão e vivência, sempre será uma tarefa árdua para as famílias. 

       Para realização deste estudo escolhemos utilizar a revisão de literatura, a qual consiste 

em reunir e avaliar criticamente as publicações prévias sobre o assunto selecionado (APA, 

2010). Na revisão de literatura os autores determinam e elucidam uma determinada 

problemática. Sendo assim, pretendemos sintetizar e transmitir aos leitores o ponto em que 

se encontra o desenvolvimento e intersecções possíveis das temáticas de sexualidade e 

transgeracionalidade em família (Hohendorff, 2014).  Utilizamos as bases de dados pubMed, 

Scielo e Lilacs e procuramos selecionar publicações no intervalo dos últimos 10 anos. 
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Sexualidade e Representação Social   

       Quando pensamos e analisamos os fatos históricos ao longo do desenvolvimento da 

civilização até o Século XXI, podemos observar que, assim como a infância, a sexualidade é 

uma construção social. Durkheim trazia entre seus conceitos a representação coletiva, que 

mais tarde deu origem ao entendimento da Psicologia Social sobre as representações sociais. 

As representações sociais são um conjunto de práticas, valores e ideias, com a função de 

determinar e reger uma ordem, que favorece que as pessoas se organizem em seu mundo 

social e material. Também viabilizam que a comunicação ocorra entre os membros de uma 

comunidade, dando-lhes uma ferramenta de nomear e codificar as várias nuances de seu 

mundo e histórias individuais e sociais (Vieira et al., 2016, Moscovici, 2010).  

       O processo de formação das representações sociais é fundamental, pois possibilita a 

produção e articulação entre as condições sociais e as atividades cognitivas. Seu 

funcionamento e produção pode ser entendido por meio dos processos de objetivação e 

ancoragem. A objetivação é o processo em que o indivíduo materializa as significações que 

internalizou, ou seja, tornar concreto o que é abstrato. Dissocia e simplifica de seu cenário 

original certas informações, relacionando ao contexto e conhecimento do sujeito e de seu 

grupo. Já o processo de ancoragem transporta o que é desconhecido para nós, para o nosso 

sistema de referência, que faz um entendimento e comparativo com os elementos que já são 

conhecidos. Ou seja, a ancoragem é o que liga o sistema de conceitos pré-existentes na 

sociedade ao nosso sistema de pensamento, possibilitando novas interpretações da realidade 

(Vieira et al., 2016).  

       Pensando em termos de sexualidade, Vieira et al. (2016) e Araújo et al. (2013) levantam 

a discussão sobre as representações sociais da sexualidade feminina por meio da pesquisa 

qualitativa com diferentes gerações de mulheres. Mesmo tendo uma pequena diferença de 

tempo entre os dois estudos, em ambos as atividades sexuais são trazidas pelas 

participantes, principalmente na faixa etária de 35 a 65 anos, como uma das obrigatoriedades 

do casamente, sendo papel da esposa realizar o ato sexual pelo marido.  
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Entretanto, o estudo de Vieira et al. (2016) que conta com uma amostra de faixa etária 

entre 15 e 59 anos, apresenta que em todas as gerações entrevistadas o prazer e a 

afetividade estavam dentro da representação das práticas sexuais. Surgem entre as 

categorias adolescentes e adultas jovens a valorização da intimidade. Entre as adolescentes, 

além do elemento da intimidade estar muito presente, também surge a necessidade de 

confiança na parceria para a atividade sexual. Entre as adultas jovens aparece também o 

reconhecimento dentro das suas representações a existência das relações hetero e 

homoafetivas, mas já mostrando a importância da atividade sexual dentro da entidade 

casamento. Na categoria das adultas de meia-idade, surge com mais força a representação 

da pratica sexual dentro do casamento, como fundamental e necessária e há a inclusão de 

diferentes práticas sexuais, porém sempre representada pelo envolvimento dos órgãos 

sexuais e com penetração. Por fim, na categoria de mulheres idosas, surge a diferença de 

representação da atividade sexual como um complemento às demonstrações de atenção, 

afeto, cuidado para com o outro, sendo ressaltada a visão de que vivenciar a sexualidade não 

se resume apenas a ter uma vida sexualmente ativa, mas sim exercitar o afeto, cuidado pelo 

parceiro, bem como o sentir-se amada, protegida e poder expressar a importância e o lugar 

que o outro ocupa na sua vida (Santos et al., 2014).    

       O papel de homens e mulheres dentro do cenário sexual foi se modificando ao longo da 

história. Problematizar as construções sociais da sexualidade geradas por meio da história 

não é negar as diferenças biológicas e anatômicas ou tão pouco ignorar o momento cultural 

de cada cenário; mas sim, abrir a possibilidade de discussão dos prejuízos às individualidades 

e as formas de vivenciar seu corpo, bem como de perpetuar os diálogos ou segredos sobre o 

sexo dentro do ambiente familiar (Barros e Miranda, 2019, Botton et al., 2015).  

Desde os tempos mais remotos, a sexualidade acompanha o homem e influencia a sua 

conduta social, compondo elementos da personalidade, apoiando modos de ser, sentir, 

comunicar, manifestar, expressar e vivenciar o amor (Barros e Miranda, 2019, Gonçalves  

et al., 2013). 
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       No trabalho de Barros e Miranda (2019), somos conduzidos a uma retomada histórica 

desde os primórdios da civilização. No período Paleolítico havia a supervalorização da figura 

feminina, a sexualidade era cheia de significados místicos; a fertilidade era concebida como 

sagrada e divina; as comunidades eram comandadas por mulheres e imperava o período do 

matriarcalismo. No período Neolítico, momento em que houve uma nova organização social 

em função da diminuição da atividade de caça, início do cultivo, pastoreio e, também, das 

primeiras formas de religião, surge o poder patriarcal. Com essa mudança, o homem passou 

a exercer a função de líder, pai e chefe, enquanto a figura feminina passou ao papel de 

semiescravização cultural. Tal mudança nos papéis sociais, impactou diretamente na 

representação dos deuses, a criação de leis e organização militar.  

Chegando à Antiguidade, pode-se observar que o modelo patriarcal seguiu forte por meio 

do povo Hebreu e dos Gregos. Para os Hebreus o sêmen era a fonte da vida e do próprio 

homem, sendo a mulher apenas um receptáculo do sêmen masculino. Dentro desta 

organização social, a homossexualidade e a masturbação eram proibidas e condenadas, 

sendo vistas como um desperdício de sêmen e um desagrado a Deus. O sexo tinha o 

propósito da procriação, e o aborto era crime e visto como uma forma de negar ao pai o direito 

de sobreviver por meio do filho.  

       Entretanto, na sociedade Grega, apesar de seguir um modelo patriarcal forte, as relações 

sexuais eram mais livres e poderiam ocorrer entre os deuses, os deuses e os homens, 

homens e mulheres, bem como com pessoas do mesmo sexo. O casamento dentro dessa 

organização social tinha o objetivo econômico, ou seja, possibilitando prestígio e direitos de 

propriedade. Foucault (2011) afirma que ao marido, dentro da sociedade grega, só era 

proibido assumir outro casamento. Ele era livre para ter relações sexuais indiferente do 

vínculo matrimonial, sendo praticado e aceito frequentar prostitutas e até mesmo ter um 

amante, sem contar com os escravos homens e mulheres à sua disposição.  

Até este momento histórico fica clara a mudança de paradigma, papéis e representação 

social da sexualidade. Passamos da figura feminina extremamente valorizada, sagrada e 

divina por meio da sua fertilidade, à representação feminina da sexualidade à submissão, 
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repressão, voltada para religião e procriação. A mulher passou a não ter voz, concebida como 

objeto para satisfazer as vontades de seu marido ou pai, enquanto o homem assumiu uma 

posição de honra, podendo exercitar sua sexualidade de forma livre, dentro ou fora do 

casamento, sem restrições.  

       Chegando à Idade Média e Moderna, no Ocidente podemos observar o movimento da 

Igreja, desde os Séculos I e VII, sendo possível encontrar registros de orientações sobre as 

relações sexuais. Eram proibidas as práticas do adultério, prostituição e homossexualidade. 

Há relatos na história, de que quando a Igreja Católica atingiu o auge do seu poder, havia 

punições como queimar as partes íntimas ou enforcamento, caso uma ou mais pessoas 

fossem flagradas em ato sexual. Havia até mesmo a teoria de que a desobediência de Adão 

e Eva permanecia na humanidade, que o sexo e a luxúria eram vergonhosos, tanto quanto 

toda criança que nascia, pois nascia em pecado. Essa teoria perpetuada pela Igreja estruturou 

a moral sexual da época, tornando a moral cristã rígida, negativa, punitiva e proibitiva sobre 

a utilização de métodos contraceptivos e interrupção do ato sexual.  

O sexo seguia na representação e posição de uso único e exclusivo da procriação, 

enquanto no Oriente, mais especificamente na China e na Índia, a realidade em relação à 

sexualidade era diferente. Associava-se a ideia de longevidade, felicidade e imortalidade ao 

convívio harmonioso do homem com a natureza. Indianos e chineses compreendiam o sexo 

como um ato sagrado, que deveria ser praticado de modo consciente e frequente, para 

aproximar-se da harmonia interna e com a natureza. Na Idade Média a mulher segue no papel 

de objeto à serviço dos desejos do marido. A família não existia como o vínculo afetivo ou de 

valor, mas sim como uma forma institucionalizada e autorizada pela Igreja para transmissão 

da linhagem, do nome e patrimônio, ou seja, novamente a procriação no papel central da 

vivência da sexualidade (Barros e Miranda, 2019, Vieira et al., 2016, Foucalt, 2011).  

       Na Idade Moderna começou-se a ver um movimento em direção à liberdade sexual, 

sendo descrito como um mundo profano, liberal, crítico e que prioriza a razão em detrimento 

da fé, indo contra os dogmas medievais. A Renascença Italiana possibilitou um novo momento 

cultural, onde as mulheres passam a gozar de direitos equiparados aos homens, trazendo um 
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novo significado de representações para a sociedade da época. Nestas novas representações 

o homem deveria abandonar o ideal de cavaleiro medieval, para assumir o perfil de cavalheiro, 

educado e de “maneiras perfeitas”. Houve também um novo entendimento da nudez feminina, 

mudando a norma de que o corpo era algo feio, sujo e lugar de pecado, para uma expressão 

de beleza e motivo de enaltecimento. Partindo desse novo entendimento, as relações sexuais 

também ganharam um novo sentido, indo além da procriação (Barros e Miranda, 2019).  

       Entretanto, em meio aos movimentos da Reforma Protestante e a Contrarreforma, tanto 

católicos como protestantes acabaram inseridos, novamente, no paradigma onde a 

sexualidade e o ato sexual eram sinônimos de vergonha, pecado e proibição. Como 

ferramenta de controle e punição, tanto a Igreja Católica quanto a Protestante utilizaram do 

recurso da confissão como ato de controle, repressão e penitência (Barros e Miranda, 2019, 

Foucalt, 2011).  

Com passar do tempo, com o avanço da tecnologia e o início das expedições marítimas, 

por volta do Século XVIII, descobriu-se a utilidade do condom também como método 

contraceptivo. Então, o dispositivo passou a ser usado para essa finalidade, principalmente, 

pelos profissionais que tinham uma grande mobilidade, como marinheiros, caixeiros etc. Na 

cultura da época, esses profissionais tinham suas esposas, mas também mantinham 

amantes, famílias e filhos ilegítimos em outras cidades (Barros e Miranda, 2019, Vieira et al., 

2016).    

       Chegando à Idade Contemporânea, mesmo com os avanços da ciência sobre reprodução 

humana e sexologia, a sociedade do Século XIX ainda mantinha a sexualidade no seio privado 

do lar. No contexto Vitoriano, o papel da mulher renasce como a guardiã do lar, tendo um 

comportamento dócil, submisso e recatado sexualmente, sendo fortemente estimulada a 

reprimir todo e qualquer conhecimento sobre o próprio corpo. O homem, neste contexto, 

deveria tratar as mulheres de forma delicada e gentil, segundo as normas sociais. Entretanto, 

essas regras de etiqueta eram cobradas sem que houvesse sido ensinado aos homens como 

cumpri-las, causando muitas vezes o sentido de constrangimento. Neste momento histórico, 

era comum que os homens buscassem prostitutas para satisfazerem seus impulsos sexuais, 
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já que a figura angelical e pura das esposas tornava difícil o processo de excitação. O sexo 

ganhou a conotação de mecânico e sem qualquer sentimento. Com isso também houve uma 

expansão da prostituição e, também, das doenças venéreas, que chegaram ao status de 

epidemia (Barros e Miranda, 2019, Foucalt, 2011).  

       Segundo Barros e Miranda (2019) os próximos movimentos históricos significativos, que 

geraram mudança nos papéis masculinos e femininos, foram a conquista feminina do direito 

ao voto, a luta por igualdade de direitos, que ocorreram de forma paralela aos fatos históricos 

da Greve Geral na Inglaterra em 1926, a quebra da bolsa de Nova York em 1929, a depressão 

dos anos 30 e a 1° Guerra mundial. Também tivemos a importante contribuição de Freud, que 

deu início a uma revolução na representação social da sexualidade, a partir da publicação dos 

Três ensaios sobre a teoria da sexualidade.  

Na década de 60, período pós-guerra, tivemos o movimento hippie que contribuiu para a 

representação social da nudez em público, o amor livre, a homossexualidade, o retorno à 

natureza e ao místico. Ainda nessa década tivemos o surgimento da pílula anticoncepcional 

e a abertura para a possibilidade de vivenciar o sexo pelo prazer e não somente pela 

reprodução. Houve avanços positivos na representação da sexualidade na década de 60. 

Entretanto, a prática sexual livre também trouxe antigos fantasmas da saúde sexual: a maior 

transmissão da AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, trazendo à tona o 

paradoxo entre o sexo livre, com riscos, e o moralismo social, proibitivo. O casamento sofreu 

uma fragilização enquanto instituição social, abriu-se a possibilidade da união estável que 

conhecemos atualmente, dando ênfase para a afetividade e não tendo mais o objetivo de 

transmissão de propriedades, títulos e status social (Barros e Miranda, 2019, Vieira et al., 

2016).    

       A partir da década de 70 a promessa da possibilidade de divórcio deu um novo horizonte 

aos relacionamentos. Agora o casamento já não era a única opção para poder praticar o sexo. 

Apesar da Igreja ainda pressionar a sociedade para que se mantivesse sexualmente 

reprimida, os casais foram incorporando métodos contraceptivos para a prática sexual. A 

popularização das pílulas anticoncepcionais trouxe às mulheres a liberdade de experienciar 
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sua sexualidade da forma que lhes fosse conveniente. Porém, tal mudança no papel feminino, 

que agora toma as rédeas do seu prazer, fez com que os homens da época também tivessem 

que rever os seus comportamentos sexuais. Os homens acabaram se voltando mais às 

atividades masturbatórias e à pornografia do que às práticas sexuais casuais, passando a ter 

menos intercursos do que em outros momentos da história.  

Chegamos aos Séculos XX e XXI, onde a mídia e a indústria se ocupam de vender estilos 

de vida, sedução, saúde, bom gosto e exercícios da sexualidade. O corpo ganha o status de 

objeto, diante de inúmeras campanhas publicitárias divulgando e estimulando a busca da 

perfeição e impondo padrões de beleza. O sexo passa a ser tratado com banalidade, quando 

comparado aos demais momentos históricos, e oferecido aos jovens como uma mercadoria 

valiosa, sendo acessada e consumida de forma fácil por meio da internet, televisão, revistas, 

livros e rádio (Barros e Miranda, 2019).  

 

Transgeracionalidade e Comunicação Intrafamiliar 

       Diante deste apanhado histórico sobre a sexualidade, podemos nos debruçar sobre qual 

papel as famílias desempenham na transmissão de como a sexualidade deve ser vivenciada 

pelos seus membros. Para tanto, é imprescindível que olhemos para o conceito conhecido 

como transgeracionalidade, transmissão geracional ou intergeracionalidade. A 

transgeracionalidade consiste na passagem de crenças, valores, tradições sociais, rituais, 

padrões de comunicação e relacionamento por meio das gerações familiares, tendo os pais 

como modelos de identificação e reprodução de comportamentos. Para alguns autores este 

legado das famílias não se restringe somente à família nuclear, aos cônjuges e aos filhos, 

mas envolve a família estendida, tendo em vista que os cônjuges outrora receberam os 

conhecimentos de seus pais (Cardoso e Baptista, 2020, Dal Bello e Marra, 2020, Botton et al., 

2015, Wagner, 2014, Groisman, 2012). A transmissão geracional se dá ao longo de todo o 

desenvolvimento dos membros da família, sendo passada de forma explicita ou implícita, por 

meio da comunicação verbal ou não verbal. 
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       Segundo Andolfi (2019) a partir das vivências na infância com as figuras significativas do 

mundo familiar, os membros da família são influenciados por meio das experiências culturais, 

morais e valores das gerações anteriores. Tais experiências influenciam, sem que o sujeito 

perceba, nas escolhas e decisões afetivas, sexuais, profissionais etc.  

Dal Bello e Marra (2020) exemplificam esse fenômeno de forma figurativa por meio das 

vozes. Seria como se todos nós tivéssemos as vozes de nossos familiares gravadas em nosso 

interior. Entretanto, sinalizam que a diferença de um sujeito para o outro seria o volume, 

intensidade, grau de entendimento e quantidade com que é influenciado por esses elementos 

familiares.  

Falcke e Wagner (2014), ainda ressaltam que em momentos específicos do ciclo vital 

familiar, todos nós nos depararemos com questões de nossas famílias de origem, indo dos 

padrões relacionais e rituais até os segredos ou situações mais delicadas.  

       Cardoso e Baptista (2020) ilustram de forma muito clara a dinâmica da 

transgeracionalidade com o tema de suporte familiar e estilos parentais. As questões 

relacionadas ao apoio estão relacionadas diretamente à percepção do indivíduo sobre como 

suas necessidades foram ou não satisfeitas pela família.  

Chang e Colaboradores (2017) reforçam a relevância do apoio familiar para o 

desenvolvimento das habilidades de socialização e aprendizagem dos filhos, onde os pais 

podem ser modelos positivos ou não, dependendo de como acolhem e transmitem os 

conhecimentos. Em modelos positivos, onde o apoio é percebido por meio de ações, atenção, 

diálogo, estímulo à autonomia, entre outros, são esperadas maiores demonstrações de bem-

estar e humor positivo entre os membros da família. Entretanto, em modelos onde os pais 

passam por situações estressoras e contam com estratégias de enfrentamento ineficazes, os 

filhos têm maior probabilidade de apresentar baixa autoestima, aumento de sintomas de 

ansiedade e depressão. Alguns autores afirmam que a presença de apoio positivo durante a 

infância e adolescência, influencia diretamente na postura dessas pessoas em como serão 

capazes de reproduzir, transmitir ou modificar positivamente os modelos aprendidos com seus 

pais (Cross et al., 2018, Tsai et al., 2018, Wong, 2017). Se pensarmos em temas transversais 
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à sexualidade e ao apoio familiar, podemos ressaltar as situações delicadas de violência 

doméstica e sexual, gravidez na adolescência, homoafetividade, falta de acesso às 

informações sobre sexualidade nas gerações anteriores, como homens e mulheres lidam com 

a autoimagem corporal.  

       Estudos recentes de Grossmann et al. (2019) e Harper et al. (2019) discutem como as 

famílias falam sobre sexo e comportamento sexual na adolescência. Grossmann et al. (2019) 

aponta a família estendida com um papel importante no diálogo sobre a sexualidade com os 

adolescentes; discute que muitas vezes os jovens buscam irmãos mais velhos, primos, tios, 

padrinhos e até mesmo avós como figuras de informação sobre sexo e comportamento 

sexual. Sobre as figuras parentais, em geral, tendem a perceber os pais com discurso moral 

e proibitivo sobre o sexo. Grossmann et al. (2019) também aponta a comunicação sobre 

sexualidade entre a família e os adolescentes como um fator protetivo para comportamentos 

sexuais de risco, os quais expõe os jovens à gravidez não planejada e infecções sexualmente 

transmissíveis. Na amostra de 952 adolescentes americanos, os pesquisadores encontraram 

uma maior abertura ao diálogo sobre sexo com a família estendida. Para adolescentes 

sexualmente ativos mostrou-se mais atrativo, em função do estágio do desenvolvimento e 

experiência deles, o diálogo sobre sexo seguro, pois encaram como incentivo para decisões 

mais cuidadosas nas suas práticas sexuais. Em contrapartida, os diálogos sobre adiar a 

iniciação sexual acabam tendo o efeito de não reconhecimento dos comportamentos sexuais 

dos adolescentes, transmitindo a mensagem de que é um comportamento errado, ruim e 

inadequado. Os pais acabam não sendo capazes de fornecer ferramentas para que os filhos 

experienciem sua sexualidade de forma segura. Portanto, nesta pesquisa, a família estendida 

aparece com um papel importante para adolescentes sexualmente ativos, pois apresentam 

um apoio menos crítico sobre os temas da sexualidade, quando comparado com os pais. Um 

apontamento dos pesquisadores é o incentivo da inclusão dos membros da família estendida 

nos programas de educação sexual, para que possam conversar e orientar os adolescentes 

em direção às experiências sexuais seguras e positivas.  
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       Harper et al. (2019) também apontam a família estendida como uma das fontes de 

informações sobre sexo, comportamento sexual e sexualidade. Trazem as particularidades 

de adolescentes Afro-Americanos, pontos importantes dos aspectos culturais e familiares, 

onde muitas vezes às famílias estendidas tem um convívio intenso ou coabitam o mesmo 

local. Apontam uma preocupação das pesquisas encontradas e, também, das famílias com 

risco de violência do parceiro íntimo, gravidez não planejada, infecção por HIV, entre outras 

possíveis infecções sexualmente transmissíveis.  

Um ponto interessante deste estudo está nas frases relatadas pelos adolescentes sobre 

o que ouviam sobre a tomada de decisão sobre o sexo, quais parceiros/as deveriam escolher, 

quantidade e qualidade da atividade sexual e saúde sexual, independente do gênero. No 

estudo os discursos familiares passaram desde argumentos como: “não faça sexo com 

ninguém”, “sua primeira relação sexual vai doer e sangra”, “seja cuidadosa e não faça isso 

com qualquer um”, “se você não fizer, outra garota vai fazer”, “se você não quer abrir as pernas 

para um garoto, diga não”, “a decisão de transar ou não é sua”, “é desagradável ter muitos 

parceiros/as”, “use preservativo, você é muito novo/a para ter bebês”. Cada família alerta seus 

adolescentes a partir de suas próprias vivências e experiências com o sexo e comportamento 

sexual, como podemos observar nos fragmentos dos discursos familiares.   

 

Considerações Finais 

       Diante de todos os elementos levantados ao longo da construção deste artigo, podemos 

compreender que durante a história da humanidade os papéis de gênero, a vivência da 

atividade sexual, a função e significado do sexo foram se modificando por meio das 

representações sociais. A cultura e o entendimento sobre seus fenômenos se modificam com 

o avançar do tempo, assim como a sua influência nos sistemas familiares. Entretanto, apesar 

de estarmos no momento histórico com maior acesso à informação, nunca foram tão diversas 

as formas como as famílias tratam o tema da sexualidade e do sexo em si.  

       O fator transgeracional influencia diretamente nesta questão. É possível observar na 

literatura que filhos que recebem apoio dos seus pais, com maior tendência e facilidade 
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conseguem oferecer o mesmo a sua prole. É possível observar, também, na experiência 

clínica, que famílias cujos genitores tiveram espaço para discutir os temas da sexualidade na 

sua iniciação sexual, sem julgamento moral, há uma maior abertura ao diálogo sobre sexo e 

sexualidade com seus filhos, tornando fundamental um olhar para o campo social das 

representações, mas principalmente que os adultos possam olhar para si, dentro da sua 

vivência da sexualidade, para que possam abrir espaço para o diálogo e orientar seus filhos. 

Muitas vezes, genitores que tiveram uma experiência sexual difícil, traumática ou negativa, 

têm uma maior tendência a desestimular e até mesmo colocar o sexo como algo proibido e 

punitivo, afetando diretamente a possibilidade dessa nova geração construir uma sexualidade 

positiva.    

       Por fim, apesar de entender que ainda temos um caminho longo e árduo na 

implementação de projetos de educação sexual nas escolas e nas famílias, acreditamos, 

assim como diversos autores que pudemos ver aqui, que a informação é o melhor método de 

prevenção. Quando pensamos em prevenção, não falamos apenas de gravidez indesejada 

ou IST, mas principalmente a prevenção de uma vida sexual insatisfatória, acompanhada por 

falta de conhecimento, medos e frustrações. Nós, enquanto profissionais da área da saúde, 

temos a obrigação de aproximar todas as populações de temas tabus, para que se abra a 

possibilidade de novas representações sociais. 
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Ieda Tinoco Boechat1 

 

Resumo 

Este artigo apresenta a tese intitulada “As ciberfamílias em terapia: uma proposta de terapia 

familiar baseada em Heidegger para compreender as famílias que se (re)inventam na tessitura 

da (ciber)cultura” por meio da transcrição de sua introdução e conclusão. Não sendo possível 

contemplar aqui toda a discussão que a tese abarca e considerando a sua relevância para o 

debate acadêmico-científico e, em especial, o compromisso desta revista com a divulgação 

de trabalhos inéditos referentes à área de família, o objetivo deste texto é tornar conhecida a 

referida proposta, que pode ser acessada no site da Universidade Estadual Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro (Uenf), pelo link http://www.pgcl.uenf.br/arquivos/tese-

asciberfamiliasemterapia_110420221115.pdf. Os estudos de doutoramento realizados na 

Uenf apresentam os fundamentos epistemológicos e técnico-metodológicos da proposta de 

terapia familiar baseada em Heidegger para a compreensão das famílias pós-modernas que 

se reinventam em seus modos de se constituir e de se comunicar na tessitura da 

(ciber)cultura. Esta pesquisa interdisciplinar, utilizando metodologia de natureza qualitativa 

quanto ao problema, exploratória quanto aos objetivos, e pesquisa bibliográfica quanto aos 

procedimentos, encontra, mormente, na filosofia heideggeriana o suporte epistemológico e 

técnico-metodológico para embasar a proposta que ora se apresenta, descrevendo a 

compreensão da família à luz da presença heideggeriana, o modo de ser e estar do terapeuta 

 
1 Terapeuta de família. Psicóloga clínica. Doutora e mestra em Cognição e Linguagem (Uenf). 
Especialista em Terapia Familiar Sistêmica Breve (Núcleo Pesquisa). Especialista em Psicologia 
Humanista-Existencial (Unesa). Licenciada em Ciências Naturais (Fafita). Associada da ATF-RJ. 
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familiar no encontro com as famílias, seu método e técnica(s), bem como a forma de 

atendimento propriamente dito às ciberfamílias.  

Palavras-chave: ontologia heideggeriana, teoria sistêmica, mídias digitais, pesquisa 

científica interdisciplinar 

 

Abstract 

This article presents the thesis entitled “Cyberfamilies in therapy: a proposal of family therapy 

based on Heidegger to understand families that (re)invent themselves in the weaving of 

(cyber)culture” through the transcription of its introduction and conclusion. Not being possible 

to contemplate here all the discussion that the thesis encompasses and considering its 

relevance to the academic-scientific debate and, in particular, the commitment of this journal 

with the dissemination of unpublished works related to the family area, the objective of this text 

is to make the referred proposal is known, which can be accessed on the website of the 

Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf) through the link 

http://www.pgcl.uenf.br/arquivos/tese-asciberfamiliasemterapia_110420221115.pdf. The 

doctoral studies held at the university present the epistemological and technical-

methodological foundations of the family therapy proposal based on Heidegger for the 

understanding of postmodern families that reinvent themselves in their ways of being and 

communicating in the weaving of (cyber)culture. This interdisciplinary research, using 

qualitative methodology regarding the problem, exploratory regarding the objectives, and 

bibliographical research regarding the procedures, finds, mainly, in the Heideggerian 

philosophy the epistemological and technical-methodological support for the proposal 

presented, describing the understanding of the family in the light of the Heideggerian presence, 

the way of being of the family therapist in the meetings with the families, its method and 

technique(s), as well as the form of cyberfamilies care. 

Keywords: Heideggerian ontology, systemic theory, digital media, interdisciplinary 

scientific research 
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Introdução 

A comunicação na sociedade contemporânea vem se modificando pelo uso crescente de 

dispositivos digitais, como smartphones, tablets, iPhones, iPads, e de diversas ferramentas 

digitais, como Facebook, Instagram, WhatsApp, disponibilizados ao grande público na pós-

modernidade, inclusive, de eletroeletrônicos ativados por comando de voz que já se fazem 

presentes nos lares que compõem o cenário sociocultural pós-moderno. Esses aparatos 

tecnológicos são amplamente utilizados pelas famílias em sua comunicação no âmbito 

familiar e extrafamiliar. Como se observa em pesquisas como as de Boechat e Souza (2018a, 

2018b, 2019) e Boechat (2017), as famílias, independentemente da sua configuração, 

comunicam-se e/ou constituem-se nas redes sociais e, mais recentemente, nas redes sociais 

digitais. Em seu dia a dia, elas são requisitadas de muitas maneiras e são solicitadas pelos 

mais diversos motivos nas mais diferentes intensidades, de forma que muitos desafios lhes 

trazem conflitos, o que se acirra pela pressa e urgência de corresponder aos apelos de uma 

sociedade cada vez mais midiatizada e, portanto, mais veloz, tomando-se, por vezes, como 

peças de uma engrenagem maquínica na produção de resultados. Nessa senda, as famílias 

que buscam auxílio na terapia familiar deparam-se com as abordagens terapêuticas que se 

embasam teórica e técnico-metodologicamente na ciência moderna para observar como 

funcionam e propor-lhes intervenções que visam modificar a forma como funcionam ou 

mesmo lhes corrigir o mau funcionamento.  

Paralelamente às mencionadas abordagens, a essas famílias cada vez mais provocadas 

pela técnica, tanto aquela que as desafia em seu cotidiano quanto a que instrumentaliza os 

terapeutas de família, esta tese apresenta uma proposta de terapia familiar baseada nas 

contribuições de Martin Heidegger, apoiando-se na compreensão da existência e na questão 

da essência da técnica. A pesquisa científica interdisciplinar alia, assim, duas áreas do 

conhecimento, a saber, o campo da terapia familiar sistêmica e a filosofia heideggeriana para 

compreender as ciberfamílias, que são também abordadas a partir de estudos 

interdisciplinares entre a evolução das tecnologias da informação e comunicação e a 

concepção sistêmica de família. Portanto, este estudo se baseia nos conceitos de novas 
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mídias digitais de Souza (2003) e Lemos (2015), na concepção de cibercultura de Lemos 

(2015), na caracterização de pós-modernidade apresentada por Maffesoli (2001, 2009, 2010) 

e Gonçalves (2011), nas concepções de família, nas técnicas e nos modos de atuação 

propostos pelos muitos pesquisadores do campo da terapia familiar, bem como na ontologia 

heideggeriana entendida como hermenêutica da presença. Sendo assim, esta pesquisa 

interdisciplinar tematiza as mídias digitais, as famílias e a terapia familiar na proposição da 

tese de que às famílias pós-modernas pode ser oferecida uma proposta de terapia familiar 

que as compreenda na contracorrente da cientificidade moderna que destitui o homem de seu 

ser.  

Assim sendo, o objetivo geral desta pesquisa é estabelecer os fundamentos 

epistemológicos e técnico-metodológicos da proposta de terapia familiar para a compreensão 

das famílias pós-modernas que se (re)inventam constituindo-se e comunicando-se na 

tessitura da (ciber)cultura com base em Heidegger. Desse modo, os objetivos específicos são: 

abordar as famílias pós-modernas – a partir de estudos interdisciplinares entre a concepção 

sistêmica de família e a evolução das tecnologias da informação e comunicação – em seus 

modos de constituir-se e comunicar-se influenciados pelas mídias digitais, estabelecendo, 

para tanto, a era pós-moderna como delimitação histórica, a fim de se observar o impacto 

midiático sobre o comportamento das gerações pós-modernas e, por conseguinte, das 

ciberfamílias; elencar as mais expressivas escolas e modelos do campo da terapia familiar 

sistêmica, para abordar a concepção sistêmica de família, a atuação dos terapeutas de 

família, os métodos e técnicas que usam, buscando contribuições teóricas e técnico-

metodológicas para o diálogo interdisciplinar com a ontologia heideggeriana; dissertar sobre 

a ontologia heideggeriana, entendida como a hermenêutica da presença, abordando a 

compreensão da existência, descrevendo o modo de ser e estar do terapeuta em terapia e 

abordando seu método e técnica – tomada a partir da questão da essência da técnica 

heideggeriana –, a fim de encontrar subsídios epistemológicos e técnico-metodológicos que 

dialoguem com aqueles da teoria sistêmica; apresentar uma proposta de terapia familiar 
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baseada em Heidegger para a compreensão das famílias na pós-modernidade, considerando 

as contribuições do campo da terapia familiar sistêmica e da filosofia heideggeriana.  

Esta pesquisa problematiza a seguinte questão: quais os fundamentos epistemológicos 

e técnico-metodológicos e a forma de atendimento às famílias desta proposta de terapia 

familiar que se dispõe a compreendê-las com base em Heidegger? Parte-se, assim, da 

hipótese de que a família pode se compreender e ser compreendida terapeuticamente não 

mais apenas sob as lentes do cientificismo moderno, que concebe os membros das famílias 

objetivados em suas relações como algo processável, regidos por uma lei de funcionamento, 

objetificando-os quando os submetem a técnicas para lhes modular o comportamento e lhes 

dirigem intervenções visando à correção de sua disfunção com base no método das ciências 

naturais. Se a hipótese se confirmar, a pesquisa apontará uma nova alternativa para se 

compreender as famílias ao lado das concepções formuladas segundo a representação da 

metafísica moderna, descrevendo os fundamentos epistemológicos e técnico-metodológicos 

da proposta de terapia familiar baseada em Heidegger, apresentando a compreensão da 

família à luz da presença heideggeriana, o modo de ser e estar do terapeuta familiar nos 

encontros terapêuticos com a família, a(s) técnica(s) que usará e o método pelo qual vai se 

orientar no atendimento propriamente dito às ciberfamílias que procuram por ajuda 

terapêutica na pós-modernidade.  

Historicamente, as famílias sempre foram impactadas pelas tecnologias e vice-versa, 

mas, na atualidade, o uso das mídias digitais se impõe em seu cotidiano de tal modo que elas 

são sempre mais desafiadas a corresponder às solicitações da sociedade cada vez mais 

midiatizada e mais veloz, em especial, neste tempo histórico pandêmico. Assim, não raro, as 

famílias pós-modernas encontram-se debatendo-se contra as tecnologias, apontando-as 

como causa de muitas dificuldades em seus relacionamentos, além de lidar com tantas outras 

questões que lhes trazem conflitos nas redes sociais e/ou nas redes sociais digitais. As 

abordagens de terapia familiar sistêmica, por sua vez, seguem uma linha tecnicista, 

predefinindo a família, observando suas leis de funcionamento, a fim de propor intervenções 

que assegurem resultados preestabelecidos pelo uso de técnicas e instrumentos terapêuticos, 
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conforme o rigor do chamado método científico, para conduzi-las à solução de seus impasses. 

Justifica-se, assim, esta pesquisa por propor uma abordagem terapêutica que compreende 

as famílias em seu vir-a-ser, apoiando-se na hermenêutica da presença e na questão da 

essência da técnica, visando auxiliá-las em seus conflitos de cunho midiático ou não, sem 

objetivá-las ou objetificá-las ao modo do tecnicismo moderno. Dessa forma, um “conceito 

existencial da ciência” alcançado ainda na modernidade ilumina uma possibilidade terapêutica 

para as famílias na pós-modernidade sem, contudo, desconsiderar as contribuições da ciência 

moderna.  

Nesse sentido, este estudo evidencia sua relevância social e acadêmica quando identifica 

o cenário de transformação social que se apresenta na pós-modernidade com o transitar das 

famílias nas redes sociais e nas redes sociais digitais, modificando seus modos de se 

constituir e de se comunicar altamente influenciados pelas novas mídias digitais, no âmbito 

familiar e social mais amplo, às quais se oferece uma alternativa para se compreender a si 

mesmas e para serem compreendidas pelos terapeutas de família não mais apenas a partir 

de uma verdade científica com a qual a modernidade as presenteou. À sociedade se oferece 

nova possibilidade de compreender as famílias e de ajudá-las terapeuticamente ao lado 

daquelas que se apoiam no tecnicismo da ciência moderna, e à comunidade acadêmica são 

apresentadas contribuições que vêm enriquecer e dar prosseguimento às pesquisas 

científicas interdisciplinares desenvolvidas neste Programa desta Universidade. A 

metodologia utilizada para este estudo é de natureza qualitativa quanto ao problema, 

exploratória quanto aos objetivos, e pesquisa bibliográfica quanto aos procedimentos. Os 

estudos se apoiam na contribuição de pesquisadores como Souza (2003), Maffesoli (2001, 

2009, 2010), Lemos (2015), Bauman (2004), Heidegger (2009, 2012a, 2012b, 2013, 2019), 

Satir (1976, 1995, 2002), Boechat (2017), Watzlawick, Bavelas e Jackson (2015), Bowen 

(2010), Calil (1987), Andolfi (2019), Alvarenga et al. (2011), Nichols e Schwartz (2007), entre 

outros autores.  

A primeira parte da tese aborda as famílias pós-modernas – com base em estudos 

interdisciplinares entre a concepção sistêmica de família e a evolução das tecnologias da 
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informação e comunicação – em seus modos de constituir-se e de comunicar-se influenciados 

pelas mídias digitais, estabelecendo, para tanto, a era pós-moderna como delimitação 

histórica a partir da segunda metade do século XX aos presentes dias, a fim de se observar 

o impacto midiático sobre o comportamento das gerações pós-modernas e, por conseguinte, 

das ciberfamílias, considerando que as famílias pós-modernas constituem-se eminentemente 

de pessoas nascidas no referido período. No Brasil, por exemplo, conforme a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), divulgada no site www.dieese.org.br, realizada no quarto trimestre de 2019, 34 

milhões dos 210,1 milhões de brasileiros eram idosos – pessoas com idade a partir de 60 

anos, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS). Assim, se o número de pessoas 

com 60 anos ou mais corresponde a 16,2% da população do país, 83,8% da população 

nasceu após 1960.  

A segunda parte da tese discorre acerca dos postulados da teoria sistêmica quanto à 

concepção sistêmica de família, à atuação dos terapeutas familiares sistêmicos numa 

perspectiva histórica, assim como aos métodos e técnicas que usam, considerando as escolas 

e modelos mais expressivos do campo da terapia familiar sistêmica apontados, em especial, 

por Calil (1987) e Nichols e Schwartz (2007); esta parte discorre, ainda, sobre a ontologia 

heideggeriana, entendida como a hermenêutica da presença, abordando a compreensão da 

existência e a questão da essência da técnica ao dissertar sobre o ser homem heideggeriano 

e ao descrever o modo de ser e estar do terapeuta na compreensão do existir daquele que 

procura por ajuda terapêutica, bem como o seu método e técnica, com base nos títulos A 

caminho da linguagem (2019), Ensaios e conferências (2012a), Ontologia: (hermenêutica da 

faticidade) (2013), Seminários de Zollikon (2009) e Ser e tempo (2012b) da obra de Martin 

Heidegger. A terceira parte discute os aspectos metodológicos que permitem, por meio da 

pesquisa científica interdisciplinar, propor o novo arranjo epistemológico e técnico-

metodológico que vai embasar a proposta de terapia familiar apresentada na tese. A quarta 

parte, por fim, a partir da compreensão da existência e da questão da essência da técnica, 

apresenta a proposta de terapia familiar baseada em Heidegger, descrevendo a compreensão 
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da família à luz da presença heideggeriana, o modo de ser e estar do terapeuta familiar nos 

encontros terapêuticos com a família, assim como o método pelo qual se orienta, a(s) 

técnica(s) de que se utiliza e a forma pela qual vai se dar o atendimento familiar propriamente 

dito. 

 

Conclusão 

A presente pesquisa tematizou as famílias pós-modernas, as mídias digitais e a terapia 

familiar tendo por objetivo geral estabelecer os fundamentos epistemológicos e técnico-

metodológicos da proposta de terapia familiar baseada em Heidegger para compreender as 

ciberfamílias que se (re)inventam em seus modos de se constituir e de se comunicar na pós-

modernidade. Esse objetivo foi alcançado, na medida em que os objetivos específicos foram 

atendidos, quando se dissertou sobre as famílias pós-modernas – a partir de estudos 

interdisciplinares entre a concepção sistêmica de família e a evolução das tecnologias da 

informação e comunicação – em seus modos de se constituir e de se comunicar influenciados 

pelas mídias digitais, estabelecendo, para tanto, a era pós-moderna como delimitação 

histórica para se observar o impacto midiático sobre o comportamento das gerações pós-

modernas e, por conseguinte, das ciberfamílias; quando foram apontadas as mais 

expressivas escolas e modelos do campo da terapia familiar sistêmica, abordando a 

concepção sistêmica de família, a atuação dos terapeutas de família, os métodos e técnicas 

que usam, o que propiciou contribuições teóricas e técnico-metodológicas para o diálogo 

interdisciplinar com a ontologia heideggeriana; quando se discorreu sobre a ontologia 

heideggeriana, entendida como a hermenêutica da presença, abordando a compreensão da 

existência, descrevendo o modo de ser e estar do terapeuta em terapia e abordando seu 

método e técnica, o que forneceu subsídios epistemológicos e técnico-metodológicos para o 

diálogo com a teoria familiar sistêmica; quando apresentou uma proposta de terapia familiar 

com base em Heidegger para a compreensão das ciberfamílias.  

Destarte, os resultados obtidos foram os esperados, pois a pesquisa científica 

interdisciplinar entre a filosofia heideggeriana e o campo da terapia familiar sistêmica permitiu 
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apresentar a referida proposta de terapia familiar: a compreensão dos familiares à luz da 

presença heideggeriana, a descrição do modo de ser e estar do terapeuta familiar no encontro 

com as famílias, o seu método e a(s) técnica(s) que usa, bem como a elaboração da forma 

de atendimento familiar. Confirmou-se, assim, a hipótese de que a família pode se 

compreender e ser compreendida terapeuticamente não mais apenas sob as lentes focais, 

bifocais ou multifocais do método científico das ciências naturais, pelas quais se podem ver 

os membros das famílias objetivados pelo cientificismo moderno em suas relações, regidos 

por uma lei sob a lógica de causa e efeito, como algo processável, donde decorre a 

objetificação das famílias ao submetê-las a técnicas para lhes modular o comportamento e ao 

dirigir-lhes intervenções para corrigir a sua disfunção. Focar um “aspecto” da família para 

observar e intervir, escolher dois deles associando a contribuição de duas escolas/modelos 

de terapia ou vários deles integrando as contribuições de várias escolas/modelos, ou ainda 

admitir a complexidade da realidade fenomênica das famílias não permite alcançar os 

familiares em sua plenitude essencial. Com esta proposta, apontou-se, então, uma nova 

alternativa para se compreender as famílias diante daquelas proposições formuladas segundo 

a representação da metafísica moderna, porquanto à luz da compreensão de cada familiar 

como presença heideggeriana as famílias são experienciadas, observadas e tratadas caso a 

caso, na medida em que o envolver-se com o deixar-ser de cada um dos familiares já 

pressupõe a aceitação do ser desvelado no projeto ontológico-fenomenológico como 

presença. Assim, “cada situação deve ser tratada como algo novo” sendo cada familiar visto 

em seu modo único de ser e estar no mundo em família, de forma que aqui não se tem um 

“modelo útil da natureza humana” nem de “famílias funcionais”, mas uma compreensão útil 

das famílias caso se compreenda os familiares a partir do projeto científico da presença e se 

o “útil” for visto no sentido daquilo que cura – aquilo que conduz o homem a si mesmo.  

Como se observou nas pesquisas do campo da terapia familiar, assim como na pesquisa 

qualitativa de Feijoo (2000), o pesquisador vê o que escolhe/decide ver. Então, a abordagem 

de terapia familiar apresentada pode ser mais uma lente pela qual se podem ver as famílias, 

quando o terapeuta familiar, seja nos atendimentos à família seja na pesquisa, decide ver a 



Terapia Familiar Baseada em Heidegger: Compreendendo as Famílias que se (Re)Inventam na Tessitura 
da (Ciber)Cultura — Ieda Tinoco Boechat 

 
Revista Brasileira de Terapia Familiar, 11(1), julho 2022 

160 

vigência do ser homem em sua plenitude essencial, logo, não o destituindo de ser, ao 

contrário, mantendo em duplicidade ser e ente, tendo a sua existência esclarecida pelo próprio 

ek-sistir, pela sua movimentação ekstática, em que suporta, assume e conserva a sua 

abertura e, sujeitando-se a ela, a forma, podendo, assim, ser outro, de novo, cada vez. Trata-

se, assim, de uma lente ôntico-ontológica, uma lente liberadora, pois cada familiar é devolvido 

ao que lhe é mais próprio – possibilidade – ao entregar-se ao sentido a caminho da linguagem 

com os demais familiares e com o terapeuta, e pode vir-a-ser atualizando-se não mais apenas 

na impropriedade de seu ser, se assim tem sido.  

Para esta pesquisa, a família reúne copresenças heideggerianas que coexistem num 

contexto referencial de significância. Embora todos morem na linguagem, cada um habita uma 

casa diferente, projetando-se no aberto de seu ser. Mesmo sendo essencialmente ser-com, 

os familiares não necessariamente se dão mutuamente seus mundos por coabitar uma casa, 

por ter ou não as “mesmas” palavras, por experienciar juntos a “mesma” história familiar ou 

por seus laços consanguíneos e/ou socioafetivos. Cada familiar, projetando seu ser para o 

seu poder-ser em sua própria perspectiva, pode arrumar lugar e tomar seu tempo, fazer seu 

destino e sua história na convivência familiar. Assim, a família pode ser pensada como 

unidade, considerando-se a cura, a constituição ekstático-temporal – cuidado – do ser 

homem, que implica a transcendência dos familiares e, com ela, o direcionamento, o 

distanciamento (proximidade/afastamento), o corporar do corpo, o temporalizar do tempo, o 

espacializar do espaço, a ação de significar, a possibilidade de questionar, a decisão, a 

historicidade do ser-no-mundo.  

Os familiares podem experienciar a família como unidade caso se acompanhem no 

movimento de compreender e interpretar, deixando a coisa ser coisa e o mundo ser mundo 

no jogo de espelho e reflexo da quadratura em recíproca fiança, num aproximar/afastar que 

entrega cada um ao próprio de si mesmo, quando se entregam ao sentido no 

encaminhamento a caminho da linguagem. Nesse encaminhar como fazer o caminho para e 

assim ser o caminho, um pode alcançar e encontrar o outro, pois nessa apropriação 

apropriadora mortais, divinos, céus e terra guardam na proximidade a sua distância numa 
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intimidade que deixa copertencer os estranhos, em vez de fundir e extinguir as diferenciações. 

Eles podem se encontrar no caminho do pensamento do sentido quando decidirem se 

acompanhar interessadamente a caminho da linguagem, falando o que ouvem do dizer da 

linguagem e escutando-se uns aos outros, empenhados em perceber como significam o que 

vem ao encontro e o sentido que sustenta a compreensibilidade uns dos outros. Portanto, dar 

aos demais o seu mundo com suas palavras é uma possibilidade de um familiar decidido, que 

pode desabituar-se dos hábitos impessoais para se ver e ver cada um em sua verdade, 

liberando-se e liberando o outro familiar – e demais copresenças de sua convivência.  

Na silenciosidade da linguagem, resguardando a quadratura, as copresenças podem 

experienciar juntas a sua história e o seu destino também em sociedade, liberando-se 

mutuamente para a liberdade de ser si-mesmos. Existindo essencialmente como ser-no-

mundo sendo-com os outros, o acontecer dos familiares é um acontecer-com, que se 

determina como envio comum – o acontecer da comunidade, o acontecer do povo – que não 

se compõe de destinos singulares, pois os destinos já estão previamente orientados na 

convivência em um mesmo mundo e na decisão por determinadas possibilidades. O poder do 

envio comum somente se libera na participação e na luta. No envio da história da humanidade, 

ante a requisição técnica, seja no âmbito científico seja no âmbito familiar, os familiares e os 

terapeutas de família podem se “deixar ir vivendo” no modo de desencobrimento da 

composição ou podem decidir pelo modo de desencobrimento da produção, mas não podem 

tomar o comportamento técnico do mundo como um “destino da história da humanidade”, em 

que se deve existir em seu caráter de “tarefa inevitável”, como uma “fatalidade de um absoluto 

e último” que desabou sobre eles. Afinal, a questão da essência da técnica descortina a 

técnica como nada tendo de técnico ou de maquinal, de modo que não cabe fazer apologia 

às mídias pós-modernas nem demonizá-las, pois elas podem ser deixadas a si mesmas. Não 

cabe também tomar mídias e famílias apartadas, assim como o homem foi apartado de seu 

ser, alocando-as em polos opostos para depois buscar integrá-las pela criação de algum 

mecanismo ou de uma dialógica não dialética que aceite a concorrência de antagonismos 

sem sínteses posteriores, uma vez que aproximar-se/afastar-se fenomenologicamente das 
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mídias e de outros entes tornando-os próprios ou não é uma possibilidade ontológica dos 

ciberfamiliares em seu mover-se ekstático que pode se realizar onticamente ou não. O termo 

“ciberfamília” fala da ampla requisição das famílias pelas mídias digitais na 

contemporaneidade, em que famílias e mídias se interinfluenciam na (ciber)cultura, 

evidenciando, assim, o uso crescente das referidas mídias pelas famílias em seus modos de 

se comunicar e se constituir sem jamais pretender referir-se a, parafraseando Heidegger 

(2009), uma construção técnica da máquina = família.  

As famílias pós-modernas (re)inventam-se constantemente em seu vir-a-ser transitando 

nas redes sociais e, também, nas redes sociais digitais solicitadas pelos mais diversos 

motivos. As gerações X e Y parecem mesmo ter tornado familiar as mídias digitais para as 

gerações Z e alfa, para quem o modo de ser dos dispositivos se revela no seu uso, em alguns 

casos, literalmente, desde o berço. Os sucessivos toques que os familiares dão na tela de seu 

dispositivo já se apropriaram desse instrumento com tal adequação que, quanto menos se 

olha para ele mais se sabe usá-lo, mais originário o relacionamento com ele e mais 

desentranhado o modo em que esse teclar se dá ao encontro no instrumento que ele é, pois 

o próprio digitar é que descobre o manejo específico dos dispositivos pós-modernos. Nessa 

senda, pode-se considerar que a cibersocialidade seja mesmo a sinergia entre a socialidade 

contemporânea e as tecnologias digitais, caso se tome sinergia como proximidade 

(afastamento/distanciamento) que se regula a partir do uso/manuseio de instrumentos a ser 

considerado na circunvisão e do projetar-se do ser de cada familiar em virtude de si mesmo 

para o seu poder-ser. Nada é estranho para as famílias se elas o tornam próximo/familiar, 

assim como nada lhes é familiar se elas o tornam distante. Então, se as ciberfamílias não 

significam o ciberespaço como um “mundo paralelo” ou como um “complexificador do real”, 

mas talvez como um rito de passagem da modernidade à pós-modernidade, ele pode lhes ser 

tão familiar que elas podem usufruir uma “casa inteligente”, o cibersexo, um curso on-line ou 

sua família virtual sem estranheza mesmo que isso desperte estranhamento em alguns.  

Assim entendida a sinergia, pode-se considerar os familiares cyborgs pela hibridização 

entre a cibernética e o organismo vista nas nanotecnologias cibereletrônicas ou na influência 
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da mídia massiva com sua programação tecnológica da “sociedade do espetáculo”. Nas 

“selvas de concreto” que favorecem o isolamento, os familiares podem estar juntos na internet 

no modo de uma “socialidade”, em que o prazer lúdico substitui a mera funcionalidade, 

observando, no entanto, que as máquinas de comunhão, de compartilhamento de ideias e 

sentimentos, de formação comunitária podem também promover alienação e desagregação. 

Isso deve ser observado, em especial, quando se considera que este tempo histórico 

pandêmico tende a arrastar todos ainda mais para a “dromoaptidão glocalizada” e que não se 

podem esperar repercussões verificáveis, comprovadamente controladas, das “práticas 

criativas individuais e coletivas” que as mídias pós-modernas facultam. Então, às ciberfamílias 

cabe escolher impropriamente ou decidir se vão transitar nas redes sociais e, também, nas 

redes sociais digitais com serenidade ou não, uma vez que podem ou não expor, em ambas, 

a sua intimidade e privacidade, expondo-se ou não deliberadamente a fake news, pós-

verdades, manipulações, crimes, adoecimentos, entre outros, na sociedade cyborg.  

Talvez um “novo normal” em família não se implante pelo impacto que alguma fatalidade 

provoque nas ciberfamílias, mas talvez possa se dar quando os familiares se angustiarem 

com o nada que são lançados no nada do mundo. Se assim angustiados os familiares aceitam 

a possibilidade da impossibilidade da existência, podem aceitar propriamente a possibilidade 

como possibilidade, podem ek-sistir de modo próprio. Então, podem projetar o seu ser para o 

poder-ser mais próprio indo ao fundo de seu ser, ao acontecimento apropriador, para atualizar 

as suas possibilidades próprias e não mais apenas as impróprias. Talvez um “novo normal” 

se dê quando, numa retomada decidida, os familiares, historicamente, acontecerem de modo 

próprio. Se algo semelhante a errância e aventura há aí, tem de ser tomado dentro dos limites 

de uma verdade que pode ser alcançada com o seu esforço de arrancar-se da tendência de 

guiar-se unicamente pelo impessoal, pois a convivência em sentido próprio não brota dos 

compromissos ambíguos e invejosos das alianças tagarelas características do impessoal e 

nem de qualquer coisa que, impessoalmente, se empreenda. A convivência em sentido 

próprio brota do ser si-mesmo mais próprio da decisão.  
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As ciberfamílias, independentemente de sua configuração, procuram por ajuda 

terapêutica na dor, estejam os familiares afinados numa alegria intensa ou afinados numa 

tristeza profunda. Talvez se possa falar em uma “ética da estética” no campo da terapia 

familiar, quando se oportuniza a cada familiar o desvelamento de seu ser, deixando que ele 

se mostre, tal como se mostra, tal como é, quando, então, abrindo-se o seu ser, desencobre-

se a sua verdade e pode assumir-se em sua dignidade como o guardião da clareira 

coexistindo em família. Nessa senda, pode-se falar em uma “ética da estética” no convívio 

familiar ao se pensar em uma obra de arte coletiva em família, quando, importando-se uns 

com os outros mais do que com uma moralização universal dos comportamentos, podem, a 

partir de emoções comuns ou dos prazeres partilhados, caminhar juntos rumo a um novo ser-

afinado. Se o jogo que afina tristeza e alegria entre si, aproximando a distância e distanciando 

a proximidade, é a dor, talvez seja menos difícil experienciarem juntos o desvelamento do seu 

ser no retorno ao que lhes é mais próprio, apoiando-se mutuamente.  

A ética do terapeuta familiar heideggeriano pesquisador estaria em colocar a terapia 

familiar no âmbito da metafísica recolocada dentro de seus limites, observando a vigência de 

ser e ente na clareira, considerando que a existência dos familiares se esclarece pelo seu 

existir fático experienciado pré-ontologicamente, sendo preciso, então, partir da sua 

constituição ontológico-existencial para ir à dimensão ôntico-existenciária e vir de volta, 

assegurando uma visão plena do círculo hermenêutico do ser dos familiares para 

compreendê-los. Assim sendo, esse pesquisador considera que cada familiar, em seu ser em 

círculo se “origina” da “cura” – do anteceder-se-a-si-mesmo-em (um mundo) enquanto ser-

junto-a (um ente intramundano que vem ao encontro) –, que o forma, pertence a ele, à qual 

ele deve pertencer “enquanto viver” e ser por ela mantido e dominado enquanto é e está no 

mundo. Com isso consente o terapeuta de família heideggeriano, consentindo também, em 

sua ética, que, se o ser em círculo de cada familiar é uma possibilidade ontológico-existencial, 

não, necessariamente, se realizará propriamente em sua dimensão ôntico-existenciária. 

Como aquele que não tem em seu poder o desencobrimento, libera-os para ser quem 

podem/querem ser no “tempo” ou tomando o seu tempo, no “espaço” ou arrumando o seu 
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lugar, escolhendo impropriamente ou decidindo, ficando à mercê das circunstâncias ou 

achando-se em situação, enfim, seguindo o “destino” ou fazendo seu destino e existindo na 

“história” ou em sua história.  

Assim sendo, a proposta que esta pesquisa apresentou não é de terapia familiar 

sistêmica, pois em vez de se orientar pelo modo de pensar científico que determina a 

representação do homem e pesquisa-o segundo o modelo da retroalimentação da cibernética, 

buscou embasar-se em Heidegger. O terapeuta familiar pode até admitir um cunho sistêmico 

em sua abordagem, observando a advertência heideggeriana, quando menciona a estrutura 

analítica da presença: as estruturas de ser e seus respectivos conceitos disponíveis 

reivindicam os seus direitos talvez dentro de um “sistema”, desde que não se apresentem 

como algo que é “claro” e que dispensa justificações ulteriores, servindo de ponto de partida 

para uma dedução contínua, devido ao encadeamento construtivo num sistema. Assim 

também, o que vem ao encontro na circunvisão, aquilo que se experiencia na quadratura não 

se apresenta como algo que é “claro” e que dispensa justificações ulteriores nem serve de 

ponto de partida para uma dedução contínua num encadeamento sistêmico, uma vez que no 

jogo de espelho e reflexo da quadratura, a seu modo, cada um dos quatro – mortais, terra, 

céus e divinos – reflete e espelha a vigência essencial dos outros. Com esse modo de 

apropriação luminoso, o refletir não insiste em uma individualidade separada, mas libera cada 

um dos quatro para sua propriedade, enquanto liga e enlaça os liberados na simplicidade de 

sua referência recíproca. Cada um dos quatro se deixa levar para o que lhe é próprio, num 

compromisso recíproco de unir o desdobramento, juntando-se dóceis nessa flexibilidade, em 

que se deixa a coisa fazer-se coisa e o mundo fazer-se mundo.  

O círculo hermenêutico, que não é um círculo vicioso, é tanto a estrutura do ser em círculo 

da presença quanto a estrutura da analítica da presença e desta pesquisa científica 

interdisciplinar. O terapeuta familiar heideggeriano pesquisador pressupôs encontrar nas 

contribuições do campo da terapia familiar sistêmica e da filosofia heideggeriana subsídios 

epistemológicos e técnico-metodológicos para oferecer às ciberfamílias uma proposta de 

terapia familiar sem representá-las no modo da metafísica moderna. Então, partindo dessa 
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pressuposição, para compreender as famílias pós-modernas, ele foi aos estudos 

interdisciplinares que permitiram observar o uso das mídias digitais por essas famílias em 

seus modos de constituir-se e de comunicar-se no cotidiano, aos muitos conceitos sistêmicos 

de família e à ontologia heideggeriana, e veio de volta propondo a compreensão das 

ciberfamílias à luz da hermenêutica da presença; e para propor a técnica, o método e a forma 

de atendimento do terapeuta familiar heideggeriano, ele foi às diversas técnicas, métodos e 

modelos dos terapeutas sistêmicos, à questão da essência da técnica heideggeriana e ao 

método heideggeriano, e veio de volta propondo, com base em Heidegger, que esse terapeuta 

familiar, no encontro com os familiares, siga o caminho do método que depende e rege-se 

pela fenomenologia no sentido da hermenêutica da presença, tendo por técnica primordial a 

“conversa entre pensadores” fazendo a experiência da “renúncia do poeta”, conferindo 

vigência ao ser dos familiares, deixando-os vigorar como os familiares que são. Além de sua 

técnica, ele poderá criar técnicas ou usar técnicas do campo da terapia familiar sistêmica, a 

fim de favorecer a desocultação dos familiares no modo de desencobrimento da produção. A 

proposta de atendimento às famílias veio delineada assim: as 10 sessões deverão acontecer 

de duas em duas semanas, com duração de 90 minutos cada, em que se alternarão o casal; 

a família nuclear; o casal e a família de origem de um dos cônjuges; o casal e a família de 

origem do outro cônjuge. Assim sendo, a presente tese apresentou a proposta de terapia 

familiar baseada em Heidegger como uma nova alternativa para se compreender as famílias 

ao lado de outras tantas presentes no campo da terapia familiar. Tomando o “conceito 

existencial da ciência”, aquele que compreende a ciência como modo do ser-no-mundo, que 

descobre e abre o ente e seu ser, e recusando, por conseguinte, a absolutização da ciência 

moderna, o terapeuta poderá se utilizar das contribuições da cientificidade moderna desde 

que observe a sua adequação à sua proposta epistemológica e técnico-metodológica.  

Sobre transtornos considerados intratáveis e doenças tidas por incuráveis ou sobre 

relacionamentos irremediavelmente irrecuperáveis assim tomados por algumas famílias, o 

terapeuta familiar diria que nada pode afirmar de antemão, a não ser que nada toma por 

definitivo para aquele que habita a alteridade, para aquele que pode ser outro, de novo, cada 
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vez. Inclusive nas severas adversidades, quando estiverem lutando para sobreviver, eles 

podem acontecer historicamente, dando a si algo de que necessitam, quando esse algo se 

lhes fizer necessário e enquanto dele precisarem. Enquanto os familiares existirem sobre a 

terra, sob os céus, entre outros mortais e divinos, há possibilidades. Esse terapeuta não tem 

no “tempo” cronológico que transcorre o “remédio” ou a “solução” para os conflitos familiares. 

Para esse terapeuta, as ciberfamílias podem se reinventar existencialmente no temporalizar 

do tempo, já que o tempo é o ponto a partir do qual cada familiar compreende e interpreta 

implicitamente o ser e que a temporalidade se temporaliza num porvir atualizante da vigência 

de ter sido. Por suas lentes sem foco(s), quando procura ver e deixar ver o fenômeno em seu 

próprio mostrar-se, ele vê a constante liberdade de vir-a-ser de um ser-no-mundo que, 

habitando a linguagem, orienta-se na quadratura significando o que vem ao encontro na 

circunvisão, existindo em virtude de um poder-ser si mesmo e questionando, entre outras 

coisas, o sentido de ser. 

 

Referências 

Andolfi, M. (2019). A terapia familiar multigeracional: Instrumentos e recursos do terapeuta. 

Editora Artesã. 

Andolfi, M., Angelo, C., Menghi, P., & Nicolo-Corigliano, A. M. (1989). Por trás da máscara 

familiar (3ª ed.). Artes Médicas.  

Andolfi, M., & Angelo, C. (1988). Tempo e mito em psicoterapia familiar. Artes Médicas. 

Aratangy, L. R. (2007). O anel que tu me deste: O casamento no divã. Artemeios. 

Bateson, G., Jackson, D. D., Haley, J, & Weakland, J. H. (1997). Hacia una teoria de la 

esquizofrenia. In D. D. Jackson (Org.). Comunicación, familia y matrimonio. Nueva Vision. 

Bauman, Z. (2004). Amor líquido: Sobre a fragilidade dos laços humanos. Zahar. 

Boechat, I. T. (2017). As famílias e as tecnologias digitais: A comunicação pela articulação de 

vieses não antes explorados. Editora Appris. 

Ferreira, A. J. (1980). Mitos familiares. In G. Bateson. Interaccion familiar. EBA. 

Groisman, M., Lobo, M. V., & Cavour, R. M. (2013). Histórias Dramáticas. Núcleo Pesquisas. 



Terapia Familiar Baseada em Heidegger: Compreendendo as Famílias que se (Re)Inventam na Tessitura 
da (Ciber)Cultura — Ieda Tinoco Boechat 

 
Revista Brasileira de Terapia Familiar, 11(1), julho 2022 

168 

Haley, J. (1979). Psicoterapia familiar. Interlivros Editora. 

Heidegger, M. (2009). Seminários de Zollikon. Vozes, Editora Universitária São Francisco. 

Heidegger, M. (2012a). Ensaios e conferências (8ª ed.). Vozes, Editora Universitária São 

Francisco. 

Heidegger, M. (2012b). Ser e tempo. Vozes, Editora Universitária São Francisco. 

Heidegger, M. (2013). Ontologia: (Hermenêutica da faticidade) (2ª ed.). Vozes. 

Heidegger, M. (2019). A caminho da linguagem (7ª ed., 2. reimp.). Vozes, Editora Universitária 

São Francisco. 

Lemos, A. (2015). Cibercultura: Tecnologia e vida social na cultura contemporânea (7ª ed.). 

Sulina. 

Lemos, A., & Lévy, P. (2014). O futuro da internet: Em direção a uma ciberdemocracia (1ª ed., 

4. reimp.). Paulus. 

Madanes, C. (1984). Terapia familiar estratégica. Amorrortu. 

Maffesoli, M. (2001). Sobre o nomadismo: Vagabundagens pós-modernas. Record. 

Mccrindle, M. (2014). The ABC of XYZ: Understand the global generation. McCrindle Research 

Pty Ltd. 

Mcgoldrick, M., Gerson, R., & Petry, S. (2012). Genogramas: Avaliação e intervenção familiar 

(3ª ed.). Artmed. 

Minuchin, S., Nichols, M., & Lee, W-Y. (2009). Famílias e casais: do sintoma ao sistema. 

Artmed. 

Morin, E. (2020). A aventura de O Método e Para uma racionalidade aberta. Edições Sesc 

São Paulo. 

Morin, E. (2015). Introdução ao pensamento complexo (5ª ed.). Sulina. 

Napier, A. Y., & Whitaker, C. A. (1982). El crisol de la familia. Amorrortu Editores. 

Nichols, M. P., & Schwartz, R. C. (2007). Terapia familiar: Conceitos e métodos (7ª ed.). 

Artmed. 

Satir, V. (2002). Terapia familiar paso a paso. Editorial Pax México. 

Souza, C. H. M. de. (2003). Comunicação, educação e novas tecnologias. Editora FAFIC. 



Terapia Familiar Baseada em Heidegger: Compreendendo as Famílias que se (Re)Inventam na Tessitura 
da (Ciber)Cultura — Ieda Tinoco Boechat 

 
Revista Brasileira de Terapia Familiar, 11(1), julho 2022 

169 

Trivinho, E. (2020, novembro). Glocal, necropolítica e neofascismo: novas dimensões e 

tendências – conferência de abertura do 9º Coninter. In 9º Congresso Internacional 

Interdisciplinar em Sociais e Humanidades. Campos dos Goytacazes/RJ, 2020. Retirado 

em 17/11/2020, de https://www.youtube.com/watch?v=kfENSpGqoo0.  

Watzlawick, P., Bavelas, J. B., & Jackson, D. D. (2015). Teoría de la comunicación humana: 

Interaciones, patologías y paradojas. Herder. 

Whitaker, C. A. (1995). As funções do casal. In M. ANDOLFI, C. ANGELO, & C. SACCU. O 

casal em crise. Summus. 

Wynne, L. C., Ryckoff, I. M., Day, J., & Hirsch, S. I. (1980). Pseudomutualid en las relaciones 

familiares de los esquizofrénicos. In G. Bateson (Colab.). Interacción familiar. EBA. 

 

Endereço para Contato 

E-mail: iedatboechat@hotmail.com 



Humanidades em Time na Sindemia Covid: Entre a Prática e a Pesquisa — Danielle Grynszpan e Ana 
Luiza Novis 

 
Revista Brasileira de Terapia Familiar, 11(1), julho 2022 

170 

Humanidades em Time na Sindemia Covid: Entre a Prática e a Pesquisa 

Humanidades as a Team in The Covid Syndemic: Between Practice and Research 

Danielle Grynszpan1 

Ana Luiza Novis2 

 

Resumo 

Este artigo relata a experiência do Time Humanidades, um grupo de psicólogos e psiquiatras 

que surgiu em virtude da eclosão da Covid-19 e ainda se mantém em atividade, oferecendo, 

voluntariamente, tanto atendimentos individuais como por meio de grupos on-line. A 

metodologia desenvolvida, ligada ao acolhimento pontual e calcada na escuta compassiva, 

foi construída coletivamente durante o processo, tendo sido contempladas abordagens de 

várias correntes psicológicas. O trabalho vem sendo acompanhado por uma pesquisa, cujo 

sentido é investigar o perfil do público, bem como estudar as queixas dos que acorrem e como 

os profissionais percebem as situações. Os resultados evidenciam que o sofrimento psíquico 

transcende a questão biológica, uma vez que dimensões socioeconômicas têm potencializado 

o problema grave da enfermidade – caracterizando o que se conceitua como uma sindemia. 

Os dados revelaram um aumento significativo de conflitos domésticos que, provavelmente, 

foram intensificados em ambiente de confinamento e se conservam em patamar elevado. São 

descritos alguns exemplos que ilustram os principais casos de uma amostra populacional que 

alcançou cerca de 5000 atendimentos. Nossa prática possibilitou o desenvolvimento de 

estratégias terapêuticas em redes de conversa, que levaram a novas “configurações 

familiares”. 

Palavras-chave: Sindemia Covid, Atendimento on-line, Escuta compassiva, Pesquisa, 

Time Humanidades  

 

 

 
1 Psicóloga clínica, ATF-RJ, formação psicanalítica SBPRJ, pesquisadora titular Fiocruz. 
2 Psicóloga clínica, ATF-RJ, coordenadora do Time Humanidades. 
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Abstract 

This article discusses the experience of Team Humanidades, a group of psychologists and 

psychiatrists that emerged as a result of the Covid-19 outbreak to provide, voluntarily, one-off, 

or short-term psychological care to patients enduring hardship during the pandemic.  

Compassionate listening was a core component of the psychological process, however, 

various other psychological methodologies were also incorporated during patient interactions.  

Team Humanidades is still playing an active role in offering both individual and group 

psychological online care to patients despite the acute phase of the pandemic passing.  Team 

Humanidades undertook research to document patient profiles, investigated the reasons why 

patients sought psychological care and examined how psychologists and psychiatrists 

perceived each patient’s situation. The results show that psychic suffering transcends the 

biological issue, since socioeconomic dimensions have potentiated the serious problem of the 

disease – characterizing what is conceptualized as a syndemic.  Furthermore, data from 

around 5000 patient appointments revealed that there was a significant increase in domestic 

conflicts during the pandemic, which remain at a high level.  These conflicts were likely 

intensified by the confined environment that patients and their families were exposed to due to 

Covid-19 isolation measures.  Our practice throughout the pandemic facilitated the 

development of therapeutic strategies in conversational networks, which led to new “family 

configurations”. 

Keywords: Covid Syndemic, Humanities Team, Online Service, Compassionate Listening, 

Research 

 

A Vida Covidiana: Indiferença e Solidariedade 

Tempos estranhos, de vida covidiana.  Perdas, separações – pessoas tão queridas 

afastadas pelo perigo dos nossos abraços, arrancadas inesperadamente do convívio diário. 

Sentimento de fragilidade, veias por onde corre a saudade e uma avalanche de mortes – mais 

de 600.000 em nosso país! 
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Na esfera pública ou privada, o desamparo e tantos crimes – tudo tão triste, embora 

também tão familiar! Se antes faltou oxigênio aos pulmões, agora são tempestades que 

alagam. Por entre os traumas dos enterros sem ritos e os mal-estares das sequelas derivadas 

do comprometimento da capacidade de reconstrução emocional, seguimos aterrados. Vítimas 

de agressões diárias de uma violência não domesticada, nos acostumamos à constante 

ameaça de um esvaziamento social. E seguimos, diante das mazelas continuadas da retórica 

negacionista e das transformações das relações humanas, influenciadas pela distância 

imposta pela prevenção à doença.  

Como atuar, como terapeutas, em uma situação drástica de tanta enfermidade, 

transmitida por um vírus invisível e pela indiferença visível, que assola um país tão grande 

como desigual? 

Em linha e alinhados! Somos testemunhas, a relatar a tessitura a qual denominamos Time 

Humanidades. Sem nenhum planejamento prévio, se fez em março de 2020 e expandiu, por 

uma contagiante e gradual associação entre vários profissionais do campo psi que faziam 

parte do Humanidades na Saúde – uma iniciativa capitaneada pelo Dr. Ricardo Cruz, médico 

humanista que veio a falecer de Covid, a quem rendemos homenagem.  

Cientes da emergência de uma enfermidade global, buscamos cuidar em meio às 

restrições coletivas de distanciamento. Urgia acolher uma avalanche de pessoas 

aterrorizadas que nos procuravam, desesperadas ou necessitadas de aplacar sua angústia 

ou um sofrimento psíquico relacionado à doença de um ente querido. E nós, os pioneiros do 

Time Humanidades, em um impulso de identificação e empatia, oferecemos nossos contatos 

pessoais para atender. A situação era de pouca assimetria entre os profissionais e a 

população: também estávamos vulneráveis e em risco. Se, por um lado, não tínhamos muitas 

respostas objetivas a oferecer (o conhecimento técnico-científico, até então, era bem 

limitado), nossa escuta sensível não tinha limites.  

Uma questão-chave, no entanto, era a experiência profissional prévia dos integrantes do 

Time, que não privilegiava relações on-line nem um enquadre de atendimento pontual – ao 

contrário, a maioria só conhecia a perspectiva de tratamentos realizados a longo prazo e 
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presencialmente. Entretanto, com o aval dos respectivos Conselhos Regionais, aprendemos 

a lidar e, pouco a pouco, desenvolvemos novas estratégias de trabalho. Ícones, como 

Winnicott na época da Guerra, a nos inspirar: em graves circunstâncias – especialmente em 

situações de luta pela vida – podem ser criadas formas inovadoras de atuação terapêutica, 

baseadas nas necessidades imperativas das pessoas (e nas limitações existentes).  Se um 

sólido arcabouço teórico pode constituir uma contribuição valiosa para uma prática informada, 

também pode levar à conservação de procedimentos extemporâneos. Há uma afirmação 

bastante conhecida do escritor Jorge Luis Borges, segundo a qual todas as teorias são 

legítimas e nenhuma importa, mas sim o que com elas se faz. Mesmo que esta ideia precise 

ser apreendida com certa cautela, Mezan (2019) ressalta, igualmente, que a ousadia criativa, 

em termos técnico-metodológicos, é bem-vinda em tempos de crise. Neste sentido, 

procuramos desenvolver vários encontros clínicos virtuais entre nós, para amadurecer 

preceitos orientadores, princípios básicos e parâmetros que norteassem os atendimentos. Em 

2020, no trimestre inicial de formação do Time, realizávamos três reuniões clínicas por 

semana – para discussão dos casos e troca de ideias. Vale enfatizar que a solidária 

colaboração de dois profissionais do Centro de Valorização da Vida (CVV), que se dispuseram 

a compartilhar conosco sua prática já consolidada, foi fundamental para que enfrentássemos 

a sensação do não-saber e agir diante da limitação de nosso alcance: não tínhamos como 

oferecer um tratamento psicoterapêutico de costume. 

Cabe aqui salientar que a solidariedade, cujo significado provém do latim solide, conferiu 

qualidade ao entrelaçamento entre os colegas terapeutas e possibilitou a formação de um 

time, que joga em interação polifônica e com fins colimados há mais de dois anos. Em linha, 

atuamos em meio ao desalinho e ao desalento. Com o modo “reinvenção” ativado, 

desenvolvemos uma intimidade com a tela. Adicionalmente, mesmo à distância, a escuta 

compassiva nos aproximava de gente diversa e muito sofrida, amarrada à vida por um fio – e 

por meio dele temos feito alinhavos, costuras e arremates. 

Situações catastróficas podem ser, paradoxalmente, destruidoras e criadoras – porque 

abrem novas conexões – das conversas com nossos botões às influências norteadoras de 
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autores como Ferenczi (Gondar, 2012) e Michael White (2006). Em nossas práticas diárias foi 

possível atestar que “ninguém é um recipiente passivo do trauma” e, assim, nos inspiramos 

na crença de que eventos traumáticos são, simultaneamente, desestruturantes e 

estruturantes. Se provocam rompimentos, também proporcionam novas ligações: um religare 

libidinal de fruição de vida. Diante de situações críticas, fomos testemunhas de histórias de 

muita dor – porém, também, de habilidades descobertas e recursos que surgiram da 

adversidade.  

Os dramas levaram a pensar no que vivemos e no que acontece em nosso país. Por um 

lado, existe a doença Covid-19 e, por outro, uma série de outras doenças transmissíveis ou 

não. Elas estão todas ocorrendo em um contexto social e ambiental caracterizado por 

profunda desigualdade social. Essas condições exacerbam o impacto das doenças e, 

portanto, recomenda-se considerar a Covid-19 não como uma pandemia, mas como uma 

sindemia. Não se trata de uma simples mudança de terminologia. A crise não é apenas 

sanitária, uma vez que há um quadro complexo de graves questões socioambientais 

relacionadas a um amplo espectro, envolvendo várias dimensões – como a política, a 

economia e a educação. Entender a crise de saúde em que vivemos, a partir de um quadro 

mais amplo e abrangente, pode contribuir para a compreensão do que parece ser invariante 

em nossa sociedade: a profunda desigualdade, os fossos doentios que separam os Brasis.  

Em especial, a crise colocou em voga, com muita intensidade, uma falta básica: o 

atendimento à saúde mental. Esta invariante aponta e acusa para o que é transhistórico, como 

diz Morin (1999), porque não remonta ao que nos separa do passado – é uma condição que 

nos é familiar: a desvalorização do que é afeito ao campo psicológico. Isto é, igualmente, o 

que nós atravessamos no presente e, dito de outra forma, o que nos remete ao passado e 

nos dá a sensação de uma história alongada.   

Uma pesquisa instintiva (Grynszpan, 2022) foi realizada, a fim de registrar os dados sobre 

o trabalho de acolhimento psicológico que estávamos empreendendo pelo Time 

Humanidades. A adjetivação como “instintiva” tem a intenção de salientar que não houve o 

planejamento prévio usual, na medida em que fomos surpreendidos pelo coronavírus. O 
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planejamento foi feito durante o processo, idealizado como acompanhamento avaliativo do 

que estava em curso, sem mesmo se ter ideia de quanto tempo duraria. Entre março de 2020 

e novembro de 2021 foram realizados 4.926 acolhimentos individuais, a pessoas que 

acorreram de todas as regiões do país e, também, a brasileiros expatriados. Como sempre 

ocorre um certo grau de subnotificação, provavelmente o número de atendidos é maior – seja 

porque o preenchimento do formulário de registro era voluntário, seja porque alguns colegas 

não conseguiram inserir todos os dados do serviço prestado até a ocasião em que fizemos a 

tabulação. Enfim, este quantitativo reflete, por um lado, a intensidade da demanda 

populacional represada, carente de uma ampliação dos serviços de psicologia.  

Vale enfatizar que este foi o resultado de um trabalho voluntário, não institucional, com 

evidente limitação devido ao suporte estrutural não profissionalizado e ao tamanho do grupo 

– que não poderia, e nem almejaria, corresponder às necessidades de um país. Por outro 

lado, a experiência do Time Humanidades, em tempos de sindemia, vem indicando a urgência 

da integração da abordagem psicológica aos cuidados oferecidos pela saúde pública em todo 

o país, em suas várias regiões. Cabe aqui assinalar a parceria fundamental com a Associação 

de Terapia Familiar (ATF-RJ) e, por meio dela, o apoio obtido por parte da Associação 

Brasileira de Terapia Familiar (ABRATEF) durante nosso trabalho. Graças à conjunção de 

iniciativas foi possível dar seguimento a uma parte significativa dos casos de conflitos 

domésticos, que apresentaram um grande aumento na incidência, notificado pela pesquisa 

desde abril de 2020 e, provavelmente, relacionado à necessidade de confinamento. Foi 

possível, devido aos braços regionais da ABRATEF, oferecer um encaminhamento 

psicoterapêutico social e dar um bom andamento ao acolhimento de alguns casos graves, em 

tempo recorde, a despeito das distâncias geográficas. Parcerias potencializam a eficácia dos 

esforços e esperamos, assim, que a associação com a ABRATEF e suas regionais seja, cada 

vez mais, ampliada por projetos em comum. 

Estamos vivendo uma era perpassada por visões cada vez mais organicistas que são, 

infelizmente, muito bem recebidas por sociedades nas quais a saúde é vista como mercadoria, 

prioritariamente alcançada por meio da aquisição de medicamentos. E quais seriam os valores 
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que permeiam tais visões? De acordo com o filósofo Byung Chu Han (2021), vivemos em uma 

cultura que nem sempre valoriza e, por vezes, até impossibilita qualquer expressão da dor – 

percebida como fracasso. Assim, em uma sociedade que ele denomina de paliativa, a dor 

deve ser anestesiada, nunca verbalizada. Uma sociedade de viés paliativo induz a uma 

anestesia social e, inclusive, compromete a aceitação de uma postura contra métodos 

catárticos.  Nesta visão, em nome de uma sobrevivência confortável se evitaria a dor, assim 

como a empatia e a compaixão não seriam estimuladas, em nome de uma vida dita 

amortecida. Chamamos a atenção para este adjetivo, que remonta à morte, a desfalecer, em 

dormência. Nossa filosofia de trabalho é, absolutamente, contrária. Bettelheim a enuncia, em 

A Psicanálise dos Contos de Fadas (1978): “só o relacionamento com os outros nos desperta 

do perigo de deixar nossa vida adormecida” (p. 249). Por diferentes vértices de formação psi, 

os integrantes do Time Humanidades têm buscado estimular a fala, a expressão da dor, a 

utilizar a busca por recursos próprios para lidar com as perdas bem como o resgate e/ou o 

estabelecimento de laços afetivos. Guimarães Rosa (1956), em Grande Sertão: Veredas, 

traduz o que nos parece essencial: “Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso 

na loucura” (p. 311).  

Complementando a pesquisa, somou-se um enfoque qualitativo à perspectiva empírico-

quantitativa, tendo sido envidados esforços que revelassem indícios, acerca do sofrimento 

psíquico entre os atendidos, diante das incertezas e da insegurança dos tempos covidianos. 

Os dados revelaram que, enquanto o medo do contágio pelo vírus diminuiu ao longo do tempo, 

os desentendimentos domésticos cresceram e estacionaram no patamar mais elevado. 

Adicionalmente, a pesquisa apontou que, na escuta das queixas dos atendidos pelos 

profissionais do Time, os relatos sobre questões familiares preponderaram – ao lado dos 

sentimentos de medo e ansiedade, que também ocuparam lugar central, assim como os 

termos Covid, vida, rotina e falta, como representado na figura que se segue, extraída de 

Grynszpan (2022, p. 32). A frequência destacada da palavra “mãe”, acompanhada de pai, 

filho e filha, denota a centralidade da família nas preocupações da população atendida pelo 

Time. 
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O Familiar Mal-Estar e o Mal-Estar em Família 

Nossa civilização nos incita a voltar a atenção para fora – trabalhos, encontros festivos, 

aquisições de objetos sonhados, viagens. E fomos impelidos a abdicar, pela sensação de 

medo intenso dos vírus que circulavam, ameaçadores, em espaços de aglomeração social.  

Assim, o distanciamento foi recomendado por aqueles governantes que se pautavam pelas 

orientações de órgãos acadêmicos competentes. Em períodos de imposição ao confinamento, 

os dados proporcionados pelos registros da escuta dos profissionais do Time evidenciaram 

um rompimento das atividades rotineiras, associado a situações de abalo emocional.  

O encerramento domiciliar foi vivido de formas bem diversas. Para alguns, isto significou 

uma convivência familiar, na segurança de um lar. Mesmo assim, cabe destacar que os 

profissionais relataram queixas relacionadas à sensação de agonia no peito, que figuravam 

ao lado de transtornos do sono na análise dos dados. Muitos casos de insônia, inclusive entre 

adolescentes – que passaram a conjugar o pandemônio externo com a turbulência do 

desenvolvimento pessoal, já marcado por mudanças biopsicossociais.  Esta observação se 

coaduna com os dados de uma pesquisa da Fiocruz, que indicou o comprometimento na 

qualidade do sono em 72% de uma amostra de 9.470 adolescentes pesquisados no período 

de junho a setembro de 2020, com idades entre 12 e 17 anos. Se os adolescentes já tinham 

muita familiaridade anterior com a tela, intensificaram este hábito mais ainda após a sindemia. 

Vale lembrar que era sua via possível para se relacionar com o grupo de referência – de vital 

importância nesta faixa etária. Durante a pandemia, mais de 60% dos adolescentes relataram 
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ficar por mais de 4 horas diárias em frente às telas de computador, tablet ou celular – isto sem 

contar a questão do Ensino a Distância (EaD). Foi reportada a escuta de diferentes casos de 

dificuldades dos adolescentes com relação às aulas de EaD: 59% relataram problemas de 

concentração, 38,3% falta de interação com os professores e, em 31,3% dos casos, 

ressentiram-se da interação com amigos. 

Outra situação recorrente foi a de solidão, que provocou muito sofrimento entre os que 

acorreram à escuta dos profissionais do Time, pelo distanciamento de seus entes queridos. 

Muitos temiam a perda dos pais, que moravam longe e a quem não poderiam acudir; alguns 

brasileiros, expatriados, relataram casos de ansiedade pela impossibilidade de encontrar 

passagens de volta ao país. Foram também acolhidos pelo Time maridos e esposas que, 

isolados, suportavam com muita dificuldade o fato de estarem impedidos de acompanhar seus 

cônjuges, internados por Covid. E houve também avós muito aflitos, com dificuldade de 

explicar aos netos o motivo pelo qual precisavam se manter afastados – por estarem, eles 

mesmos, angustiados pela situação.  

Outros casos reportados apresentavam situações nas quais a casa, em si, era um 

ambiente de desconfiança e de brigas com a incidência, eventual, de violência doméstica. O 

período de confinamento provocou, entre estas pessoas, um sentimento de ausência de lugar 

no mundo. Neste caso, os profissionais registraram tipos de agressão moral e física entre 

casais. Houve separações e a consequente volta para a casa dos pais; situações de 

reacomodações familiares podem ser exemplificadas também pelo pavor vivido por uma mãe, 

por não saber lidar com a volta à casa do filho, adicto. Foram atendidos, ainda, jovens com 

ideação suicida ou problemas de automutilação, especialmente no início da sindemia – 

período no qual tentavam se comunicar por mensagens e enviar fotos. Algumas histórias de 

adolescentes eram bem trágicas, como foram os casos de abuso de jovens por parte de 

parentes próximos. A escuta sensível, oferecida pelo Time, não poderia ser vista como 

suficiente em casos de trauma – no entanto, o reconhecimento do que se passava, devido à 

confiança rompida e ao sentimento de culpa que despertara, muito frequentemente já 
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contribuía para o encaminhamento de uma possível solução emergencial, construída de forma 

compartilhada com a pessoa atendida. 

Considerando-se o momento atual, não poderíamos ser negacionistas e deixar de 

registrar que, com o agravamento do cenário econômico em tempos de sindemia, a 

vulnerabilidade social se intensificou. Devido a sucessivos problemas, nos Brasis submetidos 

a situações indignas, há famílias que residem em espaços muito reduzidos, outras que ficaram 

sem teto. No início da sindemia parecia ter havido maior predisposição à compreensão de 

que uma habitação saudável para todos, com direito a água limpa, era fundamental à 

promoção da saúde e prevenção de enfermidades na sociedade. Uma das graves sequelas 

psíquicas deste período parece ser, justamente, a naturalização das graves consequências 

de eventos socioambientais traumáticos. As sequelas, muitas vezes, são derivadas da falta 

de reconhecimento social das tragédias. Temos vivenciado situações de sufoco, nas quais 

ficamos aterrados – em duplo sentido, levando-se em conta a Covid e os desabamentos. Não 

poderíamos, simplesmente, imputar as culpas aos vírus e às tempestades. A repercussão do 

descaso pode implicar em efeitos terríveis que se somam à sindemia: a desesperança e o 

ceticismo – perceptíveis entre adolescentes e jovens adultos.  

Acreditamos que a solidariedade social pode salvar vidas – corpos e mentes! Assim, 

nosso Time continua em jogo, buscando sempre criar formas de acolhimento psicológico à 

população, em geral, e, em particular, a comunidades especialmente impactadas por perdas. 

Nosso desafio é manter a memória do que foi vivido ativo. Que não nos tornemos paliativos 

nem anestesiados. Como ensina Morin (2020), “a utopia do melhor dos mundos deve dar 

lugar à esperança de um mundo melhor” (p. 89). 

 

Novas Configurações Familiares 

Com a duração da sindemia, várias pessoas, que já haviam sido atendidas 

individualmente, começaram a retornar. Dessa forma, para acolhê-las, criamos redes de 

conversa virtuais, que acontecem sistematicamente, abertas a todos os adultos interessados. 

A tecnologia se tornou uma grande aliada e proporcionou encontros transformadores, em um 
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ambiente dialógico que favoreceu a inclusão. Não há restrição numérica e a ideia central 

original tem se mantido: estimular a fala dos participantes, sem que lhes seja imposto um 

tema. Regras básicas de conduta são apresentadas aos novatos, de forma simples e objetiva. 

Por exemplo, evitar segredos pessoais, uma vez que a rede é pública.  

Para os terapeutas, as orientações essenciais estão ligadas à empatia e a uma escuta 

compassiva, com pequenas intervenções pontuais. Por outro lado, os principais objetivos são 

ampliar as conexões: consigo mesmo e com os outros participantes. Segundo Kearney 

(2012), ao trocarmos nossas experiências e nos transportarmos para o mundo do outro, 

podemos vivenciar uma compaixão narrativa que fortalece os laços e amplia nossa forma de 

ver e de ser. Para Anderson (2017), um espaço dialógico favorece processos entrelaçados, 

que permitem olhar o familiar com novas lentes. 

Um outro tipo de rede, oferecida pelo Time, é direcionada a pessoas enlutadas. Este 

grupo é fechado e existe uma seleção prévia dos participantes. Para alguns dos postulantes 

são indicadas algumas sessões individuais, por questões específicas, antes de serem 

acolhidos na rede de enlutados.  

Em termos metodológicos, nas redes o essencial é possibilitar a fala de cada um dos 

participantes, quando assim o deseje. O propósito é possibilitar ao sofrimento ganhar palavras 

– com o cuidado para se evitar o monopólio delas por qualquer um dos participantes. A escuta 

interessada e sensível proporciona ressonâncias, com a geração de múltiplos sentidos sobre 

as situações trazidas pelo grupo, permitindo uma evolução das etapas de choro e culpa à 

transformação subjetiva e à perspectiva de ação por parte do enlutado.  

Ao final do processo de trabalho, em ambos os tipos de rede pode-se gerar um 

condensado poético, composto de registros marcantes das falas dos participantes – como o 

trecho que compartilhamos a seguir.  

Tempos desafiadores 

nos trouxeram perdas 

Lágrimas, risadas, lembranças em saudade,  

Entre despedidas e chegadas 
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Antes comprimidos, abrimos para novos capítulos 

E despontamos em direção 

A terras que a dor fortaleceu 

Cabe registrar que dar voz à dor tem permitido a construção de laços que transcenderam 

a consanguinidade. Vimos observando, com um misto de emoção e satisfação, as 

transformações pessoais. Vale compartilhar que, atualmente, as redes abertas envolvem um 

grupo de participantes que é bem assíduo. A interação entre eles proporcionou vínculos 

afetivos de atenção e carinho. A nosso ver, vêm se conformando estruturas amorosas de 

apoio, tessituras que podem ser consideradas como novas configurações familiares.  
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