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Resumo 

Lisboa, Aline Vilhena; Féres-Carneiro, Terezinha (orientadora). A história 

familiar no processo de adoecimento somático: a violência em 

destaque. Rio de Janeiro. 228 p. Tese de Doutorado. Departamento de 

Psicologia. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.  

 

Nos últimos tempos, a família passa por transformações significativas que 

endossam novas formas de representação na promoção de saúde e de doença. O 

avanço na compreensão destes processos é tema principal desta tese, que procura 

ampliar as articulações possíveis entre sintomas somáticos e história familiar. O 

objetivo, portanto, é propor uma investigação do processo de adoecimento 

somático do grupo, escutando a história geracional. Utilizamos a investigação 

qualitativa dos dados, recorrendo à análise de conteúdo para o entendimento das 

representações estabelecidas sobre somatização e acontecimentos significativos da 

história e das fases do ciclo de vida da família. Entrevistamos dez famílias em 

seus domicílios por intermédio de encaminhamentos realizados pela equipe de 

saúde da estratégia de saúde da família do bairro de Santa Luzia, da cidade de Juiz 

de Fora. Durante um mês, em cada família, foram utilizados recursos técnicos 

como o genograma e o espaçograma, além de perguntas semidirigidas. Os dois 

primeiros foram montados pela equipe de pesquisa para o mapeamento de doenças 

e para a visualização do ambiente físico, respectivamente. De acordo com os 

depoimentos coletados e relatórios confeccionados, ampliamos a visão 

psicossociossomática do adoecimento, verificando que a doença é uma das 

expressões da violência familiar.  A presença do alcoolismo, a repetição de 

comportamentos conflituosos entre gerações e a falta de apoio psíquico entre os 

membros exemplificam o cotidiano destas famílias. As somatizações surgem 

como representação da invasão do outro no corpo do sujeito, da dificuldade de 

expressão de sentimentos e da falta de conhecimento sobre as demandas internas 

da família. As lembranças de situações violentas e conflituosas geram impasses e 

provocam um desgaste intergeracional, fragilizando a capacidade do grupo de se 

manter como apoio psíquico ao outro. 

 

Palavras-chave 

Família; Clínica; História Geracional; Somatização; Violência. 
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Résumé 

Lisboa, Aline Vilhena; Féres-Carneiro, Terezinha (Conseiller). L'histoire 

de la famille dans le processus de la maladie somatique: la violence 

mis en évidence. Rio de Janeiro. 228 p. Thèse de doctorat. Departamento 

de Psicologia. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 

 Ces derniers temps, la famille subit des transformations importantes que 

adoptent de nouvelles formes de représentation dans la promotion de la santé et de 

la maladie. Les progrès dans la compréhension de ces processus est le thème 

principal de cette thèse, qui vise à étendre les liens possibles entre les symptômes 

somatiques et histoire familial.  L'objectif est donc de proposer une enquête sur le 

processus de la maladie somatique dans le groupe en écoutant l’histoire des 

générations à partir des événements significatifs et du cycle de vie. Nous avons 

utilisé l’investigation qualitative des données et l’analyse du contenu pour 

l’entendement des représentions établies sur la somatisation et les événements 

significatifs de l'histoire ainsi que des phases du cycle. Nous avons interviewé dix 

familles à leurs propre domicile aux quelles nous avons été acheminé par l’équipe 

de santé de la stratégie de santé de la famille du quartier de Santa Luzia, dans la 

ville de Juiz de Fora. Pendant un mois dans chaque famille ont été utilisés comme 

ressources techniques de espacegramme, de génogramme et les questions 

semidirigées. Les deux premières techniques ont été montés par l'équipe de 

recherche pour cartographier les maladies et de visualiser l'environnement 

physique, respectivement. Grâce aux temoignages recueillis et les rapports 

préparés nous avons élargi la vision psycosociossomatique de la maladie, en 

observant que la maladie est une expression de violence familiale. La présence de 

l'alcoolisme, la répétition de comportements contradictoire entre les générations et 

le manque de soutien psychologique entre les membres illustrent certaines de ces 

expressions. Les somatisations apparaissent comme une autre expression de 

l'invasion du corps du sujet de la difficulté à exprimer des sentiments et du 

manque de connaissances sur les vicissitudes de la famille. Les souvenirs des 

membres de la famillie provoquent un conflit intergénérationnel ainsi que la 

fragilité de la capacite du groupe de se mantenir comme un appui psychique à 

l’autre.  

Mots-clé 

Famille; Clinique; Histoire Générationnelle; Somatisation; Violence. 
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1    

Introdução  

 

 

 Nos últimos tempos, a família tem sido assunto de inúmeros debates 

envolvendo questões sobre os seus novos arranjos e suas diferentes formas de 

relacionamento e de convivência. Na última década, também se intensificaram as 

atuações do terapeuta no contexto clínico e social de famílias em situações de 

risco e de conflito. 

 Após dois séculos e meio de mudanças significativas no Brasil e no 

mundo, a família contemporânea apresenta diversas modalidades intersubjetivas, 

endossando novas formas de subjetivação em concomitância a um complexo e, 

muitas vezes, tenebroso movimento político, social e econômico.    

A história social da família, principalmente no Brasil, revela as 

transformações necessárias e partiram da relação com a saúde. O grupo passou a 

vislumbrar seus projetos e investimentos na busca de satisfação e de bem-estar 

para os membros, à medida que se organizou e reconheceu as suas necessidades 

internas. Isso, no entanto, nem sempre aconteceu e ainda não acontece em grande 

parte dos lares brasileiros de maneira satisfatória. Observamos inúmeros estudos 

preocupados com o lugar da família na estruturação psíquica, e como veículo de 

socialização do sujeito (Féres-Carneiro, 2007, 2009; Macedo, 2008; Osório e 

Valle, 2009, 2011), representando balizadores das formas de subjetivação da 

atualidade.  

Na última década, especificamente, percebemos um aumento da produção 

científica de trabalhos sobre a saúde da família, de maneira a compreender o seu 

espaço de convivência em comunidades, residências e unidades de atenção 

primária à saúde. São notórias as intervenções clínicas e sociais acompanhadas 

das mudanças na família, em vista de acolher o sofrimento atrelado às 

transformações impostas pelo cotidiano e pelas demandas subjetivas internas 

(Cardoso, 2002, 2007; Chazan, 2004). Diante disso, cabe-nos promover uma 

reflexão que busque, sobretudo, entender os impasses da família diante de 
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conflitos geracionais e as consequentes somatizações. Ainda, buscamos avançar 

nos cuidados com a saúde da família, direcionando novos recursos e maneiras de 

intervenção para que o próprio grupo possa confrontar-se com os seus 

emaranhados, e que a compreensão destes possa esclarecer a formação de 

sintomas e de comportamentos tão adversos.   

De acordo com nossas concepções, a família possui a função de proteger e 

de servir de apoio na elaboração do imaginário e da fantasia, e de constituir-se 

lugar de investimentos libidinais favorecendo o fortalecimento das relações. A 

partir destas funções, o afeto e o pensamento passariam a ser boa parte das 

condições estruturantes das formas de subjetivação dos sujeitos da família. Assim, 

inevitavelmente, a família é um centro de relações interdependentes, onde os 

sujeitos irão demandar sempre a presença do outro, principalmente no início de 

suas vidas.  Estas relações, porém, sofrerão transformações ao longo da vida e a 

resposta da família a tais demandas podem demonstrar uma realidade de conflitos 

intensos e persistentes, de difícil negociação, que foram velados por muito tempo 

e passados de geração a geração. Os efeitos destas situações permanentes e 

duradouras chegam a tomar proporções catastróficas para as relações internas, e 

culminam no comprometimento do grupo em sustentar-se.  

Inúmeras condições sociais e psicológicas podem ser elencadas e 

respondidas acerca da articulação proposta nesta tese sobre Família e 

Adoecimento Somático. Dentre algumas hipóteses, destacamos o contexto da 

violência na história geracional e no ciclo de vida, observando os acontecimentos 

significativos que antecedem as doenças. Desse modo, as dimensões da história 

geracional circunscrevem-se nos fatos significativos vivenciados durante as fases 

de vida e como herança transmitida entre gerações. A violência na história 

geracional se destaca, compreendendo uma maneira de pensar a somatização sob 

uma perspectiva cultural e psicodinâmica.   

Se olharmos de perto, muitas famílias nos revelam a dificuldade de 

abordar os seus problemas, bem como confrontá-los diante de um terceiro a 

testemunhar o seu sofrimento. A negação, a recusa e a projeção constante de fatos 

conflitantes entre os membros engessam as possibilidades de mudança e 

dificultam o próprio entendimento das vicissitudes da saúde. Porém, observa-se 

que a falta de conhecimento da própria história constitui a base de muitos 

conflitos familiares. 
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A família da atualidade se apresenta com novos arranjos e avanços nas 

suas interações sociais, mas não consegue reconhecer, muitas vezes, a si mesma 

diante das dolorosas manobras internas que alienam o processo de subjetivação de 

seus membros. Sendo assim, acredita-se que os descompassos das relações 

intersubjetivas atingem implacavelmente a saúde somática dos mesmos. Sintomas 

psíquicos e somáticos afloram e refletem uma dinâmica comprometida com um 

empobrecimento das formas de sentir, de ser e de pensar, que estão amarradas a 

elementos desestruturantes e mortíferos herdados de gerações anteriores e 

reforçados pelo arranjo intersubjetivo atual.  

Percebemos que muitas histórias familiares têm apontado um altíssimo 

índice de comportamentos e padrões repetitivos, que impedem o andamento de 

suas fases, principalmente aquelas que exigem renúncia, resignação e 

investimento. O sofrimento somático atinge o casal, a criança, o adolescente, o 

adulto e o idoso mostrando-se, antes de tudo, como sintoma de uma dinâmica 

desinvestida afetivamente e comprometida com um passado de tragédias e 

infortúnios não superados. Consideramos que a história geracional de cada família 

se compõe de muitas faces e, devido a este fato, tomamos o cuidado de não 

generalizar os contextos reduzindo a somatização à questão da violência 

intrafamiliar. Do ponto de vista intersubjetivo, queremos dizer que a somatização 

acontece de maneira silenciosa e aniquiladora do núcleo familiar, minando a 

capacidade de o mesmo de se manter saudável. Assim, pensamos que, por um 

lado, adoecer representaria mais um agravante das formas de violência 

intrafamiliar e, por outro, não tão menos importante, um contorno e um limite a 

uma história de convivências violentas. 

 Embora a família opere na estruturação do psiquismo do sujeito e funcione 

como continente de apoio, com uma história singular, é preciso pensar que ela se 

apresenta como um grupo que pensa por si e que constrói suas próprias leis e 

referências. Mesmo assim, tanto a cultura como a dinâmica psíquica podem 

demarcar elementos que apontem algo em comum a outras histórias familiares.  

De acordo com nossas observações, as histórias de violência nas famílias 

apontam uma falha no apoio ao psiquismo individual e rupturas das relações e, em 

alguns casos, dos vínculos, iniciando-se com a união do casal.  A relação 

paradoxal entre amor e ódio ou raiva é um marco da conjugalidade de famílias 

violentas, e que pode se estender ao relacionamento com filhos e netos, 
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reforçando a sucessão de sentimentos ambíguos e confusos. Isso nos leva a 

acreditar que, antes das crianças e dos adolescentes, são os casais, geralmente, a 

encontrar-se desamparados e despreparados para sustentar psiquicamente uma 

nova família. Apesar da existência de uma história familiar anterior do casal, ela 

se re-atualiza a cada fase interna do grupo, onde podem se materializar em 

repetidos padrões de comportamentos destrutivos culminando com alguns 

sintomas. Nesta direção, as somatizações surgem como expressão da violência do 

grupo, contrariando a lógica e a obviedade de muitos diagnósticos e tratamentos 

médicos.  

Em situação de violência, principalmente a psicológica, a família coloca 

em risco a integridade e a saúde de seus membros, por uma condição geracional 

desestruturante e frágil dos provedores. Nesta situação, são os sujeitos 

dependentes que se encontram suscetíveis às intempéries das relações. Em tais 

relações, onde todos são vítimas da própria falta de conhecimento e representação 

de seus anseios, medos e dúvidas, resta somente o sofrimento a impulsionar a 

dinâmica. Por isso, apontamos que a violência mostra uma forma de 

intersubjetivação das relações familiares de risco que contribui para o processo de 

adoecimento somático de alguns membros.  

A violência surge na história geracional também como mola propulsora 

dessa ambiguidade relacional estampada nas representações de saúde e de doença. 

Com variadas interpretações teóricas, podemos dizer que o processo de 

adoecimento tem seus conectores com uma complexa trama familiar, em que a 

cultura e o afeto servirão como importantes balizadores.   

De acordo com nossa pesquisa, também apresentamos um novo olhar 

sobre a clínica de família, apontando a ação do psicólogo na atenção básica como 

caminho possível de prevenção, promoção e tratamento da saúde. Consideramos 

que uma ação interdisciplinar e efetiva do psicólogo com famílias iria colaborar 

para a compreensão das demandas subjetivas veladas pelos modos de 

representação das doenças.  

Para uma visão mais ampla, a saúde no Brasil sempre foi marcada por um 

modelo assistencial centrado na doença, voltado para ações pontuais e 

desordenadas de tratamento e de abordagem restrita de risco, incapazes de conter 

os conflitos existentes entre pacientes e equipes de saúde, principalmente os 

conflitos intrafamiliares. Nesse sentido, temos em mente que a promoção de saúde 
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da família, a partir de uma clínica psicológica na atenção primária, a levará a 

resgatar suas funções, papéis e tarefas, desenvolvendo práticas de pensar e lidar 

com a saúde, interagindo melhor com os diagnósticos e tratamentos prescritos. 

Segundo pesquisas de Amarante (2007), a grande maioria dos casos de doenças 

dos sujeitos poderia ser resolvida no âmbito da rede básica, que representaria uma 

nova conduta clínica com cuidados mais simples. Estes cuidados podem ocorrer 

com a escuta técnica e com o acolhimento da família pelo psicólogo.   

Ainda que a doença seja destino do corpo e vicissitude da própria saúde, a 

intervenção clínica de base proporcionaria à família ampliar a sua rede de apoio 

diante de momentos críticos. A ação do psicólogo na “Estratégia de Saúde da 

Família” apresenta-se como uma possibilidade de ação efetiva, e não se restringe 

apenas a uma especialidade. O trabalho representaria um retorno à base das 

relações afetivas e constitutivas do sujeito, em que a desinformação e a 

desorientação compõem dois grandes pilares na fragmentação da saúde e 

importantes pontos de origem de patologias entre os membros. A atenção primária 

à família atenderia o grupo para devolver a ele a capacidade de gerenciar o seu 

próprio sistema, sem que isso seja delegado a outras relações sociais, tais como o 

sistema legal, de saúde secundária e terciária e de educação.   

De acordo com os eixos temáticos deste trabalho, dispomos de alguns 

pontos importantes de reflexão colocados em debate durante o percurso teórico. 

Levantamos a questão de que a somatização aparece como palco de um contexto 

conflituoso e violento na história familiar. Este contexto se repete através das 

gerações e se agrava durante as fases de desenvolvimento do grupo.  Partimos do 

pressuposto de que há fatores significativos na história familiar que comprometem 

a saúde do grupo ao longo do tempo, constituindo-se em condicionantes de 

doenças.  

O objetivo principal desta tese integra duas questões importantes: 1) 

propomos investigar o processo de adoecimento somático na família através da 

história geracional e do ciclo familiar, a partir de acontecimentos significativos. A 

2) como uma possibilidade futura de prevenção e tratamento de famílias na saúde 

coletiva, a partir do trabalho de escuta em domicílio e técnicas mediadoras.  

De acordo com essas apresentações, apontamos no Capítulo 2 as 

complexas articulações existentes no binômio saúde-doença, refletindo sobre 

essas representações, na visão de teóricos da atualidade. A partir do conceito de 
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somatização, reorganizamos as concepções da Psicossomática e introduzimos a 

abordagem Psicossociossomática do processo de adoecimento, em que a cultura e 

o social passam a fazer parte de sua investigação. Também incluímos uma 

discussão sobre o papel da herança psíquica no processo de adoecimento, 

mostrando que a história geracional pode influenciar no desencadeamento de 

doenças, com base em acontecimentos significativos que se tornaram fatores de 

risco para a família.     

O universo familiar é apresentado no Capítulo 3 com uma revisão de sua 

história na sociedade sob a influência e o progresso de sua relação com a saúde. 

Com base nestes pressupostos, indicamos uma reflexão sobre suas fases de vida e 

sobre o seu ambiente físico: a casa. As representações da casa e do ambiente 

psicológico familiar espelham as condições de saúde, as relações e os mecanismos 

de produção entre os membros da família, reforçando parte da realidade psíquica.  

Em seguida, destacamos a violência como um fator comprometedor da 

movimentação afetiva do grupo. Destacamos a violência psicológica e física como 

situação desestruturante dos laços e dos investimentos simbólicos entre os 

membros. De acordo com Aulagnier (1979), a violência primária é necessária aos 

membros dependentes na forma de um discurso antecipado do provedor, no caso, 

a mãe para o entendimento das necessidades do outro – o bebê. Entretanto, 

entendemos que esse discurso antecipado pode se tornar aviltante para o sujeito, à 

medida que há descontinuidade nas formas de representação entre a demanda e o 

acolhimento das necessidades do outro, realizando assim um caminho inverso da 

subjetivação. Observamos que doenças repetitivas e transtornos psicossomáticos 

breves e até agudos são reflexos de situações mais sutis de violência intrafamiliar  

Vale ressaltar que a intenção não é relacionar diferentes somatizações com 

tipologias dos estados psicopatológicos associados a cada uma das famílias. 

Cremos que situações de violência e os movimentos violentos sustentados pelo 

grupo impedem a capacidade de os membros canalizar as excitações excessivas e 

invasivas diante das demandas da vida. Isso atinge o potencial de investimento 

afetivo para que as transformações ocorram de maneira natural. Além de uma 

concepção simbólica do adoecimento, a observação abarca a economia psíquica e 

a capacidade da família de investir afetivamente e transformar as representações 

de conflitos.   
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No capítulo 4 tratamos das dimensões da clínica de família na avaliação da 

saúde, marcando a contribuição da Psicanálise ao trabalho clínico e dando atenção 

à ação do psicólogo na saúde primária, reforçando o compromisso de sua atuação 

na promoção e na prevenção. Este capítulo, especificamente, trata, antes de tudo, 

de uma produção desafiadora, em que propomos uma reflexão da clínica que se 

adianta ao sofrimento familiar, e que caminha à contramão dos atendimentos 

convencionais.   

O trabalho de pesquisa é descrito no capítulo 5, contando com uma 

investigação clínico-qualitativa de conteúdos representativos, com dez famílias 

entrevistadas em domicílios. A partir de uma análise de conteúdo, observamos que 

a violência se apresenta como um grande elemento de risco para o bem-estar da 

família e como um componente coadjuvante ao desenvolvimento de somatizações 

e agravamento de doenças já existentes no grupo. De geração em geração, as 

ações repetidas de conflitos intensos e tensões constantes promovem sucessivos 

desencontros e desorganizações na capacidade de expressão, promovendo uma 

descontinuidade entre investimento afetivo e representações intersubjetivas.  

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710405/CA



 

2     

O Binômio Saúde-Doença  

 

 

 Este capítulo apresenta o termo binômio
1
 com o propósito de apontar os 

principais sentidos que norteiam a relação. Pressupõe-se que essa relação convoca 

uma maneira de pensar o sujeito com base na relativização, na interação e na 

interdependência de vários fatores. São apresentados os elementos subjetivos 

dessa ligação, priorizando o contexto da relação do sujeito com o outro, mais 

precisamente entre os membros de uma família.  

A maneira de viver e de ser do sujeito, o seu modo de interação com o 

meio e com os outros influenciam na relação que pode ser estabelecida entre 

“estar saudável” e “ser doente”. O sentido de relativização e de interação desses 

estados se deve ao fato de que ambos, de maneira interdependente, exercem uma 

ação sobre o outro, da qual se possa subtrair um conjunto de informações 

determinantes e condicionantes interligados para o entendimento, por exemplo, de 

um processo de adoecimento num grupo familiar.  

Além da relativização, tanto a saúde quanto a doença possuem um sentido 

paradoxal dado à maneira de interpretação dos fatos derivativos da relação. Isso 

quer dizer que um sujeito pode ter uma doença e ser saudável, como pode não ser 

saudável e não ter qualquer tipo de patologia comprovada clinicamente 

(Winnicott, [1967]1999)). Na verdade, o paradoxo em torno do binômio mostra 

que “fechar” uma concepção de saúde e de doença está longe de ser um produto 

exato, visto que as idéias circundantes a elas apresentam controvérsias, cujos 

modos de subjetivação, de interposição cultural e de intersubjetivação marcam as 

diferenças, as peculiaridades e os fatores desencadeadores.   

Relevantes trabalhos (Castiel, 1994a, b, 2010; Fortes; Baptista, 2004; 

Helman, 2003; Mello Filho; Burd, 2004; Mello Filho, 1992, 2002) apontam uma 

variedade de reflexões sobre as somatizações e fomentam novas abordagens 

culturais e sociais como fatores condicionantes de adoecimento. Mesmo com 

                                                           
1
 Estabelecemos um paralelo com o conceito de binômio da álgebra, que corresponde à relação de 

dois termos associados a uma infinidade de processos abstratos.   
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vastos trabalhos publicados sobre doença e saúde, o caminho trilhado pelos 

estudiosos mostra cruzamentos não tão simples de serem compreendidos em 

consequência dos hiatos existentes entre o contexto, o subjetivo e o intersubjetivo 

da relação saúde-doença. Por esse caminho, propomos um retorno a uma questão 

de base que vai ao encontro do objetivo desta tese. Afinal, o que é uma família 

com sujeitos saudáveis?  

Na história do homem muito se discute acerca da condição de saúde e de 

doença, mas nem sempre são encontrados fatores condicionantes, que estejam fora 

da relação sujeito-biológico, sujeito-psicológico e sujeito-social, principalmente 

aqueles que revelem dados trans-subjetivos em relação à história de vida e à 

convivência do indivíduo com as outras pessoas. Pouco ainda se credita na 

compreensão do processo condicionante de outro campo, o do contexto familiar 

do sujeito. Intuindo que a família constitui um lugar de fomento desta relação, 

podemos dizer que um indivíduo saudável vem de uma família saudável, tal qual 

um sujeito doente é fruto de uma família doente. Por isso, consideramos a história 

e a psicodinâmica da família como fatores condicionantes de doença do sujeito 

com particularidades culturais, que endossam representações próprias de saúde. 

Dessa forma, ampliamos a nossa capacidade de resposta sobre os fatores 

coadjuvantes no processo de adoecimento do sujeito da família. 

 

 

2.1   

As Concepções de Saúde e de Doença: breve revisão   

 

 

A saúde e a doença colocam o sujeito em duas posições diante da vida: a 

comum e a compartilhada. A primeira posição diz respeito à situação de destino 

do corpo biológico comum a todos, da qual não se pode escapar. Mesmo diante de 

diversos tipos de doenças desenvolvidos pelos sujeitos ao longo da vida, um dia 

elas a levarão à morte. A segunda posição aponta a saúde e a doença, numa 

perspectiva compartilhada, quando as mesmas fazem parte de uma história de vida 

e de uma relação com o outro sob condições adversas. Isto quer dizer que, do 

ponto de vista intersubjetivo, ainda que seja vislumbrada a morte do corpo, o 

percurso até esse momento é marcado pelo discurso do outro, pois o sujeito está 
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amalgamado com o outro na constituição de sua saúde e no processo de seu 

adoecimento. É de grande ousadia, por conseguinte, dizer que a saúde tanto 

quanto a doença representam as vicissitudes do corpo do sujeito em meio a ele 

mesmo e ao outro. Além dos aspectos subjetivos e intersubjetivos, o sujeito e o 

seu ambiente, no caso a família, devem ser inseridos nos três sentidos dados ao 

binômio, para a compreensão de elementos que os condicionam.   

Ao longo da história da humanidade, várias foram as metáforas forjadas 

pelo sujeito e pelas diferentes culturas para o entendimento do estado de saúde e 

de doença. Na procura de uma explicação para a enfermidade, o homem lança 

mão de crenças, de paradigmas, de mitos a fim de encontrar um sentido para o 

sofrimento e o estado de corpo fragilizado. A princípio, ter como destino a morte 

faz o homem adoecer para que a vida seja possível. Isso não quer dizer, entretanto, 

que toda doença mate o sujeito. 

O sentido figurado da doença é assunto do livro da escritora Sontag 

(1984), “A doença como metáfora”, no qual mostra como a doença pode ser 

representada de maneira irreal e, muitas vezes, primitiva pela sociedade. Segundo 

a interpretação da autora, a verdade da doença não está no tipo que ela apresenta, 

mas na maneira de o homem enfrentá-la. Isto significa que, embora o indivíduo 

crie subterfúgios para responder à sua condição de doente, ele esquece que o 

verdadeiro modo de encarar a doença é vivê-la de maneira mais saudável.  

O estudo desta autora aponta uma visão um tanto quanto paradoxal e 

antagônica às concepções atuais, uma vez que alguns trabalhos ainda apresentam 

uma visão dicotômica da relação saúde e doença. Na mesma direção da autora, 

está Almeida Filho (2000), relatando sobre as diversas faces da doença reveladas 

na prática clínica de forma, também, paradoxal. Tanto o paradigma social, quanto 

clínico, os autores revelam um modo de entender o binômio fora da posição 

cartesiana e biológica. O autor justifica essa afirmativa, revelando que muitos 

portadores de doenças com agravos e sequelas são reconhecidos como pessoas 

com vida produtiva tanto social como profissionalmente. Esses sujeitos não 

demonstram sinais de comprometimento ou sofrimento nos laços construídos e, 

tampouco, são afetados em suas funções cotidianas. Ao contrário desses 

acometidos, há aqueles que se apresentam incapacitados e limitados sem, todavia, 

possuir qualquer evidência de agravamento clínico da doença. As observações 

obtidas por Almeida Filho influenciam, hoje, a construção de novos olhares para a 
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elaboração de práticas clínicas e sociais de saúde, visando a ampliar o 

entendimento do processo de adoecimento.  

Outro modo de conceber a saúde e a doença é o do médico e especialista 

em Saúde Pública, Scliar (2007), ao defender que estas concepções terão 

diferentes representações tanto quanto forem as relações delas com a época, o 

lugar, a classe social e os valores sociais de um grupo. Somados a esses fatores, a 

influência de concepções científicas, religiosas e filosóficas também lograrão um 

lugar de especulação.   

Ao observamos as representações sobre saúde e doença na história, 

veremos a trajetória marcada pela dualidade entre corpo e alma, mente e corpo, 

doenças físicas e doenças mentais e por uma visão individualizada da doença. É 

desde o mundo antigo que a doença compreende também uma concepção mágico-

religiosa, resultante de forças alheias ao organismo submetido ao pecado ou à 

maldição. Trazemos conosco essa concepção ao considerarmos, ainda hoje, o 

desequilíbrio endógeno como parte de um adoecimento, cujos fatores da 

constituição física e de hábitos de vida dependem da harmonia entre eles. Mesmo 

que sejam lançados novos olhares sobre a doença do sujeito, ainda sentimos 

dificuldade de integrar essas concepções em seu processo de adoecimento. No 

entanto, consideramos que a visão clínica e os pressupostos subjetivos do doente 

sejam norteadores de inúmeros processos de adoecimentos, como foram estudados 

por Hipócrates, na Grécia antiga, que iniciou ainda a prática de conversação com 

os parentes dos enfermos, ampliando o campo de compreensão das enfermidades 

(Mello Filho, 2002).   

Um período sombrio retarda o avanço das concepções de saúde e de 

doença, no que diz respeito às formas clínicas de tratamento. É na Idade Média 

que a religião responde pela subjetividade do doente. A influência, senão 

imposição da religião sobre a origem da doença, revelava a relação desta com o 

pecado. O sujeito era condenado duplamente quando adoecia por ser pecador e 

por estar condenado. A salvação, ou melhor, a cura dependia do poder da fé.  

Mesmo que tenhamos atravessado os séculos, ainda essa influência pode 

ser observada em relatos contemporâneos como os da Família Soares, estudados 

por nós na pesquisa de mestrado (Lisboa, 2005). Para eles, a doença compreendia 

desígnios de Deus, e lhes caberiam as atitudes de fé e de resignação como passes 

para a cura. Da mesma forma que a doença está relacionada com o sagrado, o 
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adoecimento está representado pela dualidade mente e corpo, próprio do período 

cartesiano. Nesta família, a representação da doença era compreendida como uma 

limitação do “corpo-máquina”, cujas partes eram vistas como peças de 

engrenagem, e a saúde reconhecida como o “silêncio destes órgãos” (Scliar, 

2007). As representações da família Soares demonstraram que a concepção 

dicotômica mente e corpo não está distante do presente e escondida em algum 

lugar do passado.   

No decorrer da Idade Média e início da Era Moderna, as representações 

acerca dos aspectos psíquicos da saúde e da doença ganharam outro sentido, que 

aproximou mais a relação entre “estar doente” e “ser doente”. A doença passou a 

ser associada à paixão (sofrimento) em consequência de alguma decepção. A 

doença relacionada à alma ganha fôlego, mas é apagada novamente a partir do 

século XVII com o pensamento cartesiano. A racionalidade do tratamento da 

natureza e da ordem das coisas ou da saúde e da doença delimita a doença como 

verdade. Para a Medicina da época, segundo Foucault (2006), a verdade dos 

sintomas revelava conteúdos vitais da doença e não elementos psíquicos atados ao 

corpo em sofrimento. Até os dias de hoje, ainda observamos a influência do 

pensamento cartesiano sobre a dicotomia entre mente e corpo, que expõe o sujeito 

à condição de saúde e de doença de maneira isolada e independente. A supremacia 

biológica procura ditar os pressupostos de um corpo saudável, embora já 

tenhamos avanços na integralização dos aspectos psíquicos, sociais e culturais da 

saúde. 

Como foi dito por Scliar (2007) tanto quanto a saúde, a doença terá 

representações variadas e, além disso, ao longo dos séculos, tem sido vista como 

um processo transmissível comum e próprio da espécie humana. Sendo assim, 

partindo do pressuposto individual e transmissível, a doença revelará, 

incondicionalmente, o que há de melhor e de pior no ser humano (Almeida Filho, 

2000; Sontag, 1984). Ela abre caminho para uma introspecção de todos os 

acontecimentos mais significativos das relações intersubjetivas, revelando o lado 

desconhecido de uma trajetória de vida do sujeito e de sua família.  

Mais adiante, durante o século XIX, a prática médica passou a ser ligada à 

cultura e ao social na Europa, porém sem nunca romper com a superstição 

religiosa. Mesmo assim, neste contexto, segundo o antropólogo francês Laplantine 

(1986), o primado da doença compreendia uma situação negativa, mas não 
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totalmente, uma vez que a experiência da doença possuía compensações positivas. 

Para o autor a doença traz tanto malefícios quanto benefícios ao homem. Os 

malefícios da doença expõem o indivíduo à resignação, submissão, sofrimento, 

humilhação e horror absoluto, pois estão associados ao primitivismo, ao pecado 

arcaico e revelam o que há de mais verdadeiro nele. Por outro lado, as doenças 

benéficas convocavam o sujeito à gratificação, recompensa, cura e prazer, à 

medida que o surgimento delas o libertavam para o encontro com o sagrado, 

religando-o a Deus.   

Depois desse momento, já no final do século XIX, há um retorno às 

considerações biológicas, pois se acreditava que fatores etiológicos 

desconhecidos, como os microorganismos, pudessem ser causadores de doenças e 

que elas aconteciam de acordo com o caráter do paciente. Dessa forma, as doenças 

poderiam ser prevenidas e curadas, uma vez que a origem biológica foi conhecida 

e os sintomas clínicos do sujeito foram identificados (Scliar, 2007; Sontag, 1984).  

De certo, nessa época, privilegiar os malefícios e os benefícios da doença e 

a dualidade causa-doença reduziam as possibilidades de sua contextualização em 

relação ao ambiente, às condições psíquicas do sujeito e ao lugar da doença na 

sociedade e na família. O olhar absoluto da Medicina contribuiu para o domínio 

dessa dualidade e deixou de lado as “estruturas invisíveis” da doença que, para 

Foucault (2006), necessitariam de um olhar mais plurissensorial, um olhar que 

deveria tocar e ouvir o sujeito em toda sua plenitude.  

Essa ideia de Foucault não está longe do entendimento da saúde nos dias 

atuais, apesar de ela representar a difícil arte de conjugar todas as demandas do 

indivíduo, da família, da cultura e do social ao mesmo tempo, a fim de buscar um 

caminho para um tratamento e a cura da enfermidade. Em tempos pós-modernos, 

definir alguém como doente implica observar as experiências subjetivas diante da 

doença orgânica. Assim, por exemplo, o sujeito com diabetes não teria somente os 

sintomas listados pelos tratados da Endocrinologia, mas apresentaria mudanças, 

estados, percepções que podem escapar de um quadro nosográfico comum. Os 

sintomas incomuns do diabetes estariam no seu processo de desenvolvimento que 

é anterior ao estado da doença em si e, portanto, conta com toda uma vida de 

interações do sujeito, a começar com a família, com as pessoas que passam por ele 

e com o meio externo a ele. Desse modo, a doença se apresenta de forma 

individual e parece ser um modo egoísta de ser, como disseram Foucault (2006) e 
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Laplantine (1986). Na verdade, porém, a doença, segundo Helman (2003), 

compreende também um processo social que envolve experiências subjetivas das 

mudanças físicas ou emocionais e está forçosamente atrelada a outras pessoas.   

A queda da supremacia biológica de um “passado-presente” proporciona 

uma visão social da saúde e da doença. O pressuposto de Almeida Filho (2000) 

reforça essa afirmativa, uma vez que a condição de saúde advém de um suporte 

social, cujas interação interpessoal, participação social e modos de vida dos 

sujeitos influenciam no processo de adoecimento. Assim, de acordo com esse 

autor, para cada doença observa-se um modo de adoecer e para cada modo de 

adoecer haverá infinitos modos de vida com saúde, tanto quantos os seres sadios.   

Na mesma direção caminha a posição de Winnicott ([1967]1999) ao 

conceber o sujeito saudável, aquele cuja modalidade de relação com a vida e com 

os outros sujeitos está nas posições “positivas” diante dela e não nas condições 

patológicas recorrentes. Cabe ao sujeito conviver tanto com os medos, os 

conflitos, as dúvidas quanto com as atitudes benéficas, sem que, contudo, os 

primeiros fiquem atrelados à condição de doenças. Nesta tese, portanto, considera-

se que as concepções de saúde e de doença na família são resultados de um 

processo marcado por uma história e por um funcionamento psicodinâmico 

peculiar. Por isso acrescentamos à nossa hipótese a afirmativa de Winnicott 

mostrando que uma grande parte da vida saudável do sujeito tem a ver com os 

vários modos de relacionamento com o objeto e com um processo de “vaivém”, 

ou movimento pulsional entre o relacionamento com os objetos internalizados e 

entre os membros de uma família.  

Apesar de o processo saúde-doença possuir historicidade e representações, 

considerando todas as influências culturais, sociais e econômicas de uma época e 

ainda, todos os avanços da tecnologia e do conhecimento, é preciso sinalizar que 

não seria possível ter saúde se o sujeito não possuísse condições básicas de 

sobrevivência psíquica e afetiva durante um período significativo com a família.    

Para finalizarmos as ideias acerca da saúde e da doença ao longo da 

história da humanidade, chegamos ao século XX reconhecendo as mudanças e as 

repetições destas para o século XXI. Em meados do século XX, o conceito de 

saúde é reconhecido como um estado mais completo de bem-estar físico, mental e 

social. A nova definição dada pela Organização Mundial da Saúde em 1948 

aponta um novo paradigma, regido pela condição de bem-estar geral para a saúde 
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do sujeito. A partir desse modelo, a doença não é somente a ausência de 

enfermidade, mas a incompatibilidade de vários processos atuando no sujeito ao 

mesmo tempo, e com certa durabilidade. Nessa perspectiva, o processo de saúde e 

de doença compreende um modo de ser biopsicossocial do indivíduo, ressaltando 

os aspectos psíquicos presentes em toda e qualquer doença. O sujeito doente é 

observado pelo dinamismo e pelos movimentos da vida e não pela sua 

estabilidade (Fortes; Baptista, 2004; Sarriera et al, 2003).  

 A saúde associada ao bem-estar biopsicossocial remete ao conceito de 

bem-estar que abrange uma dimensão positiva da saúde. Para falar desse conceito 

os autores Galinha & Pais Ribeiro (2005) mostram que, além dele ser um tema 

complexo, bem-estar integra não só uma dimensão cognitiva, como uma afetiva. 

Isso quer dizer que o bem-estar não está somente associado aos recursos materiais 

do indivíduo, mas à qualidade de vida ou ao modo de vida em relação à saúde, 

trabalho, família e liberdade de expressão.  

A partir dessa postulação da OMS, a saúde apresenta-se de duas maneiras 

no mundo. Na década de 60, a saúde passou a ser associada ao grau de satisfação 

ou felicidade do sujeito em relação às suas perspectivas e conquistas. O 

desenvolvimento pessoal e a felicidade tiveram valor central nessa época. Por 

conseguinte, o desenvolvimento pessoal foi considerado como um fator 

condicionante para a saúde. Se somado ao desenvolvimento, entretanto, estiver a 

condição de felicidade/bem-estar, esta poderá produzir uma busca incessante nem 

sempre saudável e alcançável. A procura da saúde plena leva a um propósito 

inatingível, pois se acredita que ela está amalgamada ao outro, e não depende 

somente do sujeito. Isso pode ser pensado com o que Freud ([1930]1978) 

esclarece a respeito do surgimento da civilização. Para ele, a sociedade passou a 

existir quando os homens estabeleceram um acordo entre si e renunciaram a uma 

parcela de sua liberdade pulsional em prol de segurança que proporcionada pelo 

grupo cobra o seu preço e compreende um motor gerador de mal-estar. Desse 

modo, a saúde do sujeito está sempre ligada, dependente e situada numa zona de 

tensão existente entre ele e o meio. Ao trocar o prazer individual pela convivência 

social, para obter maior segurança, o indivíduo se sujeita e pode ser “depositário” 

de uma convivência conflituosa e perder a saúde e, até mesmo, a própria 

segurança barganhada inicialmente.  
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Ainda o pressuposto de Freud ([1930]1978) caminha ao encontro da 

definição da OMS, uma vez que na busca do ideal de saúde, pode-se esperar o 

surgimento de outra face da mesma, a da doença, na medida em que o homem 

perde o limite de seu bem-estar e se encontra quase permanentemente na zona de 

tensão entre ele mesmo e o meio. Se pensarmos ainda nesta direção, a procura 

pelo ideal de saúde reforça a individualização, pois aprisiona o sujeito à sua 

liberdade pulsional e interdita o outro na constituição do processo de subjetivação 

do adoecimento. 

Segundo Galinha & Paz Ribeiro (2005), a década de 70 é marcada por uma 

revolução na saúde do ponto de vista do comportamento. O marco nesse período 

se dá pelas intensas preocupações com relação aos comportamentos precipitados 

ou causadores de mortalidade na população, como o hábito de fumar, o consumo 

de álcool e de drogas e as atitudes de risco de um modo geral. A partir dessas 

preocupações, surgem os conceitos de promoção de saúde e de estilo de vida 

quando, então, são reforçadas as condições de saúde ao invés das de doença. Em 

consequência disso, o conceito de saúde se expande em 1986. A OMS concretiza 

essa expansão, dizendo que a saúde tanto compreende uma extensão daquilo que o 

indivíduo ou o grupo é capaz de alcançar com relação às suas aspirações e à 

satisfação das necessidades, quanto uma capacidade de o sujeito modificar ou 

lidar com o meio que o envolve (OMS, 1986).    

Diante dessa retrospectiva, resta-nos refletir sobre as diversas faces das 

concepções de saúde e de doença e suas reais influências no comportamento do 

sujeito no início deste século. Acredita-se que a ampliação do conceito pela OMS 

na década de 80 permitiu avançar na pergunta lançada no início deste capítulo 

acerca da família do sujeito saudável. Afinal, a família é parte do processo de 

adoecimento do sujeito e deve ser pensada como meio que o envolve e o coloca 

em uma condição plural de doenças. Essa condição plural aponta fatores 

condicionantes e determinantes do binômio, imbricados com o movimento da 

família na forma de transmissão, de mudança e de transformação de tais fatores, 

através da história e do ciclo de vida do grupo.  

Para este século, será que a compreensão da saúde e da doença exigirá 

necessariamente um retorno às condições de base do sujeito na família? Será 

preciso pensar num novo paradigma para nortear as condições de saúde e de 

doença?   

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710405/CA



30 

 

 

 

 
2.2    
 
A Herança Psíquica na Transmissão do Adoecimento Somático 
 

 

Os fatores determinantes de doenças como os aspectos biológicos e 

genéticos apresentam um campo previsível de ações no combate ao 

desenvolvimento da enfermidade. Ao estabelecermos neste trabalho uma proposta 

de entendimento do adoecimento do ponto de vista psíquico, queremos mostrar 

que a questão da herança psíquica de uma família representa um peso significativo 

na saúde dos sujeitos do grupo. Estudamos na pesquisa de mestrado (Lisboa, 

2005) que a transmissão psíquica de uma herança compreende um meio de 

adoecimento, a partir do momento em que haja não só um conteúdo traumático, 

mas um herdeiro que se inscreva nessa cadeia de identificações repetidas através 

das gerações.  

Do ponto de vista das representações subjetivas e culturais, há um caminho 

a percorrer no que diz respeito às formas de intersubjetivação de uma família, 

assim como às de um sujeito com sua família. Por outro lado, do ponto de vista 

biológico, o aparecimento de uma doença provavelmente tem a ver não só com a 

predisposição genética, mas com as inúmeras alterações que estão implicadas com 

a gênese de qualquer tipo de doença (Bitelman, 1997). Agora, o que pode estar 

psicologicamente conectado a essas alterações, e como elas estão interligadas ao 

outro sujeito pode configurar fatores antecessores da própria doença. Acreditamos 

que um desses fatores, ou melhor, precipitadores, pode ser observado através da 

herança psíquica de um sujeito que ora foge do destino marcado pelos membros 

de sua família, ora se posiciona como herdeiro escravo do legado.  

Justificamos esta afirmativa a partir de observações de casos clínicos de 

câncer de mama, durante oito anos, no Centro de Psicologia Aplicada da 

Universidade Federal de Juiz de Fora. A predisposição para um câncer não 

envolve, necessariamente, a predisposição genética do sujeito. O que ocorre 

também é o desenvolvimento de uma predisposição a partir de alterações e de 

mutações que o organismo sofre mediante interação com o outro sujeito e com o 

meio. Em certos casos de câncer de mama sem predisposição genética na família, 
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a história do grupo evidenciava a perpetuação de fatos traumáticos e conflituosos 

de geração em geração. A convivência desses membros com sujeitos ditos 

“difíceis” promovia um desgaste do relacionamento. O esgarçamento da 

convivência esvaziava os investimentos libidinais entre os membros ao longo do 

tempo. Isso afetava a saúde mental em alguns, e quadros depressivos eram 

constantes na vida dos sujeitos adoecidos (Lisboa; Féres-Carneiro, 2005).       

No processo de adoecimento, julgamos que a genética auxilia no 

condicionamento das predisposições às doenças, tal como são pensadas as 

influências do psiquismo e do meio ambiente acerca do desencadeamento da 

enfermidade. Em nossa pesquisa de mestrado, realizamos uma investigação com a 

família Soares com sujeitos diabéticos, com pressão alta e com câncer de mama. 

Na ocasião da pesquisa, apontamos alguns dados intersubjetivos relevantes que 

puderam ser considerados como fatores significativos ao desenvolvimento das 

doenças. Apresentamos uma forma de pensar sobre o adoecimento para além do 

determinismo genético, envolvendo o processo de transmissão psíquica e alguns 

mecanismos de defesa como elementos influenciadores e até precipitadores de 

doenças (Lisboa, 2005).   

Destacamos, então, a herança psíquica como material presente na 

transmissão de um adoecimento. Nesse sentido, supomos que a predisposição para 

um adoecimento pode estar vinculada a uma herança psíquica com material 

traumático, recebida de outras gerações, a qual encontrou um campo favorável na 

subjetividade e na intersubjetividade fragilizadas por acontecimentos 

significativos na história do sujeito e de sua família.  

A transmissão do adoecimento é alicerçada por uma herança genealógica 

afetiva, que se processa em nível inconsciente e transita livremente no espaço do 

grupo familiar. Em nível inconsciente, os elementos presentes na transmissão 

psíquica se referem aos objetos psíquicos constituídos pelos diversos modos de 

identificação ao longo das gerações. Do ponto de vista intersubjetivo, a repetição 

das identificações organiza o grupo familiar com base nas representações de 

objetos psíquicos herdados e, conforme a dinâmica familiar, estes objetos 

introjetados podem influenciar na saúde e na doença dos membros (Benghozi, 

2000; Kaës et al, 2001; Ruiz Correa, 2000a, b).    

Na dissertação de mestrado, realizamos uma revisão do conceito de 

transmissão psíquica e julgamos ser necessária uma breve repetição nesta tese. O 
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conceito de transmissão psíquica tem sido estudado há mais de três décadas por 

teóricos franceses, argentinos e brasileiros que, com base em Freud, trazem um 

novo olhar aos trabalhos clínicos com sujeitos e com famílias. Inicialmente, Freud 

revelou apontamentos acerca da transmissão com outros sentidos, na ideia de 

herança, contágio, transferência, repetição e identificação. Mais tarde, na década 

de 60, os psicanalistas húngaros Nathan Abraham & Maria Torok enfatizaram a 

falha do processo de transmissão psíquica a partir do luto, incorporação, cripta e 

fantasma, como condições e atividades psíquicas muito presentes na dinâmica 

fantasmática do sujeito, em consequência do legado recebido das gerações 

anteriores (Abrahan; Torok, 1995).  

Ao partirmos da etiologia da palavra transmissão (do latin transmittere) 

concluímos que o significado de “mandar de um lugar para o outro, de uma pessoa 

para outra”, “deixar passar além”, “comunicar por contágio”, “propagar”, está 

presente em todo momento numa dinâmica familiar (Ferreira, 2000). Isso porque a 

transmissão psíquica apresenta-se no atravessamento de um objeto, de uma 

história particular, dos afetos que circunscrevem esta história e dos vínculos 

estabelecidos entre uma pessoa e outra, ou de uma geração à outra (Ruiz Correa, 

1994). Além da história familiar, a cultura da família traz mitos, segredos, lendas 

como uma bagagem significativa para a continuação das representações e das 

tradições do grupo. Para o francês Kaës (1997), na transmissão psíquica vigoram 

os fatores psíquicos internos, cujos objetos constituem os vínculos estabelecidos a 

partir das identificações estabelecidas e da representação interna do grupo, ao se 

dirigir a respeito da articulação necessária entre palavras, coisas e ação.  

A transmissão psíquica refere-se a um trabalho psíquico do sujeito e do 

grupo familiar e, conforme o material transmitido, os vínculos afetivos se 

constituirão e se tornarão motores propulsores da intersubjetividade grupal (Ruiz 

Correa, 2002; Magalhães; Féres-Carneiro, 2004). Em seu livro sobre transmissão 

psíquica Kaës et al (2001) a compreendem como um processo, geralmente, 

inconsciente e o modo de trabalho é fundamentalmente não verbal, com base no 

mecanismo da repetição que não só estaria na ordem da linguagem não verbal, 

como pertenceria à ordem da pulsão. A exemplo, o discurso parental e social 

sustenta a transmissão psíquica, permitindo a passagem de um legado aos sujeitos. 

Esse legado, entretanto, pode estar carregado de material perturbador e influenciar 

na configuração do tecido vincular dos membros. 
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Entre os autores citados é unânime a afirmação de que a transmissão 

psíquica é um processo na maior parte das vezes inconsciente, possuindo campo 

fértil na família e, por isso, possível condutor de elementos condicionantes de 

adoecimento. Ruiz Correa (2000a) explora este fato, evidenciando-o nas fases do 

ciclo de vida da família, por representar momentos por onde conteúdos 

geracionais são manifestados a fim de que sejam perpetuados os laços de 

contiguidade que fundamentam a identidade e a alteridade do sujeito. A 

subjetividade de cada membro é configurada pelas projeções dos discursos 

parentais e ancestrais, pelos quais conflitos e traumas são passados. Confirmamos 

juntamente com Ruiz Correa (2007) e em nossa pesquisa de mestrado (Lisboa, 

2005) que, em certos casos de família, um legado não elaborado compromete a 

saúde dos membros, dificultando a expressão e a re-elaboração necessárias aos 

avatares da história simbólica do grupo.  

Ao longo da obra freudiana, quatro termos importantes correspondem ao 

conceito de transmissão psíquica: a transferência, a herança dos pais (simbólica), a 

herança biológica e os sedimentos mnêmicos, que se tornam pressupostos de base 

em observações com família. Em situações clínicas com famílias, por exemplo, a 

transmissão psíquica pode ser observada através da análise dos relatos de 

acontecimentos previsíveis e imprevisíveis em relação às fases do ciclo vital, tais 

como casamentos, nascimentos e mortes (Freud, [1896]1969).  

Dentre os trabalhos de Freud, os estudos sobre histeria ([1888]1996, 

[1892]1997, [1893]1969), mostram a existência de uma relação entre afecções 

somáticas e história de vida. Ele associa a histeria à hereditariedade psíquica, 

mostrando uma forma de transmissão psíquica das neuroses sem reconhecer este 

termo, através do contágio. Mais tarde, no trabalho sobre a Interpretação dos 

sonhos (Freud, [1900]1969), ele revela outra característica da transmissão 

psíquica, a da transmissão inconsciente por identificação com o objeto ou com a 

fantasia do desejo do outro. Kaës (2001a, b) acrescenta que, nos casos de histeria, 

o sonho tem a função de transmitir, através da imitação e do contágio, os 

elementos psíquicos de outros sujeitos. Nessa direção, o mesmo autor afirma que 

o sonho é compartilhado a partir do momento em que pode ser pensado como uma 

marca recalcada e um registro pré-verbal de aspectos psíquicos primários e 

acontecimentos significativos de um grupo, no caso, a família (Kaës, 2004).   
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 Freud ([1912-1913]1969) e Lèvi-Strauss (1982) revelam uma mesma via 

de interpretação do processo de transmissão psíquica, ao situarem à interdição o 

incesto, o parricídio e o filicídio como condições básicas para a estruturação e 

continuidade de um grupo, principalmente de uma família. Para Freud, a 

transmissão da culpa e do tabu na história da humanidade garante a sua 

perpetuação. Além dessas heranças arcaicas, os acontecimentos traumáticos como 

violências, perdas, rupturas e separações, numa história familiar, marcam a vida 

do sujeito de maneira particular e geram angústias, impasses e até doenças. 

Muitos desses registros traumáticos aparecem no sonho que passa a ter uma 

função relevante, quando o material é trabalhado. Segundo Kaës (2004), a função 

do trabalho do sonho compartilhado (na família) compreende um dispositivo de 

resgate de elementos ancestrais, tornando possível a re-inscrição de marcas 

originárias faltantes e uma consequente restauração do pré-consciente.     

 Outros artigos de Freud como “A Psicologia das massas e análise do eu” 

([1921]1969) e “O Eu e o Isso” ([1923]1997), relançaram o mecanismo da 

identificação com a função de ligação entre o sujeito e o outro. As instâncias 

psíquicas, como o Eu e o supereu, compreendem lugares por onde a transmissão 

acontece. Freud ([1923]1997) afirma que cada sujeito possui um ego com 

fragmentos de muitos outros egos, com os quais esse é também formado a partir 

de traços de outros egos passados de geração em geração pela identificação. Nessa 

direção, Abraham ([1975] 1995) ampliou este estudo, mostrando que os traços 

herdados podem ser de personagens póstumos. A constituição do ego é realizada, 

em parte, sob influência de uma composição por identificação de traços de egos 

anteriores que, por sua vez, podem estar comprometidos com fragmentos de 

objetos doentes que atravessaram as gerações pelo mecanismo da repetição.  

Há dois tipos de transmissão psíquica que acontecem na família. De 

acordo com Benghozi (2000) e Ruiz Correa (2007), a transmissão psíquica pode 

ser analisada sob o ponto de vista intergeracional e transgeracional. O primeiro diz 

respeito ao material psíquico transmitido, passado pelas gerações mais próximas e 

que permanece operando em nível pré-consciente e não está totalmente 

inconsciente. Neste tipo de transmissão, o material psíquico é elaborado e 

transformado pelo grupo, quando ele dá sentido aos acontecimentos atuais, através 

do trabalho de elaboração, interpretação e representação.  
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Observamos este trabalho ocorrer na história da família Soares (Lisboa, 

2005). Os membros relatavam os acontecimentos traumáticos ocorridos na 

história da família e, ao mesmo tempo, interpretavam as situações, recorrendo a 

algum recurso psíquico, como os mecanismos de defesa e à elaboração. As 

“lembranças ruins” eram revividas na ocasião do surgimento de doenças graves, 

como o câncer e os membros procuravam compreender o momento da doença e a 

elaborar as angústias e aflições com explicações culturais e religiosas. 

O segundo tipo de transmissão psíquica, o transgeracional, refere-se a um 

modo tanto estruturante, quanto defeituoso de transmissão, pois há o 

atravessamento de um conteúdo inconsciente, transmitido por gerações mais 

distantes. Este conteúdo remete às lacunas e aos vazios não elaborados pelas 

gerações atuais. Isso ocorre em consequência da falta de uma via de expressão, 

como a linguagem. Assim, o não-dito, as reticências e o silêncio acerca de um 

assunto de família tomam conta do espaço da elaboração, imobilizando os 

membros em suas capacidades de representação. Geralmente, o material 

traumático se encontra na ordem do recalcado e aparece nos sonhos sob as 

diversas mensagens codificadas (Freud, 1900; Kaës, 2004). 

Com base nestes pressupostos, este estudo destaca, mas não aprofunda a 

influência do trabalho da transmissão psíquica na condição do adoecimento 

somático na família pelo mecanismo da identificação e da repetição de conteúdos 

conflituosos entre gerações. Sustentamos a hipótese de que um conhecimento ou 

uma compreensão, passada de geração em geração, interfere na qualidade do 

funcionamento psíquico do grupo familiar e nas diversas formas de representação 

sobre as coisas e sobre os sujeitos. Podemos dizer que um legado pode 

compreender não só um mito ou um segredo como a maneira de o grupo 

compreender um acontecimento significativo, pois nesses acontecimentos podem 

ser observados materiais recalcados ou censurados pelo grupo.  

Desse modo, presume-se que a transmissão psíquica pode reforçar a 

história de violências na família, predispondo o grupo ao adoecimento. Do ponto 

de vista geracional, supomos que a doença seria o elo entre família e herança, 

funcionando como um palco onde os mitos e as fantasias sustentariam um 

material comprometido com traços de objetos adoecidos.  
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2.3  

Do Individual ao Familiar: fatores de risco psíquico para o 

adoecimento somático 

 
 
 

No processo de transmissão psíquica, observa-se que um legado 

traumático é considerado um fator desencadeante de doença no sujeito. A partir 

desse processo, elencar algumas atividades psíquicas do sujeito comprometedoras 

de saúde não é uma tarefa fácil, quiçá observar este processo na psicodinâmica 

familiar. A exemplo, se considerarmos dois mecanismos, a identificação e a 

introjeção geralmente presente na transmissão psíquica, veremos que os mesmos 

podem atuar tanto na constituição da subjetividade, como na passagem de traços 

de objetos doentes (Abraham; Torok, 1995). 

Pensamos que mecanismos psíquicos de defesa e outras atividades 

psíquicas como a fantasia, o sonho, o imaginário, a interpretação etc. podem atuar 

como fator de risco para as diversas formas de adoecimento a partir da maneira 

pela qual o sujeito as utiliza. A questão do risco se torna mais difícil ainda quando 

observamos essas atividades na clínica, devido ao contexto do trabalho de análise 

com sujeitos e com famílias. Além da dimensão de cada trabalho psíquico, 

determinar o momento exato em que um mecanismo ou atividade tenha operado 

para o desenvolvimento de doenças compreende uma missão quase impossível. 

Por outro lado, acreditamos que seja possível observar um mecanismo ou 

atividade que tenha colaborado para o desenvolvimento de doenças através das 

representações simbolizantes dos sujeitos sobre suas doenças (Déjours, 1989).   

Antes de prosseguir com a questão de fatores de risco psíquico, é preciso 

esclarecer como compreendemos risco psíquico. Na literatura, tivemos certa 

dificuldade de encontrar uma justificativa plausível para o conceito de risco 

psíquico que não estivesse fundamentado na Medicina, na Epidemiologia e na 

Genética. Segundo Almeida Filho (1989), o risco de adoecer tem sido interpretado 

como a possibilidade de predisposição de um sujeito a um determinado tipo de 

doença, conforme um conjunto de fatores epidemiológicos e genéticos e de acordo 

com padrões médicos de interpretação. O julgamento da doença pela Medicina 

ainda tem peso na opinião da população e entre os profissionais da saúde, pois a 

interpretação de fatores de predisposição de doenças está ligada a uma causalidade 
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biológica, colocando em segundo plano ainda o contexto social, cultural e 

psicológico. Acreditamos que não só esses contextos devem ser respeitados de 

maneira integralizada em um diagnóstico como os ambientes físico e o 

psicológico devem ser incluídos num roteiro de avaliação de doenças.   

O conceito de risco é passível de discussão, pois está associado à questão 

de probabilidade. Como a probabilidade é considerada uma maneira indefinida de 

predizer um acontecimento, Castiel (1994a) comenta que a precisão dos resultados 

de uma pesquisa deve ser considerada uma probabilidade de risco, pois o mesmo 

apresenta uma relação entre o possível e o previsível, e os resultados como fator 

modificável. Para ele, sempre encontraremos nos resultados de pesquisa sobre 

saúde e doença, dados que compreenderão risco à saúde. Isso nos levaria a pensar 

que, em casos de doenças, a complexidade de fatores de risco compreenderia a 

mais ampla variabilidade de elementos condicionantes e determinantes. Se 

posicionarmos esta afirmativa no universo familiar, veremos que variabilidade de 

elementos de risco no grupo abrangeria desde fatores empíricos até os temporais e 

espaciais da história e da dinâmica. Desse modo, com base na concepção de 

Almeida Filho (1989), consideramos que uma situação de risco psíquico na 

família consiste em um conjunto de situações que predispõem a um adoecimento, 

à medida que todo e qualquer evento na família seja compreendido como 

traumático. Assim, percebemos estreita ligação entre doença e história familiar, 

quando esta está associada às situações de crise, de catástrofes e de traumas 

intensos no grupo. Se analisarmos o contexto de qualquer enfermidade, 

observaremos acontecimentos significativos que a antecederam e que mobilizaram 

todo o grupo, favorecendo uma baixa ou um empobrecimento das atividades 

psíquicas de defesa.   

Outra questão acerca do risco está no período de tempo ao qual o sujeito é 

exposto. Almeida Filho (1989) define esta questão, relacionando a probabilidade 

de um sujeito desenvolver uma doença com o período de tempo exposto a fatores 

comprometedores de sua saúde. Se posicionarmos esta definição no universo 

familiar, observaremos que uma história de vida tumultuada e conflituosa, do 

ponto de vista relacional, serviria como apoio condicionante de elementos para o 

adoecimento (Lisboa, 2005; Mello Filho; Burd, 2004). Para que este 

condicionamento aconteça, postulamos que o processo de adoecimento pode 

ocorrer em virtude de um conjunto de condições psíquicas de risco existentes na 
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psicodinâmica familiar. Isso se deve ao fato de que, ao longo do tempo, a família 

perde a capacidade de operar suas defesas de maneira a protegê-la diante das 

demandas internas e externas. Os mecanismos de defesa começam a atuar como 

uma contradefesa, em virtude de uma baixa capacidade ou de um empobrecimento 

da relação afetiva e da comunicação estabelecida entre os membros.    

 Em nosso trabalho de pesquisa de mestrado (Lisboa, 2005), tivemos a 

oportunidade de compreender que certas representações de alguma doença 

levavam o grupo à re-atualizarem certos acontecimentos significativos, que 

tenham enfraquecido em um determinado momento as possibilidades de 

elaboração e de expressão de alguns membros da família. As formas do adoecer 

devem ser observadas, portanto, através de certas particularidades do 

funcionamento psíquico familiar. Existem certas atividades psíquicas que tanto 

operam como defesa quanto se apresentam como condição vulnerável, devido ao 

sentido paradoxal existente na função exercida por elas em determinado contexto 

entendido como traumático. O risco psíquico observado num funcionamento 

familiar está associado à história de vida e à herança psíquica que podem 

comprometer a saúde da família, fragilizando a constituição dos laços afetivos e as 

relações vinculares e objetais durante as fases do ciclo de vida.  

A fim de fundamentar a nossa idéia, a contribuição de Berlinck (1997) 

acrescenta que a insuficiência imunológica psíquica do sujeito e de um grupo 

representa o estado de desamparo e de fragilidade diante de situações patológicas 

e violentas oriundas do meio externo. A família deve sobreviver a todo e qualquer 

“ataque” proveniente não só de outros grupos, mas dos próprios membros entre si, 

ao se deparar com as mudanças internas exigidas pelo ciclo vital, das mudanças 

geográficas necessárias e dos altos e baixos financeiros possíveis de serem 

vivenciados. Esses “ataques”, nomeados pelo autor como fatores de risco 

antecessores ao estado de doença, expõem a família a uma baixa imunidade 

psicológica.  

Ao aprofundar o conceito de Berlinck, é necessário voltar a Freud, pois a 

insuficiência imunológica psíquica está relacionada ao estado de abandono e de 

desamparo do sujeito e do grupo diante dos ataques catastróficos, traumáticos, 

violentos e patológicos. De acordo com Freud em o “Mal estar na civilização” 

([1930]1969), o psiquismo do sujeito é configurado a partir de imagos 

internalizadas do meio familiar, principalmente das figuras parentais. Os 
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primeiros momentos da vida do sujeito no grupo são fundamentais para que o 

estado de desamparo, marcado desde o momento do nascimento, seja amparado e 

driblado com a evolução das relações afetivas internas da família. Há casos, 

porém, em que a evolução dessas relações se perde, e tanto o sujeito quanto o 

grupo ficam expostos a um imaginário ameaçador. Nessa situação, geralmente, 

eles se veem sem condições ou insuficientemente incapazes de proteger uns aos 

outros. Combater os ataques violentos ou patológicos do meio conduz os 

familiares à procura de recursos psíquicos, formando uma barreira protetora a fim 

de que a imunidade seja reforçada contra os fatores agressores. Por outro lado, 

embora a família lance mão de recursos psíquicos como os mecanismos de defesa, 

as atividades oníricas e o uso da linguagem, eles não isentam totalmente o grupo 

da influência de uma herança, muitas vezes, marcada por um velamento de 

situações violentas, de catástrofes, de perdas e de abandono, antes nunca 

expressados. Ao situarmos, por conseguinte, a evolução do adoecimento numa 

linha de tempo e em um determinado contexto da história da família, 

verificaremos que a própria enfermidade pode se tornar uma barreira de proteção 

contra as situações traumáticas anteriores.  

Atualmente, apesar de o conceito de risco ser muito explorado como 

recurso para prevenção de doenças, através do controle de fatores inerentes ao 

indivíduo e aos grupos, os modelos de risco nos estudos do processo de saúde e de 

doença são limitados ainda ao biológico devido a relevância dada pelas pesquisas 

epidemiológicas, como dissemos anteriormente. Devemos, por conseguinte, 

avançar nos estudos sobre a dimensão histórica determinante do processo de 

doença e sobre os fatores subjetivos envolvidos na relação do sujeito doente e o 

seu meio.  

Castiel (1994a) e Castiel et al (2010) afirmam que estas pesquisas 

desconsideram a dimensão histórica determinante desse processo e os fatores 

subjetivos envolvidos. Isso ocorreu à medida que a Epidemiologia incorporou as 

noções de risco, os grupos de risco e os fatores de risco, sem que as relações entre 

sujeito e seu meio, no caso a família, fossem enquadradas como possíveis 

colaboradoras de doenças. 

Esta tese permite, portanto, visualizar a doença como um ponto em uma 

teia de condicionantes subjetivos que se entrecruzam e que pertencem a um 

contexto cultural particular. Por isso, destacamos a história de vida da família 
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incluindo as suas fases de vida, como pontos nodais dessa teia. Nessa direção, o 

adoecimento poderá ser explicado por alguns fatores de riscos intersubjetivos e 

por algumas particularidades psíquicas do funcionamento do grupo ao viver a 

própria história e superar as próprias demandas.  

Nesse sentido, pensamos que a doença não compreende a falta de saúde, 

mas uma desarticulação do trabalho psíquico da família. Acreditamos num 

descompasso entre as respostas do ambiente familiar e dos sujeitos da família 

diante das demandas exigidas interna e externamente ao grupo. O trabalho 

psíquico do grupo, mais particularmente do pré-consciente familiar, fica 

comprometido e engessado. Algumas atividades psíquicas, principalmente certos 

mecanismos de defesa operam contra a defesa do grupo, principalmente a 

negação. Observamos um aumento de excitações psíquicas sem representação, 

acarretando um acúmulo das tensões psíquicas sem elaboração.    

Partindo de uma posição mais política e epidemiológica sobre o risco, 

Susser (1973) ressalta que as causas de doenças, visualizadas pelos cientistas 

médicos, são limitadas pelo conceito de doença postulados por eles, não sendo, 

desse modo, incluídos os aspectos psicológicos e as ações de prevenção. 

Hodiernamente, a Medicina, respaldada na concepção moderna da Epidemiologia, 

passa a prevenir as doenças combatendo os fatores de risco subjetivos a elas 

associados, mas de maneira restrita ao biológico, sem incluir os aspectos 

intersubjetivos ao trabalho de prevenção de risco de doenças.  

 Ao privilegiarmos a história familiar e alguns aspectos da psicodinâmica 

como fatores condicionantes de doenças nesta pesquisa, ressaltamos ao mesmo 

tempo duas concepções imprescindíveis à compreensão da origem do estado de 

doenças do ponto de vista psicológico. Segundo nossas hipóteses, a concepção 

ontológica e a dinâmica são fatores condicionantes de doenças, sabendo que a 

primeira está relacionada a uma herança psíquica individual e a segunda ao 

funcionamento psíquico familiar. O fato é que a doença está presente na história e 

nas relações vividas pelo homem e a sua condição de saúde somatopsíquica 

dependerá da harmonia e do equilíbrio vivenciados ao longo do tempo. Desse 

modo, diante de uma história conflituosa e de uma vida desequilibrada, a doença 

seria uma reação generalizada do sujeito, cujo objetivo é resgatar não só o bom 

funcionamento das relações da família, como o de transformar uma herança 

psíquica. Estas duas concepções têm, no entanto, um ponto em comum: encaram a 
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doença, ou melhor, a experiência de estar doente na família como uma maneira de 

lutar contra os elementos subjetivos e estranhos ao grupo. O grupo lança mão de 

recursos intersubjetivos, como alguns mecanismos de defesa, a censura, a 

linguagem, por exemplo, ao se confrontar com as ameaças de doença e de outros 

elementos precipitadores dela.  

Além dos fatores psicológicos de risco para o desencadeamento de 

doenças, outros fatores sociais e biológicos devem ser lembrados e fazem parte do  

cotidiano de muitas famílias. Segundo pesquisa da Universidade de Porto em 

Portugal, as causas ambientais, hábitos alimentares, qualidade de vida e 

predisposição genética representam fatores de risco, conforme referimo-nos 

inicialmente. As pesquisas de Paúl & Fonseca (2001) reforçam a idéia de que os 

fatores biológicos, quando não considerados, são grandes vilões da saúde e do 

bem-estar. Os autores referem esta situação à falta de exercícios físicos, de 

alimentação equilibrada, de lazer, de doenças não tratadas devidamente, da 

exposição aos produtos químicos tóxicos e da poluição. Eles mostram que, além 

dessas condições, os fatores sociais de risco compreendem o grau de solidão, o de 

pobreza e o de violência vivenciado pelos sujeitos ao longo do tempo, 

acrescentando ainda que os sujeitos adoecidos não somente podem representar um 

sintoma da família como podem apontar, antes de tudo, uma relação intersubjetiva 

fragilizada. A partir disso, reafirmamos a nossa postulação sobre o adoecimento 

como produto de um campo intersubjetivo familiar comprometido com conteúdos 

biológicos e ambientais que associados a um baixo potencial psíquico do grupo o 

impede de lidar com as diversas demandas advindas do meio interno e externo.  

 Dois importantes fatores, do ponto de vista psíquico, são enfatizados aqui 

como potenciais de risco e, ao mesmo tempo, de proteção para a família. 

Destacamos o mecanismo da identificação (Freud, [1912-13]1969, [1914]2004, 

[1917], [1921]1969) como relevante atividade psíquica presente na transmissão e 

na intersubjetividade familiares, que tanto pode servir como um recurso a favor da 

saúde subjetiva quanto pode fragilizar os membros, a partir do momento que 

algum dos membros se perca em meio aos traços doentios dos outros, 

internalizando mais traços doentes que aqueles toleráveis pela sua capacidade de 

sustentação, de elaboração e de configuração de sua própria subjetividade.  

Outro ponto de risco está nas dificuldades de elaboração da família para 

responder às demandas e aos acontecimentos significativos durante a trajetória de 
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vida. A elaboração tanto quanto a identificação circulam no pré-consciente da 

família e compreendem pontos na rede vincular para a constituição psíquica. Para 

que a elaboração aconteça, devem ser consideradas duas atividades psíquicas 

primárias, presentes constantemente na psique dos sujeitos do grupo. As 

atividades de associação e de dissociação podem ser pensadas como fatores de 

risco psíquico, uma vez que a função não cumprida por elas prejudica o objetivo 

final da operação de elaboração. Quem explica melhor esse processo anterior à 

elaboração é o psicanalista francês René Kaës (1997) que descreve o ato de 

associar o material psíquico ao grupo como uma combinação de elementos, cujo 

objetivo é diferenciá-los, transformá-los e organizá-los em vários outros 

conjuntos. A dissociação, por sua vez, refere-se ao ato de reduzir o material 

psíquico ao que ele chama de massa compacta e indiferenciada, aglomerando em 

várias formações compostas e heterogêneas aquilo que ficou à deriva do grupo e 

não pode ser elaborado. Estas atividades são produzidas sob o efeito da dinâmica 

pulsional e da clivagem psíquica respectivamente. Assim, a atividade de 

dissociação corresponderia a um fator de risco para o funcionamento psíquico 

familiar à medida que, em certas ocasiões, o grupo não conseguisse responder de 

maneira saudável às excitações internas e externas. 

É por esse caminho que reconhecemos a somatização como um processo e 

não como um estado. E reafirmamos o nosso credo na inexistência de um 

determinante ou condicionante único para a compreensão do processo de 

somatização.    

 

 

2.4   

A Psicossociossomática no Processo de Adoecimento: a construção 

de um novo campo de conhecimento 

 

 

    Antes de avançarmos na fundamentação desse novo campo de 

conhecimento, precisamos esclarecer o que denominamos de processo de 

adoecimento somático e de somatização. Diante do que já foi exposto e do ponto 

de vista psíquico, compreendemos que tanto o adoecimento como a somatização 

implicam um processo, cujos parâmetros de causalidade estão imbricados em 
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elementos determinantes e condicionantes, atrelados ao tempo de exposição do 

sujeito às situações de risco, à sua capacidade psíquica de enfrentá-las e ao que ele 

vivenciou em sua história familiar. Também vale ressaltar que diferenciamos as 

somatizações breves, de crise, das crônicas agudas e graves, no que diz respeito 

aos diagnósticos, tratamentos e cura, pois acreditamos que estejam de acordo com 

o tempo de exposição do sujeito às situações de risco, com a história de vida e 

com fatores intersubjetivos na sua relação familiar.   

Segundo a Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento de 

Üstün et al (1998), a somatização é compreendida como transtorno apresentado 

pelo sujeito através de diferentes e variadas queixas, sem que elas tenham 

comprovação clínica de sua origem. Lipowski (1988) inclui que a somatização é 

uma tendência do sujeito de comunicar e de vivenciar suas angústias, 

apresentando múltiplos sintomas apontados para o corpo sem também a 

comprovação clínica dos sintomas.  

Dada a complexidade de uma “queixa somática”, a avaliação do transtorno 

exige dos profissionais de saúde uma escuta para além da sua especialidade, onde 

possam exercer a integralidade de suas práticas. E ainda acreditamos que não 

exista uma única teoria para defini-la por completo. Com base em nossas 

observações clínicas e em algumas confusões geradas pela dúvida do diagnóstico 

entre hipocondria, conversão histérica e transtorno somatoforme, encontramos a 

falta de um consenso conceitual que aponte para novas classificações, e que não 

privilegie ora fatores psíquicos, ora biológicos e sociais (Coelho & Ávila, 2007). 

Acreditamos na importância da observação do funcionamento psíquico e da 

história de vida desses pacientes, durante o diagnóstico, com qualquer tipo de 

doença, pois acompanhados de diversos ou de um único sintoma, os sujeitos se 

apresentam não necessariamente com transtornos psicológicos graves, mas 

geralmente angustiados, ansiosos, e, em alguns casos, com tristeza e não 

depressão, demonstrando um sofrimento psíquico e uma resistência, às vezes, ao 

tratamento e ao uso de medicação.   

Embora a discussão acerca da somatização esteja avançada, o conceito 

ainda apresenta diferentes e controversas opiniões científicas e abordagens 

teóricas no que diz respeito à identificação, à compreensão e ao tratamento desses 

pacientes. Do ponto de vista psíquico, percebemos que os sintomas somáticos 

estão sempre associados a um transtorno psicológico. Mas será que todos os 
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sujeitos somatizantes possuem uma patologia psíquica? Ou estão eles associados a 

um funcionamento cultural, psíquico e intersubjetivo próprio e interligado?  

Diante desta complexidade e sem pretensão de chegar a algum único 

conceito, necessitamos recapitular o campo teórico da Psicossomática a fim de 

que seja justificada a introdução de uma abordagem psicossociossomática na 

tentativa de integrar as nossas perspectivas diagnósticas sobre os aspectos 

biopsicossociais da doença. Acreditamos que seria mais um passo a acrescentar na 

avaliação da somatização, mostrando o lugar da família nesse processo.   

O sujeito somatizante tem sido reconhecido através dos séculos e está 

presente em todos os continentes. As discussões em relação ao sujeito com 

múltiplas queixas, no entanto, mostram que a somatização compreende um 

conceito complexo, longe de ser esgotado. Para alguns autores, dentre eles Mello 

Filho (1992, 2002), Helman (2003), Rio Neves (1998) e Fortes & Baptista (2004) 

o conceito de somatização deve ser entendido a partir de fundamentações teóricas 

tecidas ao longo do tempo e de particularidades do sujeito e do contexto social e 

cultural no qual está inserido.  

Fortes & Baptista (2004) compreendem a somatização a partir dos 

aspectos culturais e do papel desempenhado pela família nas formas de 

subjetivação da expressão do sofrimento. A hipótese das autoras aponta este 

fenômeno como parte dos padrões de comunicação de determinados grupos 

sociais e não a um fenômeno psicológico e patológico únicos. A linguagem, a 

família e a cultura são elementos norteadores da somatização e por isso, do ponto 

de vista social, o ambiente familiar é o lugar de transmissão e de aprendizagem 

das formas de expressão do sofrimento, que fará diferença na função da 

somatização em cada sociedade. Além da família, a cultura exerce uma influência 

sobre as formas de subjetivação e, portanto, das formas de adoecimento. Assim, 

consideramos que a doença e a saúde do sujeito não pertencem somente à 

natureza, mas às possibilidades psicológicas e aos limites estabelecidos pela 

cultura. As perturbações do corpo serão sentidas e tratadas de acordo com as 

concepções dos diversos grupos sociais. 

De maneira mais didática, Mello Filho (1992, 2002) apresenta três fases 

teóricas evolutivas no decorrer da teorização sobre a somatização. A Psicanálise 

compreendeu o ponto de partida para muitos desdobramentos teóricos que 

sustentam algumas das fundamentações citadas até hoje. Na fase intermediária, 
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chamada pelo autor de modelo behaviorista, a contribuição da teoria cognitivo-

comportamental trouxe novas perspectivas em relação às ações de tratamento. A 

terceira fase é considerada mais relevante para os dias atuais aponta uma visão 

multidisciplinar das áreas do conhecimento na compreensão do conceito, 

valorizando o social, as relações e a interação entre os profissionais da área de 

saúde. A partir desta última perspectiva, atentamos que a nossa pesquisa abrange 

um amplo espectro sobre o processo de adoecimento, incluindo a relação do 

adoecer com o grupo familiar. Recorremos à abordagem psicossociossomática por 

contemplarmos como um campo de conhecimento possível para o entendimento 

das interações entre adoecimento somático e família, respeitando os aspectos 

psíquicos, sociais e culturais presentes neste grupo.    

De acordo com as diferentes concepções de somatização ao longo dos 

séculos, esta teve quatro considerações psicológicas, sendo a última a mais 

referida pela comunidade científica nos dias atuais (Lipowski, 1988). A partir de 

revisões da literatura, como as de Cerchiari (2000) e Mello Filho (2002), percebe-

se um crescente favorecimento das questões psicológicas no processo de avaliação 

dos sujeitos somatizantes sem que, no entanto, os estudos redirecionem o 

tratamento dos indivíduos, incluindo os seus aspectos culturais e sociais.    

Sabe-se que, desde a Grécia antiga, a doença era percebida como algo 

subjetivo, relacionado à alma, às idéias e aos desejos. No século XVII, a 

somatização foi comparada a uma conversão e era vista como um mal histérico, 

um distúrbio ou uma inconsistência da mente em relação ao corpo. Mais adiante, 

no século XVIII, ela passou a ser diferenciada da histeria, da hipocondria e da 

melancolia, sendo considerada como uma “reação visceral” diante da mais 

angustiante experiência humana (Lipowski, 1988). No século XIX, em 1818 mais 

precisamente, a palavra psicossomática e a expressão somatopsíquica foram 

citadas por Heinroth pela primeira vez. Mais ao final desse período, Freud 

([1888], [1892]1997, [1893]) e Breuer & Freud ([1893]1969), mesmo não tendo 

citado a palavra psicossomática, contribuíram com conceitos sobre o 

funcionamento psíquico que serviram de base para a compreensão de pacientes 

com sintomas somáticos, como vômitos, enjoos, paralisias, diarreia etc. Eles 

acreditavam que a enfermidade dos pacientes estava associada a um sofrimento 

psíquico, revelando a mais verdadeira manifestação inadequada da inibição, da 

sedução, do desejo e da punição em detrimento de algum conflito ou trauma não 
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elaborado. As ideias desses autores sobre a conversão de conflitos psíquicos no 

corpo representam um marco aos estudos da conexão entre o biológico e o 

psicológico da doença, consagrando o conceito de Freud de complacência 

somática como um dos mais estudados no início do século XX (Freud, 

[1892]1997). 

Freud ([1893], [1896]1969) apontou os primeiros processos psíquicos 

envolvidos no adoecimento, como os mecanismos de defesa, o trabalho da 

fantasia e os elementos existentes no campo intrapsíquico A contribuição do 

mesmo autor para a somatização é interpretada a partir da organização libidinal do 

sujeito, cujo limite ultrapassa as fronteiras do corpo. Essa ideia pode ser 

observada desde o artigo Projeto para uma Psicologia científica de 1895 até em o 

Eu e o Isso de 1923. Estes e outros artigos se tornaram precursores das 

fundamentações teóricas de Pierre Marty e de Joyce McDougall da escola 

Psicossomática Psicanalítica de Paris sobre o funcionamento psíquico.  

Com base nos postulados freudianos, as pesquisas do francês Pierre Marty 

(1980, 1983, 1988, 1998), passaram a apontar a dualidade orgânico/psíquico e a 

continuidade evolutiva, progressiva e funcional nas somatizações. Os conceitos de 

mentalização, pensamento operatório, angústia difusa, depressão essencial, 

desorganização progressiva evolutiva e desinvestimento libidinal gradativo 

compõem os principais fundamentos nas investigações psicossomáticas e são 

observados pela dinâmica intrapsíquica do sujeito. Outra psicanalista freudiana, 

McDougall (2000) compreende a doença somática grave como uma 

impossibilidade da mente em processar os conflitos psíquicos, produzindo uma 

regressão em que o indivíduo recai na indiferenciação somatopsíquica do bebê. A 

somatização é uma condição que remete o sujeito a um estado anterior ao Édipo, à 

expressão pré-verbal existente na relação entre mãe/cuidador e bebê. Os estudos 

da psicossomática dessa escola permitiram compreender o lugar do corpo na 

clínica e as dimensões da dinâmica psíquica do sujeito somatizante.  

No outro lado do mundo, para Franz Alexander da escola americana de 

psicossomática, a contribuição freudiana sobre histeria conversiva permitiu que 

ele diferenciasse a doença em si do sintoma conversivo. Segundo Alexander 

(1989), enquanto o sintoma conversivo é uma expressão simbólica de um 

conteúdo psicológico, emocionalmente definido, para expressar e aliviar tensões 

emocionais; na neurose vegetativa o adoecimento é a resposta fisiológica dos 
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órgãos vegetativos a estados psicológicos constantes ou não. O autor cria a noção 

de “neurose orgânica”, abrangendo todos os distúrbios funcionais dos órgãos 

vegetativos causados por impulsos nervosos e originados por processos 

emocionais como a ansiedade e o estresse. 

De fato, percebemos nessas escolas psicossomáticas diferenças 

significativas sobre a causalidade do fenômeno. Mesmo assim, os autores 

procuram um fundamento psicológico, emocional e subjetivo para justificar a 

somatização. A diferença é que Alexander enfatiza a relação entre o emocional e a 

função dos órgãos, especificando que os distúrbios das funções vegetativas podem 

estar ligados a certos processos psicodinâmicos específicos e não aos aspectos da 

personalidade, como descritas por Dunbar na década de 50. Embora estas 

pesquisas de perfis de personalidade tenham sido criticadas por Alexander, elas 

são referidas até hoje pelo meio médico e acadêmico. Já Marty (1988) relaciona a 

somatização a certo tipo de funcionamento mental com baixo investimento 

libidinal, sem escolha de órgão. Esta visão mostra que o sujeito somatizante 

possui uma combinação própria de atividades psíquicas que coloca em xeque a 

capacidade do indivíduo em equilibrar as excitações intrapsíquicas e externas. 

Esta abordagem considera a qualidade do funcionamento do pré-consciente e a 

lógica do inconsciente do sujeito no processo de adoecimento, porém se limita à 

análise individual não observando a influência da intersubjetivação no 

desenvolvimento de doenças nas famílias.    

Diante destes pressupostos e com base em nossos trabalhos de pesquisa e 

em observações clínicas, podemos dizer que somatização ou adoecimento 

somático ou doença circunscreve áreas específicas do conhecimento, visando uma 

ampliação do método de avaliação e do tratamento dos sujeitos. Não 

diferenciamos as doenças das somatizações, pois acreditamos que todas as 

doenças possuem um componente psicológico que não está necessariamente na 

origem da doença, mas envolvido também em momentos que antecedem ao 

adoecimento e que se estendem durante o seu desenvolvimento.  Assim, do ponto 

de vista do funcionamento intersubjetivo, postulamos que, em determinadas 

circunstâncias, ao longo da história de uma família, por exemplo, os sujeitos 

podem vir a sofrer algum impacto em consequência de um acontecimento 

significativo que pode contribuir para uma descontínua, evolutiva e progressiva 

desarticulação de suas capacidades de subjetivação e de representação. No 
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ambiente familiar, isso pode ser especulado à medida que os membros do grupo se 

encontrem desarticulados com os meios e as maneiras de expressão do sofrimento 

e da angústia. A incapacidade momentânea ou contínua de representação e a 

maneira com que o indivíduo lida com situações traumáticas ou estressantes 

podem fazer diferença nas diversas maneiras de adoecer. E a doença em si se 

torna a expressão ou o produto final de um sujeito que se expõe, constantemente, 

às situações de risco, e representaria um ponto cego diante das excitações 

psíquicas familiares sem representação. As situações de risco compreenderiam o 

contexto cultural e todo o percurso histórico geracional do grupo. 

Como citamos, inicialmente, as quatro concepções sobre somatização ao 

longo do tempo regem diferentes formas de compreensão do adoecer e do sujeito 

doente. Do século XX até os dias atuais, a quarta e atual concepção de 

somatização aguça ainda mais a perspectiva subjetiva no processo diagnóstico, 

pois de acordo com Lipowski (1988) a somatização é uma tendência do sujeito de 

comunicar e de vivenciar suas angústias, apresentando múltiplos sintomas 

apontados para o corpo sem que haja, a princípio, comprovação clínica desses 

sintomas. Assim, diríamos que a somatização não compreende a doença em si e, 

sim, a manifestação de um processo que abrange vários espectros circundantes da 

esfera biopsicossocial do sujeito. Além de comunicar sofrimento emocional, essa 

manifestação exige uma reflexão acerca dos tipos de somatizantes e de seus 

fatores de predisposição. Assim, embora Lipowski e outros autores afirmem que a 

somatização é um conjunto de queixas sem comprovação clínica, acreditamos que 

somatização pode ferir o corpo e potencializar as doenças já existentes.  

É nessa esfera que a Psicossociossomática se põe, de maneira 

multidisciplinar, ao alcance de certos fenômenos físicos, psicológicos, sociais e 

culturais que compõem o contexto do sofrimento do sujeito (Helman, 2003). 

Apesar de as teorias psicossomáticas terem uma perspectiva monísta ou 

multicausal, fisiológica ou psicológica, sistêmica ou analítica, elas são 

insuficientes quando vistas isoladamente.  

Atentamos para a ideia de que a Psicossociossomática do processo de 

adoecimento permite observar a somatização a partir de um contexto cultural em 

meio aos aspectos intrapsíquicos e intersubjetivos do sujeito. Além da relação 

entre o intrapsíquico, o intersubjetivo e a cultura, a somatização é um processo 

atrelado também à convivência e ao relacionamento do sujeito com a família 
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durante uma boa parte de sua vida. Assim, entendemos que a saúde e a doença 

estariam amalgamadas ao relacionamento intersubjetivo construído ao longo dos 

anos. Partimos do princípio de que, em cada família, há formas diferentes de 

adoecer e diferentes doenças associadas às vicissitudes do ciclo de vida, da 

história familiar, da herança psíquica, do ambiente físico e psicológico, da 

linguagem e das formas de expressão da cultura. Além desses pontos, enfatizamos 

que o endereçamento ao outro diante das circunstâncias vividas como traumáticas 

na história de vida pode corresponder a uma relação particular de cada membro 

com a saúde.  

Nossa ideia se encontra respaldada em Déjours (1989), quando ele ressalta 

que o sentido da somatização se dá na atenção dada à escuta, à análise e à 

transferência entre o sujeito e o profissional. Desse modo, a investigação da 

condição somática estará mais próxima da verdade do sujeito quando este permite 

confrontar a sua realidade psíquica com a realidade dos fatos com o outro. Ainda 

Déjours (1998) adverte que o encontro do sujeito com o outro é perigoso, pois 

encontrar o outro verdadeiramente é expor todos a uma situação de amor ou 

desamor, em que a falha deste encontro pode contribuir para os acidentes 

psicopatológicos e somáticos. Para o autor, tudo é, portanto, a surpresa do 

momento com o outro que irá apontar novos rumos para a saúde do sujeito.  

Na verdade, embora ainda estejamos longe de romper com o paradigma 

mente-corpo na conceituação de somatização, o sentido dado a ela deve também 

abarcar a escuta dos desejos, das demandas e das transformações intersubjetivas. 

Isto quer dizer que o interjogo dos relacionamentos familiares pode revelar 

movimentos de destruição, de violência como de transformação e de adaptação. 

Todo esse movimento incide na construção da saúde e da doença de sujeitos do 

grupo.   
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3 

A Família  

 

 

 Família compreende um tema sempre em estudo por apresentar constantes 

movimentos e transformações em sua dinâmica e história. Este grupo contém em 

si a origem e a história do sujeito que incidirão, em parte, em sua subjetividade e 

nas escolhas realizadas por ele ao longo da vida. Não tão diferente das concepções 

observadas através da história, a constituição familiar da atualidade se baseia na 

relação afetiva, cujo amor ou maneiras de amar regem a essência do “estar junto”, 

transpondo a supremacia da consanguinidade e das uniões por conveniência 

cultural ou social. Assim, de acordo com nosso propósito, pretendemos dizer que 

a condição de saúde e de adoecimento de uma família independente dos novos 

arranjos familiares contemporâneos e da presença de um ou mais de um membro 

com transtornos psicopatológicos. 

 Ao longo da vida de uma família, os membros se tornam agentes de 

transformação de seu próprio enredo. As bagagens emocionais, religiosas, 

econômicas e culturais são transmitidas de geração em geração e passam por 

transformações, a partir da capacidade do sujeito e do grupo familiar de 

movimentá-las. A história de cada família tem-nos mostrado que sua dinâmica 

sempre se apresenta com altos e baixos, perdas e ganhos, regulados por 

acontecimentos significativos e mudanças, ocorridos principalmente nas fases de 

transição interna. 

 As representações de saúde e de doença acompanham essa trajetória, em 

conformidade com o tipo de relação entre os membros. E ainda, as concepções de 

saúde sofrem influência da bagagem recebida por gerações anteriores. As famílias 

carregam consigo as novas formas de saúde e de adoecimento, sem que estas 

estejam necessariamente atreladas aos novos arranjos. Do ponto de vista psíquico, 

acreditamos que a família saudável ou doente está em comunhão com a sua 

capacidade de adaptação e de transformação diante das demandas internas e 

externas ao grupo.  
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A formação de uma família parte, inicialmente, da união de duas pessoas, 

que realizam a difícil tarefa de diferenciar e conjugar, ao mesmo tempo, o que é 

“meu no passado”, o que é “nosso no presente” e “o que é o nosso futuro”. As 

famílias que optam por terem filhos registram a continuidade e a sucessão da 

linhagem de seus ancestrais, assegurando a herança psicológica, cultural e 

biológica aos seus sucessores. No decorrer de outras fases do grupo, o individuo 

continua influenciado pela herança e, ao mesmo tempo, capacitado a transformá-

la.  

 Diferentemente dos arranjos familiares no mundo antigo e moderno, as 

imagens da família na atualidade refletem a transição entre a tradição e a 

contemporaneidade, pelas quais a saúde e a doença ganham diversos sentidos e 

representações precedidos de um conjunto de situações significativas ocorridas na 

própria trajetória do grupo. A família pós-moderna apresenta-se em constantes 

movimentos tensionais, que afetam não só o equilíbrio do sujeito como a 

convivência de todos (Duarte, 1995). Nem sempre as formas encontradas pela 

família ajudam a canalizar as tensões que acabam afetando o seu cotidiano, 

refletindo não só no corpo de algum membro, mas também projetando no 

ambiente físico da casa e nas outras relações sociais.    

 Até o século XVII, antes visto como público e caracterizado por ligações 

promíscuas e sem sentimentos, o ambiente familiar conquista a privacidade e 

demarca o território, a casa. Nesta época, a família passa a cuidar da criança, sai 

do domínio da indivisão das linhagens - a endogamia - e abre as portas para o 

intercâmbio exogâmico (Airès, 2006; Costa, 2004).  

A família contemporânea conquista novas formas de relacionamento e 

apresenta uma comunicação cada vez mais paradoxal em seus arranjos. A livre 

escolha amorosa, as diferentes maneiras de concepção de um filho e a capacidade 

de provimento dos pais configuram as novas relações familiares que incidem 

sobre a condição de saúde dos membros.  

 Acreditamos que o ambiente familiar é lugar do advento da história do 

sujeito e berço da construção de sentidos de saúde e de doença. É através das 

demandas trazidas pela própria família que o sujeito renasce e se transforma em 

meio a sua relação também com o meio externo.  

É pela dinâmica familiar que as vicissitudes da saúde e os imperativos da 

doença acontecem. A doença, muitas vezes, é vista como sintoma do grupo, mas 
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acreditamos que ela faz parte das vicissitudes da família. Algumas doenças ou 

formas de adoecer possuem sentidos variados, denunciando um ambiente 

descompensado, cujas relações fogem aos padrões de configuração de 

subjetividades. Apresentamos os atos violentos e os comportamentos perversos 

como grandes vilões, presentes no cotidiano das relações da família 

contemporânea.    

 A família se renova sempre e permanece lugar de berço, por excelência, da 

subjetividade humana. Dentre as inúmeras demandas circunscritas em seu 

universo relacional, destacamos as situações de impasse, frente ao novo, e a 

violência, considerando-as como fatores de risco de adoecimento.     

Como dissemos no capítulo anterior, a saúde e a doença de uma família 

estão articuladas não só com fatores determinantes, mas com fatores 

influenciadores ou condicionantes. Estes últimos fatores estão interligados e 

aparecem na transmissão de uma história e na movimentação psicodinâmica, 

principalmente. Veremos, por conseguinte, que a história, o ambiente, o ciclo de 

vida e alguns fatores desestruturantes compõem um quadro representativo das 

possibilidades de saúde e de adoecimento do grupo.    

 

 

3.1 

A História Social da Família e sua Relação com a Saúde 

 

 

O escopo desta tese está voltado para os aspectos psicodinâmicos da 

história geracional que incidem sobre o processo de adoecimento no grupo. 

Julgamos ser necessário um retorno aos conceitos de família ao longo do tempo a 

fim de que possamos sustentar a vinculação destas concepções com a saúde.  

Dada a importância biopsicossocial para o desenvolvimento do sujeito, 

principalmente para a criança, o grupo familiar passou a valorizar as relações e as 

etapas do ciclo como condições estruturantes e de transformação na vida dos 

membros. 

Dentre os fatos da história de famílias na sociedade brasileira, 

encontramos na sociedade mineira, particularmente, algumas singularidades 

relevantes que se repetem desde o período da colonização do Brasil. Minas Gerais 
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foi palco de inúmeros acontecimentos políticos, movimentos e transformações 

culturais e algumas famílias deste estado significam até hoje, uma referência de 

tradição e de cultura para o país. Acreditamos que, através da história de famílias 

de um determinado estado, se obtém parte da dimensão do estado de saúde e de 

doenças de uma sociedade. A questão apresentada se refere à relação entre os 

pensamentos de saúde e de doença e os movimentos culturais, sempre em 

transformação. 

Ao recaptularmos a história da família, notamos, juntamente com 

Mesquita (1983; 2002) e Costa (2004) que a formação da família brasileira foi 

equivocadamente compreendida a partir da composição por burgueses e patriarcas 

nobres. Em consequência disso, pouco foi estudado sobre as outras famílias como 

as indígenas, as rurais e as estrangeiras. Na história da sociedade brasileira, a 

família se constituiu em meio à diversidade de segmentos e não por um número 

grande de membros, como os padrões europeus. Este fato nos leva a considerar o 

contexto e a origem de cada família como únicos, independentes de um contexto 

social maior. Sendo assim, pensamos que o processo de adoecimento na família, 

primeiramente, tem como fator coadjuvante a diversidade cultural do ambiente. 

As particularidades de cada história cultural revelam elementos extremamente 

influenciadores nos arranjos conjugais e na dinâmica intersubjetiva geracional do 

grupo.    

O contexto cultural de uma família deve ser respeitado numa investigação 

clínica de pesquisa por representar o meio pelo qual a família constrói novos 

significados diante das mudanças exigidas de tal maneira pelas fases internas e 

demandas externas. Por isso, consideramos que uma família é marcada por uma 

história cultural singular, composta por sujeitos com histórias subjetivas que 

irrompem esta cultura a fim de transformá-la. Neste sentido, as características 

familiares fazem de cada grupo um lugar, onde as relações intersubjetivas são 

compostas por um estilo próprio de “estar junto”.    

Em nosso artigo sobre transmissão geracional da cultura na família mineira 

(Lisboa et al, 2007), as ideias de casamento, sexo, religião, afeto, saúde e doença 

representam um modo de cultura passado de geração a geração, cuja finalidade é 

garantir a tradição, mesmo que encontremos, no cenário mundial, esta garantia 

ameaçada por arranjos, costumes e tipos de relação cada vez mais diversificados. 

Pensamos que a maior das transformações da família ocorre em seu interior, à 
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medida que reagem a todas essas ideias e convocam os seus membros a 

participarem.  

Na história da família, a convivência entre os membros passou de distante 

e formal a uma relação mais próxima e afetiva, ao considerar a criança como 

membro do grupo. À medida que as crianças foram sendo reconhecidas e tratadas 

de maneira diferente do adulto, houve maior aproximação afetiva na relação de 

intimidade entre pais e filhos (Airès, 2006). Supomos que, a partir daí, o sentido 

de congregação entre os membros permitiu que a história do grupo pudesse ser 

recontada e transmitida, e os herdeiros puderam, de certo modo, participar do elo 

geracional, apropriando-se, reconstruindo e até transformando a sua própria 

condição de saúde. A inclusão da criança como sujeito afetivo, portanto, fez 

diferença na saúde do grupo.   

Antes de considerar a criança na família, situações anteriores 

circunscrevem o estado de saúde do grupo. Vemos que o casamento revela-se 

como importante fator de influência na saúde uma vez que novos conhecimentos 

são tecidos através dele. Desse modo, o casamento compreende uma intersecção 

entre duas histórias geracionais de saúde e de doença que incide sobre a 

subjetividade dos sucessores do casal.   

Entre o período pré-moderno e as primeiras décadas do século XX, o 

casamento implicava uma escolha mais “cultural”, quando parentes e a própria 

sociedade interferiam na união, determinando acordos conjugais em virtude de um 

arranjo financeiro próspero e da manutenção de costumes e tradições (Mesquita, 

1983). Com base em nossos estudos de mestrado (Lisboa, 2005) e trabalho de 

pesquisa (Lisboa et al, 2007) ainda encontramos casamentos nestes moldes, que 

acontecem de acordo com as decisões do patriarca, em vista de dar direção à 

sexualidade despertada nos filhos. A partir desses pensamentos, acreditamos que 

boa parte da saúde dos filhos está vinculada aos moldes de saúde e de doença da 

história da sexualidade de seus pais. 

Depois do casamento, outro tópico interessante na história da família diz 

respeito ao valor sentimental na relação entre seus membros. Conforme Airès 

(2006), até o século XVII, a família europeia era vista como uma realidade mais 

moral e social que sentimental, além de compreender um lugar onde as crianças 

eram tratadas como adultas, cuja aprendizagem se igualava aos modelos dados aos 

sujeitos mais velhos. Os laços afetivos eram ignorados e ocupados por funções 
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sociais no ambiente interno e externo ao grupo. Um exemplo disso ocorria, 

comumente, com o encaminhamento de crianças para outras famílias, a fim de que 

aprendessem um ofício e conhecessem outro ambiente, estrangeiro ao seu. Nessa 

época, a distância física e afetiva retratava a situação familiar. O silêncio dos 

sentimentos imperava no ambiente, mesmo diante de movimentos que exigissem a 

expressão de afetos. As preocupações se limitavam ao espaço da casa, à vida na 

casa e à administração da casa. Os acontecimentos cotidianos do lar eram levados 

muito a sério, embora não houvesse um envolvimento emocional maior de todos 

os membros, principalmente da figura paterna. Por outro lado, a família brasileira 

do período colonial compunha outro cenário. Para Costa (2004), a elite da família 

brasileira ganhou prioridade do estado no tratamento da saúde. A importância 

dada às famílias caminhava de acordo com a sua condição social e com o 

cotidiano. Cabiam às famílias dos escravos, ciganos, etc. a submissão ou a 

execração de seus direitos e de seus costumes no tratamento de doenças. A saúde 

da família manteve-se vinculada a uma ordem social maior. 

A transição para a modernidade provocou na família algumas mudanças 

significativas em relação à expressão de sentimento, do respeito às crianças, da 

privacidade do domicílio e da preocupação com a saúde e educação. Alguns 

autores apontam que a família passa ainda por transformações (Féres-Carneiro, 

2004; Mesquita, 2002), mas foi a redução do número de membros e a crescente 

relação de intimidade que significaram os dois grandes marcos ocorridos durante 

essa transição (Duarte, 1995). Vale ressaltar que a família brasileira, 

diferentemente do que é colocado por Duarte, não se caracterizava por uma 

família extensa e patriarcal. A partir da década de 70, uma revisão da literatura 

apontou que no Brasil colonial e da república habitavam famílias burguesas, 

nobres, estrangeiras, indígenas, escravas e as miscigenadas e o marco de transição 

dos períodos se deu com essa diversidade cultural.  

 Voltando ao século XVII, outro marco ocorrido na história da família na 

Europa se deu com a atenção aos aspectos de higiene e de condutas no tratamento 

de doenças (Airès, 2006). Nessa época, existia uma realidade um tanto quanto 

diferente no Brasil. O país sofria com o abandono de Portugal em relação aos 

aspectos urbanos, econômicos e, principalmente, os de saúde. Segundo Costa 

(2004), somente no século XIX a saúde no Brasil pôde ser vista pela Medicina de 

maneira mais independente das normas do império português. Com novas 
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perspectivas na atenção à saúde, a família pôde se organizar melhor e rever o seu 

tratamento em relação à gestação e nascimento de crianças, cuidados com os 

adolescentes, adultos e idosos. Isso representou um avanço na preocupação com a 

saúde, pois através das técnicas de higiene e da questão da salubridade as pessoas 

do meio urbano foram incorporadas ao saber médico. Porém, as famílias do meio 

rural ficaram de fora neste movimento, representando uma estagnação nos 

diagnósticos e tratamentos de novas doenças. Tempos depois, a Medicina 

doméstica ganhou força nos dois meios, graças ao movimento higienista 

brasileiro, cujo objetivo passou a ser de cuidados com a saúde física e moral das 

famílias. A partir desse movimento, as famílias puderam se reorganizar em 

relação aos cuidados com a saúde dos membros e ganhou mais orientação na 

atenção às crianças e aos adolescentes. O próprio autor admite, entretanto, que as 

famílias passaram a delegar mais ao médico todo o conhecimento de sua saúde, 

subestimando o próprio conhecimento adquirido através da cultura dos 

antepassados e, assim, estagnando a sua transmissão.     

Se olharmos por aquele ângulo da história, veremos que a atenção à saúde 

dos membros confluía com as mudanças na organização familiar, tal como ocorria 

com a família europeia do século XVII. E ainda, observamos que certas 

particularidades de famílias de hoje reforçam essa concepção. O caso estudado em 

nossa dissertação de mestrado em 2005 mostrou uma típica família mineira que 

manteve, através das gerações, uma cultura própria de lidar com a saúde e doença. 

A família era oriunda do meio rural e manteve até as décadas de 50 e 60 grande 

número de membros. As representações acerca da saúde e da doença se baseavam 

em crendices e maneiras populares de cuidados e de preparo de remédios. Como o 

acesso ao serviço de saúde era precário até a década de 60 do século passado, a 

família cuidava de seus membros doentes em casa com ervas, emplastos, 

alimentação reforçada e rituais místicos. Eles associavam a saúde com questões 

climáticas e estações do ano. Também era comum, a família acreditar que a 

doença era um desígnio de Deus ou acontecia em virtude de algum pecado 

cometido: uma separação, traição ou festividade.    

É notório que momentos marcantes da história da sociedade trazem 

consequências para a vida das famílias e para as suas condições de saúde e de 

doença. Por isso, outro ponto a acrescentar na relação entre história social da 

família e saúde diz respeito à mudança ocorrida com a revolução industrial no 
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final do século XVIII. Neste período, a família passou por uma nova organização 

que levou alguns de seus membros ao trabalho externo, com a saída de casa 

durante o dia. Apesar de representar um grande movimento para a economia 

interna do grupo, a exaustiva jornada e as condições, muitas vezes, insalubre do 

ambiente de trabalho, trouxeram outros problemas de saúde. Novas doenças 

surgiram, o que para Muraro (1983) mostrou um sofrimento maior, 

principalmente, para as mulheres. Isso porque elas ficaram mais angustiadas e 

insatisfeitas por dividirem o seu tempo entre trabalho, casa, marido e filhos. A 

mesma autora compara que, antes da revolução industrial, a mulher era mais 

saudável por ficar em casa, cuidando dos filhos sem precisar sair para competir 

com funções masculinas nos ambientes de trabalho.  

De fato, para as autoras Carter et al (1995), os cuidados informais com a 

saúde eram exercidos pelas mulheres, pois cuidavam dos filhos, maridos e pais.  

Contudo, pensamos que esta posição coloca a mulher/mãe como única 

responsável pelos cuidados da saúde dos sujeitos e do ambiente. No que diz 

respeito ao homem, os valores da cultura reservam a ele o direito de permanecer 

calado diante de sua saúde. Se pensarmos bem, a questão do gênero delimita 

algumas condições de saúde e de doença em meio às vicissitudes do biológico e 

do ambiente. Diante disso, podemos visualizar certas dificuldades internas 

encontradas por todos os membros ao se depararem com as mudanças exigidas 

pelas etapas da vida.    

De acordo com estas postulações, entendemos que entre a resistência às 

mudanças e a segurança da tradição, a saúde da família pode ficar comprometida 

em virtude da falta ou inadequação de recursos internos no enfrentamento de 

acontecimentos no decorrer da própria história. Dito de outro modo, tudo 

dependerá da maneira de o sujeito também interpretar e de agir diante da própria 

história.  

De outra maneira, a resistência às mudanças de algumas famílias 

compreende uma garantia para a manutenção da condição estruturante do grupo. 

A questão, porém, abrange a dificuldade que foge do controle do grupo, no 

enfrentamento de novos desafios, independente de qualquer época, variados 

arranjos nucleares e condições socioeconômicas e culturais.  

As famílias têm e sempre terão momentos inovadores ou frágeis diante do 

inesperado, do assustador e do diferente. A doença é uma bagagem inerente a 
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todos, que dá novos rumos a história daqueles envolvidos por ela. Esta condição 

expõe os membros às situações adversas e pode aparecer em diversos momentos 

da vida do grupo, afetando os períodos de passagem e de transformação. É assim 

que também podemos pensar como a doença pode afetar o ciclo vital da família.  

 

 

3.2  

As Fases de Vida da Família: transições, aquisições e impasses1 

 

  

 Partimos do pressuposto de que a família compreende um tipo de grupo 

social, com uma organização psíquica própria movimentando-se através do tempo. 

No mesmo compasso das demandas biológicas e sociais, caminham os aspectos 

emocionais e psicológicos de acordo com as suas fases. Uma questão adjacente 

desta tese compreende a investigação da capacidade da família de atender e de 

responder às demandas subjetivas de seus membros durante os momentos de sua 

trajetória.  

As fases do ciclo familiar são nomeadas de maneiras diferentes por alguns 

autores como Cerveny et al (1997) e Carter et al (1995), mas suas concepções 

confluem para um mesmo entendimento, sendo utilizado por estudos e pesquisas 

da área. De acordo com as concepções de Cerveny et al (1997), Cerveny & 

Berthoud (2010), Cerveny (2007) e Féres-Carneiro (1999b, 2003, 2005, 2007, 

2009), a família passa por momentos de aquisição, de mudança, de 

amadurecimento e de transformação. Reconhecemos que a história de uma família 

acontece em meio às etapas biológicas, às mudanças culturais e psicológicas.  Elas 

se prolongam por toda a vida do grupo, culminando na fase posterior ou na 

chamada fase do envelhecimento.  

Os momentos internos da família exigem, a cada situação, um 

redirecionamento da bagagem adquirida pelo sujeito e pelos seus progenitores, 

ainda que isso promova um embate intergeracional. Isso se deve ao fato de que as 

fases ou ciclos de vida da família geram impasse entre repetir e elaborar esse 

legado. Essa movimentação entre os membros ocorre de acordo com as maneiras 

                                                           
1
 Faço referência aos pressupostos de Cerveny et al acerca de suas compreensões das fases do ciclo de vida, acrescentando 

a questão do impasse gerado pelas fases de transição da família.  
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de agir, de pensar e de dizer sobre as mais adversas circunstâncias. A questão é 

como realizam esses movimentos a partir de seus recursos psíquicos? E ainda, 

podemos considerar que parte dessa movimentação teria relação com as diversas 

maneiras de adoecer e de ter saúde no grupo? 

 Em todo o percurso de sua história, o grupo é permeado por circunstâncias 

significativas, colocando os membros em constante e, simultaneamente, estado de 

atenção, satisfação, tensão e ansiedade. Os recursos psicológicos para o 

enfrentamento e adaptação das demandas externas fazem grande diferença na 

saúde de todos os membros. Carter e al (1995) acreditam que os eventos que 

circunscrevem cada ciclo de vida do grupo possuem um efeito continuado e agem 

por um grande período de tempo sobre o desenvolvimento de todos os membros.  

Nessa direção, sustentamos a ideia de que a capacidade e os recursos utilizados 

pela família nos períodos de aquisições e de transformações se apóiam na sua 

capacidade de holding (Winnicott, 1993). Acreditamos na existência continuada 

de um holding familiar, na forma de um continente de apoio psíquico, cuja função 

de proteção e de contenção, a cada vinculação conjugal, é renovada pelas fases de 

vida. 

 Em todos os momentos de transição da família, observamos que os sujeitos 

se encontram em constante impasse frente ao novo, mais precisamente daquilo 

que é exigido pela expressão de sentimentos e de afetos. Uma das grandes 

dificuldades do grupo para enfrentar os movimentos de transição e de 

transformação está no embate cultural e psicológico intergeracional, dada às 

diferentes ideias e concepções advindas do meio externo e das novas formas de 

subjetivação apresentadas pelos próprios membros. Desse modo, notamos que 

tanto Geertz (1989) como Lèvi-Strauss (1982) e Ruiz Correa (2000a) apontam o 

lugar da cultura como processo de transmissão de conhecimentos, uma questão de 

base também das relações familiares, cujo material cultural constitui um norteador 

das diferentes maneiras de compreensão frente ao novo. Por isso, reforçamos a 

ideia de que há diferentes maneiras de ser, de sentir e de se expressar em cada 

cultura familiar, frente às demandas sociais. Esta ideia é confirmada por Carter et 

al (1995) através de pesquisas, sinalizando o fato de que é cada vez mais comum a 

família não passar pelas fases de vida esperadas, e muito menos que passe por 

esses momentos de maneira natural, devido à movimentação social e cultural 

constante.    
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 Dessa forma, as fases de vida da família como a união conjugal, a 

gestação, a 1ª infância, a infância, a adolescência, a fase adulta e o 

envelhecimento ganham novos desdobramentos e arranjos relacionais. As novas 

maneiras de viver estas fases influenciarão nas diferentes maneiras de 

representação da saúde pelo grupo.  

Como dissemos acima, a família como continente de proteção psíquica aos 

seus membros parte da união do casal, o que representa um momento de grande 

investimento afetivo e psicológico e um movimento social entre os envolvidos. O 

arranjo conjugal parte de uma escolha também não verbal envolvendo a 

conjugação de três famílias reais e imaginárias dos cônjuges – a do novo casal e 

de suas respectivas famílias - que incidem na fantasmática dos filhos e de outros 

membros (Puget; Berenstein, 1993). A família anterior de cada um dos cônjuges e 

mais aquela que está por vir habitam o pré-consciente ou a fantasmática de todos 

os movimentos e os investimentos libidinais dos membros. Essa concepção 

encontra apoio na postulação de Berenstein (1988) ao assegurar que a união de 

afeto, de corpo e de espaço na família é norteada por movimentos sincrônicos e 

diacrônicos da história anterior de cada um. Essa movimentação da vida psíquica 

dos membros vai de encontro com o que Santo Agostinho chamou de um presente 

composto, onde a memória do passado, a percepção do presente e a espera do 

futuro interferem simultaneamente nas condições de desenvolvimento e, 

consequentemente, de saúde da relação entre os sujeitos (Granjon, 2000).  

Tanto quanto os aspectos culturais e psicológicos estão as várias maneiras 

de representação do casamento através dos séculos, como fatores influenciadores 

de saúde da família. Para Féres-Carneiro (2001), o casamento contemporâneo 

representa uma relação intensa de significados na vida dos cônjuges, pois envolve 

um alto grau de intimidade e um grande investimento afetivo. Ainda como função, 

o casamento organiza e dá sentido à vida do sujeito, na medida em que a relação 

dialógica entre pessoas significativas sustenta o convívio com a realidade do 

mundo. De outra maneira, entretanto, e não muito distante do momento atual, o 

casamento em meados do século XX foi visto em nosso estudo de caso (Lisboa et 

al, 2007), como uma escolha mais cultural. A interferência da família do casal é 

muito presente na realidade da nova família. Observamos que a escolha era 

influenciada pela continuidade da cultura familiar frente às fases de transição. Isso 

quer dizer que o casamento surgia como uma alternativa de resposta às demandas 
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sexuais dos filhos. Essa situação ocorria no interior de Minas Gerais, em meados 

do século XX. A função do casamento era dar direção aos interesses econômicos e 

sexuais dos adolescentes para que a união sustentasse financeiramente e 

acalmasse o afã do despertar da sexualidade. Podemos dizer que o laço conjugal 

se baseava, muitas vezes, em acordos renegando o afeto. Assim, acreditamos que 

os efeitos deste casamento e os movimentos subsequentes desta união atingiam a 

geração dos filhos, do ponto de vista afetivo e cultural. A cultura do casamento 

dos pais, para satisfação sexual dos filhos, não correspondia à concepção de 

satisfação afetiva em relação à escolha do(a) parceiro(a) destes. A partir desta 

observação, portanto, entendemos que há certas uniões que representam um 

descompasso entre o desejo, o sentimento e a atitude desde o início. E esse 

descompasso tem efeito duplo e paradoxal, pois pode organizador ou 

desorganizador ao mesmo tempo o ambiente familiar. Esse paradoxo entre afeto e 

cultura incide sobre as novas subjetivações. 

Mesquita (1983) afirma que as práticas de comportamento, com influência 

da cultura local, encontradas nos propósitos de casamento até as primeiras 

décadas do século XX alicerçavam as uniões da época, tal qual aquela que 

encontramos no interior de Minas Gerais. O efeito destes propósitos de casamento 

para a saúde dos cônjuges e, consequentemente, para a dos outros membros é 

sustentado a partir do que Féres-Carneiro & Magalhães (2005) mostram sobre a 

união conjugal, como um modo de construção de identidade individual dos 

cônjuges para o desenvolvimento pessoal de cada um. Podemos pensar que boa 

parte do desenvolvimento pessoal de cada cônjuge pode ficar comprometida em 

virtude de uma identidade conjugal alicerçada no paradoxo entre cultura e afeto.  

A partir destas postulações, acreditamos que tais situações revelam a 

influência dos modos de conjugalidade nos modos de subjetivação dos membros e 

do funcionamento da família. Nesse contexto conjugal, a cultura também 

representa grande elemento influenciador desses modos. Cabe ou não aos 

membros dar sentido e transformar os elementos transmitidos através das relações.  

Além disso, encontramos em Lèvi-Strauss (1982) a necessidade de 

considerar os rituais que antecedem e sucedem o contexto do casamento, do 

nascimento, da entrada do filho para a puberdade e do envelhecimento dos pais, 

como oportunidades e garantias de formas de expressão e de comunicação dos 

afetos, das lembranças e da história contada através das gerações. Ainda, tais 
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processos são constituídos por práticas sociais e intrapsíquicas carregadas de 

simbolismo, sendo suas atribuições asseguradas pela identidade familiar 

configurada, também, a partir de outras referências grupais. Além disso, os rituais 

presentes em casamentos, nascimentos e passagens possuem funções de defesa 

contra a angústia diante das mudanças. Os rituais reforçam a aliança interna do 

grupo familiar, valendo-se da prática do sentimento de pertença, em que o “nós” 

possa ser praticado. 

O projeto de vida do casal é um só e compartilhado a dois, sobrevivendo 

às diversas formas de convivência.  Nem sempre, contudo, o cotidiano do casal 

pode representar uma condição estruturante em defesa de situações de transição, 

aquisição e transformação. O espaço e o tempo estáveis e compartilháveis do casal 

(Puget & Berenstein, 1993) podem não ser garantia de harmonia. Nesta zona está 

o compasso dos gostos, das afinidades, cindidos pelo encontro entre o comum, o 

compartilhado e o diferenciado de ambos. Nesse lugar, entendemos que são 

fomentados os conflitos que culminam, muitas vezes, em doenças. Nessa direção, 

acreditamos que a relação sexual pode ou não oferecer dificuldades, tanto quanto 

a vinda de um filho.  

Para Puget & Berenstein (1993), a relação sexual marca uma fusão que 

cobra o reconhecimento da diferença entre os sujeitos. Acrescentamos ainda que a 

vinda de um filho reforça o comum de ambos. Por isso, pensamos que há certos 

casos de união conjugal que a vida do casal passa a ser um misto de satisfação e 

de frustração, pois, ainda que o casal esteja investindo na nova relação, há os 

traços trazidos da relação anterior com os pais que são sinalizados pelos próprios 

filhos. Esses traços, muitas vezes, interferem não só na conjugalidade como na 

parentalidade dificultando o reconhecimento daquilo que é de um, do outro, o que 

é do filho e o que é dos “novos” pais. É nessa movimentação que o casal parental 

pode se perder e tecer um caminho de sofrimento cumulativo e contínuo, sem que 

os pontos de conflitos tenham sido resolvidos a contento. Isso vem comprometer 

as fases que estão por vir, por contribuir com sucessivas e repetitivas situações de 

conflitos e até, em certos casos, de violência.  Acreditamos que os fatores 

desencadeadores dessas situações conflituosas se intensificam, geralmente, nos 

eventos significativos como a gestação, nascimentos, mortes, saída dos filhos para 

escola ou de casa.  
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De um modo geral, o casal e a família se transformam com os problemas 

do cotidiano, com os filhos e com as demandas sociais. Sobreviver a isso tudo de 

maneira mais saudável se deve ao desejo do casal de estar juntos, sustentando a 

ideia de apoio e complementaridade. Postulamos que uma das formas de 

adoecimento de um membro da família consiste no jogo ambivalente entre a 

presença física e a distância psíquica. Ou seja, há casais ou pais ou filhos que 

estão fisicamente juntos, mas psiquicamente separados, numa relação em que o 

apoio psíquico mútuo não se sustenta. Isso aparece no tipo de comunicação 

ambígua estabelecida entre os membros. A partir de nossa experiência clínica e de 

pesquisa, observamos algumas circunstâncias nas quais a gestação e o nascimento 

de um filho reforçam a distância psíquica e afetiva entre os cônjuges. Nestes 

casos, a mulher grávida passa por histórias de abandono e de “mal-querer” dos 

pais ou do próprio marido, refletidas nas suas tentativas de abortos, ou nas 

separações após nascimento do filho ou nos sentimentos de intensa solidão e 

tristeza após o parto. 

A gestação e o nascimento compreendem outro marco na história da 

família, em que a mulher é considerada ainda a maior responsável pelo processo 

de desenvolvimento do filho. Com base em suas propriedades físicas e biológicas 

e de seu papel na cultura, a mulher tem a incumbência de gerar e parir, mesmo 

que as várias formas de arranjo conjugal possam promover maneiras diferentes de 

concepção de um filho. Ainda que tenhamos algumas formas diferentes de gerar 

um filho, é do corpo de uma mulher que ele ainda tem que sair. Sendo assim, a 

mãe compreende o primeiro sujeito a ocupar o imaginário do filho. A 

responsabilidade da mulher é reforçada na família de maneira inconsciente, pois 

ela é portadora e condutora de uma herança psíquica a ser transmitida aos filhos. 

Ela ainda é responsável pela criação e cuidados físicos e psicológicos, embora 

Carter et al (1995) mostram que esta realidade familiar sobre a atribuição da 

mulher não esteja mais organizada a partir dessas funções.  

É diante desse cenário que passa a existir uma combinação de outros no 

cuidado da criança. Acreditamos no fato de que a mãe e/ou cuidador tem a função 

de apresentar e de inserir o outro na vida do filho e esse processo de transição 

entre mãe-filho e outro compreende boa parte da relação intersubjetiva de base 

entre os membros.   
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A criança e o adolescente representam na família uma reatualização e uma 

continuidade das histórias anteriores dos seus pais. Esse fato é mostrado por 

Cerveny et al (1997) ao informar que, nesse momento de transição de casal 

conjugal para casal parental, os pais re-significam os seus lugares de filhos com os 

seus pais. Na adolescência, essa história fica mais evidente e ganha força na 

revitalização do Édipo e no desenvolvimento físico. As fantasias e as censuras 

promovem uma grande movimentação interna, que podem ser vistas através de 

comportamentos conflituosos e até desintegradores, como veremos no final deste 

capítulo. Segundo Pincus & Dare (1987), tanto na fase da criança como na 

adolescência, é possível que reapareçam nos pais conflitos anteriores não 

resolvidos e que repercutem nos filhos, gerando ansiedade e angústia frente ao 

fardo que acabam carregando. Desse modo, pensamos que o crescimento de um 

sujeito desejante e a formação de sua identidade representem dois importantes 

pontos de exigências de investimento afetivo na família. Tais situações podem 

levar os pais a se comportarem de maneira constrangedora e até sofredora, diante 

de assuntos como a menstruação e o sexo. Em alguns casos, veremos que estes 

comportamentos ultrapassam a ambivalência necessária para a sustentação dos 

conflitos. Alguns deles apresentam comportamentos violentos, numa 

descontinuidade das contradições, abrindo espaço a uma comunicação paradoxal e 

enlouquecedora. Em certos casos de família com filhos adolescentes, esse fato fica 

mais evidente, pois certos assuntos são pouco explorados, censurados ou até 

violentados, comprometendo a capacidade do grupo de re-significar as suas 

imagens anteriores para dar continuidade às futuras.    

Mesmo em diferentes fases do desenvolvimento, os filhos representarão no 

imaginário dos pais o outro a convocar reflexão, mudança, impasse e 

reconstrução. Na fase adulta, o filho ganha a identidade e se torna apto a prover a 

sua própria vida. Esta identidade e independência esperadas, entretanto, nem 

sempre são respeitadas e, em algumas situações, colocam em risco à saúde dos 

membros. Dois importantes elementos reforçam também essas situações. A casa e 

o ambiente familiar compõem sentimentos e relações ambivalentes e paradoxais 

de saúde e de doença.  

 

 

 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710405/CA



65 

 

 

 

3.3 

A Representação da Casa e do Ambiente Familiar  

 

 

O ciclo vital da família ocorre num espaço fundamental, a casa, vista como 

um dos lugares mais significativos para o sujeito durante a sua vida. Se olharmos 

a história do significado da casa para a família e para a sociedade, observamos 

uma evolução nas concepções de espaço, decoração, forma e funcionalidade. Nem 

sempre a casa significou um ambiente privado, onde os relacionamentos e a vida 

cotidiana pudessem ser preservados das movimentações e influências externas. As 

transformações do ambiente aconteceram de acordo com as transformações das 

relações familiares, que partiram da necessidade do homem de manter um lugar 

estável.  

A casa, como propriedade privada, estabelece relações entre os seus 

habitantes e outros grupos sociais, passando a ter ideia de poder do sujeito ou de 

uma família sobre um território. O desenvolvimento do conceito de casa é fruto de 

um processo sociocultural, que nasce na antiguidade e se expande em múltiplas 

representações no campo subjetivo até os dias de hoje.  

De acordo com a história da família na sociedade (Airès, 2006; Costa, 

2004), a casa das classes nobres, e mesmo das classes mais carentes, 

desempenhava uma função pública em que num mesmo ambiente, como as salas, 

eram oferecidas condições para que as pessoas comessem, bebessem, dormissem, 

dançassem e recebessem visitas. Neste ambiente, a promiscuidade e as relações 

incestuosas aconteciam, ficando a saúde do grupo vulnerável em consequência do 

contágio com os outros e pela falta de higiene. A casa passou de pública para 

privada, quando houve maior estreitamento das ligações parentais e pôde-se se 

consagrar como um habitat, onde as relações familiares e os mecanismos de 

produção das relações entre os membros ganharam sentido (Berenstein, 1988).  

O espaço físico e psíquico de um lar desperta saúde e diversas 

modalidades de doenças dos membros. Cada ambiente pode reforçar estes estados, 

seja pela disposição funcional, seja pelas disposições dos móveis e investimentos 

em objetos de decoração e de necessidade. Winnicott ([1967]1999) sustenta esta 

afirmativa ao revelar que, embora o ambiente familiar compreenda a origem dos 
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relacionamentos e da configuração da subjetividade, ele mantém velados o sentido 

e as representações da casa para o desenvolvimento do sujeito. A casa é, portanto, 

palco onde a família tece suas configurações afetivas e vinculares. É lugar de 

base, por excelência, dos relacionamentos intersubjetivos mais intensos e 

essenciais ao desenvolvimento humano.  

Diferenciamos casa de ambiente familiar, uma vez que o primeiro 

corresponde ao espaço físico, lugar de projeções dos vínculos e da dinâmica 

intersubjetiva em representações sobre móveis e objetos. Já o ambiente familiar, 

entendemos como ambiente psicológico tal qual Winnicott (1993, [1967]1999) se 

refere ao sustentar o conceito de “ambiente suficientemente bom”. O ambiente 

familiar é, pois, um continente de apoio psíquico para os membros.  

 A casa compreende uma extensão do ambiente psicológico, onde os 

cômodos, os móveis, os objetos e a decoração ganham representatividade. Muitas 

vezes, como projeção da dinâmica intrapsíquica do sujeito e produto da dinâmica 

intersubjetiva da família, o lugar físico recebe significado, à medida que os 

membros dispõem cada objeto a certa funcionalidade e sentido.  

 Como dissemos anteriormente, na história da família do século XVII, a 

casa era vista como um lugar público sem reservas, administrada por adultos sem 

que dessem atenção devida aos relacionamentos de maneira mais afetiva e 

sentimental. A distinção entre os cômodos íntimos dos comuns a todos na casa 

ganhou força através dos tempos, quando a casa passou a ser uma extensão da 

relação de afeto com o outro.  Neste espaço, as funções dos membros eram mais 

individualizadas e distantes, mantendo afastada a relação de intimidade dos 

padrões sociais e morais da época.      

 Para Winnicott ([1967]1999), a casa passou a ter o significado de 

“ambiente facilitador”, com funções conjugal, materna, paterna e fraterna que 

deveriam ser operadas a favor da saúde do grupo. Isso nos leva a pensar que, em 

um ambiente, não basta somente existir a presença física de um pai ou de uma 

mãe para que o desenvolvimento do filho ocorra de forma plena. Ambos devem 

sustentar psiquicamente suas presenças diante dos filhos, como atores 

responsáveis na complementação subjetivas de suas vidas. Nesse sentido, a casa 

possui diferentes representações, e o ambiente familiar possui variados sentidos, 

sustentados pelas pessoas que nela habitam. Diante dessas relações, a casa tanto 
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quanto o ambiente familiar podem ser considerados fatores influenciadores na 

saúde dos membros. 

  De acordo com Eiguer (2004), a imagem que temos de nossos corpos é 

projetada no ambiente familiar e, com isso, toda a movimentação funciona e é 

construída a partir desta imagem. O interior da casa funciona paralelamente com 

atividades de alimentação, exercício, repouso, sexualidade e sono, por exemplo. 

As atividades realizadas dentro da casa caminham de acordo com o dia e a noite. 

Elas não só são vitais para o desenvolvimento físico e psicológico do sujeito 

como, e ao mesmo tempo, influenciam o aproveitamento dos espaços e as 

representações psíquicas sobre eles. 

 O ambiente familiar deve compreender um lugar onde todos nós devemos 

nos sentir à vontade, onde a satisfação, a elaboração e o restabelecimento dos 

estados físicos e psíquicos devem ser favorecidos e respeitados. Nem sempre, 

entretanto, o meio favorece tais condições devido a uma série de descompassos e 

contrapontos entre espaço físico e ambiente psicológico. Isso pode ser 

representado pela distância espacial que, por sua vez, pode ser uma projeção da 

própria distância afetiva (Berenstein, 1988). Os descompassos ou distanciamentos 

entre os espaços devem ser observados a partir de possíveis elementos 

encobridores, que circulam no pré-consciente familiar, mas que refletem a 

organização mais próxima do inconsciente, permitindo recuperar elementos da 

“outra família”, aquela anterior que serviu de apoio para a formação da família 

atual. 

 Há famílias que habitam o mesmo espaço e membros que compartilham da 

mesma convivência durante a vida toda. Os descendentes herdam e constroem 

num mesmo lugar, um novo lar dando continuidade à unidade familiar anterior. 

Eiguer (2004) chamou esta situação de “função do habitat interior”, significando 

que o ambiente anterior possui representação de continente, identificação, história, 

criatividade e estética para a nova família. A continuidade da unidade familiar era 

também valorizada na Roma antiga, cujos habitantes da casa não eram ligados 

somente por laços de parentesco, mas por aqueles que salvaguardavam o bem-

estar e o funcionamento da casa, como os agregados e os escravos.  

Com o passar dos séculos e com o avanço da tecnologia e da comunicação, 

a unidade familiar se mantém em meio ao estreitamento do ambiente físico. 

Mesmo como uma referência ao privado, a casa da família ganha outro sentido no 
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mundo contemporâneo no qual o lugar de “estar junto” é interpelado pela 

comunicação intensa com o mundo externo através da televisão, da internet e do 

telefone celular. Se olharmos de perto, a história se repete ao percebermos que o 

público e o privado dos lares se mesclam em meio ao movimento cotidiano dos 

habitantes dos lares da sociedade europeia do século XVII (Airès, 2006). Porém, 

há certa diferença entre as épocas e o efeito que a relação entre o público e o 

privado exerce nos relacionamentos familiares atualmente. Hoje, a presença do 

público em casa não acompanha o ritmo do passado, pois ela não é sempre física. 

No entanto, às vezes, ela exerce uma influência tanto quanto maior, se fosse. Ou 

seja, no mundo contemporâneo, o espaço familiar ganha características cada vez 

mais individualistas com maior valorização da ausência física do outro, que de 

maneira paradoxal mantém também certa distante da presença afetiva. Nesse 

interjogo entre presença e ausência, o espaço familiar se restringe cada vez mais a 

aqueles que desejam e conseguem sustentar as relações presenciais.   

 Diante disso, resta-nos questionar o que tudo isso tem a ver com a 

condição de saúde e de adoecimento numa família? As representações e as 

disposições do espaço físico poderiam indicar essas condições? Se nos 

reportarmos aos três autores citados, Winnicott, Eiguer e Berenstein, 

reconhecemos que eles apontam de maneira diferente a relação de ambiente, 

saúde e doença/doente.  

A partir de um estudo clínico de família com um membro com transtorno 

mental e outro somático, Berenstein (1988) afirma que o doente de uma família é 

reflexo da indiferenciação do espaço psíquico existente entre a família anterior 

materna e a família atual. O autor alega que a representação gráfica do espaço 

familiar, o da casa, pode identificar os lugares não denominados, as relações entre 

vivos e mortos, a relação entre o mundo exterior e o interior e as características 

mescladas da família anterior com a família atual. Na verdade, quando o espaço 

da casa é representado pelos membros procura-se um duplo registro, o primeiro 

gráfico ligado à organização de acordo com a percepção consciente; e o outro sob 

a forma de representações inconscientes, deslocadas para os espaços comuns, 

compartilhados e dinâmicos e aos não comuns e vazios.            

 De acordo com as representações e os modos como circulam no interior da 

casa, os membros se organizam, seguindo um modelo de relação familiar 

inconsciente anterior ao atual e, por conseguinte, carregado de elementos que 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710405/CA



69 

 

 

podem influenciar nas condições de saúde do grupo, mesmo que tenhamos o 

diferencial da cultura de cada grupo para o conceito de “saúde” e de “doente” 

(Berenstein, 1988). 

 Por outro lado, Winnicott ([1967]1999) revela que o ambiente saudável é 

aquele ambiente facilitador das funções paterna, materna e familiar, cujo sujeito 

possa amadurecer físico e emocionalmente, respeitando as fases etárias e 

psicológicas e caminhando para a independência. Dando maior ênfase ao 

ambiente familiar como espaço psicológico, o autor relata que o início da vida do 

sujeito deve ser ancorado por um meio satisfatório quando ele proporciona um 

alto grau de adaptação às necessidades individuais de cada membro. Por isso, o 

conceito de “preocupação materna primária” se encaixa perfeitamente como 

condição para um ambiente facilitador, cuja função, além de adaptação das 

necessidades, inclui a de introdução da realidade do mundo externo. Assim, a 

condição de saúde de uma família para Winnicott está relacionada com a 

capacidade dela de ensinar aos seus membros, principalmente à criança, num 

tempo certo em que possam se sentir e ser eles mesmos.  

 Eiguer (2004) mostra que o habitat interior é uma representação psíquica e 

uma síntese representativa dos corpos dos membros de um grupo familiar que, por 

sua vez, se organiza para incluir sempre o outro, seja proveniente da própria 

família, seja do meio externo. A importância da intimidade familiar revela a sua 

ligação com o saudável e o não saudável, pois aponta as inúmeras conexões da 

intimidade com os elementos inconscientes depositados no vínculo e na vida dos 

membros, além de configurar a identidade dos membros. Ao associar os móveis e 

os objetos com a decoração, o autor aponta a relação incompleta desses 

elementos, visto que, por um lado, a mobília compreende as possibilidades de 

representação a partir de fatos da história e dos acontecimentos da família; e por 

outro, a decoração ou retalhos ou peças soltas evocam uma parte superficial 

dessas representações, encobrindo os elementos significativos dos objetos 

adjacentes e aparentemente sem valor.  

 As disposições truncadas ou amontoadas dos móveis e dos objetos da casa 

podem encobrir parte daqueles que poderiam estar em exposição e possuírem 

maior significação no espaço familiar. A relação entre móvel, objeto de decoração 

e peça ou retalho, remendos, pode compor uma linguagem própria, fruto de um 

produto da história anterior do grupo em consonância com a dinâmica do grupo 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710405/CA



70 

 

 

atual. A exemplo disso, Eiguer (2004) cita uma cama que pode obstruir 

parcialmente o local de passagem como a porta e um armário que pode encobrir 

parte de uma janela, escurecendo o ambiente. Cogita-se pensar que as disposições 

gerais dos móveis de uma casa levam os membros a verdadeiros malabarismos e 

contorcionismos no dia a dia. Assim, de acordo com nossas postulações, a 

disposição confortável dos móveis de uma casa revela a capacidade de a família 

de lidar com o movimento e a experiência do prazer, da criatividade e da 

adaptação das necessidades. Por outro lado, a disposição inadequada dos móveis 

no espaço habitado pode traduzir uma luta interna do grupo contra as 

incoerências, as incompatibilidades e as desordens entre eles.  

 Diferentemente de Berenstein (1988), Eiguer (2004) mostra que a ideia de 

desordem do espaço não quer dizer que há desorganização psíquica. Isso exigiria 

do profissional ceder à necessidade de escuta da representação que se faz através 

da mensagem retratada pelas disposições dos móveis, objetos e movimentações 

dos membros.  

 Na casa habitam famílias que se organizam com bases nas disposições 

psíquicas internas e históricas em virtude aos fatos circundantes a elas. Nessa 

direção, fatos como a violência ajudam a compor o cenário do ambiente onde a 

harmonia entre objetos e pessoas se perde em meio ao movimento de “quebras”, 

“rupturas” e “invasões”. O espaço passa a sufocar a convivência dos membros e 

tanto os móveis como os objetos passam a ser considerados ameaças ao conforto e 

ao bem-estar dos membros.   

 

 

3.4    

Fatores Desestruturantes na Família: a violência em destaque 

 

 

Dissertamos no Capítulo 2 que alguns fatores de risco psíquico de 

adoecimento podem alertar para a possível existência de um conjunto de situações 

precipitadoras ou condicionantes associadas às conjunturas de crise, de catástrofes 

e de traumas intensos no ambiente familiar.  

Freud em o “Mal estar na civilização” (1930[1978]) expõe três fontes de 

sofrimento humano que corroboram com as situações citadas: a intempérie da 
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natureza; a fragilidade do corpo/organismo na doença, e o destino da morte; e a 

inadequação do sujeito às regras de relacionamento com o outro e com a família. 

Esses fatos compõem um conjunto de situações possíveis que podem levar o 

homem à perda do controle das coisas e de si mesmo. Assim, pensamos que uma 

parte das origens do sofrimento e da doença esteja na incapacidade do sujeito de 

reconhecer o seu próprio limite no domínio das coisas, no conhecimento de si 

mesmo e na relação com o outro. E ao deslocarmos essas ideias para o universo 

familiar, podemos supor que estas ganhariam corpo e intensidade se consideradas 

num contexto, cuja história de vida tenha como enredo situações de extremo 

conflito, principalmente, de violência, transmitido através das gerações.   

Como fator de risco para o adoecimento somático, o contexto de violência 

gera situações permanentes de conflitos e de estresse na família. Nossa afirmativa 

se encontra respaldada em Castiel (1994b), apontando a existência de elementos 

que antecedem uma situação de estresse e de doença no sujeito. Para o autor, o 

encontro desses elementos tanto psicológicos quanto sociais configura a base 

norteadora de um processo de adoecimento. Dessa forma, em relação aos 

elementos e às circunstâncias significativas que antecedem uma somatização, há 

ainda outros que se circunscrevem às situações de violência, como o uso crônico 

de álcool, o desemprego, as mudanças geográficas e culturais, as perdas e as 

separações.    

 Em várias circunstâncias, pensamos que a família se depara com “nós” 

atados pela própria história, cuja natureza inacabada de suas próprias ações 

interfere nas modalidades de subjetivação das gerações futuras. Percebe-se que 

poucos são aquelas que reconhecem o inacabado, à medida que utilizam seus 

potenciais a favor da própria elaboração psíquica e do amadurecimento 

emocional. A existência senão a resistência do desconhecido, disseminado num 

ambiente familiar, representaria a dificuldade de acesso ao potencial psíquico de 

todos os membros envolvidos. Essa condição faz a família refém da ignorância de 

sua própria história, capturada pelas confusões sucessivas e repetitivas, que são 

representadas em um distanciamento entre o que é conhecido e sentido, o que é 

pensado e dito. Esta condição permite que os sujeitos se interponham, num jogo 

emaranhado, entre o que pertence ao grupo e o que pertence a cada um deles e o 

que pertenceu à história parental anterior. Assim, a todo instante, a subjetividade e 

a alteridade são colocadas à prova, num movimento retórico, em que a 
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subjetividade se compromete com um campo intersubjetivo também 

comprometido, tanto com elementos que impulsionam o desenvolvimento do 

grupo, quanto com fatores desestruturantes.  

 No fluxo desse pensamento, acreditamos que neste movimento os fatores 

desestruturantes materializam-se em várias formas de adoecimentos, retratando 

uma desconfiguração do produto gerado pelo grupo. O produto mutilado é um 

misto de ações, comportamentos, representações e fantasias em descompasso com 

falta de conhecimento da história e com a falta de entendimento e de controle 

sobre as necessidades e as demandas dos membros. Conhecemos através de 

diversos trabalhos que o papel da transmissão psíquica (Ruiz Correa, 2000a; 

Benghozi, 2000) resulta no atravessamento de um conteúdo da história de vida de 

um sujeito para outro, de uma família para o sujeito. Se creditarmos nestas 

situações, principalmente, de violência, verificaremos uma grande possibilidade 

de repetição das mesmas na história familiar.  

Desse modo, podemos dizer que a violência representa grande destaque no 

processo de adoecimento numa família, como fator desestruturante muito 

significativo. É notório que a violência física e psicológica existem em muitas 

histórias familiares, regendo toda a movimentação psicodinâmica, e provocando 

uma descontinuidade das relações de amor e ódio (Benghozi & Féres-Carneiro, 

2003), das subjetivações e das relações intersubjetivas. A violência pode ser 

considerada como um grande fator condicionante de somatização ao ser observada 

como uma aniquilação do sujeito, compreendendo uma situação simbolicida e 

desubjetivante. É esperado que a família possa oferecer um ambiente acolhedor às 

demandas dos membros, em que a alteridade possa ser reconhecida para que o 

outro seja convocado a estabelecer relações de construção e de mútuo apoio.  

Apostamos na existência de um abismo no acolhimento e no entendimento 

entre demanda/necessidade e escoamento/satisfação na psicodinâmica de família 

com história de violência. Este abismo é materializado na forma de atitudes 

ameaçadoras à integridade física, moral e psicológica, na qual o sujeito violento é 

parte de uma estrutura vincular esburacada, tanto quanto sua constituição 

psíquica. As atitudes ameaçadoras avassalam o ambiente familiar, esperado como 
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“suficientemente bom”
2
, desfavorecendo a capacidade de construção do 

pensamento, das ações e da comunicação entre os sujeitos do grupo. 

Benghozi & Féres-Carneiro (2003) apontam que a violência é diferente da 

agressividade por existir um diferente endereçamento e efeito no outro. Enquanto 

a primeira ataca o vínculo e é desestruturante, no que diz respeito à constituição 

psíquica, a segunda promove a relação, interpelando a alteridade. O efeito 

paradoxal de uma e o ambivalente da outra, sobre a identidade dos sujeitos, 

promove variadas maneiras de entendimento e reações acerca da saúde e da 

doença. As situações de violência promovem uma descontinuidade do jogo 

ambivalente dos sentimentos de amor/raiva, desejo/recusa e uma quebra da 

vinculação, filiação e sentimento de pertença. Há uma expressão sintomática em 

forma de falha da função da família como continente e ambiente, que se traduz 

por uma patologia herdada em relação ao continente familiar de outras gerações 

(Ruiz Correa, 2007). 

Nessa direção, do ponto de vista familiar, acreditamos que é na união do 

casal que tudo se inicia e reatualiza, repetindo na nova família. Apoiamo-nos nas 

concepções de Hirigoyen (2006), Araújo (2003, 2005) e Bucher (2003) que 

revelaram em seus trabalhos uma falha narcísica em um dos cônjuges em situação 

de violência, como ponto de partida de toda trama de sofrimento. Essa mutilação 

narcísica aparece na forma de comportamento muito agressivo, quando um dos 

cônjuges procura aliviar a angústia e o sentimento de abandono no outro. De 

forma gradativa, cíclica e até perversa, os sujeitos são tomados por um temor e 

por uma invasão da angústia de aniquilamento. O ato violento se torna uma forma 

de proteção do agressor a favor de sua integridade física, projetando no outro a 

maneira de se defender da invasão dos sentimentos. Da mesma maneira que esse 

processo pode acontecer entre o casal, pode se repetir com os filhos.   

As queixas clínicas trazidas por familiares acerca dos comportamentos dos 

sujeitos violentos mostram que o grupo tem extrema dificuldade de compreender 

o motivo da situação, e muito menos a razão pela qual os sujeitos se dispõem a 

isso. É reconhecido na literatura (Hirigoyen, 2006) que tais sujeitos possuem 

dificuldades de enfrentar os próprios afetos e os dos outros e, geralmente, são 

pessoas egocêntricas e possessivas afetivamente, não levando em consideração a 

                                                           
2 Faço alusão aos conceitos de Winnicot sobre “preocupação materna primária” e “ambiente suficientemente bom” 
(Winnicott, 1999). 
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alteridade. Os interesses deles não são compartilhados na família e eles 

permanecem fechados, centrados em sua própria pessoa. As pesquisas de 

Hirigoyen revelam que esses casos acontecem com sujeitos borderlines e 

antissociais, que sofreram maus tratos na infância, repetindo o ciclo de 

sofrimento. Podemos perceber que histórias de abandono, abuso sexual e maus-

tratos são o enredo de historias anteriores de alguns casais, circunscrevendo o 

contexto de suas relações com os filhos e endossando o ciclo vicioso de situações 

não resolvidas e violentas.  

Como dissemos em nosso trabalho de mestrado (Lisboa, 2005), o processo 

de adoecimento somático na família pode ser facilitado pela transmissão psíquica 

de conteúdos significativos que atravessam as gerações, minando a capacidade do 

grupo de expressão e de elaboração. Nesse momento de impasse gerado entre o 

antigo e o novo, pela repetição e elaboração, a violência pode reforçar a 

transmissão desses legados, provocando uma descontinuidade na transmissão de 

outros valores. A violência psicológica e física na família representa um corte nos 

conteúdos culturais e afetivos de maneira muito primitiva, enterrando a 

possibilidade de expressão humana dos membros. Os atos e as atitudes violentas 

abafam os sentimentos que continuarão sem um veículo de expressão, pois o 

corpo e a palavra foram impedidos de representação. Em muitas histórias 

familiares jazem narrativas que estão distantes de serem somente fantasiosas. É 

cada vez mais comum em nossas escutas clínicas e de trabalho de pesquisa, 

relatos de casos prolongados e desgastantes de incesto, tortura, humilhações, 

privações, abuso sexual, traições e golpes financeiros.  

Consideramos que a repetição da violência na família ocorre a partir da 

união do casal, que representa o marco de uma vinculação entrelaçada por 

diversos “eus” em um “nós”. Esses outros “eus” reatualizam-se com suas querelas 

diante de cada movimentação conjugal. Estas reatualizações são ativadas pelas 

projeções de traços sedimentados no inconsciente as quais são lançadas no vínculo 

conjugal, quando, então, é dada continuidade às situações doentias, não 

interditadas. As histórias vividas anteriormente por cada cônjuge são sustentadas 

pelas identificações de cada um, à procura do objeto perdido, ou inacabado de 

outrora (Freud, [1917]1969).   

Pensamos ainda que a violência caminha com a perversão lado a lado e 

está presente em todas as estruturas psíquicas.  Na família, ela pode ter como 
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ponto de partida a união do casal, mas é subjacente à vinculação primária do 

sujeito com o materno. Entendemos que vínculo com o materno não corresponde 

somente à ligação do sujeito com a figura da mãe ou do cuidador, mas 

compreende a representação do ambiente familiar e a sua capacidade de contenção 

do psiquismo do outro. Este vínculo primário pode se tornar um meio, no qual a 

descontinuidade das relações de afeto possa ter efeito no psiquismo do sujeito, 

mediante situações de risco como abandono e maus tratos.  O grande volume de 

excitações provocadas por acontecimentos impactantes serão sentidas e 

representadas de diferentes maneiras pelo sujeito. Haverá aquele, contudo, que 

sucumbirá aos excessos de excitação, incorporando e se excedendo frente às 

turbulências dos movimentos libidinais excedentes.  

Nossa experiência clínica e de pesquisa têm mostrado que vários 

acontecimentos significativos configuram um estopim para o desencadeamento de 

situações de violência psicológica e física. Episódios de violência e de situações 

de extrema tensão podem provocar impactos momentâneos que paralisam a 

capacidade de pensar e de reagir do sujeito. Corroborando com Freud (1910), 

pensamos que o sujeito rumina em sua mente as reminiscências deixadas pelas 

excitações soltas e sem representação desse impacto, que se re-atualizam em 

momentos diferentes no futuro, diante de situações semelhantes ou sem 

importância aparentemente.  Assim, do ponto de vista intersubjetivo, podemos 

considerar que a capacidade de elaboração da família permanece também em 

suspensão em situações de extremo conflito e violência. As excitações soltas, sem 

representação, são consideradas como uma violência, ou melhor, um ataque à 

condição de pensar e elaborar do grupo. A família lança recursos de defesa como 

a negação e a repetição, mas que operam a favor de uma censura que engessa a 

circulação da palavra e dos investimentos libidinais. Parte desta explicação 

encontra-se nos estudos de Déjours (1989), que mostra as excitações soltas como 

representantes de uma violência ao psiquismo, a partir da falta de 

suporte/contenção e de simbolização do sujeito. Acreditamos que para cada 

membro da família haverá uma maneira diferente de compreender uma situação 

como violenta e de conflito. Para cada família, portanto, haverá movimentos e 

funcionamentos próprios que produzirão uma realidade psíquica diferenciada da 

realidade individual e uma produção pré-consciente composta de uma combinação 

entre elementos da história geracional e da realidade externa.  
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Dejours cita que a própria somatização é um caminho encontrado pela 

psique para fins de escoamento das excitações invasivas. Como considera a 

somatização como um processo de difícil predição, revela que a somatização 

servirá para uma elaboração a posteriori das excitações invasivas ou violentas. As 

somatizações serão “simbolizadoras” (Dejours, 1989, p.28), pois permitirão novas 

ligações psíquicas, ativando a capacidade de o sujeito representar coisas. Assim, 

adoecer seria o momento oportuno para que o sujeito e a família recuperem a 

capacidade de representar as situações violentas em sua história geracional.  

Podemos perceber essa condição em várias fases da família, 

principalmente nos momentos quando é exigida maior demanda pelo sujeito. 

Nestes momentos, a história anterior do casal, por exemplo, pode se repetir 

promovendo um aprisionamento da capacidade de superação e de elaboração de 

situações violentas. A violência perpassa pela história geracional e fica 

amalgamada à vinculação do casal e do casal com filhos. A metáfora da violência 

na família e em sua história geracional compreenderia um câncer repentino, sem 

sentido, que atuaria destruindo as ligações existentes entre um e outro membro, 

quase impossibilitando a reconstrução da malha vincular do ambiente. A violência 

atacaria o vínculo e o corpo do sujeito-destino do horror dos fatos e das 

circunstâncias. Uma vez alicerçada na violência do vínculo, a família seria 

atingida na constituição intersubjetiva, em que a capacidade de representação e de 

ligação do não sentido ao sentido começaria cambaleante em meio às 

movimentações descompensadas. O descontínuo movimento entre ligar e desligar 

e falar e agir, por exemplo, perderia força e representatividade, e os pontos 

conectivos cederiam os seus lugares para o tumor, que esgarçaria o tecido 

vincular.  

Nessa direção, a violência pode ser compreendida como o não 

reconhecimento do outro na produção intersubjetiva da família, na qual a inclusão, 

desde sempre, significaria a inclusão de um “buraco”, um “furo” no tecido. A 

representação inacabada de um, principalmente, em se tratando de um cônjuge 

atinge o outro de maneira também avassaladora. Por isso, arriscamos dizer que a 

violência é a comunhão de uma subjetivação mutilada com uma intersubjetivação 

descompassada da família. Esta postulação nos levaria a uma condição anterior, 

ou seja, ao lugar da constituição narcísica de cada um e de sua funcionalidade na 

difícil arte da convivência. A descontinuidade da subjetivação e da relação 
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intersubjetiva se traduz nas formas de comportamentos extremos, em que há, por 

um lado, os excessos e, por outro, o esvaziamento. Esses comportamentos 

limítrofes são acompanhados por uma comunicação paradoxal (Watzlawick; 

Beavin; Jackson, 2007), em que a concepção de amor, por exemplo, é relativizada, 

provocando um abalo na estrutura e desafiando a coerência e o fluxo das coisas no 

ambiente familiar. No mundo contemporâneo, a destituição do outro de sua 

subjetividade é visto por nós como um grande fator de risco para o 

desenvolvimento de doenças não só mentais, mas principalmente somáticas.   

O trabalho de Aulagnier (1979) aponta a violência primária como 

necessária à constituição do sujeito, compreendo uma invasão do outro no 

psiquismo, a fim de decifrar as demandas ainda não nomeadas por ele. A autora 

coloca a mãe como porta-voz da necessidade da criança, que infringe o seu desejo 

para que seja reconhecido por ele mais tarde. Essa interpretação da mãe sobre o 

conjunto de manifestações da criança faz parte da formação psíquica do sujeito e 

esta invasão ocorre de maneira mais intensa nos primeiros meses de vida. O risco 

está, porém, no excesso e descontinuidade que esta invasão possa ter na formação 

do pensamento e na capacidade de expressão do sujeito, não só nos primeiros 

momentos de vida, mas ao longo das relações intersubjetivas familiares. 

Diferentemente da invasão necessária, a violência implicaria uma reação 

desproporcional dos provedores da família em relação ao movimento de 

subjetivação dos sujeitos. Isto quer dizer que um pai/mãe pode reagir e ter 

comportamentos sem sentido, com comunicações paradoxais a partir do momento 

que percebem os filhos capazes de pensar e de falar sobre si. Para algumas 

famílias, as mudanças no ciclo de vida dos filhos podem representar momentos de 

intenso conflito, culminando em passagens ao ato para interpelarem a alteridade. 

A invasão, ou melhor, a preocupação primária necessária dá lugar a uma violenta 

invasão de excitações psíquicas sem que haja uma contrapartida simbólica.  

Desse modo, acreditamos que o caminho natural seria o ambiente familiar 

reconhecer o movimento de independência dos membros, a partir do momento 

que eles possam gradativamente “se esquecer da família” como porta-voz de suas 

demandas e cuidados sem que haja o comprometimento do afeto. É necessário que 

neste espaço habite o hiato da ambivalência das relações entre querer e não querer 

diferenciar-se do conjunto a fim de que a consolidação dos espaços intersubjetivos 

e o lugar da alteridade sejam reconhecidos. Seja qual for a forma de violência, 
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esta interpelaria o sujeito no instante em que o mesmo a reconhecesse como tal. 

Como protetora psíquica, a família faz um movimento inverso, descarrilhando 

esse jogo ambivalente e irrompendo com atitudes e ações violentas na forma de 

maus-tratos, abandono, tortura, ofensa moral, abuso sexual e manipulações 

perversas e até chantagens sutis. Uma situação violenta, principalmente em 

conluio, provocaria um efeito dominó na trama intersubjetiva familiar na forma de 

descompassos entre sentir, pensar e dizer, assim como nas maneiras de expressão 

e atitudes.   

Essa situação reforça nossa ideia de que a violência de fato é um ato de 

destituição do sujeito pelo outro, reforçada pela rejeição e indiferença do outro. 

Nesta posição, não há negação do outro e, sim, o aniquilamento da subjetivação 

do mesmo. O sujeito não pertence ao psiquismo do outro, e este o bane de suas 

possibilidades de vinculação. Acreditamos que a violência primária é necessária 

desde que o investimento afetivo seja preservado, o que não acontece quando há 

excessos de invasão do outro com relativa duração e repetição de situações 

esvaziadas de investimento, mantendo-se como resíduos pré-conscientes em 

suspensão no psiquismo do sujeito violentado.  

A partir desses pressupostos, podemos pensar em duas maneiras de 

interpretar o funcionamento psíquico de um ambiente familiar de violência. Uma, 

pelo excesso de excitação ou invasão como fator paralisante do fluxo libidinal, 

dificultando a operação do pré-consciente grupal; e outra pela fragilização da 

função psíquica de sustentação do grupo, dificultando a capacidade da família de 

sustentar-se como ancoradouro psíquico e de servir aos membros como forma de 

constituir seu psiquismo. Através das fases de vida, observamos que os sujeitos 

provedores da família se perdem na capacidade de gerenciar as demandas internas 

do grupo, apresentando-se também fragilizados e sem condições para sustentarem 

diversas situações tanto concretas como subjetivas.  

Dessa maneira, acreditamos que a insuficiência imunológica psíquica 

(Berlinck, 1997) da família mostra um rebaixamento das forças do grupo em 

defesa contra os excessos da violência. Os laços e o vínculo são mutilados, à 

medida que o buraco da violência esgarça a condição de ligação e de 

transformação. Essa insuficiência parte do registro de uma comunicação 

desconexa e de desinvestimentos afetivos progressivos entre os membros. Ainda a 

violência, que chamamos de compartilhada, ou seja, aquela praticada em conluio 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710405/CA



79 

 

 

com outro, reforça o campo líquido da vinculação familiar, rebaixando as suas 

defesas psíquicas, de maneira a não mais protegê-la de situações adversas. A 

família mantém-se numa dinâmica de repetição, engessando os seus membros 

diante da vida. Isso tudo, em parte, terá como destino a somatização de alguns 

membros, que se tornam porta-voz de toda essa dinâmica dolorosa.  
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4 

As Dimensões da Clínica de Família na Avaliação da Saúde 

 

 

 Nos últimos 30 anos, a família tem sido tema de estudos que procuram 

compreender as diversas modalidades de vinculação e de arranjos, além de 

observar o efeito destes na relação interna e com outros grupos sociais. Tanto em 

pesquisas como em psicoterapia e trabalhos na saúde coletiva, a clínica de família 

avança com a intenção de ampliar os horizontes da prevenção e da intervenção, 

principalmente com aquelas que se encontram em situação de risco.   

 O registro de inúmeros trabalhos acadêmicos publicados mostra a história 

científica da família construída através do tempo, numa perspectiva tanto social 

como clínica. Recentemente, percebemos crescente preocupação de profissionais 

e de pesquisadores com a saúde coletiva, formando arcabouços teóricos cada vez 

mais profícuos e dedicados aos assuntos que visam a amenizar o sofrimento da 

comunidade, principalmente o da família. É diante deste contexto que relevamos o 

trabalho do psicólogo com a família na atenção primária, por ser capaz de 

propiciar uma ação integradora necessária ao atendimento das demandas 

subjetivas dos sujeitos, amalgamadas às suas doenças físicas. Observa-se que a 

clínica do sujeito incorpora cada vez mais a sua família, mostrando um novo 

olhar, diferentemente da perspectiva linear do sujeito do grupo de outrora. Esta 

clínica abrange cada vez mais as complexas produções do próprio grupo na 

construção de sua relação com o sujeito.  

Com base num olhar “foucaultiano” sobre a concepção clínica (Foucault, 

2006), o trabalho com família permite enxergar e sentir o grupo e as formas de 

subjetivação, de maneira a dar expressão às suas dimensões relacionais. A cada 

momento, percebemos que uma nova reflexão surge em meio ao antigo, e os 

estudos sobre a saúde da família se renovam diante destes investimentos. Com 

base em várias publicações e em nossa experiência, podemos embasar o trabalho 

do terapeuta de família na atenção primária à saúde.  
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 Mesmo circunscrita em diversos campos de trabalho e áreas do 

conhecimento, acreditamos que a família, como um tipo de grupo social e com 

uma organização psíquica interna própria, exigirá constante renovação da clínica e 

compreensão de novas representações de saúde.  A nossa preocupação se estende, 

também, para a complexa relação entre as formas de prevenção, de promoção e de 

tratamento do grupo com o contexto público e particular, na qual estão inseridas.  

Temas específicos como herança, casamento, conjugalidade, divórcio, 

relação parental e filial, fratria, as fases do nascimento, da infância, da 

adolescência, a fase adulta e do envelhecimento estão na interface com as mais 

variadas discussões sobre adoção, drogradição, sistema legal, educação, violência, 

questões do gênero e perdas. É um trabalho constante de agregação desses temas a 

um contexto social e político mais amplo. Pensamos que ainda há fragmentações e 

descompassos no trabalho de atenção à saúde, que vão desde a exclusão do 

psicólogo na atenção básica até a aceitação de seu trabalho de maneira mais 

efetiva. A magnitude desses problemas com a atenção à família deveria servir de 

justificativa para que o trabalho do psicólogo pudesse ser expandido nas unidades 

de atenção primária dos municípios e nas unidades de pronto atendimento, saindo 

da condição restrita de especialidade.  

Além das densas discussões e relações que envolvem o tema Família, há 

uma questão que nos chama atenção e que precisa ser sempre resgatada. A ética 

da relação terapêutica e a de pesquisa devem perpassar todos os meandros da 

atuação profissional a fim de que os objetivos de qualquer trabalho possam ser 

protegidos e alcançados. É de nossa responsabilidade, portanto, darmos direção 

científica, clínica e até política àquilo que é produzido e usado na relação 

terapeuta e clientes.   

A assistência primária à família mostra uma nova configuração da clínica, 

em que a linguagem técnica se renova na relação com aquilo que se fala e de que 

se fala. Inspirada nos primórdios da terapia de família, esta pesquisa é um regresso 

ao lugar do terapeuta, em que a escuta, a interpretação, o holding e as técnicas 

mediadoras fortalecem o direcionando da demanda daqueles que se desnudam em 

busca de uma luz para o seu sofrimento. Além de todos os recursos técnicos 

utilizados na clínica, no trabalho social e no comunitário, apostamos que a escuta 

interdisciplinar, principalmente, compreende uma das maneiras mais eficazes de 
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re-direcionamento de tratamentos e uma ação efetiva de trabalho de prevenção de 

alguns adoecimentos somáticos.  

Embora encontremos várias abordagens teóricas que sustentam essas 

reflexões, selecionamos a contribuição da Psicanálise, enfatizando o entendimento 

da teoria sobre a organização psíquica da família, na qual é possível a escuta do 

pré-consciente, compreendendo a sua capacidade de holding, como função de 

continente. Dessa forma, esteja onde estiver, mais especificamente na atenção 

básica à saúde, o psicólogo terá o compromisso de movimentar o interjogo de 

necessidades e responsabilidades, recuperando a capacidade do grupo de se 

sustentar no enfrentamento de suas próprias demandas. A participação do 

terapeuta e da família no processo de reconstrução de laços e vínculos é um 

caminho para desatar todos os “nós” dados ao longo da história geracional do 

grupo.  

Por isso, pensamos que o lugar da clínica de família na saúde primária e na 

saúde coletiva consiste num trabalho de peso a mais na atuação do psicólogo, em 

vista de possibilitar maiores compreensões acerca da realidade psíquica desse 

grupo plurimodal.  

 

 

4.1 

A Contribuição da Psicanálise para o Trabalho Clínico com Famílias 

 

 

A Psicanálise de Família e de Casal compreende importante fundamento 

teórico para a prática de terapeutas na atualidade e, cada vez mais, vem facilitar 

diálogos com outras áreas do saber. Atualmente, o trabalho do terapeuta de 

família e de casal com base analítica possui uma representação internacional 

através da Associação Internacional de Psicanálise de Casal e de Família que, 

sediada em Paris, possui a adesão de 20 países e de inúmeras universidades pelo 

mundo. Na última década, principalmente, no Brasil, psicoterapeutas 

desenvolvem e publicam trabalhos clínicos e de pesquisa, articulando diversos 

temas como família e psicossomática, violência, saúde e cultura.  

Para situarmos a Psicanálise no contexto da terapia familiar é preciso 

observar a evolução de sua história em paralelo à abordagem sistêmica. O trabalho 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710405/CA



 

 

83 

clínico com família (Elkaïm, 1998; Féres-Carneiro, Ponciano; Magalhães, 2008; 

Gomes & Levy, 2009; Ponciano & Féres-Carneiro, 2006), surge após a 2ª Guerra 

Mundial num contexto de crise entre os contrastes econômicos e sociais da época, 

e os efeitos do estresse pós-traumático na vida dos sujeitos. A clínica com 

famílias, porém, começa antes mesmo da guerra, em 1930, que, cunhado por 

antropólogos, deu início às novas concepções de inclusão de trabalho com grupos. 

Neste contexto de pós-guerra, nos anos 50, na Califórnia, Bateson & Ruesch 

(1965) iniciaram suas pesquisas sobre o processo comunicativo, caracterizando as 

formas de comunicação como receber e emitir mensagem e obter informação.  

Sob uma perspectiva funcionalista, estes autores contribuíram para que 

futuramente os terapeutas de família pudessem incluir em suas avaliações e 

terapias o contexto e os elementos culturais do grupo.  

Dentre vários profissionais, que contribuíram para a terapia de família, 

elencamos Nathan Ackerman, Harry Stack Sullivan, Norman Paul e Lyman 

Wynne por apresentarem, também, estudos com outros tipos de pacientes que não 

fossem somente esquizofrênicos. Nestes casos, houve destaque para estudos sobre 

o contexto social, o relacionamento interpessoal, a comunicação, a somatização e 

as situações desestruturantes na clínica de famílias respectivamente.  

A contribuição psicanalítica à terapia de família nasce da insatisfação do 

psicanalista Ackerman com o tratamento de crianças, por existir uma dependência 

delas com sua família. Um dado importante que queremos chamar atenção está no 

contexto de seu primeiro trabalho. Em 1932, este psicanalista desenvolve 

encontros com famílias da área rural do estado de Kansas nos EUA, quando 

passou a fazer relação entre história e estrutura familiar com a psicopatologia 

individual e problemas de crianças na pré-escola. Na época, Ackerman fora muito 

criticado por colegas ao apresentar um modelo de terapia que aproximava não só a 

família do paciente, mas o enquadre clínico era baseado no contexto social 

(Ackerman & Sobel, 1950).   

 Com base nos estudos de Eikaïm (1998), percebemos algumas 

contribuições importantes para a clínica de família. Sullivan deu ênfase aos 

padrões observáveis e comportamentais na clínica, classificando o terapeuta como 

um observador participante. Sua principal contribuição foi dada à relação 

interpessoal na clínica, apontando os contrastes existentes entre comportamento 

observável e estrutura psíquica, conforme a metapsicologia freudiana. Já Norman 
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Paul desenvolve trabalhos sobre sentimentos de dor e perda de memória em 

situações desestruturantes como suicídio, homicídio e morte prematura. O seu 

trabalho tinha como objetivo observar como as estruturas familiares eram usadas 

na defesa contra os sentimentos de dor. Particularmente, acreditamos que esse 

autor deu partida para os estudos futuros sobre o funcionamento do psiquismo 

familiar em diagnósticos preliminares. 

Diante destas contribuições, reforçamos a ideia de que a saúde mental 

sempre foi o pano de fundo do cenário clínico de terapêuticas com famílias, tendo 

a figura do esquizofrênico como seu principal adereço. Esta prerrogativa serviu 

para que os primeiros recursos técnicos fossem elaborados e servidos aos 

processos diagnósticos sobre a estrutura e o funcionamento familiares. Tanto que, 

em 1978, o campo da saúde mental da área de família passou a ser representado 

por uma organização nos Estados Unidos da América, a chamada American 

Family Therapy Association, atuando também na formação de terapeutas. 

Nesse fluxo de referências sistêmicas para a composição do contexto 

analítico de trabalho com famílias, ainda inserimos a contribuição da teoria da 

comunicação e de campo. Watzlawich et al (2007) do Instituto de Pesquisa Mental 

de Palo Alto, Califórnia, discutem os efeitos comportamentais ou pragmáticos da 

comunicação humana, dando ênfase especial às desordens do comportamento, 

cuja linguagem representará a reação comunicativa do grupo diante de uma 

situação específica. Observamos uma crescente preocupação com a comunicação 

entre os membros e, por isso, há um resgate desta abordagem pelos estudiosos nos 

dias de hoje. Esta teoria da comunicação nos serve para a investigação avaliativa 

do discurso dos membros. Os padrões, as patologias e os paradoxos da 

comunicação e os tipos de linguagem, que podem ser revelados nas preliminares 

de um diagnóstico familiar, ajudam a direcionar as intervenções técnicas de 

trabalho do profissional.    

Outro teórico, que julgamos ser importante para a contribuição à clínica de 

Família e Casal, é Kurt Lewin. Entendemos a teoria de campo de Lewin como 

ambiente psicológico, no qual há a totalidade da coexistência de fatos, que são 

concebidos como mutuamente interdependentes. Do ponto de vista familiar, 

podemos pensar que a contribuição de Lewin (2007) para o comportamento desse 

grupo específico tem relação com a sua natureza e com fatores que coexistem no 

seu ambiente, onde os sujeitos desenvolvem atividades, aprendizagens, etc. que 
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servirão de projeção para outras relações, como no trabalho, na educação, na 

política e na religião, por exemplo.  A definição de campo, mais especificamente 

de campo psicológico contribui para que possamos compreender a família como 

organização psíquica atemporal e cronológica ao mesmo tempo, representando o 

próprio espaço da vida do sujeito em seus variados sentidos e funcionalidade, tal 

como dissertamos no capítulo 3. 

Anzieu (1993) afirma que Kurt Lewin elabora a dinâmica de grupo em 

1944 na tentativa de revisar um postulado individualista, quebrando o paradigma 

da conduta humana como condição individual. Segundo o mesmo autor, Lewin 

afirma que as atitudes humanas são uma derivação de outros campos psicológicos 

e não apenas uma resultante de forças psicológicas individuais. 

Diante deste cenário histórico, acreditamos que Wilfred Bion foi um dos 

principais psicanalistas que ajudou na interface entre referências sistêmicas e 

Psicanálise na prática clínica de família. Inicialmente, a sua visão da Psicologia de 

grupo como um todo contribuiu, posteriormente, para o avanço da prática 

matapsicológica com grupos. Mais tarde, Bion ([1965]2004) aponta o grupo, tal 

qual a Psicanálise de Freud, como lugar de transformações. Para ele, a experiência 

de analisar sujeitos e grupos é sempre transformada. Assim, a prática analítica 

pode capacitar o terapeuta a fazer transformações necessárias que dependerão da 

avaliação do profissional frente às demandas da situação clínica.  

De acordo com nossas observações, Bion trouxe para a Psicanálise de 

Família a possibilidade de articulação das teorias sistêmicas e psicodinâmicas, 

uma vez que acreditava no constante processo de transformação da relação clínica 

do terapeuta e dos sujeitos envolvidos. Além dessas ideias, ele apresentou 

postulados anteriores a sua preocupação com a interação analista e sujeitos. Para o 

autor, a base do processo grupal está nos atos de dependência, de ataque-fuga e de 

expectativa. Este último processo pode ser observado na clínica de casal, 

correspondendo a ideias e novas criações a partir da união simbólica (Bion, 

[1965]2004). 

Em relação ao Brasil, a terapia de família tem diversas origens, mas passa 

a ter significativa movimentação na década de 70. Um fato marcante está no 

entendimento da patologia individual, que passou a ser vinculada a causas 

diferentes da origem intrapsíquica. Anterior a isso, em 1946, a fundação do Centro 

de Orientação Juvenil, pertencente ao Departamento Nacional da Criança do 
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Ministério da Saúde foi uma experiência pioneira nos cuidados familiares e das 

crianças assistidas. Neste trabalho havia um psicólogo e um psicanalista na equipe 

que, juntamente, com psiquiatras e assistentes sociais se preocupavam com a 

inclusão da família no tratamento da criança (Hintz; Souza, 2009). 

De acordo com Hintz & Souza (2009), alguns psicanalistas contribuíram 

para este trabalho pioneiro e alavancaram na década de 80, juntamente com os 

terapeutas sistêmicos, os métodos terapêuticos. Desse modo, a experiência isolada 

de terapeutas de família pela Brasil ganhou uma representatividade expressiva em 

determinadas regiões do país, com a adesão de mais profissionais para a prática e 

maior acesso de famílias aos tratamentos.     

As pesquisas de Ponciano & Féres-Carneiro (2006), também apontam 

dados significativos da história da Terapia Familiar no Brasil. Segundo as autoras, 

os anos 70 marcam o início da Terapia de Família no Rio de Janeiro com uma 

distância de 20 anos em relação às origens norte-americanas. No final dos anos 

60, havia nos hospitais psiquiátricos uma insatisfação crescente com os métodos 

tradicionais que não rompiam com o ciclo de altas e internações do sujeito. Este 

fato ocasionou um aumento no interesse pelos profissionais da condição do 

paciente, quando este se encontrava fora das instituições, nas relações familiares. 

Esta situação significou um despertar para o fato de que muitas famílias não 

queriam cuidar de seus membros doentes, expulsando-os de suas casas e 

entregando a responsabilidade a instituições e profissionais da saúde. Na mesma 

direção, estava o contexto institucional que refletia a indiferença da participação 

da comunidade e da família nos tratamentos. Isso promoveu um crescente 

isolamento da própria instituição psiquiátrica frente às demandas da sociedade 

(Féres-Carneiro; Ponciano; Magalhães, 2008). 

 Diante destes relatos sobre a história, percebemos que a contribuição da 

Psicanálise para a clínica de família no Brasil começa a sair do trabalho 

individualizado e passa a considerar, mesmo em atendimentos preliminares, a 

família e seus aspectos intersubjetivos na formação do sintoma do sujeito. Não há 

exatamente uma prática que tenhamos estudado que significasse o marco da 

clínica psicanalítica de família no Brasil, a não ser a praticada em consultórios 

particulares, de maneira pulverizada, em algumas regiões do país. Acreditamos 

que o grande avanço dessa prática deu-se pela observância maior de uma ação 

preocupada cada vez mais com as artimanhas das demandas psicopatológicas.  
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 Mas, afinal, por que a Psicanálise também pode explicar a relação 

terapêutica familiar, embora o seu objeto de estudos e sua prática seja o 

inconsciente do sujeito? Qual o objetivo da clínica de família para a Psicanálise?   

Nos primórdios da obra freudiana, as observações da família do paciente 

eram tecidas de acordo com as suas lembranças. Boa parte do percurso das 

análises dos pacientes de Freud era narrada pelo imaginário dos sujeitos sobre 

suas famílias, levando-o a compreender muito da dinâmica intrapsíquica. 

Conceitos como pré-consciente, inconsciente, recalque, mecanismos de defesa 

tiveram uma visão intrapsíquica, com base no lugar de ocupação do outro no 

imaginário do sujeito. Na clínica, percebemos que o ato de recordar traz 

lembranças de um passado muito presente na realidade psíquica do grupo, no qual 

as circunstâncias significativas se re-atualizam a cada momento de confronto com 

novas realidades. Essas circunstâncias podem colaborar na formação de parte dos 

sintomas intersubjetivos do grupo. Os impasses gerados pelo grupo podem 

significar uma abreação, ou melhor, uma cristalização de uma situação de extrema 

tensão e conflito, que ficou solta na economia psíquica da família. Observamos 

em determinado momento na relação terapêutica o resgate das lembranças que 

ficaram em suspenso, apontando caminhos nunca antes enxergados pelos sujeitos.     

A herança freudiana na mão de grupalistas se imortaliza em obras, estudos 

e pesquisas contemporâneos. Estes grupalistas pós-freudianos se dividiram em 

escolas teóricas, mostrando as variadas associações analíticas da compreensão do 

inconsciente no universo familiar. As principais fundamentações nasceram no 

final da década de 40 e ganharam força na década de 60, e partiram de ilustres 

figuras como os argentinos Enrique Pichon Rivière e José Bleger; os ingleses 

Foulkes e Bion e os franceses Didier Anzieu e René Kaës (Ruiz Correa, 2000a).    

No final da década de 50, Enrique Pichon-Rivière foi pioneiro na 

articulação entre grupo e conceitos psicanalíticos. Ele elaborou a Teoria do 

Vínculo (Pichon-Rivière, 1995) como uma estrutura dinâmica em movimento 

contínuo, que inclui tanto o sujeito quanto o objeto. O autor prioriza os vínculos 

intersubjetivos, que podemos pensar como a estrutura familiar inconsciente, e os 

intrasubjetivos constituídos pelo mundo fantasmático e imaginário de cada sujeito 

do grupo, que ajuda a compor a malha vincular. 

José Bleger (1977) apresenta o conceito de ambiguidade e simbiose na 

década de 70 e lança mão de reflexões sobre os grupos, as instituições, as psicoses 

http://pt.wikilingue.com/es/Psicosis
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e as adições, como fontes inesgotáveis de inspiração para a clínica e a teoria. O 

livro Simbiose e Ambiguidade, dentre outras postulações, traz a concepção da 

simbiose como núcleo aglutinado de um grupo com forte tendência à psicose, que 

favorece a dependência, como encontramos nos grupos de adictos nos dias de 

hoje.  

 Em 1946, surge Siegfried Heinrich Foulkes da escola inglesa, que funda o 

Grupo Análise como uma forma de psicoterapia de pequenos grupos e de método 

de grupos de estudo e de comportamento dos sujeitos. Foulkes (1983) argumenta 

que o grupo pode ser visto como lugar de partilha entre os membros e que lhes 

outorga uma significação a todos os acontecimentos vivenciados no meio. O lugar 

do terapeuta é valorizado e se mostra condutor dos envolvidos para que os 

membros possam se tornar participantes ativos na solução de seus problemas.  Ele 

também contribuiu com o conceito de ressonância, representando um modo como 

o grupo responde aos diversos acontecimentos originados nele mesmo, de acordo 

com os diferentes níveis de consciência e de regressão. Mais tarde, Didier Anzieu 

(1993) eleva o conceito de Foulkes à ideia de ressonância fantasmática, como um 

meio de representar as repercussões de um grupo sobre um determinado 

acontecimento, que na verdade são oriundas de fantasias, de projeções e de 

representação de outros grupos.  

Em relação à escola francesa, podemos dizer que Didier Anzieu e René 

Kaës compreendem os maiores influenciadores para os trabalhos de terapeutas de 

famílias da atualidade no mundo e no Brasil. Apoiado nos postulados de Bion, no 

final de 60 e início de 70, Anzieu (1993) trabalha a concepção de grupo como 

uma realidade imaginária e composto por “envoltórios” ou uma membrana 

psíquica, como se fosse uma pele, estabelecendo uma fronteira entre a realidade 

psíquica e a realidade externa do grupo. O grupo ainda compreende um espaço de 

realização imaginária do desejo e lugar de retorno das angústias primitivas. A 

partir da concepção de grupo como pele, ele aponta para a existência de uma face 

interna e mostra organizadores psíquicos internos que gerenciam a vida psíquica 

dos membros, conforme as fantasias inconscientes, os fantasmas parentais e as 

fantasias originárias. Além dos organizadores intrapsíquicos, há os socioculturais, 

muito explorados por René Kaës, aluno de Didier, que inicia suas atividades com 

a Psicologia Social dos Grupos. Mais tarde, Kaës (1997, 2001a, 2004, 2005a, 

2005b) e Kaës et al (2001) contribuem com estudos metapsicológicos, com a 
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teoria do sonho compartilhado e da transmissão psíquica, representando grande 

avanço epistemológico na compreensão das dinâmicas pré-consciente e 

inconsciente do grupo familiar.   

 Com base nesse cenário teórico, temos a linguagem, o ambiente 

psicológico e o contexto social e cultural como eixos norteadores do trabalho de 

análise das diversas e complexas demandas familiares. Como citamos referências 

da Terapia de Família Psicanalítica, a partir da concepção de relação de objeto dos 

ingleses, da teoria dos vínculos dos argentinos e da metapsicologia dos grupalistas 

franceses, fazemos questão de frisar que nada disso poderia acontecer se não fosse 

pelo retorno que todos fizeram às observações das primeiras análises clínicas de 

Freud ([1892]1997; [1905]1969).  

A singularidade dos primórdios teóricos da obra freudiana nos permite 

perceber que o sujeito passa pelo outro como um reflexo de vários outros, antes de 

reconhecer a si mesmo como sujeito. Mesmo diante de uma perspectiva evolutiva, 

determinista e pragmática ao mesmo tempo, pensamos que a família ou a união de 

sujeitos ligados ou por laço afetivo ou sanguíneo forma a base da dinâmica 

psíquica, esteja o sujeito onde estiver, e seja qual for a sua fase de vida no grupo. 

A família sempre será a instituição psíquica e social de base do sujeito, que se 

transforma ao longo do tempo apresentando a aliança e o sentimento de pertença 

como ligações primárias e projetadas, em parte, a outras relações.  

A partir da Psicanálise, portanto, compreendemos que a função da família 

é prover e proteger psiquicamente seus membros, fazendo-se como referência 

identitária e de continente de apoio psíquico e físico. A família compreende o 

espaço para que a alteridade seja constituída e reconhecida, para desenvolver a 

relação de compromisso e de negociação, subsidiada pelo investimento afetivo.    

Por apresentarem organizadores sociais e psíquicos específicos (Eiguer, 

1985), a família e o casal influenciam o comportamento e o desenvolvimento dos 

sujeitos ao longo da vida. Com base no processo de transferência e na intervenção 

técnica específica, o trabalho clínico e social exige compreensão do contexto da 

demanda e uma visão interdisciplinar, já que o casal e a família estão em 

constante envolvimento e movimento com outros grupos sociais (Ruiz Correa, 

2007).  

De acordo com Eiguer (1985, 1995, 1998), a família tem função 

estruturante para o psiquismo do sujeito e os seus momentos fundadores partem 
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de três organizadores psíquicos inconscientes e pré-conscientes. O primeiro, a 

escolha do(a) parceiro(a), dá início a uma nova história, mas nela há o encontro de 

duas histórias anteriores. O segundo compreende o Eu Familiar, como 

investimento perceptual de cada membro, permitindo que cada um reconheça a 

família como sua, respeitando uma continuidade têmporo-espacial. Os três 

principais componentes do eu familiar se retratam através do sentimento de 

pertença (filiação), do habitat interior e do ideal do ego coletivo. O terceiro e 

último organizador, a interfantasmatização, refere-se ao ponto de encontro da 

fantasmática e dos fantasmas individuais de cada membro. O fantasma presente na 

fantasmática da família, ou seja, no campo pré-consciente, indica a presença do 

recalcado, ligando o que está inconsciente ao pré-consciente.     

A psicoterapia com base analítica tem por meio a escuta do pré-consciente 

e do inconsciente familiar através da análise do que é produzido no interdiscurso e 

na interpretação dada tanto pelo terapeuta quanto pelos membros. O inconsciente 

da família funciona de maneira interdependente e configura uma realidade 

psíquica diferenciada das realidades psíquicas individuais. A escuta clínica baseia-

se por um lado no inconsciente do grupo, através das relações econômicas, 

considerando o destino das quantidades de excitação, dos investimentos e dos 

contrainvestimentos libidinais, e, por outro lado, no funcionamento pré-

consciente, observando a produção fantasmática e o movimento libidinal. A 

observação do discurso e da linguagem serve para que possam ser analisadas as 

direções das “coisas” produzidas no grupo, representando em palavras as 

excitações circundantes na realidade psíquica da família.  

O lugar do terapeuta e do coterapeuta no manejo da clínica é de 

fundamental importância, pois sempre exigirá uma reflexão dos próprios limites 

do profissional no processo da transferência e da contratransferência.  Além disso, 

o lugar marca o laço de caráter psíquico que, ao mesmo tempo, é estruturante e 

coercitivo, de proteção e de instauração da lei. Como estranho, familiar ou pai e 

mãe adotivos, o terapeuta deve devolver a capacidade ao grupo de compreender a 

sua história, linguagem e humor. Tenta-se reinstituir a lei, o contorno, o limite, o 

lugar, para que seja re-estabelecida a convivência do sujeito com o outro.  Neste 

espaço, pensamos que o divã funciona com metáfora, ressignificando o lugar de 

encontro do eu-familiar. 
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4.2 

A Clínica de Família e o Trabalho de Atenção Primária à Saúde 

 

 

Pensando acerca das contribuições da tese para a saúde da família, 

procuramos articular algumas questões da clínica de família com a saúde primária. 

A nossa intenção, no entanto, não é desconsiderar a importância dos trabalhos de 

saúde coletiva, mas colaborar com um meio de compreender os diversos 

problemas que afetam profissionais e usuários do programa de saúde da família.  

Com base nas concepções de saúde e de doença, ao longo da história e dos 

estudos de família, pensamos que a singularidade da doença passa a ser encarada a 

partir de elementos que circunscrevem a articulação entre o concreto e o subjetivo. 

Nesta circunscrição, acreditamos que a linguagem e a ação possam produzir a 

união de palavras e de coisas, cujo espaço da clínica estabeleça uma nova aliança 

entre o sentir e o dizer.    

Diante deste breve retorno à origem da terapia familiar psicanalítica, 

sustentamos um novo viés de trabalho clínico. De acordo com nossa experiência 

clínica e de pesquisa, e ainda com base em diversas pesquisas (Cardoso, 2007, 

2002; Féres-Carneiro, 1999a; Macedo, 2008; Osório & Valle, 2009), percebemos 

uma atenção crescente voltada à saúde primária da família. Isso quer dizer que os 

pesquisadores vêm apontando novas compreensões sobre os cenários de conflitos 

e de sofrimentos, que minam o bem-estar não só mental, mas somático do grupo 

em seu lugar de fomento: o domicílio.  

Do modelo assistencial à atenção básica, as transformações dos cuidados 

com a saúde no Brasil possibilitou ampliar práticas de outras áreas da saúde, 

aproximando mais a atividade clínica ao social. Esta reorganização da saúde no 

Brasil, porém, compreende ainda um desfio por apresentar alguns processos 

desarticulados como a construção de redes assistenciais eficazes e resolutivas em 

atenção básica, integralmente coesa com os níveis de atenção mais complexos, a 

qual prevê o desenvolvimento de mecanismos para a garantia da qualidade do 

atendimento aos sujeitos e de propostas que visam melhorar a qualidade de vida.  

Reorganizar o modelo assistencial vigente no país não é tarefa fácil, ainda 

mais quando se trata de mudar o comportamento e a cultura das pessoas ante os 
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recursos de saúde, bem como o de profissionais, de gestores e de políticos ante a 

exigência de mudanças comportamentais e culturais em torno do processo saúde-

doença e nas formas de enfrentamento dos problemas de saúde. A implementação 

da atenção básica significa um trabalho constante de substituição de práticas 

tradicionais de assistência, com foco nas doenças, por um novo processo de 

trabalho comprometido com a solução de problemas, a prevenção de doenças, a 

promoção de saúde e a elevação da qualidade de vida da população. Sendo assim, 

consideramos a saúde como um tema que exige constante educação, reflexão, 

acompanhamento longitudinal interdisciplinar, enfim, ações que visem não 

somente a utilização de instrumentos técnicos de ponta, mas também mudança nos 

procedimentos enrijecidos pelas especializações conferidas a cada área do 

conhecimento.     

Nesta direção, julgamos existir ainda uma grande carência de ações 

preventivas de doenças e promocionais de saúde, que estejam ao alcance do 

profissional em benefício às famílias. Isso se deve ao fato de que ainda o trabalho 

clínico é visto pela sociedade, restrito aos consultórios, clínicas e hospitais ou 

próprio da especialidade médica. Acreditamos que a clínica compreende mais uma 

atitude, que um lugar físico, compreende mais um olhar integrado que um 

trabalho especializado. A clínica da saúde, por assim dizer, exige cada vez mais 

ações interligadas e amplas, diferentemente da cultura reducionista atual.  

De acordo com a realidade de trabalhos teóricos e clínicos na atenção 

básica à saúde (Cardoso, 2002; Chazan, 2004; França & Viana, 2006; Souza & 

Carvalho, 2003), observa-se um movimento crescente de atuação de psicólogos na 

Estratégia de Saúde da Família pelo Brasil. Esta atuação está associada também a 

uma crescente exigência de conhecimento sobre a psicodinâmica e a cultura da 

família no contexto da saúde coletiva.  

Assim, pretendemos avançar no trabalho clínico de atenção básica ao 

alcance de famílias a fim de que as demandas contemporâneas possam ser 

atendidas de fato, e que a assistência possa ser reconhecida como importante 

ferramenta na busca de ações efetivas para os cuidados com a saúde. A clínica de 

famílias deve ser explorada em seu aspecto preventivo e promocional a partir de 

ações interdisciplinares, cujo trabalho possa colaborar para a compreensão dos 

sujeitos oriundos das diversas modalidades de intersubjetivação.  
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Justificamos esta proposição por acreditar que os fundamentos da atenção 

básica à saúde da família priorizam a vida, pois, seguindo os princípios gerais da 

Política Nacional de Atenção Básica, (Brasil, 2006a), esta se caracteriza por um 

conjunto de ações, que atinge principalmente o coletivo. Percebemos que grande 

parte dos problemas dessa política acontece por não existir ações que conheçam a 

cultura e a psicodinâmica familiar para que os trabalhos de prevenção, diagnóstico 

e tratamento sejam realizados continuamente. 

A Atenção Básica considera o sujeito na sua singularidade, complexidade, 

integralidade e inserção sociocultural, buscando avançar nos cuidados, na 

prevenção e no tratamento de doenças. Por isso, acreditamos na redução de danos 

e de sofrimento daqueles que nos procuram no momento em que investimos 

tecnicamente naquilo que possa comprometer a qualidade da vida do outro.  

Baseada em alguns princípios como o da universalidade, do vínculo, da 

continuidade e da integralidade, a atenção primária está voltada para práticas 

gerenciais e sanitárias sob a forma de trabalho em equipe. Nesse sentido, a 

Estratégia de Saúde da Família surge como um reorganizador e um meio de 

atuação dessa prática. A questão do vínculo vem ao encontro de nossas ideias para 

um trabalho focado no fortalecimento dos laços, como maneira de restabelecer a 

base estruturante da função familiar na formação do sujeito. 

A atenção primária à saúde da família tem como objetivo geral a melhoria 

no estado de saúde do grupo e da população de um modo geral, com base em um 

modelo assistencial de atenção alicerçado na promoção, proteção, diagnóstico 

precoce, tratamento e recuperação da saúde, em conformidade com os princípios e 

diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se, portanto, de uma nova 

dinâmica no estabelecimento de bases para os serviços e ações de saúde, 

reorganizando a prática da atenção com maior integração e racionalidade na 

utilização dos níveis de maior complexidade assistencial para garantir impacto 

favorável aos indicadores de saúde da população assistida e levar a saúde para 

mais perto da família (Amarante, 2007). Nessa direção, apostamos que a saúde 

possa ficar mais perto da família, incluindo o bem-estar psicológico como 

condição essencial aos avanços da saúde somática.  

A atenção psicológica básica à família no Programa Saúde da Família vem 

crescendo através de práticas e trabalhos acadêmicos produzidos na última década 

(Cardoso, 2002, 2007; Casanova, 2011; França & Viana, 2006). Percebemos que a 
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Estratégia de Saúde da Família (ESF) tenta responder sobre as necessidades 

básicas da comunidade, realizando diagnóstico situacional e ações dirigidas às 

doenças numa cultura ainda médica. Por outro lado, é cada vez mais comum a 

ação do psicólogo no programa, cujo trabalho tem contribuído para reflexões e 

práticas cada vez mais próximas das demandas dos usuários, diminuindo, assim, 

alguns abismos existentes entre usuário e equipe de saúde.  

De acordo com Amarante (2007), a ESF representa um investimento na 

saúde primária da família, pois é preciso pensar em objetivos em defesa da vida, 

educando a comunidade a desenvolver práticas de pensar e de lidar com a saúde. 

Para o mesmo autor, 80% dos casos de doenças poderiam ser resolvidos no 

âmbito da rede básica, com cuidados mais simples, privilegiando a escuta e o 

acolhimento dos sujeitos em atividades que aspirem ao reconhecimento da 

condição de sujeito e cidadão.  

Para Caetano e Dain (2002), o princípio operacional da atual Estratégia de 

Saúde da Família permite estabelecer um vínculo das unidades básicas de saúde 

da família com a população, possibilitando, em tese, o resgate da relação de 

compromisso e de corresponsabilidade entre profissionais de saúde e usuários dos 

serviços. Os mesmos autores afirmam, no entanto, que o cuidado com os 

indivíduos em relação às suas demandas e formas singulares de adoecimento e 

sofrimento e, consequentemente, a busca de atenção por parte da equipe de saúde 

são questões ainda pouco aprofundadas e de pouco resultado satisfatório na 

prática.   

Neste caminho, esta tese aponta que uma das principais ações para os 

cuidados da saúde da família está na prática ampliada do cuidado familiar, com o 

retorno do psicólogo ao ambiente familiar, ajudando no diagnóstico, na 

compreensão, no redirecionamento de tratamentos e na implementação de 

atividades que sigam os critérios de acordo com a psicodinâmica e a cultura do 

grupo.  

A partir da proposta de avaliação de famílias no domicílio e investigando a 

condição de saúde e de risco de doenças, o Psicólogo de Família viria somar com 

sua prática especializada, contribuindo para a abordagem integral do tratamento e 

promovendo uma ação intermediadora dos componentes subjetivos da relação 

familiar, que ajudaria no fortalecimento do vínculo e da confiança entre família e 
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profissional de saúde. Esse trabalho visaria à integralização das ações dos 

profissionais que encontram dificuldades no desenvolvimento de suas tarefas.  

Embora a atenção primária de saúde tenha o modelo comunitário de 

atuação, pensar sobre a ação do Psicólogo na Família é pensar numa promoção 

terapêutica de saúde, em nível de relação familiar, voltada principalmente para as 

fases de aquisição, como na união conjugal e na gestação. É ainda proporcionar 

entendimento das fases de transformação como a 1ª infância, a adolescência e o 

idoso. Esta visão amplia a terapeuta dos tratamentos, mostrando as intervenções 

possíveis na complexa rede relacional dos membros, como maneira de prevenção 

de doenças. O fato é que a ação com famílias deveria proporcionar mudanças no 

modo de viver, em que a autoestima e o afeto possam desabrochar e serem um 

ponto a favor da adesão a tratamentos iniciados pela equipe de saúde. Como relata 

Chazan (2004), ignorar a interação familiar no processo de saúde-doença é perder 

recursos humanos e materiais no combate ao sofrimento. Nesse enfoque, podemos 

dizer que esta ação influenciaria no uso da medicação, na revisão de tratamentos, 

dentre outros procedimentos. Sabendo-se que a atenção básica está voltada para a 

prevenção, cabe aqui apontar que a ação do psicólogo pode contribuir para que o 

risco psíquico e psicossocial de doenças possa ser compreendido e acompanhado, 

a longo prazo, em seu lugar de fomento.  

Além da Atenção Básica à Saúde, a Política Nacional de Promoção à 

Saúde (Brasil, 2006b) apresenta a concepção de promoção como uma das 

estratégias de produção de saúde, um modo de pensar e de operar articulado às 

demais políticas e tecnologias desenvolvidas no sistema de saúde brasileiro. A 

promoção contribui para a construção de ações, que possibilitam responder às 

necessidades sociais de saúde. Sob o ponto de vista clínico, a estratégia de 

promoção facilitaria a retomada de aspectos que determinam o processo saúde-

adoecimento de sujeitos. Com a intenção de ampliar o seu escopo, a saúde 

caminha com as vicissitudes da sociedade, assim como as escolhas realizadas 

pelos sujeitos e, ainda, como a família investe neles. (Czeresnia, 2003).  

De acordo com o Ministério da Saúde, a promoção realiza-se na 

articulação sujeito/coletivo, público/privado, estado/sociedade, clínica/política, 

setor sanitário/outros setores, visando romper com a excessiva fragmentação na 

abordagem do processo saúde-doença. A clínica de família seria uma maneira de 

reduzir a vulnerabilidade, os riscos e os danos que possam ser produzidos pelo 
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sujeito em seu contexto relacional. Dessa forma, observamos como desafio a 

prática clínica com famílias na atenção básica, para além dos tratamentos médicos 

convencionais. Este trabalho teria suas ações calcadas em novos alicerces 

políticos e seria um avanço da clínica tradicional já consagrada pela própria 

política de saúde.   

Partindo dessa postulação, o conceito de promoção de saúde possui estreita 

relação com práticas que possibilitam o grupo familiar, por exemplo, ampliar a 

sua rede de apoio diante de momentos críticos. Como nos diz Amarante (2007), a 

promoção é desenvolver pensamentos e ações para a saúde, a partir de práticas 

que privilegiem a escuta e o acolhimento das demandas dos sujeitos. Estas ações 

possuem o efeito de fortalecer e de influenciar as pessoas sobre uma determinada 

questão. A clínica de família representaria, então, um lugar possível de expressão, 

de transmissão e de comunicação daquilo que dizem, de que pensam e de que são. 

Sob o ponto de vista social-político, Souza & Carvalho (2003) mostram que uma 

proposta de elevação da qualidade de vida deve envolver políticas intersetoriais 

que incentivem e proporcionem condições de bem-estar e desenvolvimento 

individual e coletivo. Nesse contexto, as ações dirigidas à saúde em escolas, 

igrejas, associações, justiça e, em particular, às próprias famílias em domicílio, 

adquirem grande destaque e relevância.  

  Assim, pensamos que a clínica de família no trabalho de atenção à saúde 

primária parte de um retorno à base das relações afetivas e constitutivas do 

sujeito, em que a desinformação e a desorientação como práticas culturais do 

grupo podem representar dois grandes pilares na fragmentação do vínculo entre os 

membros e em importantes pontos de origem de patologias somáticas. A atenção à 

família em sua forma primária seria uma maneira de prevenção contra os 

condicionantes e os determinantes do processo de adoecimento do grupo.  

 Adiantar-se ao sofrimento familiar, como profissional da saúde, é desafiar 

a lógica dos atendimentos convencionais. Promover o acolhimento, a escuta e as 

intervenções necessárias, sem que a demanda tenha vindo da família, é subverter a 

lógica da transferência, do desejo, presentes na relação clínica em consultórios e 

ambulatórios.  
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4.3 

A Escuta de Famílias em Entrevistas Clínicas: o uso da interpretação 

e de recursos técnicos mediadores 

 

 

 É de conhecimento dos especialistas de família a existência de recursos 

técnicos mediadores para intervenções terapêuticas e de procedimentos adotados 

em coleta de dados aos diversos tipos de pesquisa. Talvez não conheçamos mais 

amplamente, ou não tenhamos verdadeiramente a consciência dos variados efeitos 

e das repercussões destas técnicas, durante aplicações numa investigação clínica.  

A responsabilidade do pesquisador deve estar voltada à atenção ao risco 

possível da aplicação de qualquer instrumento que possa mobilizar os membros de 

tal maneira a inviabilizar os resultados do processo de avaliação. Percebemos dois 

grandes momentos para que isso aconteça. Primeiramente, a mobilização da 

família inicia com o pedido de atendimentos em nossos consultórios e se estende a 

todos os momentos de reconhecimento e de elaboração dos sofrimentos e 

impasses na terapia. Por outro lado, na pesquisa, esta situação deve ser percebida 

pelo pesquisador de maneira intensa e de forma perspicaz, devido ao enquadre e 

ao tempo de trabalho diferente do tempo da transferência. Como terapeutas ou 

como pesquisadores, adotamos uma conduta ética compromissada com o bem-

estar das famílias. Por isso, cremos que é preciso avaliar os riscos e os benefícios 

de uma pesquisa, assim como a conduta do próprio pesquisador em todo o 

processo.   

Em ambos os trabalhos, percebemos que o acolhimento é a condição de 

base para uma investigação consistente. Em seguida, acreditamos que a 

interpretação seja um caminho na busca da compreensão das questões lançadas 

em nossos objetivos. De acordo com Lito (2007), o valor e o lugar da 

interpretação acontecem verdadeiramente na clínica, pois compreende o processo 

de mudança psíquica vivido pelos sujeitos com as inferências necessárias do 

profissional. Na psicoterapia, pensamos que a interpretação serve para que o 

campo intersubjetivo familiar seja integralizado e a reconstrução de realidades 

alternativas apóie as novas representações das famílias com dificuldades de 

simbolizar e de reconhecer a sua verdade psíquica.  
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Desse modo, apontamos diferenças básicas entre as entrevistas clínicas da 

relação terapêutica e do trabalho de pesquisa. Apostamos que os efeitos da 

interpretação e da avaliação, através de recursos técnicos mediadores, subsidiem a 

revelação de diferentes elementos.  Acreditamos que as diferenças existentes entre 

a terapêutica e a pesquisa estejam no contrato estabelecido, no ambiente de 

trabalho, nas disposições de recursos técnicos lançados, nos efeitos e nas 

movimentações observadas no percurso das ações. Como é dito por Lito (2007), a 

interpretação representa um enigma a ser desvendado, mostrando as dimensões 

subjetivas de uma realidade, muitas vezes, incompreensível e ambígua. A 

interpretação permite que lancemos mão de fantasias, de metáforas, de sentidos 

figurados, de figuração das realidades trazidas, em busca da incessante tarefa de 

representar aquilo que está em sua forma mais primitiva de expressão. Mais ainda, 

o papel dos recursos mediadores serve para facilitar a tomada de consciência da 

família acerca de um material denso e, às vezes, sem representação. A 

interpretação preliminar de uma entrevista clínica de base psicanalítica investe nos 

supostos fantasmas e fantasias inconscientes que possam ser geradores de 

conflitos. A relação terapêutica permite que a interpretação seja ampliada em suas 

suposições fantasmagóricas, permitindo que os diversos tipos de interpretação 

sejam evocados. (Eiguer, 1985).  

A escuta de famílias possui objetivos diferentes para cada contexto 

terapêutico e de pesquisa e, de acordo com estes contextos, obtemos resultados 

variados de nossa intervenção técnica. Nossa intervenção se configura a partir do 

momento em que estamos presentes, emprestando a nossa imagem e linguagem 

para o grupo. Não só pela imagem, mas dois corpos ajudam a definir a expressão 

da linguagem. Em consequência, esperamos que a interação desta linguagem 

corresponda a uma continuidade do processo associativo produtivo.  

Presumimos que a diferença entre pesquisa e psicoterapia varia, 

principalmente, em relação ao tempo, ao processo de transferência e à produção 

associativa. Ambos os enfoques de trabalho podem ter, em comum, a utilização de 

recursos técnicos mediadores que favoreçam a atividade de associação, sem ter o 

compromisso, a princípio, de ir ao encontro de algum material inconsciente. 

Assim, de acordo com Eiguer (1995) a terapia de família com abordagem 

psicanalítica tem por finalidade desenvolver a atividade fantasmática, 

enriquecendo a movimentação do pré-consciente familiar com novas fantasias e 
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mitos a fim de que as projeções constantes e densas sejam amenizadas. Já para a 

pesquisa clínica de curta duração com famílias não há um trabalho psicoterápico 

suficiente em si que permita acesso continuado ao mundo pré e inconsciente, a 

não ser que a pesquisa seja uma intervenção com um tempo razoável de 

investigação. A atividade de associação e a de representação é limitada pelo 

tempo da pesquisa e não pelo sujeito. Turato (2003) nos lembra que a pesquisa 

clínica permite que o pensar aponte o ruído indesejável, para que ele traga algo 

novo sobre aquilo que ainda não fora pensado.  

 Tanto na psicoterapia como em uma pesquisa clínica, utilizamos a escuta 

como a porta de acesso à interpretação e à observação do corpo, da linguagem 

verbal e não verbal. Na pesquisa clínica de família, postulamos que a aproximação 

maior se dá com o pré-consciente, daquilo que o grupo gerencia a partir das 

recordações, expressões não verbais e associações livres. É pela interpretação do 

pré-consciente que podemos ter alguns flashes de elementos inconscientes do 

grupo.   

 Os procedimentos da clínica estão embasados pela técnica, que direciona 

as escolhas das intervenções apropriadas para determinadas situações e 

circunstâncias. A pesquisa clínica com família vislumbra panoramas 

psicodinâmicos, histórias geracionais e processos de subjetivação, traçados pelo 

objetivo técnico-acadêmico. Estes elementos de investigação podem se repetir na 

psicoterapia no momento das entrevistas preliminares, que compreendem um eixo 

norteador para a conduta do terapeuta. Desse modo, postulamos que a avaliação 

familiar está presente tanto na terapêutica quanto na pesquisa, desde que os 

objetivos sejam claros e estejam bem delimitados. Durante o processo de 

avaliação ou entrevistas preliminares, tal qual nas entrevistas de pesquisa, os 

recursos técnicos lançados para a coleta de informações servem para dar 

prosseguimento às intervenções apropriadas aos respectivos contextos. Além das 

técnicas, ressaltamos a necessidade contínua de discussão da ética e do lugar a ser 

oferecido pelo terapeuta e pelo pesquisador aos sujeitos entrevistados (Colombo, 

2009; Levy, 2009). 

 Os recursos técnicos utilizados na clínica de família não são recentes e 

alguns datam da década de 50 do século passado. Tais recursos são comentados 

por Féres-Carneiro (1996), que relaciona os variados métodos de avaliação, a 

partir do olhar diferenciado sobre a estrutura e a dinâmica da família. Dentre 
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vários métodos de avaliação familiar, acreditamos que os projetivos exigem maior 

implicação dos sujeitos no processo de elaboração e permite maior exploração dos 

dados.         

 Não temos a intenção de aprofundar sobre a caracterização e a 

diferenciação entre os testes projetivos dos gráficos, mas reconhecemos que os 

recursos projetivos, como os desenhos, por exemplo, permitem que parte das 

principais operações psíquicas seja utilizada, espelhando traços da subjetividade 

de maneira mais intensa.  E se este recurso é utilizado em grupo, julgamos no 

aumento das chances sobre a visualização dos elementos intersubjetivos.  

Diferentemente dos testes gráficos psicológicos, os recursos técnicos 

projetivos, como os desenhos principalmente, têm suas fundamentações na teoria 

psicanalítica, partindo do conceito de Freud ([1896]1969) sobre o mecanismo de 

defesa da projeção. A leitura e análise destes testes se baseiam nos pressupostos 

metapsicológicos freudianos sobre o funcionamento psíquico.   

Com o objetivo de apresentar as contribuições da Psicanálise, vários 

autores apresentam recursos técnicos projetivos, utilizados no trabalho clínico de 

investigação de elementos inconscientes da família. O Arte-Diagnóstico Familiar, 

o genograma e o espaçograma projetivos, o psicodrama adaptado, a escultura 

(Eiguer, 1998) e a análise dos sonhos (Kaës, 2004) mostram um caminho didático 

representando alguns dados, indicando a lógica da funcionalidade dessa estrutura 

psíquica específica. Os recursos projetivos têm por finalidade facilitar aos 

membros da família a reconstrução dos vínculos e a tomada de consciência da 

própria dinâmica (Eiguer, 1995; Ruiz Correa, 2000a). As técnicas projetivas como 

o genograma (Burd & Baptista, 2004; Carter et al, 1995; Cerveny, 1994; Ruiz 

Correa, 2000a) e o espaçograma (Eiguer, 2004) facilitam a interpretação e o 

manejo do trabalho por terapeutas e pesquisadores.  

Nesta tese, destacamos o espaçograma e o genograma por representarem 

esquemas projetivos que podem fornecer a noção de imagem da família sobre sua 

história e ambiente, ao mesmo tempo real e imaginada. Essas técnicas projetivas 

possibilitam que a família recupere o impensável através da lembrança de fatos e 

da reconstrução dos espaços. Julgamos que estes dois recursos podem ser 

utilizados na psicoterapia e nas pesquisas clínicas como vias de representação, 

mesmo que o enquadre de cada caso possua um contexto diferente. 
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 Para pesquisa clínica, podemos utilizar o genograma e o espaçograma na 

avaliação das dimensões físicas e psíquicas do grupo familiar. Do ponto de vista 

psíquico, os dois instrumentos apontam variadas projeções e condensações através 

de elementos pré-conscientes e inconscientes, expressos nas narrativas sobre a 

história familiar, a representação e a funcionalidade da casa. Tanto um quanto 

outro podem ser confeccionados pelo pesquisador, facilitando a visão do conjunto 

de dados fornecidos pelos sujeitos envolvidos. Através do genograma, podemos 

observar a história geracional da família pela sucessão dos acontecimentos e 

condutas repetitivas (Burd; Baptista, 2004). Este recurso intergeracional permite 

visualizar a transmissão também da cultura, identificando padrões, costumes, 

segredos que determinam e condicionam as relações familiares.  

A função do genograma é ampla e, de acordo com Carter et al (1995) este 

instrumento aponta a dimensão trigeracional de uma família e de seu movimento, 

através de suas fases de desenvolvimento. As pesquisadoras chamam este recurso 

de genetrograma e padronizaram em 1985 as legendas que caracterizam as 

situações intrafamiliares. Desde 2000, as autoras atualizam as legendas do recurso 

através de um software encontrado no site www.genopro.com. Este recurso 

compreende retratos gráficos da história familiar, mostrando a estrutura básica ao 

entendimento de seu funcionamento e relacionamento. Nesta mesma direção, Ruiz 

Correa (2000a) aponta que o genograma projetivo, construído pelos próprios 

clientes, permite a visualização do vínculo, estabelece confiança na relação 

paciente e terapeuta e facilita o manejo do trabalho. De maneira velada, muitas 

vezes, este retrato do corpo familiar mostra a problemática transgeracional 

atravessando as gerações, em forma de comportamentos repetitivos e de situações 

de risco. Acrescentamos ainda que este recurso permite que possamos estabelecer 

ações eficazes na terapêutica familiar, facilitando a tomada de consciência pelos 

sujeito diante de um fato significativo da história. 

A aplicação dos instrumentos pode ser individual ou coletiva. Podemos 

solicitar aos sujeitos que desenhem a sua história e casa. Esta última pode ser 

elaborada como veem por dentro e situá-la em diferentes espaços. Tanto o 

genograma como o espaçograma podem ser pensados e elaborados em tempos 

diferentes, representando situações anteriores, atuais e futuras. Além de possuir as 

mesmas funções e objetivos do genograma, o espaçograma implica uma maneira 

http://www.genopro.com/
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lúdica de extravasar as tensões comuns que aparecem no início do relacionamento 

clínico.       

A partir de estudos de Eiguer (2004) sobre o inconsciente da casa, 

chamamos de espaçograma o recurso gráfico confeccionado pelos profissionais ou 

pelos clientes sobre o ambiente interno da casa da família. Trata-se de um recurso 

projetivo mediador de amplo espectro, e de fácil utilização pelos sujeitos. 

Derivado dos fundamentos da arquitetura sobre espaços, não há registro oficial de 

sua utilização pelo Conselho Federal de Psicologia. O espaçograma deriva de uma 

representação do espaço interno, desenhado em papel, usando cores ou lápis preto. 

Não há um padrão de legendas, traçados, símbolos a seguir, devido à falta de uma 

regulamentação. Bem diferente dos traçados do desenho da casa no teste HTP 

(House, Tree, Person) e do Scenotest, o espaçograma compreende um grafismo 

interno da residência, que pode ser detalhado com a inclusão de móveis, objetos 

de decoração e a movimentação de pessoas. A visualização do espaço permite ao 

profissional ter maior aproximação do cotidiano da família e pode ser aplicado em 

vários momentos da clínica. Através deste recurso, é permitido aos membros 

terem consciência da funcionalidade e da representação do ambiente. Da mesma 

forma que o genograma, a função do espaçograma é de facilitar a tomada de 

consciência dos membros do grupo sobre questões não percebidas do cotidiano. A 

representação da casa inconsciente reforça a ideia de espaço comum, 

compartilhado, esquecido, negado, na mesma esfera que operam as lembranças no 

pré-consciente. De acordo com as contribuições de Berenstein (1988), a casa 

deveria ser avaliada para que haja um confronto entre o meio físico e o habitat 

interior da realidade psíquica da família. É preciso pensar sobre o reconhecimento 

possível da família ao se sentir família dentro de seu próprio ambiente. Esta 

técnica permite que os membros reflitam sobre seus investimentos afetivos e re-

integrem o habitat interior e o sentimento de pertença.   

 

 

4.4 

Questões da Clínica de Família: a escuta do pré-consciente familiar 

nas entrevistas de pesquisa 
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Um das principais heranças deixadas por Freud é a capacidade de 

discussão e de reflexão sobre as demandas subjetivas, causadoras de sofrimento 

ao ser humano, que se encontram no consciente, pré-consciente e inconsciente. A 

teoria psicanalítica impulsiona constantemente a pensar sobre aquilo que nos 

causa dor e daquilo que atinge a saúde do sujeito e de seu grupo familiar. Neste 

universo de conceitos psicanalíticos, podemos destacar que os estudos 

metapsicológicos, a dinâmica edipiana, a interpretação do sonho apontam uma 

grande parte da dimensão de nossa capacidade de operar psiquicamente sob a 

égide de uma lógica inconsciente. Acreditamos que esta mesma dimensão habita o 

complexo familiar, mostrando condições e estados que interferem no processo de 

adoecimento somático dos sujeitos.  

A metapsicologia freudiana foi utilizada como base para o 

desenvolvimento da metapsicologia de grupo por Kaës (1997) em seus estudos 

sobre grupo, e veio contribuir para uma metapsicologia familiar que tentaremos 

ensaiar neste espaço. Alertamos, porém, que as postulações a seguir compreendem 

um esboço a ser ampliado em estudos futuros, pois esta tese não expõe somente 

uma visão clínica aprofundada da questão e, sim, trata-se de uma visualização 

ampliada da dinâmica do adoecimento somático diante da história geracional da 

família. A intenção de propor uma metapsicologia familiar requer maior 

aprofundamento e articulação dos diversos meandros teóricos sobre a lógica do 

inconsciente e do trabalho do pré-consciente. Esta proposta deve ser desenvolvida 

a partir de um estudo clínico com famílias a médio prazo, e não se restringir em 

avaliações clínica com quatro ou cinco entrevistas pesquisa. Por outro lado, em 

poucos encontros clínicos, podemos observar o pré-consciente familiar, através da 

capacidade do grupo de colocar em palavras as suas lembranças, preocupações e 

tensões. Resta-nos, assim, reafirmar o compromisso de avançar com estudos 

futuros sobre recalque, fantasia, sonho, identificação, projeção, pulsão, 

condensação, deslocamento e repressão no contexto intersubjetivo e 

compartilhado da família.  

O grupo familiar impõe a cada sujeito uma exigência de trabalho psíquico 

particular, apresentando interdições e obrigações às suas maneiras de relacionar-

se. Por ser a base da história social e psíquica do sujeito, há os conteúdos 

recalcados e negados ao longo de sua vida. Neste espaço psíquico entre o sujeito e 

vários outros, há sempre um impasse diante dos investimentos narcísicos e 
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objetais. Além disso, a família lança mão de alguns mecanismos de defesa nem 

sempre favoráveis à defesa do grupo. Às vezes, os mecanismos operam como 

tentativa de sufocar algo que ainda não é possível de ser confrontado e dito. O 

trabalho de exigência de representação do pensamento, sobre aquilo que não se 

deseja confrontar, tem-nos mostrado uma problemática do grupo na atualidade, 

vista através de uma distância entre o pensamento e a expressão entre os membros 

da família. Essas situações geram tensões e impasses entre o que se quer dizer e o 

que é dito realmente do outro.   

Nesta direção, pensamos que na clínica de família devemos examinar as 

exigências do trabalho psíquico do grupo como um todo, para que ele possa 

facilitar a transformação de seus processos intersubjetivos em forma de atividades 

psíquicas mais produtivas. Assim, a família corresponde uma parte significativa 

da constituição psíquica de seus membros por fazer jus ao seu lugar de 

transformação de conteúdos geracionais e de processos associativos mais amplos.  

 A partir dos estudos de Kaës (1997) sobre o processo pré-consciente e 

inconsciente do grupo, a família pode ser pensada sob três pontos de vista de sua 

estrutura psíquica. Diferentemente de ser uma soma de seus membros, a família 

produz uma instância diferenciada da individual e pode operar na mesma 

dimensão tópica, dinâmica e econômica, e ainda atuar na mesma complexidade 

das ligações com outros grupos. Estas três esferas podem ser observadas em 

vários contextos clínicos de investigação, apontando caminhos trilhados na 

constituição de sua tessitura. Podemos pensar que as principais funções do 

aparelho psíquico familiar e do continente familiar, como apoio psíquico, se 

encontram na função do pré-consciente do grupo.  

 Estudado por Kaës (1997, 2005a, b) e Kaës et al (2001), o grupo apresenta 

um trabalho psíquico intenso que coloca em movimentação as tensões e o material 

reprimido. Tal como na família, postulamos que esse trabalho psíquico apresenta 

uma função influente na saúde dos membros, que tem a função de transformar, 

ligar, conter, regular, diferenciar, organizar, transmitir, trocar, gerenciar e 

transferir as condutas de seus membros. O trabalho de transformação na família 

pode ser pensado, a partir da energia disponível de cada sujeito, para ser investido 

na vinculação intersubjetiva. A transformação da energia psíquica ocorreria entre 

os espaços psíquicos compartilhados pelos membros, de maneira a movimentar o 
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embate entre excitação e acolhimento. A ligação, pois, teria importante papel de 

atar os aparelhos psíquicos individuais (Kaës, 2005b).  

A família compreende um espaço psíquico de regulação das excitações 

individuais, proporcionando uma contenção. Esta função pode não ser cumprida 

de maneira satisfatória, devido à ação do recalque, da recusa e da repressão sobre 

um afeto ou uma representação intolerável, que ameaça a integridade do grupo. A 

negação de representações ou pulsões operaria de maneira a proteger o grupo 

contra as próprias lembranças e acontecimentos insustentáveis. 

As lembranças e os acontecimentos reais e imaginários de um grupo 

familiar, por exemplo, podem ser administrados pela sua capacidade de 

diferenciar e de organizar o material traumático a fim de que ele possa ser 

elaborado. No entanto, isso nem sempre acontece motivado pelo fato de que o 

trabalho de diferenciação e de organização no grupo não encontra o seu destino, 

ao tentar distinguir o que pertence e não pertence ao grupo. De acordo com Kaës 

(2005a), os conteúdos oriundos da transmissão geracional e da própria produção 

intersubjetiva devem ser distinguidos em relação à sua condição no grupo. 

Entendemos que o pré-consciente familiar opera o tempo todo, avistando o que 

está dentro e fora, o que é bom e mau, e o que pode ser incorporado, rejeitado e 

projetado no próprio grupo.  

O trabalho de transmissão psíquica opera nas passagens dos espaços 

psíquicos individuais para a realidade psíquica grupal, passando a existir um 

intercâmbio das esferas intra, inter e transpsíquicas. Nesse sentido, a transmissão 

psíquica representa uma peça chave no trabalho de passagem e transformação de 

conteúdos representativos, impondo ao grupo a capacidade de gerenciar os 

investimentos individuais e transferi-los aos espaços psíquicos compartilhados. 

(Kaës et al, 2001). Isso mostra que o grupo deve ter condições de gerenciar de um 

espaço ao outro, as representações e as expressões oriundas das excitações ou do 

não sentido de alguma situação significativa. Kaës (1997) relata que o grupo é 

lugar de depósito de representações, das linguagens figuradas e das metáforas 

utilizadas na expressão do afeto. Assim, a família será o primeiro lugar de 

fomento e sustentação destas funções.   

A família possui uma influência psíquica sobre os sujeitos, uma vez que a 

sua ação de contenção das excitações pode interferir na orientação da conduta dos 

membros. Em outros termos, visto do ponto de vista inconsciente, acreditamos 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710405/CA



 

 

106 

que a movimentação interna do grupo, muitas vezes desarticulada, pode ter 

origem numa canalização frustrada de um material traumático sem elaboração. O 

grupo trabalha para se livrar do material, ao mesmo tempo, que pode tentar se 

defender dele, buscando representações incessantes que terminariam em 

comportamentos desorganizados e confusos.  

 Diante destes pressupostos, Kaës (2005b) aponta que a intersubjetividade 

mostra o trabalho psíquico de um grupo, em que há a presença psíquica do outro 

ou de mais de um outro na psique do sujeito. Podemos pensar que a dimensão 

intersubjetiva da família acontece mais no espaço pré-consciente que no 

inconsciente, uma vez que o primeiro serve de barreira a um fluxo indesejado e de 

chancela às representações de palavras. Como dizia Freud ([1915]2006), o pré-

consciente deve ser compreendido em suas acepções tópicas, sistemáticas e 

dinâmicas para que possamos entender a censura como um mecanismo de 

barragem de conteúdos inconscientes, selecionando e deformando os elementos. O 

pré-consciente comanda o acesso à consciência e à motilidade do sujeito, através 

do recalque e da repressão. 

No trânsito entre pré-consciente e consciente acontece uma segunda 

censura, ou repressão, na medida em que deforma menos os conteúdos que a 

primeira. O seu objetivo é evitar que ocorra a vinda de pensamentos, ideias, 

sentimentos que sejam preocupantes e perturbadores. Existe, então, um esforço 

maior da atenção e do pacto na exigência de trabalho de censura no grupo 

familiar.  

O pré-consciente tem sua energia, diferentemente do inconsciente, ligada 

às representações de palavras. A noção de pré-consciente pode ser apresentada 

através das recordações não atualizadas, mas que o sujeito pode evocar como 

observamos no trabalho do sonho (Freud, [1900]1969; Kaës, 2004). Para Kaës 

(2005b), o pré-consciente grupal tem a função de associar e de ligar, tal qual 

Freud apresenta na interpretação dos sonhos. Porém, o trabalho diferencial dessas 

associações consiste, de início, nas transformações das representações de coisas 

em representações de palavras articuladas e endereçadas ao outro. O trabalho da 

associação é o trabalho de todo o discurso do grupo. O discurso do grupo traz 

sequências discursivas da memória, das fantasias, da existência de uma vida, da 

exposição dos sintomas, das expressões emocionais diversas dos sujeitos. Estes 
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materiais produzidos no discurso servem de produção a outro discurso, com forma 

e significado próprios.  

Em algumas famílias, podemos observar que o interdiscurso pode manter-

se inalterado e sem ambiguidades, demonstrando que o trabalho de associação 

sustenta, supostamente, a transformação das enunciações ligadas às identificações 

no grupo. Para que este processo seja satisfatório, significa que a transformação é 

sustentada pelo afeto transferido de um para outro, por operadores psíquicos que 

realizam este trabalho de ligação e de transformação dos elementos psíquicos 

individuais. Acreditamos que os principais operadores psíquicos possuem a 

linguagem e o investimento afetivo como condutores das representações de coisas. 

A expressão verbal e afetiva assegura a passagem e a transformação entre as 

psiques individuais e o espaço intersubjetivo, mobilizando, canalizando, 

desviando, distribuindo e ligando a energia psíquica sem sentido, às identificações 

e às representações de todos os membros da família.  

Estas suposições, no entanto, podem apontar um número crescente de 

deformações, negações, deslocamentos e condensações, se o trabalho de 

transformação de um material recalcado não encontrar respaldo no investimento 

verbal e afetivo do grupo. O que chamamos de processos, atividades ou 

operadores psíquicos na verdade são recursos psíquicos que atuam na 

transformação da matéria psíquica recalcada ou reprimida, que circula no pré-

consciente da família e mobiliza toda a energia pulsional do grupo. Assim, a 

palavra e o afeto representam o elo entre o eu-familiar e o isso, lugar de reativação 

de traumas, de conflitos e de heranças, que exigirão do pré-consciente familiar 

uma reatualização das excitações conflituosas abreagidas, mantidas em suspense e 

congeladas pelo trabalho do recalque. A palavra como elo conduz o grupo da 

condição pré-verbal à linguagem, num entrelaçar de fazer e dizer para escoar a 

coisa e o gesto sob tensão (Kaës, 2004).   

O trabalho psíquico familiar nem sempre caminha conforme especulamos, 

pois a matéria psíquica reprimida ou recalcada que circula no pré-consciente pode 

imobilizar a energia pulsional de todos. Em casos de conflitos extremos, o grupo 

pode se deparar com o próprio medo de se confrontar e, quiçá, falar sobre isso.  

Antes do reconhecimento das palavras e da expressão, o sonho será um grande 

veículo das mensagens direcionadas ao grupo (Kaës, 2004). A memória do grupo 

terá a sua atividade no valor máximo de sua capacidade, pois exigirá dos membros 
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um confronto com o material indesejado e a condição de se livrar dele. Como nos 

referimos anteriormente, a chancela do pré-consciente para o consciente ficaria 

emperrada, dando poucas chances ao grupo de realizar um trabalho de elaboração.   

 As lembranças servirão como trabalho psíquico integrador das excitações 

anteriores e atuais, procurando estabelecer conexões associativas para a 

manutenção das condições necessárias do sujeito no grupo (Kaës, 1997). Este 

trabalho psíquico da família compreenderia um processo de transformação que 

visa a um produto específico, o da transformação constante das demandas 

internas. Quando isso não é possível, as lembranças se tornam um martírio, e de 

maneira repetitiva, elas apontam a condição patológica do grupo, representada 

pelo discurso empobrecido e pelo investimento afetivo comprometido. Desse 

modo, o trabalho psíquico do grupo familiar passaria a se fixar nas experiências 

sensoriais e perceptivas que engessam o trabalho de transformação e que 

facilitaria o desenvolvimento de patologias somáticas.    

 O trabalho do terapeuta de família se direciona para a escuta do pré-

consciente do grupo como uma maneira de avaliar os operadores psíquicos em 

jogo no sofrimento dos membros, cujos estados, tensões e afluxos psíquicos 

estejam impedidos de seguir com as movimentações necessárias à manutenção da 

integralidade psíquica.  

 Acreditamos que tudo o que expomos reflete o trabalho de confronto 

promovido pela clínica a fim de que as representações psíquicas possam ser 

retomadas e a história do grupo seja recontada. A associação livre, a elaboração e 

articulação estão presentes e devem ser ouvidas. Os movimentos criativos, 

elaborativos e os recursos metafóricos devem acontecer no setting analítico, e que 

estão presentes, tanto no processo terapêutico como nas entrevistas de pesquisa.  
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A pesquisa e o seu contexto  

 

 

 Esta tese compreende uma investigação clínico-qualitativa do processo de 

adoecimento somático da família. De acordo com a Resolução 196 do Conselho 

Nacional de Estudo e Pesquisa do Ministério da Saúde (Brasil, 1996), esta 

pesquisa atende as exigências estabelecidas pelas diretrizes da ética, do 

procedimento, da responsabilidade do pesquisador e das consequências de 

pesquisas que envolvem seres humanos.  

 O protocolo da pesquisa passou pelo Comitê de Ética do Departamento de 

Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. A pesquisa 

atende às exigências éticas, obedecendo aos princípios da autonomia, 

beneficência, não maleficência, justiça e equidade. Foi elaborado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo D), que contempla a descrição da 

pesquisa em seus aspectos fundamentais, informando ao sujeito o seu propósito, 

assim como a qualificação do pesquisador e as instituições responsáveis.  

Declaramos que a pesquisa não representou risco, em nenhum momento, 

aos sujeitos envolvidos, não lhes causando dano a sua integridade física, 

psicológica, religiosa, intelectual, cultural e moral. Salientamos que houve casos 

de famílias em estados de conflitos extremos, e procuramos viabilizar atendimento 

psicoterápico, após entrevistas, e encaminhamento de outras situações a 

especialidades competentes.   

 

 

5.1 

A Abordagem Qualitativa na Investigação Clínica de Famílias 

 

 

Em comunhão com nossos pressupostos teóricos, optamos por uma 

investigação clínico-qualitativa com análise de conteúdo de famílias, e uma 

descrição de dados que retratam o perfil da população. As questões levantadas no 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710405/CA



 

 

 

110 

decorrer da discussão teórica acerca da relação família, adoecimento somático, 

história familiar e fases de vida colaboraram para a seleção de categorias 

temáticas, contando com conteúdos que demonstraram fatores condicionantes de 

risco destas relações. Houve preocupação em apontar uma nova ideia sobre essas 

relações a fim de que novos conhecimentos possam ser produzidos e ampliados.   

O processo de adoecimento somático na família pode ser estudado pela sua 

natureza psíquica, diante dos relatos da história de vida e das fases do grupo, 

através de recursos mediadores que indicarão parte da realidade do ambiente e da 

própria história do grupo. Ao resgatarmos o pensamento de Foucault (2006) 

acerca do olhar clínico sobre o sujeito com sentimento e com uma boa escuta, 

queremos dizer que esta pesquisa seguiu três importantes caminhos de 

investigação: a casa, a história e a relação das famílias. Para estes estudos, 

portanto, utilizamos a observação, a descrição, a escuta, a leitura exaustiva dos 

dados, a análise, o pensamento indutivo e a representação das informações 

coletadas, valorizando a expressão espontânea dos sujeitos da pesquisa.  

Com base nas considerações de uma investigação clínico-qualitativa de 

Turato (2003), procuramos interpretar os sentidos e a significação dos discursos e 

das ações ocorridas durante todo o percurso da pesquisa, ouvindo e observando os 

sujeitos da pesquisa, o ambiente da família, bem como o comportamento dos 

pesquisadores envolvidos. Colocamos em destaque, a posteriori, na análise, os 

conteúdos e as representações de ideias acerca das concepções de saúde e de 

doença e da história familiar. Ficamos atentos às respostas comuns, adversas, 

semelhantes e, aparentemente, sem nexo ou sem articulação com os temas. Nossa 

intenção era que uma escuta integralizada da família representasse o singular do 

grupo sobre o conhecimento dos fatores subjetivos para o desenvolvimento de 

doenças. 

 Apresentamos algumas elucidações de processos psicológicos complexos, 

que envolvem a relação subjetiva entre adoecimento somático e família. Julgamos 

que a validade do trabalho, portanto, é baseada nas interpretações subjetivas 

realizadas por nós sobre as falas das famílias, considerando seus respectivos 

contextos culturais e sociais.  

Esta pesquisa de Doutorado deu início à linha de pesquisa Família e 

Psicossociossomática, vinculada ao Núcleo Interdisciplinar de Investigação 
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Psicossomática do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Juiz 

de Fora.  

Selecionamos uma amostra intencional com dez famílias, que 

apresentavam critérios homogêneos em relação à existência de um ou mais de um 

membro com algum tipo de doença crônica, grave e de crise no grupo, à 

coabitação e a vários arranjos familiares. A partir de uma seleção prévia de uma 

família, realizamos o estudo piloto para verificação dos recursos técnicos. Mais 

adiante, apresentamos o procedimento, a análise de conteúdo e a discussão dos 

resultados.  

 Ao final deste capítulo, verificamos uma nova ideia construída sobre a 

relação família e adoecimento somático a partir do contexto da violência. 

Também enfatizamos a contribuição desse trabalho à ação do psicólogo na 

atenção básica com famílias.      

 

 

5.2 

O Contexto e o Procedimento da Pesquisa: a escuta em domicílio de 

famílias na comunidade de Santa Luzia em Juiz de Fora, Minas 

Gerais  

 

 

A pesquisa contou com três ambientes importantes para o seu 

desenvolvimento: o Centro de Psicologia Aplicada (CPA) da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF), a Unidade Primária de Atenção à Saúde (UAPS) e 

os domicílios de famílias, que fazem parte do programa de Estratégia de Saúde da 

Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora - MG. O primeiro serviu como 

base de estudos e encontros de supervisão dos trabalhos. Na Unidade de Atenção 

Primária à Saúde contamos com os encaminhamentos das famílias pelo assistente 

social e agentes de saúde. O terceiro compreendeu o ambiente, propriamente dito, 

da pesquisa para coleta de dados.  

O ponto de partida do procedimento da pesquisa deu-se com a seleção de 

alunos do curso de Psicologia para preparação teórica e atividade de campo. Após 

a preparação, nos dirigimos à UAPS para fazer contato com os profissionais de 

saúde. Depois, seguíamos para as casas das famílias selecionadas para a realização 
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das entrevistas. O trabalho de análise e de confecção dos relatórios e dos dossiês 

foi realizado no CPA.  

O trabalho de campo da pesquisa ocorreu no bairro de Santa Luzia, região 

sul da cidade de Juiz de Fora, caracterizada por uma população de classe média e 

média baixa, mas com predominância da classe baixa. Antes da formação do 

bairro, o local fora uma fazenda extensa de feijão. A ocupação urbana do bairro é 

vista como a mais antiga da cidade. É considerada uma região carente de infra-

estrutura, como asfaltamento e canalização do rio que passa por dentro da 

principal avenida. O bairro exibe um comércio modesto e uma assistência à saúde 

satisfatória. Os dois centros de atenção à saúde são a UAPS (Unidade de Atenção 

Primária à Saúde) e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), que tem a 

capacidade de realizar atendimentos de emergência e urgência.  A UAPS de Santa 

Luzia conta com quatro equipes de Saúde da Família, com médicos, dentista, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social e agentes de saúde. Em 

média, cada profissional atende de 700 a 800 pessoas. Eles formam a Equipe 

Básica de Saúde da região sul, atendendo também os bairros adjacentes de Jardim 

de Alá, São José e Jardim América. Esta equipe é destinada ao atendimento de 

famílias em domicílio, além de promover os atendimentos usuais no próprio 

posto.  

A partir de uma distribuição interna pela equipe, cada agente de saúde 

acompanha em média 200 famílias. Estas famílias estão agrupadas por região e 

cada região é atendida por uma equipe de Saúde. As visitações em domicílios 

pelos agentes são regulares e pouco frequentes pelos médicos, enfermeiros e 

assistente social, somente em casos mais graves.  

Para que acontecesse esta parceria com a UAPS, nos dirigimos à Secretaria 

Municipal de Saúde e pedimos autorização para o desenvolvimento da pesquisa 

durante três anos. Selecionamos o programa de Estratégia de Saúde da Família por 

atender os princípios da atenção primária à saúde. Argumentamos que o programa 

facilitaria um dos objetivos da pesquisa, o do atendimento em domicílio.  Após 

autorização, foi indicada a equipe do bairro de Santa Luzia por apresentar alto 

índice de produtividade nas suas funções. Em seguida, entramos em contato com 

o assistente social e o chefe da UAPS, e expomos as ações de trabalho.  

A primeira parte da pesquisa começou com a realização de reuniões 

semanais com os médicos, o assistente social e os agentes de saúde para que 
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conhecêssemos a clientela do bairro. Em seguida, dirigimo-nos somente aos 

agentes de saúde e ao assistente social para conhecer melhor o perfil das famílias 

atendidas.  

A seguir, solicitamos o encaminhamento de famílias que tivesse um 

membro com algum tipo de doença. A equipe encaminhou famílias com doenças 

crônicas, graves, terminais, neurológicas e psiquiátricas, mas que, principalmente 

fossem mais receptivas à entrada de profissionais em suas residências. No entanto, 

queremos ressaltar que a nossa seleção de famílias obedeceu ao objetivo da 

pesquisa, ou seja, o de obter grupos com um ou mais de um membro com algum 

tipo de doença física, independentemente do membro possuir doença mental ou 

neurológica e do tipo de arranjo familiar. Novamente, queremos reafirmar que o 

nosso propósito não é o de associar o tipo de doença com o transtorno neurológico 

ou psiquiátrico.  

Na análise dos dados, incluímos o estudo piloto realizado em 2007 por  

considerarmos que os conteúdos coletados foram preservados e não houve 

modificações dos procedimentos e dos recursos técnicos selecionados para a 

pesquisa ao longo do estudo. O estudo piloto compreende a Família 1.   

O momento anterior do procedimento da pesquisa aconteceu com contatos 

simultâneos entre UFJF e Secretaria Municipal de Saúde. Quando iniciamos o 

contato com a UAPS, para realizarmos o estudo piloto, dialogávamos também 

com o Departamento do Curso de Psicologia, apresentando a proposta de 

participação de alunos do curso de Psicologia na pesquisa. Uma vez aprovada a 

proposta, lançamos o concurso de seleção de estagiários a partir do 6º período e, 

em dois anos e meio, realizamos dois dele.  Contamos com nove alunos durante 

esse tempo, divididos em duas equipes. No primeiro ano da pesquisa, formamos 

uma equipe com seis alunos e no 2º ano, uma equipe com cinco alunos. Duas 

alunas estiveram por dois anos consecutivos na pesquisa.   

As reuniões de pesquisa aconteciam todas as quartas-feiras com duração 

de três horas. Durante os encontros, realizamos levantamento de dados através dos 

bancos de dados nacionais e internacionais (Scielo Brasil, LILACS, APA, 

CAPES, IndexPsi e ADOLEC) e trabalhamos textos teóricos com as temáticas de 

Saúde, Somatização, Família, Casal, Atenção Básica à Saúde, Pesquisa 

Qualitativa e Análise de Conteúdo. Acontecia, também, estudo dos instrumentos 

da pesquisa e preparação para a observação de campo. Os alunos foram escalados 
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para acompanhar a pesquisadora com as seguintes ações: observações das 

entrevistas; transcrição das mesmas; elaboração do genograma; montagem do 

espaçograma e confecção do relatório. As observações dos alunos seguiam um 

roteiro com diretrizes elaboradas pela pesquisadora (Anexo C). 

Os alunos participaram de todas as entrevistas em parceria com a 

pesquisadora. Em cada primeiro encontro, os alunos preenchiam a ficha de 

informações sociais e culturais e realizavam as primeiras observações da casa. No 

segundo encontro em diante confeccionavam o genograma das doenças da família 

e o espaçograma, analisando a movimentação dos participantes da casa e a 

estrutura da casa. Depois de correções necessárias, um dossiê era montado pela 

pesquisadora com todos estes dados e mais as entrevistas transcritas. 

Uma vez que os alunos se encontravam preparados para o trabalho de 

campo, iniciamos o contato com a família selecionada pelo agente de saúde, 

através do assistente social. A pesquisadora entrava em contato com o agente de 

saúde responsável pela família e marcava uma primeira visitação no domicílio 

cuja intenção era apresentar a pesquisa e convidar o grupo a participar dos 

encontros posteriores. Nesse primeiro momento era apresentado também o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo D). O agente de saúde 

acompanhava a equipe de pesquisa somente no primeiro encontro, pois a intenção 

era criar um laço de credibilidade do trabalho ao apresentar a equipe de pesquisa.  

Alertados por uma série de pesquisas mal sucedidas e com possível 

resistência de algumas famílias, os agentes selecionaram grupos que tinham maior 

flexibilidade e aceitação para esse tipo de trabalho. Uma dos acordos tratados com 

a equipe de saúde da família foi de acompanhar as famílias entrevistadas, que se 

encontravam em situações de conflito interno. Essa necessidade passou a ser 

constante na relação pesquisa e equipe de saúde, uma vez que regularmente 

passamos a discutir os casos com os profissionais que os assistiam nas reuniões de 

matriciamento. Nestas reuniões, passávamos as informações necessárias ao 

andamento, ou para o redirecionamento do tratamento de alguns familiares.  

  

 

5.3 

As Entrevistas Psicológicas Domiciliares e Outros Recursos 

Técnicos 
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A opção por um trabalho de campo em domicílio se deve ao fato de que, 

diferentemente da atenção secundária e terciária à saúde, compreende o ambiente 

natural do sujeito doente e apresenta, com mais detalhes, as particularidades 

habituais dos familiares. Para Roth (2002), tudo na casa é revelador, pois está 

exposta a maneira de ser do sujeito e de sua família. As características da 

organização, os valores, as crenças, as ideologias, enfim, todo o espaço físico e 

psicológico pode ser observado mais detalhadamente. 

Ao todo, para cada família, realizamos quatro visitações em domicílios 

durante um mês, aproximadamente.  A primeira entrevista não era gravada. As 

três seguintes eram gravadas por gravador e mp4 e seguíamos o roteiro do anexo 

2. Antes de iniciarmos as três entrevistas gravadas, solicitávamos também a 

autorização de todos os membros ao uso do gravador. Em todas as famílias 

entrevistadas, não houve nenhum tipo de constrangimento em relação à gravação.    

Os quatro encontros foram divididos em dois momentos de coleta: o 1º 

serviu para apresentação da pesquisa, descontração entre família e pesquisadores e 

realização do levantamento do perfil. O 2º momento contou com o 

aprofundamento da história familiar e as fases de vida. A primeira entrevista 

seguiu as questões de uma ficha, abrangendo perguntas básicas sobre aspectos 

sociais e culturais das famílias, como composição familiar, escolaridade, idade, 

profissão, doenças, frequência ao posto, hábitos e origem da família (Anexo A). 

Esta ficha era preenchida pelo observador, enquanto a pesquisadora fazia as 

perguntas. O objetivo desta ficha era de identificar o perfil de cada grupo 

entrevistado para a caracterização da população.   

Durante a primeira entrevista, o observador também coletou dados do 

domicílio, desenhando o espaçograma ou esquema do local e a movimentação dos 

membros ao final de cada encontro. Em seguida, ele escrevia um pequeno 

relatório e anexava a um dossiê.  

A segunda parte das entrevistas compreendeu a investigação propriamente 

dita com três entrevistas gravadas. O roteiro para as entrevistas (Anexo B) contém 

perguntas que se relacionam com a história de doenças na família, concepção de 

saúde e de doença da família, história e as fases de vida da família. A primeira 

entrevista tinha como meta o levantamento e a confecção do genograma com 

ênfase nas doenças atuais e anteriores dos familiares. O genograma mapeou as 
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doenças repetidas e as novas em todas as gerações lembradas pelos membros. A 

partir das lembranças dos membros, acrescentamos, ainda, algumas 

particularidades da personalidade dos sujeitos entrevistados.  

Os genogramas, com ênfase nas doenças, aparecem com esquemas e 

legendas, como mostra o exemplo da Família 2 no anexo E. Coletamos 

informações a partir dos nomes, idade, grau de parentesco, doença, ano de 

falecimento e algumas características da personalidade (Carter et al, 1995). 

As perguntas centrais ou norteadoras do roteiro do anexo B são 

semidirigidas, permitindo aos sujeitos a colocação livre de suas ideias e opiniões, 

favorecendo, assim, uma quantidade possível de respostas associadas aos eixos 

centrais da pesquisa. Elas permitiram que os sujeitos narrassem livremente sobre 

doenças na família, concepção de saúde e de doença, os acontecimentos 

significativos da história e as fases do ciclo vital. As perguntas de aprofundamento 

(Nicollaci-da-Costa, 2007) não aparecem no roteiro de entrevista e, sim, no dossiê 

de cada família, representando questões de maior esclarecimento das histórias 

narradas e, em alguns momentos, de maior envolvimento dos sujeitos e da 

pesquisadora sobre a natureza dos assuntos em questão. As relações existentes 

entre as perguntas norteadoras e as de aprofundamento marcaram o conteúdo 

comum a todas as famílias entrevistadas e sinalizaram as particularidades de cada 

uma em relação ao objetivo geral da tese e ao contexto cultural, na qual estão 

inseridas. As perguntas norteadoras sofreram pouquíssimas adaptações e teve 

como base as perguntas lançadas no estudo-piloto realizado em 2007.         

 

 

5.4 

Família: objeto de pesquisa 

 

 

 Dois anos e meio do Curso de Doutorado foram dedicados ao trabalho de 

campo. Neste período, foram entrevistadas 17 famílias encaminhadas pelos 

agentes de saúde, que seguiam os critérios exigidos pelo objetivo da pesquisa. Das 

17 famílias entrevistadas, três delas desistiram logo após a primeira visitação ou 

no decorrer das entrevistas. Os motivos foram variados e não foram considerados 

no processo de análise. Das 14 famílias validadas pela pesquisa, 10 foram 
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selecionadas para serem analisadas. Após revisão dos critérios estabelecidos 

inicialmente, todos os casos atenderam rigorosamente as seguintes características 

de seleção com:  

 

a) um ou mais de um membro com algum tipo de doença; 

b) membros que coabitam a mesma casa ou terreno e 

c) arranjo familiar variado com a presença de mais de uma geração nas 

entrevistas. 

 

Os quatro casos foram dispensados por serem casais sem filhos. 

Atualmente, estes casos estão em estudo no Núcleo Interdisciplinar de 

Investigação Psicossomática da UFJF.  

 Os casos de famílias validados são identificados por numeração de 1 a 10. 

Os membros possuem legendas por grau de parentesco. Em caso de filhos, netos, 

sobrinhos e tios, a numeração aparece por ordem de nascimento. Estas legendas 

aparecem no decorrer das descrições e das análises como:  

 

 

M = mãe 

P = pai 

E = esposa 

Ma = marido 

Fa1 = filha mais velha 

Fo2 = 2º filho na ordem de nascimento 

Fadto ou Fadta = filho (a) adotivo(a) 

No1 ou Na1 = neto(a) mais velho(a) 

Naf = neto por afinidade  

A = avó 

Ao = avô 

So ou Sa = sobrinho(a) 

Sg = sogra 

Nr = nora 

Tam ou Tom = tia(o) materna 

Tap ou Top = tia(o) paterna 
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5.5 

Análise e Discussão dos dados Socioculturais das Famílias 

 

 

De acordo com os pressupostos de Bardin (2007), utilizamos o recurso da 

análise de conteúdo para a interpretação de todo o material coletado. Foi montado 

um dossiê para cada família, e cada dossiê consta de ficha de informações sociais 

e culturais, de três entrevistas transcritas na íntegra, de genograma das doenças, 

dos espaçogramas dos quatro encontros e do relatório de observação dos 

estagiários sobre a visitação e as entrevistas. Dividimos a análise em duas partes: 

a 1ª compreende uma análise descritiva e intrafamiliar do perfil social e cultural, 

das doenças e dos domicílios de cada família, com apoio no material coletado pelo 

genograma, espaçograma, ficha de informação e relatório dos alunos; e a 2ª conta 

com a análise do conteúdo intrafamiliar e interfamiliar das três entrevistas 

transcritas, a partir das categorias temáticas.  

Após uma leitura exaustiva, os conteúdos elencados seguiram o princípio 

da hermenêutica (Minayo, 1999; Turato, 2003) a fim de que a análise pudesse 

demonstrar um caminho à explicitação de sentidos contidos em todo o contexto 

familiar, respondendo a questão sobre os fatores condicionantes e de risco do 

processo de adoecimento do grupo. A equipe de pesquisa utilizou da observação e 

da reflexão a todo o momento e em todo o processo, permitindo a compreensão 

necessária dos impasses encontrados e garantindo, assim, o bom desempenho da 

pesquisa. Adicionamos à análise os registros de expressões não verbais que 

faziam parte do contexto de cada momento das entrevistas. Os tipos de 

interpretação realizados com o material foram inspirados na metodologia clínica 

de Eiguer (1985, 1995), que nos conduziu à delimitação dos conteúdos 

representativos de cada grupo.    

  A análise intrafamiliar é realizada a partir de uma descrição das 

informações sociais e culturais de cada família. Nas observações gerais, 

utilizamos a análise interfamiliar do perfil, das doenças e dos domicílios. 

Ressaltamos que a interpretação é contextual e serve, também, de referência para 

a análise e discussão dos depoimentos no item 5.6.   
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5.5.1  

Perfil Cultural e Social 

 

 

A descrição abaixo compreende um resumo da ficha do anexo A com 

informações sobre faixa etária, escolaridade, origem da família, principais 

doenças e atividade profissional. As informações sobre rotina, frequência ao posto 

foram utilizadas na análise interfamiliar. Estas informações são de todos os 

membros presentes nas entrevistas e não de todas as pessoas da família.  

 

 

Família 1  

 

a) Período da entrevista: de novembro a dezembro de 2007.  

b) Composição:  

- mãe, 73 anos, analfabeta, do lar; 

- filha, 32 anos, com ensino superior completo, afastada pelo INSS por ter 

tido câncer; 

- neta de um ano e meio de idade (o marido da filha se encontrava no 

trabalho). 

c) Origem da família: Todos de Juiz de Fora. 

d) Doenças principais: filha teve câncer no estômago; mãe tem hipertensão.   

 

 

Família 2 

 

a) Período da entrevista: de outubro a novembro de 2008. 

b) Composição:  

- mãe, 39 anos, com ensino fundamental incompleto, manicure;  

- pai, 43 anos, com ensino fundamental incompleto, pedreiro; 

- filho, 23 anos, ensino médio completo, balconista; 
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- filha, 20 anos, ensino médio completo, desempregada. 

c) Origem da família: Juiz de Fora e interior de Minas Gerais. 

d) Doenças principais: mãe com hipertensão; pai com alergia; filho com 

gastrite e filha com pseudoepilepsia, alergia.  

 

 

Família 3:  

 

a) Período da entrevista: de outubro a novembro de 2008.  

b) Composição: 

- mãe, 79 anos, analfabeta, pensionista e do lar (marido falecido); 

- 1ª filha, 45 anos, ensino fundamental incompleto, diarista; 

- 2ª filha, 43 anos, ensino fundamental incompleto, do lar; 

- filho adotivo, 32 anos, ensino fundamental incompleto, aposentado por 

invalidez;  

- neta, 16 anos, ensino fundamental incompleto, sem ocupação. 

c) Origem da família: Juiz de Fora e cidade do interior de Minas Gerais 

d) Doenças principais: mãe com hipertensão. Neta com obesidade.  

 

 

Família 4:  

 

a) Período da entrevista: de novembro a dezembro de 2008.  

b) Composição:  

- sogra, 50 anos, ensino médio completo, cabeleireira; 

- nora, 26 anos, ensino médio completo, do lar; 

- 1º neto por afinidade, 10 anos, cursa o ensino fundamental (filho do 

primeiro casamento da nora); 

- 2º neto, 8 meses de idade.  

(os maridos se encontravam no trabalho). 

c) Origem da família: Todos são de outras cidades de Minas Gerais. 

d) Doenças principais: sogra com hipertensão.  
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Família 5:  

 

a) Período da entrevista: novembro de 2008.  

b) Composição:  

- 1ª tia materna, 60 anos, ensino fundamental incompleto, pensionista e do 

lar; 

- 2ª tia materna, 55 anos, ensino fundamental incompleto, empregada 

doméstica;  

- sobrinho, 27 anos, analfabeto, aposentado por invalidez. 

c) Origem da família: Cidade do interior de Minas Gerais 

d) Doenças principais: tia com diabetes e hipertensão e sobrinho com 

hidrocefalia.   

 

 

Família 6:  

 

a) Período da entrevista: de outubro a novembro de 2008.  

b) Composição:  

- marido, 77 anos, ensino fundamental incompleto, aposentado; 

- mulher, 67 anos, analfabeta, aposentada; 

- nora, 39 anos, com ensino fundamental incompleto, cabeleireira.  

c) Origem da família: cidade do interior de Minas Gerais 

d) Doenças principais: marido com vitiligo, asma e alergias; mulher com 

enfisema pulmonar crônica.  

 

 

Família 7:  

 

a) Período da entrevista: entre abril e maio de 2009 

b) Composição:  

- mãe, 55 anos, ensino fundamental incompleto, aposentada; 

- pai, 59 anos, ensino fundamental incompleto, autônomo; 
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- filha, 34 anos, ensino fundamental incompleto, autônoma, 

- neta, 7 anos, cursa o ensino fundamental; 

- neto, 4 anos. 

c) Origem da família: Juiz de Fora e cidades do interior de Minas Gerais 

d) Doenças principais: mãe com hipertensão, diabetes e epilepsia. Filha com 

dermatite atópica frequente.  

 

 

Família 8: 

 

a) Período da entrevista: de abril a maio de 2009. 

b) Composição:  

- mãe, 73 anos, analfabeta, pensionista e do lar; 

- 1ª filha, 47 anos, analfabeta, aposentada por invalidez; 

- 2ª filha, 45 anos, ensino fundamental incompleto, pensionista e 

aposentada; 

- 3ª filha, 43 anos, ensino fundamental incompleto, pensionista; 

- 4ª filha, 41 anos, ensino fundamental incompleto, faxineira; 

- 1ª neta, 22 anos, ensino médio completo, desempregada; 

- 2ª neta, 20 anos, cursa o ensino médio; 

- 3ª neta, 8 anos, cursa o ensino fundamental. 

c) Origem da família: Todos são de Juiz de Fora. 

d) Doenças principais: mãe com hipertensão e diabetes; 1 filha com pressão 

alta e diabetes; 1 filha com hipertensão e problemas psiquiátricos; 1 filha 

com pressão alta.  

 

 

Família 9: 

 

a) Período da entrevista: de abril a maio de 2009. 

b) Composição:  

- mãe, 74 anos, ensino fundamental incompleto, costureira aposentada; 

- filha, 56 anos, ensino fundamental incompleto, do lar; 
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- marido da filha, 75 anos, ensino médio completo, ferroviário aposentado; 

- neto, 15 anos, estudante do ensino médio; 

- tio materno, 50 anos, ensino médio completo, aposentado por invalidez. 

c) Origem da família: Juiz de Fora e interior de Minas Gerais. 

d) Doenças principais: filha com problemas de circulação; marido com 

Parkinson e pressão alta; mãe com disritmia cardíaca e pressão baixa.  

 

 

Família 10: 

 

a) Período da entrevista: março de 2010. 

b) Composição:  

- mãe, 50 anos, com ensino fundamental incompleto, do lar; 

- 2º filho, 26 anos, analfabeto, aposentado por invalidez; 

 (marido estava presente na casa, mas não participou da entrevista). 

c) Origem da família: todos de Juiz de Fora. 

d) Doenças principais: mãe com problemas de tireóide e sofreu enfarto.  

 

 

5.5.2 

Observações Gerais do Perfil das Famílias 

 

 

 A partir de uma avaliação quantitativa, apontamos alguns dados 

significativos para a compreensão do contexto da população entrevistada. Além 

dos itens descritos anteriormente, incluímos na avaliação interfamiliar aspectos 

sobre lazer e rotina da vida dos grupos. Utilizamos para esta análise a 

percentagem e a média aritmética sobre o número de pessoas entrevistadas.  

 De acordo com os dados sobre a faixa etária, verificamos que: 

 

a) 63% das pessoas se encontram na fase adulta; 

b) 10% das mesmas na fase jovem e 

c)  7% na terceira idade.  

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710405/CA



 

 

 

124 

 

Em relação à escolaridade, observamos que: 

 

a) 45,2% dos entrevistados possuem o Ensino Fundamental Incompleto, 

sendo que três pessoas estão em curso; 

b) 16,6% são analfabetos; 

c) 16,6% possuem Ensino Médio Completo; 

d) 7% cursam ensino fundamental e o mesmo percentual está fora da 

escola por não ter idade escolar e 

e) 4,7% cursam o ensino médio e 

f) 2,3% possuem ensino superior completo. 

 

Acerca da origem das famílias, obtivemos os seguintes números: 

 

a) 40% são de Juiz de Fora e cidades da redondeza ou interior; 

b) 30% são somente de Juiz de Fora e 

c) 30% têm origem em outras cidades do interior de Minas.  

 

O quesito atividade profissional de cada membro da família foi organizado 

a partir de atividades ou situação profissional atual. Classificamos em grupos 

ativos, que correspondem os empregados, os autônomos, os estudantes e os 

profissionais do lar; os desempregados por terem perdido empregos; os 

licenciados por algum tipo de doença; os sem ocupação que compreendem aqueles 

que nunca trabalharam e estudaram, e as crianças com menos de dois. Finalmente, 

os aposentados/pensionistas que pararam de trabalhar por tempo de serviço ou por 

invalidez. Assim, informamos que: 

 

a) A maioria dos membros, 55%, encontram-se em atividade; 

b) 32,5% de aposentados e pensionistas, sendo que 38, 46% dos 

aposentados são por invalidez (por transtorno  mental ou por 

doença neurológica ou por deficiência física); 

c) sem nenhuma ocupação e desempregado, cada um corresponde  

a 7,5 % do total de membros e 
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d) apenas 2,5% possuem afastamento pelo INSS por motivo de 

doença somática ou mental.  

 

No total de dez famílias, entrevistamos 42 pessoas ao todo. As 

participações de crianças com menos de dois anos foram contadas na coleta com 

base nos dados fornecidos pelos seus responsáveis. Os seus comportamentos 

foram analisados durante as entrevistas pelos observadores e as informações 

incluídas nos relatórios. Vale ressaltar que não houve nenhum membro 

entrevistado que morasse fora dos domicílios. 

 Embora não tenha sido coletada a informação sobre a renda familiar, 

verificamos que a maioria da família é de classe média baixa. Temos uma 

população predominantemente adulta e nove famílias apresentam membros nas 

três faixas etárias, durante as entrevistas. As Famílias 1, 2, 4, 7 e 8 mostram um 

progresso e uma continuidade na escolarização dos filhos em relação aos pais. As 

Famílias 3, 5, 6, 9 e 10 possuem membros com pouquíssimo avanço nos estudos. 

As Famílias 3 e 10 têm membros analfabetos por apresentarem problemas 

neurológicos desde o nascimento. As Famílias 3 e 8 possuem membros que 

pararam de estudar por apresentarem problemas psiquiátricos quando crianças e 

adolescentes.   

   De acordo com a pergunta de número 5 da ficha e a partir do conjunto de 

respostas das famílias, vimos que as Famílias 3, 5, 6 e 10 possuem uma rotina de 

tarefas domésticas e de obrigações de trabalho e de estudo, sem que haja tempo 

para o lazer. Estas famílias disseram que quase nunca saem de casa para diversão, 

muito menos sozinhas ou com os outros membros. Já as Famílias 1, 2, 4, 7, 8, 9 

possuem uma rotina um pouco mais diversificada com saídas regulares nos finais 

de semana, ora para visitações, ora para obrigações religiosas. Não foi relatado 

nenhum caso de lazer com viagem, passeios a cinemas, bares, etc.  

Em relação à pergunta número 6 da ficha, sobre frequência ao posto de 

saúde ou ao médico, os membros responderam:  

 

a) 47, 61% vão ao posto/médico quando necessário para 

exames de rotina e quando ficam doentes; 

b) 38, 09% vão regularmente ou frequentemente ao médico 

devido a tratamentos de doenças crônicas e  
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c) 14, 28% nunca vão ao médico, somente em casos extremos 

de acidentes e doenças graves.     

 

Percebemos que o dado do item „a‟ está relacionado com casos que 

sugerem somatizações diversificadas, pois os membros se dirigem ao médico de 

família diante de qualquer sintoma ou sensação ruim. Vimos esta situação ocorrer 

com alguns membros das Famílias 2, 4, 5, 7 e 8. Uma observação importante está 

na população que acompanha alguns dos membros ao médico. No percentual do 

item „b‟, algumas pessoas adoecem, mas não procuram o médico, por acharem 

que suas doenças não têm importância. Vimos este fato ocorrer nas Famílias 3, 9 e 

10. O dado do item „c‟ mostra que algumas pessoas das Famílias 1, 3, 6 e 9 

apresentam certa resistência para consultas médicas e praticam a cultura da auto-

medicação, ou por ingestão de chás e ervas medicinais, ou por medicações 

diversas.    

 

 

5.5.3 

Panorama das Doenças dos Entrevistados e de suas Gerações  

anteriores 

 

 

 As doenças dos membros das famílias foram mapeadas com o recurso do 

genograma, como mostra o exemplo de um caso no anexo E. Os dados foram 

obtidos de todos os membros, de quem os participantes lembraram, e também 

compreendiam as doenças dos membros presentes. Após uma síntese dos dados, 

destacamos cinco doenças principais que aparecem com mais freqüência nas 

famílias. O alcoolismo, a hipertensão, o câncer, os problemas cardíacos e as 

doenças gastrointestinais formam o perfil de doenças que mais se repetem entre as 

gerações.  

O quadro abaixo mostra as doenças mais comuns nas gerações presentes 

nos membros entrevistados. Inserimos algumas doenças de membros não 

entrevistados para visualizarmos a repetição das doenças. A partir de informações 

validadas somente de membros entrevistados (42 sujeitos), 60% apresentam-se 

sem doenças. Há 47,5% de doenças crônicas e graves. As doenças de crise como 
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asma, alergias, gastrite, bronquite, pneumonia aparecem em 5% da população 

entrevistada.  

 

FAMÍLIAS 

 

 

DOENÇAS MAIS COMUNS NA  

1ª GERAÇÃO:  

ANOS 30, 40 e 50 

(dos 50 aos 70 anos) 

DOENÇAS MAIS COMUNS NA  

2ª GERAÇÃO: 

ANOS 60, 70, 80 e 90 

(dos 20 aos 40 anos) 

Família 1 

 

História de alcoolismo - pai falecido em 

consequência de enfarte  

Hipertensão - mãe, 73 anos*  

 

Câncer – filha, 32 anos* 

Família 2 

 

História de alcoolismo – pai do pai, 

falecido em consequência de enfarte  

Câncer – mãe do pai, falecida 

História de alcoolismo – pai, 43 

anos*  

Hipertensão - mãe, 39 anos* 

Gastrite - filho, 23 anos * 

Alergias – filha, 20 anos*  

Família 3 

 

Problemas de coluna – pai, falecido ficou 

acamado muitos anos devido ao acidente 

sofrido na coluna  

hipertensão – mãe, 79 anos* 

Obesidade – neta, 16 anos* 

Pneumonia e lesão na perna – filha, 

43 anos* 

Família 4 Hipertensão e síndrome do intestino 

irritável - sogra, 50 anos*  

 

 

X 

Família 5 enfarte - pai da tia materna, falecido 

devido a problemas cardíacos 

Alcoolismo e tabagismo – mãe da tia 

materna, falecida em consequência da 

cirrose e câncer no estômago  

diabetes, hipertensão e gastrite – tia 

materna, 60 anos*  

 

hidrocefalia – sobrinho, 27 anos* 

Família 6 

 

história de alcoolismo, vitiligo, asma e 

alergias - marido, 77 anos* 

história de alcoolismo e tabagismo 

enfisema pulmonar – esposa, 67 anos*  

 

Alcoolismo e problemas de 

circulação na perna do filho  

 

Família 7  

 

Hipertensão, diabetes e epilepsia – mãe, 

55 anos* 

História de alcoolismo - pai, 59 anos*  

 

dermatite atópica – filha, 34 anos* 

Família 8 

 

 

Alcoolismo - pai falecido em 

consequência de enfarte 

 Hipertensão e diabetes – mãe, 73 anos* 

Hipertensão e diabetes e teve 

enfarte - filha, 45 anos* 

Hipertensão – filha, 47 anos* 

Hipertensão – filha, 43 anos*  

  

  

Família 9 

 

Disritmia cardíaca – mãe, 74 anos* 

Doença de Parkinson e pressão alta – 

marido, 75 anos* 

Problemas de circulação – esposa, 56 

anos* 

 

 

 

X 

Família 10  

 

Problemas de tireóide e enfarte – mãe, 50 

anos* 

X 

*membros presentes nas entrevistas.  
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As doenças mais comuns nas famílias compreendem:   

 

a) 1º lugar, a hipertensão que aparece nas famílias 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, 

principalmente nas mulheres, totalizando 11 sujeitos afetados. Há 

repetição da doença na família 8 e quatro casos estão associados ao 

diabetes; 

b) 2º lugar, a história de alcoolismo nas famílias 1, 2, 5, 6, 7 e 8. Há nove 

casos de história de alcoolismo sem uso atual, sendo que sete estão 

associados a outras doenças como as cardiovasculares e 

gastrointestinais no decorrer dos anos. Há repetição da história nas 

famílias 2 e 6; 

c) 3º lugar, problemas cardíacos nas famílias 1, 2, 5, 8 e 9 associados ao 

fumo, álcool e problemas da menopausa;  

d) 4º lugar, estão as doenças de crise, presentes nas famílias 2, 3, 6 e 7, 

sendo que na família 6 a alergia está associada à intolerância alimentar; 

e) 5º lugar, problemas gastrointestinais nas famílias, 2, 4 e 5 associados à 

má alimentação e à história de uso de álcool e 

f) 6º lugar, empatam o câncer nas famílias 1 e 2 e problemas de 

circulação nas famílias 6 e 9;   

  

 

5.5.4 

Panorama dos Domicílios e da Movimentação dos Membros nas 

Entrevistas 

 

  

A seguir, realizamos breve descrição dos domicílios a fim de que uma 

ideia do ambiente possa ser formada pelo leitor. A descrição tem como base os 

lugares onde ocorreram as entrevistas, como inserimos o esquema dos espaços da 

Família 8 no anexo F. Houve casos em que a família apresentou a casa toda aos 

pesquisadores, e em outros ficamos restritos a sala. Consideramos importante a 

descrição da movimentação dos sujeitos nas entrevistas e a representação da casa 

pela sua arrumação, organização, limpeza e disposição dos móveis e objetos para 

utilizarmos na discussão dos dados mais adiante.     
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Família 1 

 

O apartamento de Fa era próprio com vários cômodos e organizado em 

várias divisões. O pesquisador estava sozinho e a sala de estar foi o cenário, onde 

ocorreram todas as entrevistas. A casa era sempre limpa e funcionava 

harmonicamente com a movimentação dos moradores.  A mãe de Fa morava com 

ela, a neta e o marido. Aparentemente, a convivência era pacífica. Não havia 

nenhum objeto que tenha sido apresentado como significativo.  

Fizemos a primeira entrevista em uma antessala e as três entrevistas 

seguidas em uma sala de estar, que tinha saída para cozinha, dois quartos, 

corredor. A sala era o centro da casa e lugar de acesso a todos os cômodos, 

inclusive a única porta de saída e de entrada. A mobília era distribuída de maneira 

harmoniosa, mas com pouca decoração. Na sala havia uma caixa de brinquedos, 

que Na, filha de Fa, brincava durante o tempo dos encontros. Na. movimentava-se 

muito durante as entrevistas e solicitava a mãe e a avó o tempo todo. Ela circulava 

livremente pelo ambiente e houve momentos de ligeira tensão por causa de suas 

traquinagens, ao tentar subir na pia da cozinha. No primeiro encontro, Na ficou 

mais no colo da mãe e pouco da avó. Na 2ª entrevista, Na dormiu quase o tempo 

todo da entrevista, porque estava gripada. Quando acordou, ficava na minha 

direção e de A, observando a minha bolsa e o gravador. A avó se movimentava o 

tempo todo para proteger a neta cambaleante ainda.  

Na 3ª entrevista, Fa interrompeu para atender telefone e Na estava muito 

agitada, subindo na pia da cozinha e mexendo na minha bolsa. A avó teve que 

levantar algumas vezes para brincar com ela, e a acalmava de forma carinhosa. 

Não houve nenhum dado significativo no ambiente através dos móveis, objetos de 

decoração e da movimentação dos membros que demonstrasse algo revelador 

sobre a dinâmica familiar.  

 

 

Família 2 
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A casa ficava num morro e para ter acesso usamos uma escada que 

começava na rua. A escada continuava e dava acesso também ao terraço da casa. 

Era um pouco úmida e escura por dentro. Na primeira visitação, ficamos no quarto 

de Fa2 que se encontrava deitada, debaixo de cobertores, apesar de um dia muito 

quente, com sol de rachar lá fora. O quarto da menina estava organizado, mas 

havia muitos remédios em cima da escrivaninha.  

No segundo encontro, percebemos que a casa não tinha acabamento pelo 

lado de fora, e a sala e o quarto de Fa2 estavam limpos. Os familiares não nos 

mostraram os outros cômodos da casa. Os móveis da sala pareciam ter algum 

tempo. O sofá estava coberto por uma colcha, e toda a estrutura simples da sala 

contrastava com uma televisão muito grande e de alta tecnologia, que ficava em 

cima de um rack. Nas paredes da sala havia quadros com fotos dos dois filhos do 

casal. Durante as três entrevistas, permanecemos na sala com algumas mudanças 

de lugares por parte dos membros e por causa da presença do cachorro da família. 

Fa2 demonstrou mais agitação e mudava de posição no grupo, culminando em 

uma crise pseudoepiléptica que desarticulou a arrumação do grupo durante a 2ª 

entrevista. O pai e filho interromperam a sua participação para levarem Fa ao 

quarto. Eles permaneceram por lá algum tempo, e a mãe continuou com o 

depoimento. 

O 3º encontro transcorreu de forma mais intensa, com conversas muito 

tensas. O pai chegou um pouco atrasado por causa do trabalho e todos 

permaneceram na mesma posição até o final da entrevista. 

 

 

Família 3 

 

Num mesmo local, há uma casa acima da casa da mãe, onde moram uma 

filha e um neto. A loja da família fica na garagem da casa, com corredor com 

escada na lateral, que dá acesso às mais duas casas. A casa da mãe está entre a loja 

e a casa acima e é palco de encontro de todos os membros da família. A casa da 

mãe serve de passagem para que outros filhos e netos possam se alimentar, e 

também vizinhos e conhecidos possam adentrar sem cerimônia. A casa por dentro, 

está sempre com as portas trancadas dos quartos, porque seu filho adotivo mexe 
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constantemente nas coisas. A sala, como toda casa, não tem cor, sem enfeites e era 

suja. A cozinha não tinha asseio e o cachorro comia num canto imundo. Já no 

quarto de Na1, filha de Fa1, pudemos perceber asseio e uma decoração razoável. 

Na1 não sai do quarto, mantendo-se trancada nele o dia todo, como num território 

próprio, diferente daquele confuso e desarticulado pelo lado de fora.  

O início da 1ª entrevista foi muito confuso com muita movimentação dos 

membros e barulho externo. Parte da 1ª entrevista também foi realizada no quarto 

de Na. 

A representação da casa pela fala de Fa1 é muito interessante. Assim ela 

diz: “...porque a chave anda no bolso da minha mãe. Aqui tá igual, Deus que me 

perdoe, cadeia. Tem que ficar tudo trancado.”  

Tivemos a mesma dificuldade nas outras entrevistas. As pessoas 

circulavam sem muita direção, como se estivessem perdidas dentro da casa. O 

filho adotivo, sempre muito agitado, andava por todos os cantos livres da sala, 

entrando e saindo de seu quarto o tempo todo. Em alguns momentos, tivemos 

dificuldade de conduzir as entrevistas devido ao barulho da rua, da movimentação 

da casa, das interrupções pelos familiares que ficavam pelo lado de fora, e das 

conversas internas com um tom alto de voz, como se brigassem.  

 

 

Família 4 

 

A casa própria da sogra fica no segundo andar de um prédio com estilo 

chalé e a entrada passa por uma escada lateral. Há um cão de guarda, trancado na 

garagem que, segundo Sg, é “meu guarda-costas” . A porta de entrada dá acesso a 

uma sala ampla, separada em ambientes, como um loft, com muitos móveis, 

artigos decorativos e um computador. Alguns dos objetos decorativos traziam 

dizeres bíblicos e outros representavam símbolos religiosos. Sg nos conduziu aos 

sofás que ficam no canto da sala e seguimos com as entrevistas sem nenhuma 

dificuldade.  

A presença de Nr e de seus dois filhos agitaram o ambiente nas duas 

primeiras entrevistas, pois o 2º filho de Nr era bebê e exigia de Nr várias 

movimentações durante os seus depoimentos. Sg mudava muito de posição 
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durante as entrevistas de maneira agitada. Em alguns momentos isolados, Sg 

justificava que a casa estava um pouco empoeirada, porque ela estava sem tempo 

para limpar. Nr cuidava do neném com carinho e com certa distância de seu filho 

mais velho, fruto de outro relacionamento. Havia no ambiente um clima de tensão, 

porque Naf apresentava alguns sintomas que incomodavam Sg e Nr. Tudo na casa 

parecia está em suspenso depois da morte precoce do filho de Sg aos 15 anos. Isso 

se refletia na relação entre Sg e Naf. Sg passou a ficar mais tensa depois que o 

filho levou Nr, o neto e o enteado para morarem lá, por algum tempo.  

 

 

Família 5 

 

A família mora numa casa em cima de um barranco, com problemas de 

erosão no terreno. A casa era herança dos pais de Tam1 e havia mais duas casas 

geminadas. Uma, ao lado, onde mora um irmão de Tam1 e outra, em cima, onde 

mora outra irmã. Ficamos na sala de estar durante todo o tempo das entrevistas e 

vimos que não havia enfeites, somente uma estante com televisão. Era um 

ambiente escuro, pouco úmido, sem cor e com certo clima melancólico. Nenhum 

objeto denunciou algum significado relevante. Da sala pudemos ver o quarto de 

So, que circulava pela casa se rastejando pelo chão.  

Devido a sua hidrocefalia, So ora ficava no sofá, ora ficava no chão e 

quase nunca saía de casa. O seu quarto era muito simples e ele passava quase o 

tempo todo por lá. Da sala víamos um pequeno corredor que levava para uma 

cozinha e outro quarto trancado. Lá habitava o irmão de Tam1, denunciado por 

Tam1 de ser o seu abusador. Segundo Tam1, o quarto era cheio de papéis escritos 

e colados na parede. A movimentação dos membros pela casa era parcialmente 

livre, pois Tam1 evitava encontrar-se com o irmão. Ele e sobrinho ficavam o 

tempo todo no quarto e Tam2 ficava mais em casa, quando se encontrava de folga 

do trabalho.  

 

 

Família 6 
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Num mesmo terreno havia duas casas: a do casal e do filho, que mora com 

a esposa e dois filhos. A casa do casal é organizada, limpa e a família se organiza 

a partir da doença de E. A Nr do casal, às vezes, organizava a casa e cozinhava 

para a família. Há livre circulação dos netos, do filho e da nora dentro da casa do 

casal. O quarto do casal serviu de local para os quatro encontros. E. encontrava-se 

acamada, com uso frequente de oxigênio. E manteve-se deitada na cama e 

raramente se levantava. Com uma mobília antiga e alguns enfeites religiosos em 

cima da estante, no quarto havia dois cilindros grandes de oxigênio para alimentar 

E. Ao lado da cama, havia uma poltrona onde Ma sentava e ficava a falar dos 

fatos. A casa parecia um pouco úmida e necessitava de reparos nas paredes 

descascadas. O quarto possuía objetos básicos sem muita representatividade. 

Sentadas em cadeiras da cozinha, ficamos ao lado da cama do casal. Nr ficava em 

pé diante da cama, de frente para E. Havia dia que E se encontrava pouco 

confortável pela mesma posição na cama. Quase não se levantava ou se sentava na 

cama. Na segunda entrevista, E. acabou dormindo para recuperar de uma virose 

com diarreia. Ela acordou justamente quando nós já estávamos de pé e despedindo 

de Ma. Até a terceira entrevista, a família não nos apresentou a casa, mas no 

último encontro, Ma e Nr mostraram a casa. A sala era bem pequena, onde cabiam 

um sofá, duas poltronas e uma estante, onde há fotos dos dois netos do casal. 

Neste dia, a disposição dos entrevistados fora bem diferente das duas últimas 

vezes. E encontrava-se mais animada e sentada e Ma sentado ao lado dela na 

cama. As janelas estavam abertas e o quarto mais iluminado.  

 

 

Família 7 

 

Era uma casa com quintal na frente. A filha mora em cima com os netos de 

M e o marido. Na casa, moram os pais de Fa1. Ficamos na sala de estar sem 

algum enfeite, apenas uma estante e dois sofás. Não havia nenhum objeto que 

tivesse um significado especial. A casa estava sempre limpa e organizada. A sala 

tinha cinco portas e uma janela. Neste primeiro encontro, os netos circularam pela 

sala e saíam para o quintal a toda hora. Neste encontro, Fa1 não ficou até o final, 

porque começou chorar quando M falou do comportamento dos filhos. Fa1 disse 
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que a mãe não reconhece o seu trabalho com ela e não quis mais participar. A casa 

era muito movimentada, com entrada a qualquer tempo de vizinhos e de outra 

filha e netos, que moravam perto. Em uma das entrevistas, uma filha entrou pela 

casa, trazendo na mão uma trouxa enorme de roupa para pendurar no varal da casa 

da mãe. Houve a interrupção de duas vizinhas, uma pela porta e outra pela janela. 

Um rapaz, não apresentado por M, circulou pela sala e não ficou. Na. conversava 

bastante com o irmão durante as entrevistas. No meio de outra entrevista, Fa1 foi 

embora para sua casa e da sala dava para escutar os seus berros com os filhos. Fa1 

parecia estar nervosa e irritada.   

 

Família 8 (Anexo F) 

 

Num mesmo terreno, além da casa da mãe, havia cinco casas construídas e 

habitadas pelos seus filhos. Os degraus da escada de acesso à casa de M são de 

barro, não tem acabamento. A casa possui uma varanda, onde existe um sofá e 

plantas que enfeitam o ambiente exterior. A sala foi o local onde ocorreram as 

entrevistas e havia dois sofás encapados com um pano azul. Eles ficavam um de 

frente para o outro, sobrando pouco espaço para circulação de pessoas entre 

ambos. Havia uma estante com enfeites, televisão e som. As paredes estavam 

repletas de quadros com dizeres evangélicos e muitas fotos que pareciam ser dos 

integrantes da família. M mostrou o significado de cada enfeite pregado na 

parede. Muitos tinham relação com o seu marido falecido. Não conhecemos o 

restante da casa e muito menos outras residências.  As filhas e as netas se 

sentavam no sofá, no chão e na porta de entrada da casa. De onde estávamos dava 

para avistar dois cômodos: um bastante bagunçado, com uma cama desmontada, 

onde a Na1 ficou por algum tempo até participar da entrevista; e o outro quarto 

tinha a porta cerrada o tempo todo.  

Observamos um costume da família, o de colocar jornal no chão para secar 

a cera recém colocada para ocasiões especiais, como ocorreu por causa de nossa 

visita. A casa parecia ser sempre bem cuidada e limpa, com exceção do primeiro 

quarto. Durante outros encontros, não houve nenhum dado significativo em 

relação à casa ou aos seus objetos, apenas a movimentação dos membros era 

intensa, pois os filhos e netos entravam a qualquer momento. M nos mostrou um 
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presente que seu falecido esposo tinha dado a ela no dia dos namorados. O enfeite 

estava repleto de formigas. Como havia netos pequenos que ficavam o dia com ela 

e com uma de suas filhas, M mantinha os quartos abertos para que pudessem 

circular melhor. Ela nos disse que quando eles estão com ela a casa fica mais 

bagunçada, com cama para fazer e brinquedos espalhados. 

 

 

Família 9 

 

A casa da família é geminada e abaixo dela mora a mãe e o irmão de E. As 

entrevistas ocorreram na sala de estar, que tinha dois sofás e uma estante com 

enfeites, como algumas fotos da família e vários objetos religiosos. Também, 

havia uma bíblia aberta na parte debaixo da estante, imagem de santo, imagem de 

Nossa Senhora, um terço, flores artificiais e outros objetos miúdos, além de 

papéis. Não havia movimentação dos membros da casa, que comprometesse o 

andamento das entrevistas. A circulação era tranquila com entrada e saída do filho 

adolescente, do So e da mãe de E.    

A casa apresentava-se asseada e organizada por E. Eles não mostraram 

outros cômodos e, durante uma entrevista, mostraram o álbum da família com 

fotos da viagem de Ma. Percebemos uma tranqüilidade dos membros durante os 

encontros.  

 

 

Família 10 

 

A casa é aparentemente organizada com alguns objetos decorativos: porta-

retratos na estante e plantas. Também, é um ambiente limpo com disposição 

adequada dos moveis. Os entrevistadores ficaram restritos à sala e não 

conheceram os outros cômodos. A sala é bem pequena, onde cabem um sofá de 

três assentos, duas poltronas grandes, um criado e uma estante. A cozinha e um 

quarto podem ser vistos da sala. P e o filho ficavam nestes lugares, 

respectivamente, e participaram dos encontros de maneira fragmentada, 
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interrompendo muito o curso das entrevistas sem responderem a quase nada. Eles 

permaneciam em seus lugares sem que houvesse maior movimentação na casa.  

 

 

 Observações gerais dos domicílios 

 

 Podemos dizer que todas as famílias vivem em casa própria, sendo que 

60% delas moram em terreno e em casas geminadas, e 40% moram na mesma 

casa com todos os membros juntos. Observa-se que não só nesta região, mas em 

outras localidades da cidade, é costume a construção de cômodos acima da casa 

ou em outras partes do terreno, para que a família abrigue os filhos casados ou 

outros parentes.  

As Famílias 3, 5, 6, 7, 8 e 9 apresentavam membros que moravam ou no 

mesmo terreno em outras casas independentes, ou nas ramificações da casa 

central. As famílias 1 e 4 têm pais, filhos e netos habitando a mesma casa, e as 

famílias 2 e 10 são nucleares. A família 8 é a mais extensa em relação ao número 

de membros e número de casas no mesmo terreno. São 25 pessoas que moram em 

seis casas no mesmo local. As construções geminadas ou estendidas são 

destinadas aos filhos que se casam e pais que envelhecem, para ficarem mais 

próximos dos familiares.  

No interior das casas, apontamos para o fato de que há pouco investimento 

simbólico nas salas visitadas, principalmente nas famílias 3, 5, 6 e 7. As Famílias 

4, 6, 8 e 10 expõem objetos religiosos e retratos de família, sendo que as Famílias 

8 e 9 mostram muito mais objetos religiosos. As casas da Família 3 e 5 

apresentam maior empobrecimento simbólico, sujeira e umidade. A 

movimentação dos membros da Família 3 é tumultuada e sem organização. Havia 

ansiedade e falas em tom alto durante as entrevistas. Tivemos muita dificuldade 

para que os membros permanecessem sentados na sala. Já na Família 5 os 

membros evitam se encontrar dentro da própria casa, devido ao  fato de que um 

deles acusa o outro de abuso sexual. Nas Famílias 3, 5, 6, 7, 8 e 9 a circulação dos 

familiares, que habitam no mesmo terreno, é intensa dentro da casa central. 

Geralmente, a porta principal fica aberta durante todo o dia e os familiares entram 

e saem e pegam objetos e conversam e brigam. Especialmente na casa das 

Famílias 3 e 7, há entrada de vizinhos e amigos sem cerimônias. As casas ficam 
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expostas e os membros em constante movimentação para atendê-los, participando 

muito em suas rotinas. Nestas casas, durante as entrevistas, fomos interrompidas 

duas vezes pelos vizinhos, em cada uma das famílias. As Famílias 2, 4 e 10 

expõem uma decoração mais comum e uma movimentação mais tranqüila entre os 

membros, exceto a Família 2, que gradativamente foi se acomodando melhor 

durante as entrevistas. 

 

 

5.6 

A Análise e Discussão dos Depoimentos Coletados  

 

 

A partir do tema central „história familiar e adoecimento somático‟, 

relembramos dois pontos importantes de investigação colocados em debate 

durante o percurso teórico. Levantamos a questão de que há fatores significativos 

na história familiar que comprometem a saúde do grupo ao longo do tempo; e que 

o processo de adoecimento somático na família também é fruto de um conjunto de 

fatores condicionantes de risco psíquico, fomentados durante a história 

geracional e o ciclo de vida do grupo. Ainda, elaboramos perguntas (Anexo B) 

para delimitar os temas centrais, circunscrevendo a história familiar em 

acontecimentos significativos e fases do ciclo de vida, e o adoecimento somático 

em concepções de saúde e de doença.   

De acordo com as contribuições de Bardin (2007) e a partir do material 

transcrito das entrevistas, realizamos uma análise do conteúdo manifesto de cada 

família e no final, realizamos uma análise interfamiliar. Elencamos categorias 

temáticas e encontramos subcategorias para as mesmas, indicando os conteúdos 

representativos de cada categoria.  Assim, temos para a categoria temática 

„concepção de saúde e de doença‟, as seguintes subcategorias: 

 

a) representação subjetiva e 

b) representação cultural. 
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As respostas da categoria acima nos conduziram para a categoria temática 

„acontecimentos significativos na história familiar‟. A partir desta, surgiram as 

subcategorias:  

 

a) violência; 

b) conflitos intensos; 

c) perda; 

d) doença e  

e) satisfação na vida.  

 

Com base nos relatos sobre acontecimentos significativos, percebemos que 

estes estavam relacionados às fases do ciclo de vida familiar. Por isso, incluímos 

perguntas destinadas a compreender a história de quatro etapas importantes: 

casamento ou união conjugal; gestação e 1ª infância; infância e adolescência. A 

subcategoria conflitos e falta de orientação está relacionada com o material 

produzido sobre a sexualidade. Os conteúdos representativos apontam temas 

pouco ou quase nunca discutidos em família como sexo, menstruação e gestação. 

Além dos acontecimentos significativos, entendemos esta categoria temática como 

mais um desdobramento da história familiar. Assim, para a categoria temática 

„fases de vida‟, obtivemos as subcategorias: 

 

a) lembranças de violência; 

b) lembranças de conflitos e falta de orientação e 

c) lembranças de boa convivência familiar. 

 

Observamos o significado das respostas produzidas em cada família e 

entre todas as famílias, classificando-as a partir de: 

 

a) Respostas Comuns/repetitivas; 

b) Respostas Semelhantes às respostas comuns e 

c) Respostas Diferenciadas das respostas repetitivas e semelhantes.  
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 Destacamos os principais conteúdos representativos de cada subcategoria 

temática, a partir do conjunto de respostas comuns, semelhantes e diferenciadas 

que aparecem repetidas vezes no conjunto das entrevistas.  

            

 

1- Categoria Temática: Concepção de Saúde e de Adoecimento 

 

Esta categoria está de acordo com os pressupostos desenvolvidos no 

capítulo 2, formalizadas em duas perguntas do roteiro de entrevista (Anexo 2), 

caracterizando a representação da população entrevistada sobre as questões de 

doença e de saúde.  

 Elencamos respostas de cada família que culminaram nas subcategorias 

subjetivas e culturais. Consideramos o contexto destes conteúdos na análise final, 

apontando certas particularidades da família que possam ter influenciado o 

conteúdo das respostas.   

Os trechos destacados dos dossiês são frases editadas dos membros e se 

referem às respostas dadas diretamente ao pesquisador, ou surgidos nos diálogos 

entre os membros. Todos os trechos estão identificados de acordo com a legenda 

elaborada no item 5.5 deste capítulo, e foram destacados de acordo com o 

conjunto das três entrevistas.   

  

O que o sujeito precisa ter para ser saudável? 

Vocês têm uma ideia por que as pessoas adoecem? 

 

  

Família 1   

 

 “aí, era muito difícil (a vida)... meu marido bebe (ia) todo final de semana, 

chegava e ...naquela gritaiada, falação, xingação” (M) 

 

 “ah, eu acho porque a minha vida era muito difícil (silêncio)” (se refere à 

bebedeira do marido e a falta de dinheiro) (M) 
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 “eu acho que são aborrecimentos... Quando eu chegasse a certa idade, eu 

“extravaguei”, eu não aguento mais. Então, isso tudo foi sequela, foi uma sequela 

que eu fiquei da bebida, da infância.” (Fa1) 

 

 “aborrecimentos assim, a gente tinha uma vida assim, a gente não se 

alimentava direito. Ih não! ....depois da bebida.... aí é difícil, aí tinha hora que não 

tinha alimentação direito, não tinha mesmo... andava a pé, a cavalo, andava...” 

(M) 

 

 “eu acho que a doença hoje é o estresse (do trabalho/cobrança e 

exigência), é mundo louco onde você tem que ser sempre o melhor” (Fa1) 

 

 “eu falo „mãe, não adianta pensar essas coisa, porque você vai ficar 

doente‟. Guardar mágoa é uma coisa horrível!” (Fa1) 

 

  

Família 2  

 

 “Eu passava mal... se alguém tivesse me feito raiva. Aí eu passava mal, já 

chegava passando mal... Quando ficam dentro de casa, não fala nada comigo pra 

me alegrar, a não ser meu pai, sabe?” (Fa2) 

 

 “Desunião. Porque a família, por isso que se chama família, porque ela é 

unida, um depende do outro. Então quando há individualidade acaba tendo muitos 

problemas. E o fardo é muito pesado para cada um carregar, por isso que a família 

é pra ajudar.” (Fo1) 

 

 “Saúde é bom, cê chegar em casa tá todo mundo bem. Aí quando tem 

doença, aí fica ruim.”(P) 

 

 “Eu acho que a paz espiritual também tem que permanecer. ...um pouco de 

harmonia, compreensão, sabe? Alguém ceder de um lado, outro ceder de outro” 

(Fo1) 
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 “Nós três adoeceu, inclusive a acompanhante dela.” (M fala dela e da filha 

que ficaram desgastadas com os cuidados da tia materna, que veio a falecer de 

câncer mais tarde).    

  

 

Família 3   

 

 “(ter saúde) tem que alimentar bem, se tratar né? Num pode muitas coisas. 

...para adoecer... depende da doença... porque tem gente que fica com depressão, 

na maior facilidade fica com depressão. As vezes, do nada dá depressão” (Fa1) 

 

 “a doença vem se a gente abusa também” (Fa2) 

 

 “muito também da doença é psicológico” (Fa1) 

 

 “A gente entregar também o corpo, a gente fica doente, né? ...e outra, a 

gente não pode cismar que está doente não” (M) 

  

  

Família 4  

 

 “...eu cheguei a adoecer...de tanto conviver com problemas familiares dos 

outros. Num eram meus. ...então eu tentei tipo assim, abraçar o mundo e não tinha 

para quem transferir, eu não tinha apoio...” (Sg) 

 

 “(ter saúde) que penso que é liberdade. ...porque se você não tá bem seu 

corpo adoece, né? A gente tem que cooperar. Eu tenho que ser sincera com minha 

nora, minha nora tem que ser sincera comigo. Se nós cooperarmos uns com os 

outros nós vamos ter uma vida tranqüila. ...nós vamos viver muito com saúde 

interior, porque quando nós temos saúde interior, a nossa saúde física eu creio que 

multiplica” (Sg) 
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 “Saúde, a gente tem que, que eu não tenho feito muito, né? Hábito 

alimentar, não comer muita besteira... e o irritadinho não se estressar muito (ri se 

direcionando ao filho de 10 anos).” (Nr) 

 

 “Eu acho que confusão, quando você não tem paz, né? ...também estou 

com os maus hábitos” (Sg) 

 

 “Meu coração é limpo, transparente... eu tenho uma irmã que teve um 

infarto com 33 anos... que eu sei que aquele infarto dela tá ligado... que ela não 

perdoa o meu pai. ...porque ele batia muito em você quando era criança” (Sg) 

  

 “Muita confusão dentro de casa. A „perca‟ de alguém que a pessoa gostava 

muito. Como no caso da Sg. Eu acho que só.” (No) 

 

 

Família 5  

 

 “Ah... num sei. Eu acho que, para mim, assim é... acho que hoje em dia é... 

os alimentos, as comida que a gente come que... num sei. Até o tempo que eu 

morava na roça eu não sentia nada. Eu vim para cidade e aí mudou.” (Tam1) 

 “...eu acho que seja assim... com tantos problemas que assim que já teve na 

minha família, com negócio de doença... Eu fiquei meio ano assim direto, muito 

carregada. Acho que o sistema nervoso, a pessoa não cuida direito hum... sei lá.” 

(Tam1) 

 

 “...a gente teria que ter assim mais um pouco de... de tranquilidade na vida. 

É sempre um corre-corre...não tem muito sossego pra nada, sempre batalhando... 

não tive uma vida assim de sossego pra parar e assim sair, passear...” (Tam1) 

 

 “Tem que se alimentar bem, é comer bem!” (So) 

 

 “Eu, as vez, eu oro e penso assim, meus irmão hoje é tudo doente, a gente 

tem esses poblema de saúde, porque a gente teve uma vida muito difícil. ...meu 
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irmão punha sangue pro nariz assim...meu pai batia nele demais da conta.” 

(Tam2) 

 

 “Acho que é uma coisa que a gente tem que passá.” (So)  

 

 

Família 6  

 

 “Aí, no caso da, da doença dela é que nois quando se conhecemo, nois 

bebia muito. Ela bebia mais do que eu... aí nois bebia muito, aí ela fumava toda 

vida, né?” (Ma)” 

 

 “Eu peguei uma asma tamém... eu acho que passei pra ela tamém.” (Ma) 

 

 “Quem cuida tem que cuidar, né? Se eu num me cuidar eu num vô ficá 

saudável” (Nr) 

 

  

Família 7  

   

“Pra mim a primeira coisa pra ser saudável mesmo é a família ser unida, 

entendeu? A união... aqui em casa a gente não é muito assim, muito unido.” (Fa1) 

  

“Pra mim, eu não acho que minha família tem saúde... é porque, por 

exemplo, nós duas briga sempre.” (M se dirige a filha)  

 

“...é você procurar ter uma vida saudável, mas acho que problema, 

aborrecimento, entendeu? Isso tudo faz uma pessoa ficar doente também, 

entendeu?” (Fa1) 

 

“Com os problemas na vida, as preocupações, a sociedade, entendeu? 

Tipo, tomam remédio por conta, uma má alimentação, uma alimentação de 

menos.” (Fa1) 
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“Eu, no meu caso, eu fico doente por causa dos problemas do dia a dia. Eu 

não aceito as coisas erradas, no erro eu não aceito. Erro pra mim é o fim da 

picada, eu morro por causa disso, eu adoeço por causa disso.” (M)  

    

 

Família 8  

  

 “Eu ficava muito sozinha. Aí eu começo a sentir tudo.” (Fa3) 

 

 “Eu acho que a nossa família foi falta de tratamento lá no princípio.” (Fa3) 

 

 “Todo mundo da família traz muita coisa psicológica.” (da doença) (Fa4) 

 

 “É mágoa! Me magoa mesmo.” (Na2) 

 

 “Vim carregando as herança todinha nas costas. Todo mundo quando 

pensava assim: „Tá tudo bem agora‟. Aí pronto. Dei infarte. Eu acho que eu 

enfartei por causa do casamento ruim que eu tava vivendo. Meu marido me 

colocava defeito, ...perdi minha filha, jogava na minha cara todo o dia. Ai, aquilo 

acho que foi juntando tudo.” (Fa3) 

 

 “Aqui é difícil, né, uma família saudável.” (A) 

 

 “Pra começar é da cabeça. Aqui em casa as cabeças são quase tudo 

doente.” (Fa3) 

 

 “Eu acho que uma cabeça boa, uma cabeça sadia, seria uma família 

perfeita.” (Fa4) 

 

 “Tudo é mágoa.... de coisa do passado que eles ficam...” (Fa3) 

 

 “Mágoa, amargura, rancor, decepção, sabe? ...rancor, decepção.” (Fa4) 
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 “É isso mesmo.” (Na2) 

 

 

Família 9 

 

 “...uma família pra ter saúde...precisa assim...muita amizade, uma pessoa 

acreditar na outra, outro acreditar no outro, outro ter uma amizade sincera, porque 

tem pessoas que não têm amizade sincera, qualquer coisa desconfia, aí não dá. Aí 

não tem segurança.” (P) 

 

 “Saúde também é alimentação, né. Alimentação também tem que ser bem 

balanceada...Agora você come as comidas e você sente gosto do remédio.” (M) 

 

 “...é tudo coisa natural...eu acho que eles estão de muita saúde, de muita 

inteligência. Eu acho que a alimentação também né, que também ajuda, saúde né. 

Comer mais frutas....” (A) 

  

 

Família 10  

 

 “Adoecer? Ahh, eu acho que o fator maior é a... é o estresse, que eles 

falam hoje em dia, né? É a preocupação, é o nervosismo...porque tem gente que 

não consegue se controlar, que eles falam a raiva, né? A raiva é o fator muito 

grande das doenças, eu creio, sabe? Principalmente, pras doenças relacionadas ao 

fígado. ...Eu acho que toda doença, o fator maior é a preocupação, sabe?” (M) 

 

 “...não sei se pelo fato deu querer abraçar o mundo. Achar que só eu dava 

conta, só eu sabia, só eu podia...aquilo foi acumulando, acumulando e começou 

gerar as doenças, né?” (M) 
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 “Em primeiro lugar a tranquilidade...é o habito, maus hábitos, porque 

muitas vezes a pessoa ou come muito sal, ou come muito açúcar....da 

alimentação.” (M) 

 

  

 1.1 - Principais Conteúdos Representativos das famílias sobre as 

subcategorias temáticas: 

 

a) Representação subjetiva da concepção de saúde e de doença: 

 

Família 1 - Alcoolismo, estresse, aborrecimentos e mágoa. 

 

 Família 2 - Raiva, desunião familiar, individualidade, doença na família, 

paz espiritual, compreensão, tolerância. 

 

 Família 3 - Falta de cuidado próprio, fator psicológico, entregar o corpo à 

doença. 

 Família 4 - Problemas familiares dos outros, liberdade, cooperação, saúde 

interior, confusão dentro de casa, falta de perdão, perda. 

 

 Família 5 - Problemas familiares, doenças de familiares, nervosismo, 

tranqüilidade de vida, e resignação. 

 

 Família 6 - Alcoolismo, Tabagismo, não se cuidar. 

 

 Família 7 - União da família, brigas familiares, aborrecimentos, 

preocupações, não aceitar o erro do outro. 

 

 Família 8 - Solidão, falta de cuidado desde o início da vida em família, 

psicológico, mágoa, carregar a herança da família, violência, alcoolismo, perda, 

amargura, rancor e decepção. 

 

 Família 9 – Amizade e confiança. 
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 Família 10 - estresse, preocupação, nervosismo e tranqüilidade. 

 

 

b) Representação cultural/social da concepção de saúde e de doença: 

 

Família 1 – privação material e muito trabalho. 

 

Família 3 – boa alimentação. 

 

Família 4 – hábito alimentar. 

 

Família 5 – boa alimentação e privação material e muito trabalho. 

 

Família 7 - Cobranças da sociedade, má alimentação, problemas do dia a 

dia, tomar remédio por conta própria. 

 

Família 9 – alimentação natural. 

 

Família 10 - hábito alimentar e obrigações excessivas 

 

 

2 – Categoria temática: Acontecimentos Significativos 

 

Esta temática amplia a visão da relação família e adoecimento somático, 

aprofundando a ideia principal sobre saúde e doença, trazida anteriormente pela 

representação subjetiva. Os pressupostos teóricos que respondem esta categoria 

foram dissertados no capítulo 3 da tese. Foi realizada a seguinte pergunta: 

 

Há algum acontecimento significativo ocorrido na história de vocês? 

 

 

Família 1  
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 “...porque a gente num num vivia, num tinha sossego, né...aí eu fiquei 

esperando elas tudo nesse ponto aí da bebida dele.” (M) 

 

 “Eu fiquei em feridas, em feridas, que eu tenho cicatriz até hoje.. É só nas 

pernas.” (Fa1 fala da hepatite E) 

 

 “Nossa senhora, ela passou muita coisa” (M fala do câncer também da 

filha) 

 

 “Na véspera do meu casamento, que aconteceu o sequestro e tal, de mão 

armada. Eu levei mais um baque.” (Fa1) 

 

 “Eu fiquei louca, apaixonada, porque eu nunca quis ter filho.” (Fa1 fala do 

acontecimento maior da vida dela, a maternidade depois do câncer no estômago) 

 

  

Família 2  

  

“Ela foi internada, porque ela não tava alimentando. ...só ficava dentro do 

quarto trancado desde manhã...” (Fo1 fala da doença da irmã) 

 

 “A hora que eu mais precisava de um marido assim do meu lado, a hora 

que a mulher tá grávida fica mais sensível e tal, entendeu? Aí, ele não tava. Aí, 

ficava eu e Fo1 chorando na janela, esperando que ele chegasse, nada de chegar. 

Daí ficava três dias fora, depois voltava, entendeu? ...Não, porque eu nunca tive 

apoio e não tenho apoio. Nunca tive e não tenho até hoje apoio da minha família 

pra nada. ...Nosso Deus, minha mãe me batia demais!” (M) 

 

 “...igual ela falou que minha avó, a mãe de meu pai rejeitou a Fa2. Hoje 

em dia ela rejeita o neto dela. ...quando eu fiquei que ela tava grávida (a 

namorada), eu sinceramente fiquei desarmado, eu saí da loja chorando, sem saber 

o que fazer. E o primeiro lugar onde eu fui, foi minha família, porque a família 

serve pra apoiar.” (Fo1)   
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Família 3  

 

 “...agora quando ele bebia (pai de A)...ele gritava, xingava...” (A) 

 

“Ah, pra mim foi a doença dela, né? Foi uma coisa muito de repente.” (Fa1 

fala da doença de sua filha) 

 

 “...porque depois dele (1º marido), já arrumei outro, ...aí num deu certo 

também porque ele bibia muito, aí me separei dele.” (Fa1)     

   

 

Família 4  

 

 “Meu marido mudou, adoeceu muito depois que meu filho, meu filho 

morreu...com 15 anos...” (Sg) 

 

 “Mas todos nós, nós perdemos a nossa mãe muito cedo, minha mãe morreu 

com 44 anos.” (Sg) 

 

 “E aí quando a gente ...então quando veio todo mundo pra cá foi assim, 

bufff, aquela bomba.” (Nr fala de sua mudança para casa da sogra). 

 

 

Família 5  

 

 “Minha mãe fumava muito assim cachimbo e minha mãe bebia muito. E 

minha mãe bebia, mas bebia mesmo. Nossa, deu muito trabalho para todos nós. 

...”(Tam1) 

 

 “É, a última vez eu passei mal lá embaixo uma vez e aqui também” (So) 
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 “Que marcou e que marca até hoje é a morte da minha mãe, meus irmão. 

...Das minhas irmãs, da...do filho que eu perdi. Tem do meu pai também...” 

(Tam1) 

 

 “Ah, o nascimento de minha neta.” (Tam1) 

 

 “...quando eu vim pra cidade, eu senti muito por causa disso.” (Tam2)   

 

 

Família 6  

 

 “...foi muito boa a nossa vida, nóis vivia bem, muito bem, graças a Deus, 

andava em harmonia, viajava nóis dois junto daqui pra li...” (Ma fala da esposa) 

 

 “...satisfez muito a gente, veio esse filho...só que ele resolveu casar muito 

cedo! Aí atrapaiou tudo, estragou a vida tudo. ...Estragou porque essa mulher (Nr) 

dele é boazinha assim...mais ela é terrível! Nossa senhora! Vivia...ele quebrou até 

a mão por causa dela, brigaro...” (Ma) 

 

 “O mais marcante na minha vida, eu vou te falar agora, foi quando eu tive 

o meu filho” (E) 

 

 

Família 7  

 

“Eu acho que a gente teve muita fase, a gente não tá tendo só fase ruim 

(gaguejando). A gente teve muita fase boa também.” (M) 

 

“Ah, pra mim assim, pra mim o melhor acontecimento foi o nascimento 

dos meus filhos. ...Um momento que a gente ficou bem chateada, foi quando a 

gente descobriu que minha mãe tinha um problema que era irreversível, 

entendeu?” (Fa1) 
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Família 8  

 

“Meu esposo era intragável... num dava sossego a ninguém. A vida 

todinha. Bebia, brigava dentro de casa, não dava sossego. ”(A) 

 

“A gente foi criada assim, debaixo de muita briga, muita confusão. Eram 

brigas fortes mesmo. De agressões mesmo.” (Fa1) 

 

“Antes o meu marido era uma ótima pessoa. ...Mas depois da minha 

segunda gravidez, que eu perdi a criança, nunca mais ele foi a mesma pessoa 

mesmo. ...Ele passou a me maltratar tanto que tem coisas que meus parentes nem 

sabe. Porque a criança nasceu morta.” (Fa3) 

 

“Agora, do pai eu tenho umas lembranças meio ruim. Em morte, quando 

ele morreu a gente já tinha perdoado. Igual eu te falei, a gente até chora, sente 

falta dele. ...Que quando ele era mais novo, ele deu muito trabalho. Chegava em 

casa jogava panela de comida no chão, quebrava as coisas, chegava bêbado. Nóis 

num podia ficar desempregada, ele num aceitava, que nóis ficasse dentro de casa a 

toa, tinha que tá sempre trabalhando, ajudando. ...Era feio as coisas com ele.” 

(Fa4) 

 

“Uma coisa, uma coisa que me marcou muito mesmo, mas acontece que 

depois, quando ele adoeceu, eu num sei, parece que eu esqueci daquilo tudo, da 

fase ruim que ele tinha sido. ...Eu acho assim que eu tive saudade do pai que eu 

num tive e queria ter.” (Fa3) 

 

“O meu rosto ficou marcado. Isso aqui foi a foiçada.” (A fala da violência 

do marido) 

 

“Nossa, eu entrei em des... eu entrei em desespero. ...se eu perdesse a 

minha mãe, minha mãe toda ensanguentada, a minha irmã tava com o coro todo 

marcado de roxo. Acho que foi dos acontecimentos que eu já tive em minha 
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vida... quer dizer, tem outros pior também, que foi a perda da minha filha também, 

da perda do meu pai agora e tudo. Mas a briga aqui em casa acho que foi o que 

mais me traumatizou.” (Fa3)  

 

“Na rua, até na rua era difícil conviver com ele. ...debochava...era racista.” 

(Fa4) 

 

 

Família 9  

   

“Meu pai gostava é da época que ele foi pro Iraque.” (Fo1) 

 

“Ele foi pro Iraque... e depois se aposentou...hoje a doença dele é 

neurológica.” (E) 

 

“Ele deve ter ressentimento sim, que ele não quer falar. Porque ele tem os 

filhos dele, a filha, ele só viu quando era pequena. Não manda uma carta pra ele, 

não fala se já casou, se não.” (E fala do marido) 

 

“Ah, eu acho...a gente passou algumas dificuldades assim na roça mas a 

gente era mais assim...” (E) 

 

“...mais alegre...” (A) 

“Na cidade a gente é mais agitado, né... Na roça tem mais tranqüilidade, é 

mais calmo, né. É os forró, a gente divertia... (E)” 

  

  

Família 10  

 

“Da minha vida, porque oh tragédia! É, é menina. Desde que quando assim 

eu me entendo por gente eu só...(silêncio curto), coisas pra mim, pra mim decidir, 

pra mim resolver, pra mim cuidar. ...Minha mãe adoeceu, eu que cuidei...três anos 
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assim na cama.”  (M) (Quando M relata sobre sua mãe, seu filho grita do quarto, 

algumas vezes, e o marido escuta da cozinha, acompanhando a conversa) 

 

“Marcante mesmo...foi quando ele (o filho mais velho) foi preso a primeira 

vez.” (M) 

 

 

2.1 – Principais conteúdos representativos das subcategorias 

temáticas: violência, conflitos intensos, perda, doença e satisfação na vida  

 

a) Violência 

 

Família 1 – sequestro relâmpago. 

 

Família 2 – internação à revelia, abandono e rejeição parental. 

 

Família 3 – convivência com o marido alcoolista e violento. 

 

Família 5 – convivência com o pai violento e alcoolista. 

 

Família 8 – convivência com o marido alcoolista e violento. Brigas 

violentas entre os pais. 

 

Família 9 – rejeição filial. 

 

Família 10 – prisão do filho mais velho. 

 

b) Conflitos intensos 

 

Família 1 – convivência com o marido alcoolista. 

 

Família 2 – falta de apoio familiar. 

 

Família 4 – mudança da rotina da família. 
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Família 5 – migração para a cidade. 

 

Família 6 – rejeição do casamento do filho. 

 

Família 8 – brigas entre gerações. 

 

Família 9 – aposentadoria do pai. 

 

c) Perda 

 

Família 4 – morte precoce do filho e da mãe. 

  

 Família 5 – morte recente da mãe e de duas irmãs. 

 

 Família 8 – morte da filha no parto.  

 

d) Doença 

 

Família 1 – sofrimento no período da doença da filha (câncer no 

estômago). 

 

Família 3 – preocupação com a doença psiquiátrica da filha. 

 

Família 4 – preocupação com a doença do marido, depois da morte do 

filho. 

 

Família 6 – sofrimento pela doença neurológica irreversível da mãe. 

 

Família 8 – sofrimento e desgaste durante os cuidados com o marido 

doente e falecido. 

 

Família 9 – sofrimento pela doença neurológica progressiva do marido. 
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Família 10 – sofrimento e desgaste com os cuidados contínuos da doença 

neurológica do filho. 

 

e) Satisfação na vida 

 

Família 1 – maternidade. 

 

Família 5 – nascimento da neta e vida na roça. 

 

Família 6 – maternidade e momentos bons em família. 

 

Família 7 –  maternidade e momentos bons em família.  

 

Família 9 – viagem ao estrangeiro e vida na roça. 

 

 

3 – Categoria temática: História das Fases de Vida na Família 

(casamento/união conjugal; gestação/1ª infância; infância; adolescência)  

 

 Essa temática compreende as lembranças ou as ideias dos membros sobre 

os momentos de mudanças e de aquisições durante o desenvolvimento, 

informando mais elementos sobre a história familiar. Argumentamos sobre estes 

assuntos nos capítulos 3 e 4, apontando as principais demandas de cada fase e as 

possibilidades de gerenciamento da família. Ressaltamos que cada fase da família 

não será exposta separadamente, sendo apresentada através do conjunto de relatos 

mais representativos de cada grupo em relação às subcategorias: lembranças de 

violência; de conflitos e falta de orientação e de boa convivência. 

  

Como veem a convivência familiar? 

Relatar como foi a infância.  

Relatar como foi a adolescência. 

Como vocês receberam orientação sexual e orientação sobre a 

menstruação? 

Como o casal se conheceu? 
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Como foi a gestação e a amamentação de seus filhos? 

 

 

Família 1  

 

(Infância e adolescência de A) “Chegou um dia...eles tinham brigado (pai e 

mãe)...aí ela se enfezou e eu fiz duas tranças e ela acabou cortando de um lado, só 

uma trança...aí „ah, que seu pai falou que não vai cortar, que não vai cortar, eu vou 

cortar.‟ Papai chegou, tava com o cabelo curtinho. Aí foi aquele tampo, aquela 

briga por causa do cabelo...ela de raiva cortou o cabelo. Nossa senhora, ela era 

muito difícil...uma pessoa muito difícil, né (fala um pouco emocionada). Já 

morreu e tudo, mas era uma pessoa muito difícil, muito... Eu casei magrinha, 

porque meu noivo ia muito dentro da minha casa. A minha comida, meu jantar eu 

passava pra ele e eu ficava sem comer, porque ela não aceitava, porque dizia, 

tinha que ir lá em casa de 20 em 20 dias, de mês em mês.” (A) 

 

 (Casamento de A) “...ele era até bom demais; só o que aborrecia era a 

bebida. ...bebeu acabou. ...aí era muito difícil. ...é, porque ele já bebia antes de 

casar. Eu sabia que ele bebia, mas só não era assim.” (A) 

 

 (Gestação de A) “aí eu fiquei esperando uma criança...essa eu perdi 

primeiro e dali eu perdi outra criança...tinha tudo em casa” (A) 

 

(Infância e adolescência de Fa1) “Eu lembro que o meu pai bebia demais... 

mas eu me dava muito bem com ele. ...sempre a bebida. „Ah, vamos na festa?‟ 

„Ah, não pode porque seu pai vai beber.‟ ...então, com isso tudo, minha mãe ficou 

muito revoltada.” (Fa1). 

 

(Casamento de Fa1) “...o Ma, ele sempre trabalhou no ramo de bebida...e 

desde que ele queria me namorar, ...eu falava assim „eu não quero pra mim o que 

eu já tenho dentro de casa‟.” (Fa1) 
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(Gestação de Fa1 depois do câncer no estômago) “Foi maravilhoso. Falei 

„se eu soubesse e se tivesse saúde, eu teria mais uns 2 filhos.‟ Assim, eu tava tudo 

a certeza que eu tava curada. ...E o 1º dia de amamentação foi a coisa mais linda, 

de ficar chorando... ah, agora eu quero viver!” (Fa1) 

 

(Orientação sexual) “...mas tudo era eu. Eu orientava eles, nas muitas 

coisas eu fiquei em falta de orientar elas, né. Eu nunca tive orientação de nada. 

...porque a gente foi criada assim, não podia falar. Nossa senhora, não podia falar 

nada.” (A) 

“Ela também não sabia de nada. A gente não sabia como engravidava.” 

(Fa1) 

“A gente não tinha liberdade pra conversar... a minha mãe, quando tinha 

neném, aparecia o neném, aí a gente via o neném. Como aparecia? Era tudo 

lacrado, tudo muito escondido.” (A) 

“Eu entendo, não adiantava cobrar dela porque ela não sabia.” (Fa1) 

 

 

Família 2  

 

(Casamento de M e P) “Eu conheci ela aí a gente casou!” (P) 

“Num velório (risos)... Mas ele me paquerava há muito tempo, só que eu 

não conhecia ele não... (risos). Foi através de uma hora, ele me perguntou as hora, 

aí eu olhei (começaram a namorar)...Aí, ele foi, a gente começou a namorar e aí 

dentro de um ano nós namoramos, noivamos e casamos. ...Chega uma época, 

sabe...a única solução pra eu ter um pouco de liberdade na minha vida foi eu 

casar. Eu não podia sair com ele nem de dia, nem pra ir na casa da mãe dele, 

entendeu? Aí eu falei: „pelo menos eu casando, vou ser dona de mim‟. E aí 

foi...aconteceu o casamento. ...Eu casei, eu tava grávida do Fo1 de três meses, 

entendeu?”(M) 

 

(Gravidez de M) “É que ela falou que ele saía e ela ficava muito sozinha 

quando tava grávido de mim.” (Fa2) 
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“...eu tava grávida de Fa2, eu caí, só que eu não fui ao médico. Eu caí 

sentada. Aí ela nasceu perfeita...só que ela nasceu com a clavícula quebrada...ela 

foi tirada com fórceps. ...a gravidez dela não foi tranqüila, porque assim, eu tive 

muito pobremas na gravidez dela, entendeu? ...pobremas familiares! ...quando eu 

tava grávida de dois meses (de Fa2), ...ele começou a acompanhar os colegas, 

assim...dormia fora de casa...daí dava 3 dias fora, depois voltava, entendeu? ...foi 

muito difícil. ...ele jamais vai assumir o que ele fez.”(M)  

  

(Infância e adolescência dos pais) “Nossa senhora, minha mãe me batia 

demais....eu sou muito revoltada com minha mãe, mas eu agradeço a ela por eu ser 

o que eu sou.”(M)  

 (infância e adolescência de Fo1 e Fa2) “Ela não tem noção disso. De uma 

certa forma, sem ela querer ela cabou descontando em mim, porque ela não tinha 

coragem de brigar com meu pai. ...ela veio e me bateu tanto que meu pai teve que 

falar pra ela parar de me bater, eu fiquei toda marcada.” (Fa2)  

“...porque tudo que a minha mãe comprava pra mim, comprava pra 

ela...apanhar a gente sempre apanhou mesmo, a gente aprendeu a ler e escrever 

através de régua de pau.”(Fo1) 

“...Ela apanhou mais do que ele,...porque o Fo1 sempre foi uma criança 

que dividia as coisas, a Fa2 não.”(M) 

 

 

Família 3 

 

(Infância e adolescência de A) “Meu pai bebia demais. Ih! Bebia muito. 

Quando ele dormia pelas estradas é que ele dava sossego para minha mãe quando 

ele chegava em casa, ele queria bater em nóis, bater nela. Precisava nóis pulava 

tudo pela janela e nóis dormia as vezes debaixo de chuva, debaixo da moita de 

bambu.” (A) 

  

(Infância e adolescência de Fa1) “...Ih meu pai morreu em 79. ...ah, meu 

pai era muito doente, né? Ele ficou 11 anos em cima da cama. A gente é que 

cuidava dele, era eu e minha mãe. ...Ela (a mãe) começou a trabalhar, lavar 
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roupara pra fora... aí ela não tinha tempo pra nada não, coitada. Ela ia trabalhar e 

eu ficava oiando ele (o pai), aí os outro achava que era meus filhos (os irmãos).” 

(Fa1) 

  

(Orientação sexual) “...as irmãs mais velhas também nunca deram uma 

orientação pra gente, educação, né. Mas a Na eu nunca conversei com ela não, 

porque a Na quando ela teve essa meningite dela, ela tava com 13 anos. ...também 

não. Não, aí ela me pedia pra comprar pra ela era modes.” (Fa1) 

 

(Casamento de Fa1 e infância dos filhos) “O pai de Fa1, eu vou dizer que o 

pai e mãe dela sou eu. E a minha mãe que cria ela, os dois outros filhos também 

foi minha mãe que criou, ajudou criar. Sempre foi um pai ausente, né. ...Morei 

com ela 11 anos...a Fa1 até que não, mas o meu mais velho apanhava muito 

dele...aí apanhava dele de chicote cavalo. ...A gente não vivia muito bem, né? Ele 

tinha mulheres fora de casa também. ...Porque depois dele, já arrumei outro, já 

convivi com outro 5 anos, aí num deu certo também porque ele bibia muito, aí me 

separei.” (Fa1) 

  

(Gravidez de Fa1 dos filhos) “ai...Deus que me perdoe, cruz credo, três já 

dá pra rir e chorar, já tô pagando meus pecados. ...três filhos e todos os três 

problemáticos... o primeiro eu tive, porque eu escondi que eu tava grávida até os 4 

meses da minha mãe. Então, ela foi descobrir depois, porque eu tava, me deu 

pneumonia e fui parar no hospital. ...fiquei internada 3 quase 4 meses no hospital, 

porque deu água na pleura, né? ...depois que nasceu vivia internado, porque tava 

dando pneumonia nele direto, de 15 em 15 dias. ...hoje tem 25 anos e tá preso. O 

segundo eu tentei tirar fora. Eu tomei muito remédio de mato, né? Eu sempre 

trabalhei, nas minhas gravidez todas eu sempre trabalhei, nunca parei...mas minha 

mãe ficava falando que se fosse menina ia ser dela...ela ia criar. A Na, eu num 

tentei tirar não...”(Fa1) 

 

 

Família 4  
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(Infância e Adolescência de Sg) “...eu sempre fui uma mulher de 

disciplina... eu recebi disciplina na minha infância e passei isso pros meus filhos. 

...Mas todos nós, perdemos nossa mãe muito cedo, minha mãe morreu com 44 

anos... mas as lembranças que eu tenho dele era só dor de cabeça... eu tava 

entrando nos 17 anos. Tanto que eu quase pirei quando mamãe morreu, eu não 

tinha estrutura emocional, nem espiritual... Um ano depois eu tentei suicídio. Eu 

bebi veneno pra valer, pra morrer mesmo. ...foi um momento de muito desespero. 

Eu sentia muita preocupação com minhas irmãs. Eu não eduquei meus filhos 

como eu fui criada, porque eu fui criada, eu não podia falar. Um dia, eu falei que 

não queria casar, minha mãe me deu uma bofetada. É a maneira dela interpretar 

que eu ia fazer coisa errada, foi e me deu uma bofetada (ri). ...porque na minha 

época, há 50 anos atrás, quando uma menina falava que não queria casar, estava 

querendo dizer que ia ser mulher da vida.” (Sg). 

 

(Casamento de Sg) “...fui morar com meu esposo há 29 anos. Meu esposo 

era peão no supermercado. Eu ficava toda bonita, cheirosa lá em Copacabana, 

esperando meu esposo descarregar caminhão” ...ele sempre foi assim... deu o 

melhor pra nós. Meu marido sempre viveu a vida dos filhos, sempre viveu pra 

nós. ...ele não lembra de comprar uma coisa pra ele.” (Sg).  

 

(Infância e adolescência dos filhos de Sg) “Nós fazia muita mesa redonda 

eu, meu marido e meus filhos, fizemos isso diante de Deus, nós fizemos isso 

muitas vezes. Eu queria dar aos meus filhos o direito que eu não tive, apesar d‟eu 

ter sido muito feliz. ...eu parei aminha vida pra poder trabalhar, pra mandar 

dinheiro pro meu pai... pra ajudar minhas irmãs, eu parei muito meus 

sonhos...meu filho...ele tem muita oportunidade hoje do que eu tive. ...eu sempre 

orientei ele, sempre fui de conversar muito com meus filhos sobre sexo, tudo que 

um pai tinha que conversar com os filhos, como o meu marido nunca teve assim 

essa... porque os pais dele eram separados, ele ficou assim muito ausente.”(Sg). 

 

(Infância, Adolescência e 1º Casamento de Nr) “...minha mãe sempre me 

apoiou, embora ela nunca foi a favor, né? Mas ela sempre me apoiou quando eu 

assim saia lá da casa, ela sempre me acolheu. Minha mãe nunca foi assim essas 

mães que botam pra fora de casa entendeu, apoia os filhos, minha mãe embora ela 
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sempre me avisava, né, „não faz que você está errada‟, ela nunca me despejou. 

...depois...sempre falava pra mim né, „você merece coisa melhor...você não 

merece viver a vida que você está vivendo... (separação do 1º marido).” (Nr) 

 

(Infância de Naf) “O Naf tem 10 anos e estressa mais que o pequenininho, 

né. Preocupa mais. Ele é um menino ótimo, uma ótima criança, você pede tudo ele 

e ele faz” (Nr).  

“Umas coisas...algumas coisas, tem algumas coisas que eu preciso 

melhorar, tipo obediência, mentiras, as vezes eu falo muitas mentiras...” (Naf) 

 

 

Família 5 

 

(Casamento de Tam1) “...já tô a 23 anos viúva...e também fiquei 6 meses  

só casada. ...casei, levei 4 anos pra casar e fiquei depois de casada, fiquei 6 meses. 

Porque casei e a gente arrumou casa no no bairro tudo direitinho, ele cismou de 

trabalhar no Rio e por lá ele ficou 2 anos sem dá notícia. ...sem arrumar dinheiro, 

sem escrever, eu tive que, é trabalhar pra pagar as conta dos móvel que a gente 

tinha comprado. ...aí quando voltou, ele me levou pro Rio, chegou lá ele tinha 

outra mulher, aí eu num aceitei a história, a gente se separou. ...aí, depois acabou 

que ele morreu com câncer na Santa Casa. ...Minha filha é filha de um... até de um 

até dum italiano. ...vivi uns 8 anos com ele. ...acho que depois que ela nasceu, 

acho que a gente ficou mais uns dois anos, mas assim só na amizade... aí depois 

nunca mais, aí nunca mais arrumei ninguém.” (Tam1) 

 

(Escolhas amorosas de Tam2) “Olha! Eu...eu nunca tive muita sorte com 

namorado não. Eu namorei um cara que bebia demais...então, prifiri não ter 

ninguém pra num ter problema, né. ...Casar assim, eu nunca pensei em casar não, 

porque eu tinha muito medo de ter filho. ...agora eu tenho um cumpanheiro assim, 

uma pessoa muito de idade mas, mas é um cumpanheirissimo mesmo, sabe.” 

(Tam2) 
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(Infância e adolescência de Tam1 e Tam2) “ah! Eu acho assim, que no 

meu ver, antigamente era melhor. Agora já tá um pouco mais difícil. ...a gente, sei 

lá parece que combinava mais, tinha mais união, agora eu num vejo mais essa 

coisa que tinha antigamente... e meu pai também, ...porque foi embora muito 

novo, a gente pouco conviveu com ele... a minha mãe, coitada, era uma pessoa, 

não era uma pessoa ruim, era uma pessoa boa, cuidava da gente direito, sempre... 

assim ensinou, pelo mesmo ensinou pra gente o que é certo e errado. ...o que ela 

podia fazer pra gente ela fez. ...mas a gente morava na roça, cada um tinha assim... 

fazia alguma coisa, entendeu?” (Tam1)  

“...eu acho que quando a gente era criança a gente passava muita 

dificuldade, entendeu, então cada um tem que se virar pra ajudar um pouquinho 

em casa. Meu pai é...era muito doente, ficou 2 anos em cima duma cama, morreu 

cedo. Então minha mãe, ela bebia bastante e isso complicava, né. Mais quando ela 

não tava bebendo, ela era a melhor pessoa do mundo! Uma pessoa ótima de 

conviver. ...E, os meu irmãos, sempre foram muito bons. Agora, a idade trás 

poblemas, né.” (Tam 2)  

“Então quer dizer, foram duas coisas que aconteceu com a gente pequeno. 

Eu me lembro, eu devia ter uns sete é...pra oito anos...minha mãe sabia, também 

achei que assim que ela num tomou uma certa atitude que devia ser tomada, que 

tinha medo que meu pai era um homem assim muito violento, que qualquer 

coisinha, ela tinha uma espingarda, tinha mania de querer dá facada, matar... então 

isso fica guardado... então tem hora que eu sinto um ódio tão grande, mas eu 

nunca contei assim pra minha filha, minha irmã que morreu sabia, ele (irmão) 

abusou de mim e desse meu irmão (outro que mora ao lado da casa e tem 

problemas psiquiátricos). ... eu tenho uma mágoa (da mãe) que eu vou morrer 

comigo, mais nunca falou até quando ela adoeceu, que foi pro hospital que eu 

fiquei com ela, ficava perguntamo, falava pra ela pra vê se ela falava, ela dizia pra 

mim que num ia falar. Ela apertava a minha mão assim dizemo que...ela fazia 

assim com a cabeça”. (Tam1) 

 

(Orientação sexual) “Não, não, não, meu pai, minha mãe nunca, a minha 

mãe até mesmo agora quando perto de morrer, minha mãe ela nunca falou de 

menstruação pra gente. Ela nunca tomou banho na frente da gente. ...A gente foi 

criada assim com uma vida muito diferente de hoje... porque hoje é muita 
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liberdade, antigamente a gente não tinha essa liberdade toda que a gente vê hoje, 

né. (Tam2) 

 

(Gestação da filha de Tam1) “Olha, a minha foi assim... essa daí ela não 

mamou muito, muito pouco tempo, porque o médico falou que eu tava querendo 

entrar... é naquele ataque de eclampse. ...mas (gravidez) foi boa, não tive nada 

assim, poblema nenhum, eu mesma fui pra maternidade sozinha, eu mesma fiz a 

minha limpeza...” (Tam1) 

 

 

Família 6  

 

(casamento anterior de E) “Tive um com um cara (filho que morreu com 1 

ano), mas nem nascê num nascia, porque eu tava destestano esse home...Nossa 

senhora, me quebrava de pedrada, de brita, minha cara ficava tudo rasgada assim, 

...era um cara muito doido, sabe? Eu quando casei, muito nova.. casei com 15 

anos, pra 16...” (E) 

 

(Casamento de Ma e E) “...por acaso a gente veio a se conhecer aqui...ela 

sempre foi do meu lado, ela sempre lutou, nois, nois fizemo isso aqui e a nora 

veio depois com meu filho, né? Nóis... aí nois tivemo esse fiho aí ...aí no caso da, 

da doença dela é que nois quando se conhecemo nois bebia muito. Ela bebia mais 

do que eu, então ela nunca foi assim de num querer fazer as vontade, né?” (Ma) 

 

(Infância e adolescência de Ma) “...a minha mãe, o que ela tinha, que eu 

sei, trabaiava demais na roça, né? Sofreu demais...que eu sei que ela falava, nem 

ropa tinha pra vesti. Na época...as veiz lavava uma ropa, tinha que inxugá lá pra 

podê visti, porque meu pai era muito calmo...mais ele era demais, meu pai... Meu 

pais nunca levantou a mão pra me dar um tapa! Minha mãe era ambiciosa...essa 

doença nela, ela trabaiava, era magrinha, trabaiava e ta num recramava dor de 

nada, sabe?” Criô os fio tudo... nessa base que eu tô te falano...porque meu pai 

não esquentava muito não! ...quando eu fui ficano moço, aí que eu folguei ele um 

poquim, que nois cumeçamo a trabaiá assim de meia cum patrão... E em casa a 
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gente tinha obrigação. Quando eu era criança, eu não cumia...nada não. Eu saía 

atrás do carro de boi com uma raiva danada, era muleque, num gostava daquilo.” 

(Ma) 

 

(Infância e adolescência de E) “ A minha mãe foi ótima! O meu pai não 

tem como dizer. Ele era tão lindo! Ele levar nois pra cama...Ele levava nois pra 

cama e nois dormia com ele. Eu num vou deitar aí não pai, o senhor não vai levar 

nois! Hehe, pegava e levava. ...Eu custei muito pra concentrar, assim... pra 

aprender uma letra...Quando cheguei em casa, eles falaram assim: „Ah, sua mãe 

faleceu‟...quando ela falou aquilo, eu cai em cima dela, pronto, acabou! Nunca 

mais, nunca mais entrou uma letra A na minha cabeça.” (E) 

 

(Infância dos netos, contada por E) “Iiiii, o menino sofreu... o menininho 

sofreu na mão dos outros, que ela largava ele puraí, ...mas era doidinha de tudo, 

nossa senhora!” (E)  

 

(Orientação sexual) “...ninguém nunca me ensinou não senhora! ...Eu 

aprendi...não sei como, de vê os bicho fazeno em casa. Quando eu casei, eu já 

fiquei sabeno, que os bicho fazia.” (E) 

“É de criança, a gente via animal memo, vaca... eu tinha seis aninho, eu via 

vaca cum boi lá... ah eu acho que a mãe falava mais coma mulher né...cum a gente 

não, eu pelo menos meu pai nunca falou nada comigo sobre essas coisa.” (Ma)  

 

 

Família 7  

 

(Infância e adolescência de M) “Eu fui criada por um fazendeiro. A minha 

mãe me deu com 6 anos. Lá eu apanhava muito, porque estava acabando a 

escravidão... E lembro que ela me dava cada beliscão, mas eu não fico 

lembrando...ela me batia muito...e eu fui crescendo assim, sempre apanhando, às 

vezes eu comia aquele restinho que tava no prato deles, às vezes era um arroz, às 

vezes era uma abóbora... ...eu vou ser sincera, das menina, eu tinha cabelão 

grandão, um dia que ela pegou o meu cabelo e rodou o meu cabelo, pisou em cima 
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dele e meu deu pescoção na cara... Porque a minha mãe bebia, ...não, a minha mãe 

também me deu mais, não porque a comida não dava pra nós dava pra nós tudo. 

Eu  sempre fui separada, que... por causa do meu pé (M tem polidactilia). A minha 

mãe era uma pessoa que ela tinha vergonha...e porque ela ia carregar um pé de 

pato atrás dela? ...a minha avó também não aceitava...quando ela me deu, eu 

fiquei um ano sem ver ela...eu não conseguia dormir, eu tinha saudade da minha 

mãe... minha mãe morreu de tanto beber.” (M)  

  

(Infância e adolescência de P) “Quando eu nasci, eu não andava, eu só 

engatinhava, foi muito tempo até eu começar andar. Aí, quando eu comecei a 

andar depois de tudo, eles me levaram pro orfanato, eu fui criado em orfanato. 

...achei um vidrinho pequenininho assim...cheio de um produto líquido...quando 

eu bebi era álcool...então eu comecei a beber aquilo...Aí uns coleguinhas meu 

falou: „isso aí é álcool, o pessoal bebe é cachaça. Eu vou te dar um pouquinho da 

cachaça pra você ver, é quase a mesma coisa‟. Aí eu peguei aquele golinho e bebi, 

daí que eu comecei o vício...eu tava com 13 pra 14 anos.” (P)   

 

(Casamento de M) “Nunca senti bem no meu casamento, nunca, nunca! A 

gente se dá bem com irmãos, como marido não! ...A gente só brigou quando ele 

bebia. ...eu casei com 16 para 17 anos. Aí eu namorava um outro rapaz que eu 

gostava...quando eu encontrava com esse namorado, eu apanhava até dizer que 

chega, até a mão na chapa... eu casei sem gostar. Os filhos que a gente teve foi 

tudo à força, porque tudo era à força, tudo era cobrado. ...aí eu passei a orar e 

pedir a Deus que eu não tivesse desejo de mulher. ...eu nunca deitei pra esperar 

um carinho de um homem. Eu nunca tive um abraço, eu nunca tive!” (M) 

 

(Gestações de M) “É uma coisa que você pergunta e eu não sei. Aí eu fico 

perguntando pra todo mundo, porque minha vida era tão corrida que eu não 

sabia... (M) 

“...até onde que eu sei, era uma gestação que era tranquila, não sentia mal, 

não sentia nada...” (Fa1 fala pela mãe)  

 

(Infância de Fa1 e os seus filhos) “Meu pai ficava 3 dias fora, minha mãe 

tinha que sair pra trabalhar, a gente tinha que ficar preso. Os vizinho tomando 
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conta da gente e eu tomando conta dos meus irmãos. ...Minha filha ...de brincar de 

boneca, essas coisa eu não tive não. ...Eu tento passar pro meus filhos aquilo que 

eu não tive. Eu fui criada assim, mas eu tentei passar de outra maneira.” (Fa1) 

“...Eu fui criada dessa forma, aí eu queria que a Fa1 não me cobrasse isso, 

porque abraçar era vergonha. Se abraçar e os outros ver...” (M) 

 

(Orientação sexual) “Eu assim, eu fui orientada de uma forma muito 

estranha, a minha mãe colocou assim muito medo na gente, entendeu? ...eu 

aprendi lá fora. Quando a gente ficou mocinha, minha mãe falou: „Ah, se namorar, 

se colocar a mão fica grávida.‟ ... (para os filhos de Fa1) o mais aberta possível, 

tudo o que ela procura me perguntar eu procuro tá passando pra ela a verdade, 

entendeu? ...pra na hora que ela tiver curiosidade ela não procurar ninguém. ...mas 

tudo de acordo com a idade dela, né? Tem muitas coisas que ela pergunta e eu 

respondo e tem coisas que eu falo que não tá na hora dela saber ainda.” (Fa1) 

“...Aí eu tava deitada, aí deu um estalo, aí eu ouvi aquele barulho esquisito 

e assustei. ...elas me deu banho e começou a rir. Essa menina morreu tão nova e 

eu gostava tanto dela...era ela que me ensinava. ...eu casei muito nova...a gente 

nunca pensava que homem fazia, tinha relação com mulher... é porque eu não 

sabia ué. Aí eu pegava e abria a boca a chorar, chorava, chorava... aí comecei 

amarrar pano na barriga, fazendo uma cinta...” (M) 

 

 

Família 8 

 

(Infância e adolescência de A e do marido) “Ih, meu pai num valia nada! 

...A minha vida com mais a minha mãe e com o meu pai foi muito boa.” (A) 

“(o marido de A) foi criado do jeito que os pais dele criaram ele (criado no 

álcool).” (A) 

 

(Casamento de A) “Meu esposo era intragável. ...num dava sossego a 

ninguém. A vida toda. Bebia, brigava dentro de casa... Uma vez, duas vezes que 

ele foi lá pra casa da mãe dele, né? (quando se separaram algumas vezes) ...antes 

dele adoecer ele tinha uma amante. ...Eu num tinha coragem assim de, de trocar 
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ele por ninguém. Eu num tinha esse raciocínio. ...Ele num gostava, ele num 

gostava que vinha visita. A gente não podia ter amigo. Ele num gostava de 

ninguém. Ele não gostava de ninguém não. Ele gostava era dele mesmo. Eu acho 

que eu num perdoei direito, que eu ainda lembro. Quer dizer, quem perdoa, num 

lembra, né?” (A) 

 

(Infância e adolescência dos filhos de A) “A mãe sempre foi mais seca 

assim.” (Fa3) 

“O pai com tudo ele era mais aberto parece. Minha mãe é mais reservada, 

mais fechada.” (Fa1) 

“A minha mãe costuma fazer umas divisão também... Ela tem os preferido, 

os filho, os neto.”(Fa3) 

“A mãe acha que nóis era mais “puxa” do pai” (Fa3) 

“Eu acho que eu num sou muito preferida dela não, porque...eles falam que 

o meu pai colocou o meu nome de uma ex-namorada dele.” (Fa1) 

“Ué, eu acho que eu também num sou não, porque eu sempre dei trabalho 

a ela.” (Fa3) 

“Minha mãe não viveu. Ela passou a vida inteira cuidando de filho, de 

casa, de tudo e pelejando com o meu pai bêbado. E a vida dela ficou encostada ali 

num canto....Com a gente, quando...antes dele ficar doente ele era meio ignorante 

e tudo. Se ele passasse do portão dali pra dentro, a gente já sentia o coração da 

gente vim cá na boca, porque já sabia que ia começar...a gente entrava debaixo da 

cama.” (Fa3)  

“Mas eu tomo o remédio tem muito tempo, desde criança, desde da 

adolescência que eu tomo, né mãe? Desde, acho que uns 13 ou 14 anos que eu 

tomo. Foi com essa idade que eu comecei a tomar os remédios pra, que eu catava 

todos e tomava (para se matar)...eu tomava tudo junto. Eu fazia...eu não sei como 

eu conseguia engolir. Igual uma vez quase 300 comprimidos. Eu consegui que 

aquilo tudo passou assim na garganta. É a razão de eu ter a minha saúde 

arrebentada hoje em dia, né? ...Eu tentei, acho que foi umas 12 vezes que eu 

fiquei... de vez em quando eu tomava uns 5 ou 6 rivotril.” (Fa3) 

 

(Casamento das filhas de A) “...meu marido, antes ele era uma ótima 

pessoa...depois que eu perdi ela, meu casamento praticamente acabou , que ele 
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falava que eu perdi a menina, porque eu, porque eu quis, porque eu fiquei sem 

tomar remédio e num era. Eu fiz controle de pressão a gravidez inteirinha, mas 

num teve jeito. Mudou o tratamento com os meninos, completamente.” (Fa3) 

“Ah, graças a Deus eu me dou muito bem com meu esposo. O único 

problema assim lá em casa é que ele não dá assim muita sorte com serviço. A 

gente passa assim muita dificuldade nessa área assim. Mas o resto não. A gente 

combina bem, a gente conversa bem, ele, eu gosto das mesmas coisas que ele 

gosta também, sabe?” (Fa1) 

“Aí, aí o moço que, que vive comigo é até uma pessoa até boa, né Fa3? Eu 

num me importo de vez em quando ele gosta de jogar no bicho e tudo. Uma 

pessoa bondosa, sabe? Se você pedir pra ele fazer qualquer coisa, ele faz.” (Fa4) 

 

(Infância e adolescência dos netos) “A Fa1 só tem um defeito, sabe? Bate 

muito. Mete o coro. Bate. A mais velha é que apanha mais. Ela é toda complicada 

por causa disso. É chinelo, agarra pelos cabelos, iihhh!” (A) 

“Não, mas depois que eu passei a tomar uns remedinhos aí eu to mais... Eu 

num tenho muita paciência não. Falo uma, duas, três vezes Na 3ª vez eu já tenho 

que bater, porque num obedece. É a mais velha, né, é irritante. Ela faz tudo pra me 

irritar, sabe?” (Fa1) 

“Tudo que acontece assim comigo, eu venho aqui na minha vó. E ela tem 

sempre tempo, entendeu, pra me escutar, pra me dar um biscoito.” (Na2) 

  “Eu também já tentei me matar 4 vezes. Só uma que fui parar no médico. 

E a tia Fa3, coitada, que foi lá me ajudar ainda. ...É porque eu me sinto inútil 

entendeu? Eu tava me sentindo útil fazendo as coisas pra minha mãe. Minha mãe 

fala que eu to fazendo em troca...Eles só vê os meus defeitos. Pergunta a minha vó 

uma qualidade. Vê se ela vai falar?” (Na2) 

 “Meu filho, um dos gêmeos já fez isso (tentou se matar). Quando ele tava 

na 3ª série. Ele tomou uns rivotril meu, ficou molinho, não aguentou levantar pra 

ir pro colégio. Chegou na Santa Casa ele falou que tava cansado de viver, com 9 

anos. ...eu acho que é porque eu me desentendia demais com o pai dele, meu ex-

marido. ...o pai dele falava que um era dele e o outro não era.” (Fa3) 

“Eu separei do pai dela, ela (Na2) deu problema. Ela tinha 5 anos. Ela teve 

que fazer acompanhamento com psiquiatra, com tudo. Que ela era muito agarrada 

com o pai” (Fa4) 
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“Elas morava comigo (Na3 e Na4). De repente, a mãe cismou, arrumou 

um companheiro, aí e foi morar com o companheiro. Mas elas num aceita morar 

com ele. A Na3 não tá querendo estudar mais... Ela ficou assim desde uma vez 

que diz que teve uma briga na casa dela. O padrasto bateu na mãe dela. Desde 

dessa vez, ela num foi em casa mais. Ela tomou pavor da casa do padrasto. Tanto 

faz o padrasto, como mãe, com tudo.” (A)  

 

(Orientação sexual) “Não, eu nunca ensinei. Eu num ensinei porque elas 

num tinha essas intimidades comigo. Ensino tudo, tudo ensino nos colégios, as 

crianças já tão praticamente sabendo de tudo né?” (A) 

“...eu conto, falo tudo pros meus filhos” (Fa2) 

 

(Gestação) “Cheguei (amamentar), todos eles. Todos eles. Todos de parto 

normal, tudinho, 8 filhos.” (A) 

“...eu tive o 2º pré-eclampse e morreu a criança e eu fiquei doente. Eu 

fiquei diabética, fica toda mais complicado do que eu já era.‟ (Fa3)  

 

 

Família 9  

 

(Infância e adolescência de A) “Eu fui criada com minha tia em L. Fui pra 

casa dela pra estudar. ...porque minha mãe ficou também perturbada, né e meu pai 

bebia demais, então, meu tios socorreram eu e o compadre meu. Ah, (O pai) ele 

era uma pessoa de muita fartura. Teve uma época que ele bebia muito...ele caia 

bêbado na estrada, ela (a mãe) ficava perto dele até ele acordar e tornar a montar 

na mula. ...Eu gostava da roça. Eu e meu irmão mais velho, a gente não tomava 

café de manhã não. Meu pai punha aquele açúcar mascavinho, a pedrinha. Meu 

pai fazia açúcar, melado, ...foi fazendeiro mesmo. ...que punha todo mundo pra 

trabalhar. Não ficava ninguém sem trabalhar. (Minha mãe) teve muitos filhos, 

meu pai bebia muito, ela começou a ficar doente também dos nervos, sabe. ” (A)  
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(Infância e adolescência de P) “Eu sempre pensava em trabalhar fora pra 

ajudar pai e mãe. Eu dei sorte, porque meu pai gostava muito de mim, fez tudo pra 

mim.” (P) 

 

(Infância de Fo1) “Eu sempre morei aqui, né. Não é a mesma coisa! (em 

relação à infância da mãe e da avó na roça)   

 

(Infância de M) “Na roça tem mais tranqüilidade, é mais calmo né. ...Fazia 

aqueles cartuchos, doces! E andava! 

 

(Casamento de A) “O meu marido era meu primo. Trabalhava com meu 

pai. Ele era irmão de minha mãe. Meu casamento foi proibido, nós, eu tinha só 16 

anos. Meus tios proibiram, eu já não tinha meu pai, só a mãe. 

 

(Casamento de M e P) “Ah, ele conheci no casamento da sobrinha dele, 

...eu estava com 18 anos.” (M) 

“Aí eu fui pra fora (do país), fiquei lá fora uns 6 meses...se a mulher confia 

no homem, o homem confia na mulher também.” (P) 

“Ah, suportar a gente tinha que suportar, porque ele foi a trabalho, eu 

recebia o dinheiro aqui pra ele.” (M) 

“Eu deixava o dinheiro tudo aqui pra ela...” (P) 

“Eu pagava o que tinha de pagar e ele mandava, escrevia pra mim, todo dia 

ele escrevia uma carta (risos).” (M)  

 

(Gravidez de M) “Eu tive um filho na rapa do tacho. É porque meus filhos, 

eles geraram nas trompas. ...abortava... 3 abortos. Aí depois com quarenta anos eu 

panhei gravidez novamente. Eu tive problema com 6 meses... aí ele nasceu com 3 

k e 190g... a gestação dele (Fo1), o único problema é que assim, eu continuei 

tendo água até chegar...na maternidade; eu quase não tinha água pra perder... Deu 

um cisto inflamatório... no peito... Então eu não dei mamá meu filho, que eu fiz 

também cirurgia plástica, teve colagem.” (M) 
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Família 10 

 

(Infância e adolescência de M) “Foi legal assim, foi infância, infância 

mesmo, sabe? A gente brincava, jogava bolinha de crica, soltar papagaio... Minha 

mãe era muito série, ...num tocava em assunto nenhum, sabe? E eu peguei uma 

boa parte dessa seriedade dela... Ela não combinava com meu pai. Tudo era na 

conversa, falando (para o pai). Agora, já minha mãe, já era mais irritadinha, né? 

Tudo ela, ela batia. Qualquer coisinha ela batia. ...nossa... eles brigavam o tempo 

todo assim, de falar, né? ...E assim, adolescência foi boa, apesar de eu não ter tido 

muita... explicação, informação da minha mãe... ...porque o vício do cigarro, eu 

aprendi com os colegas na escola, né?” (M)  

“É foi assim, eu comecei a...namorar! Assim cedo. ...eu sempre tive 

dificuldades de me relacionar e eu comecei a namorar, esse mesmo o meu marido 

e, graças a Deus, eu só tive ele na minha vida.”(M)  

 

(Casamento de M) “Ele é tímido toda vida! ...capaz de nem aqui ele vir. Se 

beber algum golinho, ainda fala, sabe? ...a gente, nós fomos vizinhos desde 

criança. ...Um belo dia eu dirsi com minha prima pra ir na missa (tosse), ele tava 

na esquina e virou e falou assim: „me leva?‟ E, e eu assim com a maior inocência 

falei: „vamo!‟ E ele foi mesmo! Aí foi conversando, ...conversando todos os dias 

e... e...surgiu aquele interesse, mas da parte dele do que da minha. ...eu acabei 

parando de estudar pra casar. Tive uma época vontade de me separar... ele 

começou a beber... Eu entreguei a vida pra ele (pro filho com problemas 

neurológicos) Então foi me sobrecarregando, me sobrecarregando e ele começou a 

beber, ...eu peguei uma responsabilidade que eu tinha que dividir. ...Eu fiquei 

assim um pouco revoltada, aí já era tarde porque ele tinha acostumado deixar a 

responsabilidade tudo nas minhas costas, „tudo a mãe resolve! ...ele é muito bom 

marido, muito bom pai, sabe? Mas assim, a minha relação com ele, no meu 

íntimo, não é de marido e mulher mais. ...é como se fosse um irmão, como se 

fosse um amigo...eu perdi aquela...aquela coisa de casal, sabe, de carne. ...(tosse) 

ele é homem, ele exige, eu sou esposa. Eu tenho, eu tenho que cumprir o meu 

papel. ..chegou a ponto de eu sentir nojo (sexo)... que as vezes uma coisa que eu 

acho que é nojenta.” (M) 
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(Gravidez) “O meu primeiro filho foi tranquilo...parto normal (tosse). 

Tudo tranqüilo! Depois de Fo1...eu engravidei novamente e com 3 meses eu perdi. 

Depois foi uma gravidez tranqüila (de Fo2), tudo direitinho. Aí no parto dele...já 

ele demorou muito pra nascer, tiveram que furar a bolsa...ele inguliu muita água! 

...E depois de 15 anos eu tive o Fo3... foi tudo tranqüilo também! (M)   

 

(Orientação Sexual) “Não! Isso eu nunca tive! Sexo e menstruação eu 

nunca tive. As coisas foram acontecendo naturalmente na minha vida. ...aí quando 

eu casei, a gente aprende muita coisa na escola com os colega... então assim pega 

uma coisinha aqui, uma coisinha ali e fui aprendeno, e quando eu casei eu já sabia 

que, o que que tinha que ser feito, né? 

 

3.1 – Principais Conteúdos Representativos das subcategorias: 

 

a) Violência 

 

Família 2 – surras durante a infância e adolescência da mãe. 

     - surras durante a infância e a adolescência dos filhos. 

 

Família 3 – convivência com o marido alcoolista e violento durante o 

casamento. 

        - surras e alcoolismo do pai durante a infância e a adolescência. 

 

Família 4 – uma tentativa de suicídio na adolescência.  

 

Família 5 – abuso sexual na infância. 

     - surras do pai violento na infância e na adolescência. 

 

 Família 6 – violência física do cônjuge no 1º casamento. 

      - suspeita de abuso sexual na infância.  

 

 Família 7 – discriminação parental na infância. 
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      - violência física da mãe de criação na infância e na 

adolescência. 

 

 Família 8 – violência física do cônjuge alcoolista durante o casamento. 

      -  uma tentativa de suicídio de uma criança aos nove anos. 

      - quatro tentativas sucessivas de suicídio por um membro desde a 

adolescência. 

       - três tentativas de suicídio por um membro na fase adulta.  

      - surras violentas durante a infância e a adolescência dos pais. 

                - surras violentas durante a infância e a adolescência dos filhos. 

 

Família 10 – apanhava da mãe quando pequena. 

 

 

b) Conflitos e falta de orientação 

 

Família 1 – convivência difícil com o marido alcoolista. 

          - convivência com a mãe difícil na infância e na adolescência. 

     - falta de apoio e orientação sexual na adolescência. 

      - o sexo e a gravidez fora do casamento eram vistos como algo 

vergonhoso. 

 

Família 2 – abandono e solidão na gravidez da mãe. 

          - conflitos intensos por causa da doença da filha desde a 

adolescência. 

 

Família 3 – cuidados com o pai doente durante a adolescência. 

           - uma tentativa de aborto na adolescência e uma gravidez 

escondida na fase adulta. 

 

Família 4 – separação conjugal. 

          - dificuldade com a educação do filho. 

          - muita disciplina na infância. 

          - perda da mãe na adolescência. 
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          - passou orientação sexual aos filhos, mas não recebeu dos pais. 

 

Família 5 – separações conjugais. 

          - solidão na gravidez. 

          - convivência com a mãe alcoolista durante a infância e a 

adolescência. 

     - opção pela vida de solteiro desde a adolescência. 

    - medo de filhos para evitar problemas. 

            

Família 6 – alcoolismo durante o casamento de ambos os cônjuges. 

    - criou o filho no alcoolismo. 

         - casamento conflituoso do filho, que faz uso de álcool. 

     - trabalho árduo na roça durante a infância e a adolescência. 

     - dificuldade de aprendizagem na infância, depois da morte da 

mãe. 

     - não receberam orientação sexual dos pais e aprenderam, 

olhando os animais. 

 

 Família 7 – infância com responsabilidades de adultos. 

                  - criação em orfanato durante a infância e a adolescência. 

        - início do uso de álcool na adolescência. 

        - sem diálogo entre gerações sobre sexo. 

        - maior abertura sobre orientação sexual na 3ª geração. 

 

 Família 8 – gestação complicada por causa de doença. 

       - convivência com medo do pai. 

       - brigas dos pais durante a infância e a adolescência. 

       - cuidados com o pai doente durante a adolescência. 

       - separação conjugal não superada. 

 

 Família 9 – casamento proibido com um primo. 

      - gestações seguidas de abortos espontâneos. 

      - gestação complicada e nascimento do filho prematuro. 
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      - criação por parentes, pois a mãe tinha problemas neurológicos 

e pai era alcoolista. 

 

 Família 10 – casamento sem escolha amorosa. 

        - problemas sexuais no casamento. 

        - dúvidas sobre separação. 

        - sobrecarga de responsabilidade na educação dos filhos. 

        - sentimento de solidão e abandono pelo marido alcoolista. 

        - convivência um pouco conflituosa com a mãe durante a 

infância e a adolescência. 

        - aprendeu a fumar na adolescência com as colegas. 

        - não teve orientação sexual em casa, mas aprendeu na escola.  

        

 

c) Boa convivência 

 

Família 6 – boa convivência no segundo casamento. 

 

Família 8 – casamentos bem sucedidos em duas gerações. 

 

Família 9 – vida na roça mais tranquila durante a infância e a adolescência.  

      - relação de confiança no casamento. 

      - boas lembranças dos cuidados do pai durante a infância. 

 

Família 10 – viveu a infância como infância. 

 

 

5.7  

História Geracional de Violência e Somatização: 

compreendendo suas relações na família  

 

  

Com base na descrição dos dados socioculturais e dos depoimentos 

coletados das entrevistas transcritas, podemos dizer que o perfil das dez famílias é 
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de uma população predominantemente adulta, de classe média baixa e em 

atividade profissional. A escolaridade dos grupos aponta para uma maioria que 

não concluiu o ensino fundamental. A maior parte de seus membros tem origem 

em Juiz de Fora, embora alguns sejam oriundos de cidades vizinhas, como 

observamos nas Famílias 1, 5, 6, 7 e 9 (p. 123 a 126), que vieram de zonas rurais 

próximas da cidade. 

 A principal doença mapeada é a hipertensão que aparece em pelo menos 

um membro em cada família, principalmente nas mulheres, e se repete entre 

gerações, como na família 8. A história de pessoas, a dos homens especialmente, 

que foram usuários de álcool em um determinado tempo aparece em segundo 

lugar. Segundo nossas observações, percebemos que algumas doenças nas 

famílias 1, 2, 5, 6, 7, 8 foram desenvolvidas durante convivência com um membro 

usuário de álcool que lhes causavam grandes problemas de relacionamento e 

promoviam uma distância afetiva. Além disso, o usuário de álcool desenvolvia 

doenças como as cardíacas e, em alguns casos, doenças de crise como as 

gastrointestinais. Esta última relação foi observada no pai da Família 2 e no 

marido da Família 6, que pararam de beber quando desenvolveram problemas 

intestinais e alergias na época (p. 127).  

Consideramos a predisposição genética como fator determinante de 

doenças, mas verificamos que os fatores psicológicos e culturais compreendem 

importantes precipitadores de doença. Justificamos esta consideração por 

observar, no conjunto dos conteúdos representativos da categoria saúde e doença, 

também a relação de aborrecimentos e sentimentos mal resolvidos ocorridos 

durante a vida familiar (p.146). No aspecto cultural, o conjunto de relatos sobre 

alimentação (p. 146) mostra uma preocupação crescente do grupo em melhorar a 

qualidade do alimento e seus hábitos alimentares.  

 Diversas doenças aparecem em vários membros que estão ligados aos 

outros com problemas de hipertensão e aqueles que foram usuários de álcool, 

como nas famílias 1, 2, 5 e 8 (p. 127)  As mortes por doenças cardíacas aparecem 

em consequência do uso crônico de álcool nas Famílias 1, 8, 9 e 10. O câncer 

aparece em um membro em meio às circunstâncias de violência e conflitos 

gerados pelo usuário de álcool no decorrer dos anos de convivência. Fa1 da 

Família 1 diz que o câncer no estômago foi o extravasamento do estresse e da 

convivência com “pessoas ignorantes” como o pai alcoolista e uma colega de 
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trabalho (p.129 e 147) . As doenças consideradas de crise, como a gastrite e a 

dermatite atópica, aparecem conforme a tensão do ambiente familiar, como 

observamos no conjunto de relatos das famílias 2, 7 e 8. Nas famílias 5 e 6, as 

doenças crônicas como o vitiligo, o diabetes e a hipertensão são potencializadas 

pelo desgaste também provocado pelos cuidados com pessoas doentes. Já em 

algumas situações de conflito com o usuário de álcool, a hipertensão, por 

exemplo, demora a estabilizar não respondendo às medicações prescritas, como 

observamos na Família 5.  

Em um de nossos encontros, Tam1 da Família 5 havia revelado o abuso 

sexual sofrido na infância pelo irmão mais velho, que morava ainda na casa. Esta 

convivência gerava extremo desconforto e restringia seus movimentos no 

domicílio. A grande mágoa de Tam1 estava no silêncio de sua mãe diante dessa 

situação (p. 162). À medida que Tam1 expunha seus sentimentos, se queixava 

também de dores de cabeça e enjoos.  

Já na Família 4, observamos que os sintomas somáticos de Sg, como dores 

no estômago, apareceram inicialmente e foram amenizando com o relato de sua 

história. A história de Sg tinha a morte do filho de 15 anos como um embargo à 

expressão de seus sentimentos. De maneira muito racional, ela relatava 

minuciosamente todos os momentos que antecederam o acidente de moto e 

durante o coma do filho no hospital. Observamos uma grande dificuldade de Sg 

de reconhecer a sua dor. Ela procurava no trabalho e na dedicação religiosa uma 

maneira de conviver com a perda. A cada final de encontro, Sg mostrava-se de 

bom humor e livre de tensões corporais iniciais como dores nas costas e na 

cabeça. Estas mudanças do estado de humor e das queixas somáticas foram 

observadas também nas Famílias 1, 6 e 7 em meio aos discursos sobre momentos 

delicados como mortes, abuso sexual e violência física. No entanto, apesar de 

situações diferentes, destacamos que a reação somática mais grave ocorreu na 

Família 2. Na segunda entrevista, Fa teve uma crise pseudoepiléptica, com fortes 

enjoos, enquanto sua mãe relatava fatos que se aproximavam da verdade velada 

sobre o abuso sexual contra a filha, cometido pelo pai desde a adolescência. O 

discurso da mãe desvelava aos poucos uma relação conjugal conflituosa desde o 

início, que se agravou com a gravidez de Fa. Paralelamente ao fato, observamos 

um discurso encobridor de uma possível relação incestuosa entre pai e filha. Em 

um momento particular, depois da entrevista e fora da gravação, M dispôs a falar 
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de sua suspeita da relação incestuosa e supunha que esta teve início quando Fa 

tinha 12 anos, durante a sua ausência por causa de uma viagem de peregrinação. 

Segundo relatos da mãe, mais ou menos nesta época, Fa começou com sintomas 

de pânico e desmaios na rua. Percebemos que esta suspeita poderia ter algum 

sentido, pois suspeitamos da cumplicidade silenciosa da mãe e da cobrança de Fa 

sobre a mesma, acusando-a de abandono. Esta situação ecoava na subjetividade de 

Fa de forma avassaladora e a pseudo-epilepsia acontecia nos momentos que 

revelavam a ruptura da relação parental. 

Podemos dizer que histórias de abuso sexual e incesto nas famílias 

configuram uma interrupção da continuidade estrutural e cultural do grupo, pois a 

capacidade de se organizar e de servir de apoio psíquico ao outro fica dilacerada. 

O vínculo e o sentimento de pertença se rompem juntamente com uma confusa 

ligação afetiva. As doenças de Tam1 da Família 5 e Fa da Família 2 reinteram os 

segredos, as transgressões e a culpa da dimensão transgeracional da família (Ruiz 

Correa, 2007). Elas carregam consigo o traço de uma perversão narcísica 

geracional do outro que se transforma em ferida no corpo e serve de intervenção à 

contra-ordem da cultura. Diferentemente de conflitos relacionais, a violência não 

permite que a família mantenha sua estrutura parental e apoio dos laços 

consanguíneos e afetivos.  

Ainda na Família 2, à medida que a mãe denunciava suas suposições de 

fatos comprometedores, ela sentia dor de cabeça. O pai e Fo passaram a gaguejar 

e a sentir dores de estômago, respectivamente. Por outro lado, naquele momento, 

entendemos que a mãe tomava consciência de sua cumplicidade na triangulação 

entre marido, mulher e amante, pois sentimentos de raiva eram direcionados à 

filha. Mais assustador ainda foi o episódio final da crise de Fa. Vimos que 

somente o pai conseguira tirá-la dos “ataques”, após um cochicho ao pé do ouvido 

em seu quarto. Ninguém mais, nem mesmo o namorado conseguiu tal façanha. 

Diante do segredo velado, e da quebra desta dinâmica, facilitada pela nossa 

presença, Fa conseguiu mobilizar e desarticular todos do grupo com suas crises 

histérico-epilépticas.  

 Em relação à rotina das famílias, sucedem atividades domésticas, de 

trabalho fora de casa e de estudo, sem que os membros incluam o lazer como uma 

opção para o entretenimento da família. Esta situação acontece em quase todas as 

famílias, salvo os casos 2, 4 e 8. A Família 4 e alguns membros da 2 e 8 procuram 
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incluir passeios e atividades com outros grupos sociais. Porém, outra parte destas 

famílias e mais a 5 e 9 associam a atividade de lazer com dedicação religiosa. 

Embora cada família tenha suas limitações financeiras para sucessivos 

entretenimentos, as Famílias 1, 7 e 9 procuram criar alternativas criativas, 

incluindo reuniões de famílias, visitações aos amigos, caminhadas, etc. Dentre 

todas as famílias, as 3, 6 e 10 não apresentam opções de lazer satisfatórias. 

Percebemos que boa parte da rotina está comprometida com cuidados constantes 

de membros doentes e afazeres domésticos intermináveis.    

Com base nestas observações, podemos supor que a falta de criatividade 

no lazer está relacionada a uma limitação representativa do grupo sobre as 

possibilidades de convivência, e não a uma limitação econômica. A rotina é 

sobrecarregada de excessos de preocupações com compromissos de trabalho, 

responsabilidade financeira, cuidados domésticos e com os filhos. Notamos que 

há uma falta de afetividade nos momentos intermitentes de trabalho, em que um 

possa escutar o outro, conhecendo suas ideias e anseios. Também verificamos que 

são muito poucos aqueles que expressam os seus sentimentos, endereçando-os 

diretamente ao membro destinatário.  

Do ponto de vista social e cultural, salientamos que algumas famílias 

acreditam que a vida na cidade, diferentemente a da roça, contribuiu para algumas 

doenças na família e estados psicológicos como o estresse. Vimos este fato 

ocorrer nas Famílias 5 e 8, atingindo diretamente a vida produtiva e os hábitos 

alimentares de seus membros. Muitos se queixavam do estresse, da falta de 

qualidade de vida e da sobrecarga dos afazeres domésticos e do trabalho externo. 

Eles passaram a ter uma vida mais automática, sem tempo de vivenciar os 

prazeres que a vida da roça proporcionava.  Podemos associar essa mudança com 

parte dos adoecimentos na família e início da ingestão de álcool, principalmente 

na adolescência. Os sujeitos adultos adquirem doenças ao longo do tempo e se 

aposentam mais doentes ainda, quando os problemas de relacionamento com a 

família se acentuam.  

As visitações regulares ao posto de saúde fazem parte da rotina das 

Famílias 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Esta rotina acontece por causa dos cuidados com a 

doença de certos membros, exigindo dos familiares a marcação de consultas e o 

acompanhamento em atendimentos e tratamentos médicos. Esta situação mascara 

uma parte significativa de membros doentes e não doentes que não procuram o 
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posto de saúde. Alguns membros doentes procuram se automedicar e, quando vão 

ao médico, questionam os seus diagnósticos e não seguem os tratamentos. Boa 

parte dos membros procuram o posto de saúde apresentando vários sintomas que, 

muitas vezes, não respondem a medicação prescrita, como em certos casos das 

Famílias 2, 4, 5 e 8. 

Identificamos duas populações de somatizantes nas famílias: a 1ª se refere 

àquelas que possuem doenças crônicas, desenvolvidas por herança genética. A 2ª, 

àquelas que apresentam múltiplas queixas e sintomas sem uma patologia 

comprovada, procurando o posto para orientação de seus estados de saúde. Em 

ambos os casos não observamos uma relação significativa de doença e transtorno 

psiquiátrico. Verificamos que a grande maioria não apresenta diagnóstico de 

transtorno mental como a depressão. Esta segunda população de sujeitos 

somatizantes apresenta sintomas somáticos regulares, sem que haja comprovação 

clínica de alguma doença. Isso tem significado um aumento do uso de medicação, 

ora prescrita, ora tomada por conta própria. Estes usuários provocam um 

congestionamento nos atendimentos médicos e um desencontro na busca de um 

tratamento adequado, confirmando uma realidade apontada por Amarante (2007) 

e Lipowski (1998). E as consequências para a equipe de saúde confirmam as 

considerações de Chazan (2004) acerca a necessidade de atenção à família nos 

cuidados primários. Notamos que as famílias 1, 2, 5, 6, 7 e 8 (p. 127), 

encaminhadas pela equipe, não expunham totalmente as suas dificuldades e os 

fatos da história de vida. Uma grande surpresa para a equipe de saúde do posto foi 

o relato de membros que fizeram uso de álcool durante um determinado tempo em 

suas vidas e da extrema dificuldade de relação entre os membros em consequência 

deste comportamento.  

Entendemos que, diferentemente dos conceitos de somatização citado por 

Lipowski (1998) e de Üstein et al (1998), os sintomas podem advir de uma 

evolução progressiva de um relacionamento intersubjetivo em sofrimento, 

incidindo sobre “feridas” no corpo de maneira a funcionar como interrupções 

necessárias do processo de sofrimento. Do ponto de vista da psicodinâmica 

familiar, a somatização representaria um contorno à relação intersubjetiva 

conflituosa, ao mesmo tempo que compreenderia a uma capacidade de retomada 

pelo grupo dos conflitos velados que necessitam de representação. Como o 

conceito de somatização destes autores exige a comprovação de uma patologia 
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física da origem dos sintomas, isso nos leva a crer que ainda não há o 

reconhecimento da realidade psíquica e do contexto cultural como partes 

integrantes do estado de saúde do sujeito. Desse modo, o que é compreendido 

como doença pela comunidade médica pode não ser para um grupo familiar, pois 

a questão dos sentimentos foi muito citada em todos os discursos familiares. Em 

consequência disso, esta situação se reflete nos maiores problemas de 

medicalização dos sentimentos de tristeza e de mágoa que são classificados como 

“depressão”. As doenças repentinas e a resistência à medicação podem ser dois 

grandes efeitos desse reflexo.  

Assim, para adoecer é preciso que o sujeito esteja exposto a fatores de 

risco ambientais de ordens psicológicos e culturais. Acreditamos que tal exposição 

compreende os fatores precipitadores que antecedem as condições de estresse do 

sujeito. O tempo de exposição aos fatores e sua intensidade são importantes 

balizadores de saúde. O sujeito responde com o corpo aquilo que ele mesmo se vê 

impedido ou com dificuldades de expressar por outras vias. Compreendemos que 

a somatização com lesões ou não no corpo é a condição última de expressão da 

angústia, da vulnerabilidade física e das imposições psíquicas do outro. A 

somatização compreenderia um desencontro entre os aspectos biológicos e 

culturais, permeados pelo psicológico. Se em um determinado momento esses 

aspectos caminham desarticuladamente, certamente o sujeito padecerá em algum 

momento. Por isso, acreditamos que as teorias psicossomáticas não são 

excludentes entre si, pois mostram condicionantes diferenciados que contribuem 

para o processo de adoecimento. E diante destes condicionantes, incluímos a 

família como parte da realidade psíquica e concreta dos sujeitos, representando 

lugar de fomento para as diferentes maneiras de significar a saúde e a doença. Sob 

uma lógica e tempo próprios, a somatização é difícil de prevenir e de tratar. Quer 

sejam os pressupostos de Marty (1980), Helman (2003) e Alexander (1989), quer 

seja uma comprovação patológica física da origem da somatização, o fato é que 

podemos circunscrevê-la no universo familiar como lugar de fomento dos fatores 

condicionantes. 

A respeito dos ambientes familiares, os espaçogramas montados pela 

equipe permitiram uma visualização das movimentações dos membros, das 

disposições e das representações dos objetos na casa. O ambiente das Famílias 3 

(p. 130)  e 5 (p. 132) nos chamou mais atenção pelo fato de apresentar um 
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empobrecimento de cor, objetos, móveis em comunhão com uma fragilidade 

também relacional entre os membros. Cada um ficava em algum canto da casa, 

isolado, quando entrevistávamos outros membros. Os dois membros da família 3, 

Fadot e Na permaneciam em seus quartos durante o dia todo, sem contato regular 

com outros membros do grupo. Diante de muita sujeira e desorganização, a 

circulação dos membros ainda era impedida pelo trancamento das portas de outros 

cômodos por A. A. alegava que Fadto mexia em tudo e não colaborava com a 

arrumação da casa. Porém, era A quem se mostrava agitada, caminhando de um 

lado ao outro, sem completar boa parte das repostas. Suas filhas assumiram as 

sequências dos encontros e associaram bem a relação da casa com o mal-estar dos 

membros.  

Na mesma direção, percebemos uma situação mais constrangedora na 

Família 5, como citamos anteriormente. Alguns membros dessas famílias 

disseram a mesma coisa sobre a casa. Tam1 da Família 5 relatou que a casa 

pareceria um martírio e Fa1 da Família 3 mostrou que a casa parecia uma prisão 

de tanta chave e portas trancadas. Entendemos que a casa dessas famílias não 

representa um ambiente de apoio psíquico e material satisfatório, por ser uma 

projeção de um esvaziamento afetivo e simbólico das relações familiares 

(Berenstein, 1988; Eiguer, 2004). O ambiente das Famílias 1, 2, 4, 6, 9 e 10 (p. 

129 a 135) aparentava certa harmonia entre objetos e membros, embora na 

Família 2 a movimentação fosse completamente agitada. Na família 1, a caixa de 

brinquedos no canto da sala contrastava com a pouca decoração do ambiente. Ao 

contrário da Família 2, a agitação dos membros durante as entrevistas era para 

assegurar a circulação de Ne que ao 1 ano e meio de idade mostrava-se muito 

ativa.   

As Famílias 7 e 8 demonstram uma convivência muito simbiótica entre os 

membros que moravam no mesmo terreno. Há uma mistura do espaço íntimo e 

físico representada por um movimento de vai-e-vem a qualquer hora e 

circunstância, principalmente na Família 8. Porém, observamos certa diferença 

entre as famílias durante essa movimentação. Na família 7, a convivência era 

pacífica entre a casa da mãe e da filha com o marido e o neto. As entrevistas 

ocorriam sem grandes movimentos angustiados. Em um dado momento, a família 

mostrou o seu álbum contanto as conquistas e os percalços. Já na Família 8 tal 

movimentação acontecia de maneira ansiosa, tensa e conflituosa. A casa da avó da 
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Família 8 serve de palco central dos encontros e dos conflitos e para o controle 

dos desejos e da vida dos familiares.  A casa da avó mostra-se, ao mesmo tempo, 

acolhedora e “sufocadora”, e nela os objetos religiosos aparecem como retratos da 

trajetória de vida dela e como normas de comportamento a serem seguidos pelos 

membros. A partir de trechos bíblicos, ela comanda a família sem usar quase 

palavras próprias. Quando ela as usa, fala dos membros, denegrindo as suas 

imagens. A Na1 é vista pela avó como uma pessoa que “não vale nada”, 

referindo-se às doenças e aos problemas de relacionamento da neta.  Observamos 

que certos membros, principalmente aqueles que tentaram suicídio na Família 8, 

como Na1 e Fa 3, perdem suas identidades ou “forças” diante de A., que se 

apresentava aparentemente frágil e tranquila.  

A categoria temática concepção de saúde e de adoecimento apontou duas 

importantes subcategorias: as subjetivas e as culturais. A 1ª apareceu em maior 

número de expressões em todas as famílias, tendo a questão do relacionamento 

familiar como tema norteador. As Famílias 2 (p.140) , 4 (p.141), 5 (p.142), 

7(p.143) e 8 (p.144) principalmente associaram diretamente o adoecimento com 

problemas familiares através de situações de desunião, cuidados com doentes, 

brigas e herança conflituosa. As Famílias 1 (p.139), 6 (p.143) e 10 (p.145) de 

forma indireta comentavam sobre aborrecimentos e preocupações sem associá-los 

aos problemas familiares. De maneira oposta, a Família 9 (p.145) demonstra que a 

saúde depende da amizade e da confiança, como alicerces para a manutenção do 

grupo. A Família 3 (p.141) limita os problemas do corpo aos psicológicos, 

manifestando um pouco de indiferença sobre os sintomas físicos concretos, como 

foi o caso da negligência do tratamento da hipertensão de A. Há dificuldade de 

Fa1 e A de entenderem a própria doença, pois dizem que é “...coisa que a gente 

não pode cismar...”. A Família 3 encara o fato de estar doente como uma questão 

predominantemente psicológica, e por isso apresenta certa dificuldade de aceitar 

tratamento médico e seguir com a prescrição medicamentosa.  

De acordo com os dados coletados para a montagem do genograma, 

algumas particularidades da época do adoecimento foram reveladas e identificadas 

com circunstâncias que abalaram a família ou algum membro. Esses dados 

reforçam os trabalhos de Helman (2003) sobre a leitura a ser feita entre 

somatização e contexto social e cultural do sujeito, não enfatizando somente o 

referencial psicológico. Dessa forma, podemos afirmar que a incidência do uso de 
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álcool durante um determinado tempo apresenta-se como um fator circunscrito na 

história familiar, funcionando como condicionante de adoecimento somático, 

principalmente nas mulheres hipertensas que conviveram como esposas ou filhas 

com o usuário. Além disso, acreditamos que o uso de álcool pode compreender 

também um elemento de expressão cultural de aprendizagem entre gerações, e não 

só uma predisposição genética. O início da ingestão de álcool faz parte de um 

cenário de abandono, solidão e de comportamentos violentos repetidos, embora 

tenha sido compreendido como um hábito familiar. Nestes casos, a repetição do 

alcoolismo configura fator de risco de adoecimentos múltiplos para os membros 

de todas as famílias, exceto a família 4. Notamos que o uso de álcool, a médio e a 

longo prazos, tem efeito devastador na saúde vincular da família, visto que a 

dinâmica familiar se encontra gradativamente esvaziada de afeto, organização e 

apoio. As famílias, geralmente, mantêm uma relação desgastada e confusa entre 

os membros.  Isso se reflete no ambiente físico e psicológico, apontando o lar 

como lugar sem segurança, representatividade e sentido. Há pouco investimento 

afetivo e simbólico entre os membros em contraponto a um excesso de reverência 

a objetos e rituais religiosos.  

Com uma particularidade própria de administrar estas situações, podemos 

entender que no meio familiar “não falamos desses problemas, mas rezamos”. O 

empobrecimento afetivo também acontece na movimentação dos membros dentro 

de casa, culminando em cuidados precários com a própria higiene e a do 

ambiente. Boa parte dos domicílios, principalmente na história das famílias 1, 2, 

5, 6, 7 e 8,  compromete o sentimento de habitat interior dos membros (Eiguer, 

2004), pois representa um lugar sem apoio, identificação e criatividade.   

A partir destas observações, podemos reafirmar que a falta de investimento 

no mobiliário e nos objetos de decoração reflete uma distância afetiva entre os 

membros, aumentando o obstáculo para o provimento emocional e psicológico. 

Os ambientes físico e psicológico destas famílias não se revelam como lugar 

saudável, onde a comunicação e o investimento afetivo sejam providos de saúde 

acatando as diferentes necessidades psicológicas de cada um (Berenstein, 1998; 

Winnicott [1967]1999).  

Os conteúdos representativos sobre as concepções culturais de 

adoecimento revelam uma preocupação com a qualidade e o hábito alimentar, 

mesmo que não corresponda à realidade da família, como vimos nas Famílias 3, 5 
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e 8. Os hábitos de alimentação denotam um das principais concepções acerca das 

perturbações da saúde do corpo para as Famílias 3 (p.141),  4 (p.141) , 5 (p. 142), 

7 (p. 143) e 9 (p.145). Além disso, as famílias apontam a diferença de qualidade 

entre o alimento natural, produzido no interior, e o industrializado elaborado na 

cidade, como um dos maiores problemas para a saúde.  

As Famílias 1 (p.139), 5 (p.142), 7 (p.143) e 10 (p.145) acrescentam que a 

privação material, o trabalho e as obrigações excessivos revelam outra face da 

moeda da doença. Porém, um fato nos chamou a atenção e vem confirmar uma 

expressão cultural das famílias. A Família 7 manifesta a auto-medicação como um 

hábito cultural comum,  contribuindo para a problemática da saúde. Podemos 

confirmar a mesma situação nas Famílias 1, 6 e 8. Isso nos leva a crer que alguns 

sintomas somáticos também estão associados ao uso de medicação por conta 

própria e que podem evoluir para doenças mais graves com o uso excessivo de 

remédios, como nos casos de tentativas de suicídio nas Famílias 2, 4 e 8. 

As representações sobre saúde e adoecimento são direcionadas às questões 

familiares, reunindo um número significativo de aspectos subjetivos dessas 

relações.  Além das ideias de Sontag (1984) e de Almeida Filho (2000), podemos 

afirmar que o aspecto psicológico é balizador dos aspetos biológicos e culturais de 

saúde e, em determinados momentos, eles preponderam sobre estes aspectos. 

Geralmente, as pessoas não reconhecem como devem enfrentar a doença e suas 

facetas, pois acreditamos que ora não aprenderam sobre si mesmas por intermédio 

do outro, ora passaram por momentos tão críticos na família que não houve 

“tempo” para se reconhecerem como sujeitos. O sofrimento, em alguns casos, 

advém de circunstâncias e de condições psicológicas surreais desde a tenra fase de 

seus desenvolvimentos. A diferença está no potencial psíquico de cada família e 

de cada sujeito para o enfrentamento destas situações críticas antecessoras de 

doença.  

As concepções subjetivas de adoecimento também apontam o investimento 

afetivo e a qualidade da convivência como grandes balizadores da saúde do grupo. 

A falta de investimento no convívio compromete o vínculo e reforça ações 

comprometedoras de uma geração a outra. Esses dados indicam que a relação 

familiar aparece como coadjuvante da representação da saúde (Fortes & Baptista, 

2004). Em alguns casos ainda, a condição de saúde e de adoecimento reflete um 

desconhecimento sobre as histórias culturais da família, como observamos nas 
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Famílias 3 e 7. Assim, ponderamos que as emoções e o sofrimento não 

expressados se tornam excitações psíquicas soltas, que circulam em toda a 

atividade pré-consciente dos membros e reaparecem principalmente nos 

momentos de transição das fases do ciclo familiar. As excitações psíquicas estão 

presentes na realidade psíquica da família e compreendem uma condição do grupo 

com história geracional de violência. Podemos dizer ainda que esta situação 

geracional está amalgamada a todas as representações produzidas pelo grupo no 

enfrentamento de doenças e na compreensão da saúde, independentemente da 

época, do lugar, da classe social e de valores sociais, como havia dito Scliar 

(2007). Estes sintomas somáticos podem ser a verdadeira revelação de conteúdos 

vitais da família e, dessa forma, demonstram que uma compreensão 

psicossociossomática do adoecimento permitiria incluir a sua trajetória geracional 

e cultural.  

A segunda categoria temática acontecimento significativos da história 

familiar revela subcategorias que reafirmam as questões levantadas pela 

subcategoria concepção subjetiva do adoecimento. Verificamos que os conteúdos 

representativos aparecem em maior número nas subcategorias violência, conflito e 

doença. A relação entre cuidadores e somatização e história de perdas e 

somatização compreende uma questão consagrada por estudos, como os de Marty 

(1988). 

A convivência com pessoas doentes e o enfrentamento da própria doença 

aparecem como segundo dado representativo dos acontecimentos da história, 

marcando grandes mudanças no cotidiano da família e atingindo diretamente o 

estado de saúde dos cuidadores. A somatização, portanto, acontece também por 

outro viés, através do desgaste da relação entre o doente crônico e membros 

cuidadores, conforme observamos nas Famílias 1 (p.147), 2 (p.148), 4 (p.149), 5 

(p.149), 7 (p.150) e 10 (p.152). Percebemos ainda que os casos de câncer vêm 

acompanhados por um contexto de violência contínua e persistente, desde a fase 

da infância. Isso nos leva a pensar que o sentimento de perda e a depressão podem 

surgir em consequência do contexto da violência e não somente após a morte de 

entes queridos, conforme encontramos nos estudos de Marty (1988, 1998).     

  Diferenciamos violência de conflito por elencarmos situações que 

ultrapassaram as condições humanas mínimas de convivência em grupo. As 

Famílias 3 (p.149), 5 (p.149) e 8 (p.151) apontam particularidades da convivência 
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com um membro alcoolista que provocava intensas brigas e discussões, 

culminando em agressões físicas e psicológicas. A convivência direta com o 

membro levava a uma privação material e psicológica e, em algumas ocasiões, 

aconteciam, ao mesmo tempo, as somatizações em alguns membros das Famílias 

1 (p.147), 5 (p.149), 7 (p.150) e 8 (p.151). Salientamos que o membro usuário de 

álcool da Família 1 não era violento, mas que gerava situações de tensão durante 

alguns acontecimentos como festas e reuniões familiares. A rejeição parental 

presente nas Famílias 2 (p.148) e 9 (p.152) aparece como uma forma de violência 

contra a constituição do sujeito, revelando um grande elemento desagregador do 

vínculo entre pais e filhos desde o início, se repetindo entre gerações. Outras 

situações, como sequestro e prisão nas Famílias 1 (p. 147) e 10 (p.152), 

respectivamente, podem ser interpretadas como circunstâncias independentes da 

convivência familiar.  

 A maternidade e o nascimento compreendem circunstâncias diferenciadas 

das situações de violência e de conflitos, aparecendo como episódio satisfatório na 

vida das Famílias 1 (p. 147), 5 (p.149), 6 (p. 150) e  7 (p.150). Podemos entender 

que o nascimento se confirma como um dos maiores veículos de mudança na 

família, pois o momento evoca maior comoção que a demonstrada nos relatos de 

casamento.    

 Um aspecto cultural das Famílias 4 (p.149) e 5 (p.149), ligado aos 

acontecimentos marcantes, está na mudança de cidade e da rotina dos membros da 

casa. Alguns membros da Família 5 encararam a mudança de cidade como uma 

ameaça à boa convivência familiar e uma ruptura da fase da infância e da 

adolescência. Já para a Família 4, a mudança se dá pela entrada de mais membros 

na residência. O filho de Sg trouxe a esposa e os filhos para morarem com ela e o 

marido, até que seu filho e nora possam comprar a casa própria. O período de 

adaptação à nova rotina tem provocado algumas tensões na educação de Naf.    

De acordo com os pressupostos dissertados até o momento, a história 

geracional dessas famílias acontece com base na transmissão de heranças pré-

conscientes, cujos padrões de comportamento são aceitos por alguns membros até 

certo tempo. À medida que crescem e se casam e têm filhos, os membros repetem 

alguns padrões como a violência entre mãe e filhos, segundo observamos nas 

Famílias 2 e 8. E outros sinalizam os problemas, delatando os conflitos e tentando 

transformar os impasses como nas Famílias 2, 5, 7 e 8.  
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A identificação aparece como norteador e base da constituição afetiva das 

famílias. Há casos, porém, em que os sujeitos não repetem as modalidades 

identificatória dos conflitos familiares, por apresentarem maior capacidade de 

diferenciar-se na elaboração de suas identidades. Kaës (1997) aponta o processo 

de identificação como a base da transmissão entre gerações, assim, julgamos que 

boa parte da herança de conteúdos conflituosos na família será interrompida pela 

doença, pois, de maneira paradoxal, o sujeito se identificará com um traço que 

possibilitará o reconhecimento de si mesmo em meio aos impasses do grupo. 

Podemos pensar que a somatização compreenderia uma forma de identificação 

diferenciada do sujeito com a malhagem genealógica familiar, dando impulso à 

transformação na trama vincular. A somatização na família compreenderia um 

modo de enxergar as causas etiológicas do grupo a fim de que ele possa perceber 

o “si familiar” em meio às pluralidades identificatórias transmitidas. A doença do 

corpo dá contorno ao corpo das relações intergeracionais e promove um retorno 

das excitações psíquicas abreagidas e não representadas em um determinado 

momento da história. A família terá a oportunidade de retomar simbolicamente as 

representações não elaboradas das excitações conflituosas e violentas.  

Acreditamos que o grupo passa a ter mais condições de recuperar a sua 

capacidade de expressão e de elaboração pela via do adoecimento do corpo. O 

conceito de representação simbolizante de Déjours (1989) nos permite pensar 

também como uma atividade psíquica necessária à intersubjetividade familiar para 

que haja retornos constantes aos pontos nodais da convivência e, 

consequentemente, possíveis representações.  

A última categoria história do ciclo de vida ou fases de vida familiar 

representa outra maneira de enxergarmos a trajetória da família, confirmando os 

episódios vivenciados como significativos. As passagens pelas fases de vida na 

família são lembradas, também, como conflituosa e, predominantemente sem 

orientação entre pais e filhos. De acordo com as lembranças acerca dos 

casamentos, nascimentos, infância e adolescência, verificamos que as transições 

são vivenciadas como impasse, pois os membros encontram dificuldades de se 

sustentarem como provedores psíquicos, principalmente diante das necessidades 

demandadas pelos filhos.  

De um modo geral, as famílias demonstram maior impasse no período da 

adolescência, quando há sucessivas exigências de transformações e elaborações. 
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Percebemos que grande parte das famílias, menos a 1 (p.156), 9 (p.169) e 10 

(p.171), está com seus desenvolvimentos afetivos comprometidos desde a infância 

e a adolescência por persistentes situações violentas. Na grande maioria, elas são 

praticadas pelos pais e ocorrem na forma de surras e abuso sexual por genitores 

usuários crônicos de álcool. O ambiente violento e de desamparo na infância e na 

adolescência deixa vulnerável a saúde dos sujeitos e colabora para que as 

tentativas de suicídio aconteçam em alguns casos, conforme observamos nas 

Famílias 4 (p.159) e 8 (p. 166). As situações de conflito revelam a limitação da 

família diante dos momentos de aquisição e de transição, gerando impasses entre a 

tradição e o desconhecido. 

Podemos supor que a falta de orientação sexual aparece nas Famílias 1 

(p.156), 2 (p.157), 6 (p.163), 7 (p.164) e 10 (p.171) como uma maneira de 

proteção contra as próprias limitações e desconhecimento sobre o assunto. Além 

disso, podemos compreender essa situação como uma leitura cultural com base 

em um tabu geracional, regida pela cultura religiosa. Temas como sexo e 

menstruação reacendem a sexualidade do grupo e o deixam expostos ao próprio 

despreparo diante das intempéries subjetivas do corpo.  

A família retorna a sua própria adolescência (Cerveny; Berthoud, 2010) 

para que possa crescer, porém pensamos que é nela que verificamos maior 

barreira contra as possibilidades de mudança. Assim, os descompassos existentes 

entre a demanda do sujeito e o atendimento às suas necessidades pelos pais 

compreendem um fator de risco para o adoecimento somático, por serem 

reforçados mais ainda pelos conflitos repetitivos vivenciados anteriormente. A 

falta de conhecimento de alguns membros sobre sexo, menstruação e gestação é 

evidente, e assim é transmitido aos outros. Por outro lado, entretanto, em 

determinado momento da vida, aqueles que não receberam orientação da família 

procuram obter com outras pessoas as informações necessárias. A falta de 

orientação e informação em geral na família impulsiona alguns membros a 

buscarem uma rede de apoio fora de casa. 

  Postulamos que os acontecimentos e as fases de vida aparecem como 

fatores de condicionamento de adoecimento somático, por compreenderem 

momentos de intensa exigência de investimento libidinal e de representação na 

família. As relações familiares com conflitos intensos e com histórias de violência 

persistentes ou episódicas comprometem a saúde do grupo ao longo do tempo. 
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Verificamos que tais situações culminam em alguns adoecimentos na fase adulta. 

Observamos que há predominância de situações conflituosas nas famílias durante 

as suas fases do ciclo vital e maior número de somatizantes. Houve poucos relatos 

de momentos satisfatórios, conforme identificamos nas Famílias 6 (p.163), 8 

(p.166), 9 (p.169) e 10 (p.171), que também culminam em adoecimentos 

repentinos e agudos, conforme vimos nas Famílias 1 (p.156), 5 (p. 161), 7 (p. 164) 

e 8 (p. 166), em consequência de situações violentas episódicas ou cumulativas.  

Também observamos que as situações de violência e de conflito começam 

na união conjugal e se estendem na relação com os filhos, como nas Famílias 1 

(p.156), 2 (p.157), 3 (p.158), 4 (p.159), 6 (p.163), 8 (p.166) e 10 (p.171). 

Identificamos que os principais fatores desestruturantes da família partem da 

violência conjugal em consequência do uso de álcool por um dos cônjuges desde o 

início do namoro. Ainda verificamos que a falta de apoio psicológico mútuo, a 

dificuldade de expressão de sentimentos e a falta de conhecimento das vicissitudes 

da própria demanda interna do casal diante das fases do ciclo compõem esses 

fatores.  

Nas Famílias 2, 3 e 8, a violência praticada não só pelos pais, mas também 

pelos filhos corresponde a padrões de comportamentos herdados ao longo das 

gerações (Ruiz Correa, 2000a; Benghozi, 2000). A repetição da violência impede 

o fortalecimento do vínculo familiar, comprometendo as fases de aquisição e 

impedindo as opções de transformação. (Cerveny; Berthoud, 1997).  Percebemos 

que, em boa parte, os pais garantem os cuidados físicos, mas não os psicológicos e 

emocionais, comprometendo a negociação, os acordos e as comunhões entre os 

membros. Esta situação implicaria um impasse entre a bagagem herdada da 

geração anterior e do potencial psíquico do grupo, colaborando para a limitação e 

para a capacidade de reconhecimento e de elaboração dos problemas pelos 

membros.   

As necessidades das crianças e dos adolescentes são vistas como ameaças 

para um padrão repetitivo de fatos desconhecidos e até negados pelo grupo. O 

casal parental se vê como filho de seus pais, como nos disseram Cerveny & 

Berthoud (1997), e as necessidades de seus filhos o coloca à prova de sua 

capacidade de holding. Vimos um grande duelo estabelecido entre a condição de 

casal e de casal parental com relação aos filhos, em que as fantasias, mitos e 

censura criados para proteção contra os sentimentos dolorosos, acabam por 
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prejudicar as organizações relacionais. Os conflitos dos pais com os seus pais 

reaparecem na relação com os filhos, conforme nos apontam Pincus e Dare 

(1987), contudo além do aparecimento da angústia e da ansiedade, o sentimento 

de solidão e a dúvida sobre o sentimento de pertença abalam o vínculo e até 

promovem ações autodestrutivas que levam a somatizações mais graves. Também 

devemos considerar que o uso de álcool e tabaco muito cedo, no início da 

adolescência, contribui para o agravamento desse quadro.     

Percebemos que o início da relação conjugal, tanto quanto o período da 

gestação e do nascimento de um filho, estão impregnados de fatos não resolvidos 

e muito menos elaborados sobre suas famílias anteriores. Nas Famílias 2, 5, 7, 

observamos o abandono e o sentimento de solidão da mulher durante o período da 

gravidez, pois alguns cônjuges passaram a beber e a retomar a “vida de 

adolescente”, saindo com os amigos e se mostrando indiferentes à condição das 

esposas.  A sobrecarga das responsabilidades com a casa, a educação do filho e 

até a financeira se acentuam com o período da gravidez.  

Nessa direção, podemos indicar que os fatos marcantes do passado nas 

famílias se projetam de maneira intensa nas primeiras fases de aquisição - a união 

do casal e o nascimento do primeiro filho - pois há uma extrema dificuldade de 

diferenciar as bagagens trazidas de suas famílias anteriores, daquelas a serem 

construídas com a nova família. Sentimentos e ressentimentos servem como 

chancelas aos pensamentos elaborativos, provocando um desgaste intergeracional 

e perda da capacidade dos membros de se manterem como apoio psíquico ao 

outro. 

Embora não tenha representado um dado expressivo, a convivência 

satisfatória na família aponta um modo de viver que agrega recursos psicológicos 

para o enfrentamento de doenças como expressam as Famílias 1 e 5. Existe ainda 

uma repetição de comportamentos conflituosos, que se acirram com a doença de 

alguns membros, estendendo a situação para as gerações futuras, como 

demonstram as histórias das Famílias 2 e 8. 

 Diferentemente da concepção de Carter et al (1995), a família não passa 

pelas fases de vida, conforme esperadas, somente por causa de sua intensa 

movimentação social e cultural. Investigamos que as fases de vida da família são 

atravessadas sem que os membros possam vivenciá-las como deveriam, de acordo 

com as suas defesas, escolhas e necessidades psicológicas. O comprometimento 
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do grupo como continente de apoio psíquico reforça o desencontro das atenções e 

dos investimentos afetivos entre os membros. Grande parte desta condição se 

inicia com a escolha conjugal não realizada de acordo com a escolha amorosa, e 

sim com base numa compreensão cultural do sujeito e da família. M. da Família 2 

disse que queria casar para ter “liberdade”, que significava sair da casa, onde 

vivenciava muitos problemas de violência com a mãe e o padrasto.  

Nesse enfoque, acreditamos que a história de violência na família partiria 

de uma escolha conjugal conturbada. A imposição ou invasão do outro na escolha 

conjugal compreende uma continuidade de violências contra a constituição 

subjetiva. Verificamos uma clara relação entre falta de investimento afetivo na 

relação conjugal com somatizações de crise, acompanhadas pelo sentimento de 

abandono, como observadas nas Famílias 1, 2, 7, 8 e 10.  

Conforme os pressupostos de Aulagnier (1979), Déjours (1989), Benghozi 

& Féres-Carneiro (2003) e Ruiz Correa (2007), a violência deteriora o grupo 

como continente psíquico e espaço físico, se entregando às pulsões mais vis ao 

invés de direcionar as excitações naturais e excedentes, oriundas de etapas 

naturais do desenvolvimento. O grande acúmulo de “invasões” e de situações sem 

sentido impulsiona os membros de um lado para o outro, numa movimentação 

sem coordenadas e aviltantes às promoções de saúde. 

 A comunicação de alguns membros das Famílias 1, 2, 3, 5 e 8 se mostra 

confusa, atropelada e reticente, principalmente em momentos de extrema 

excitação e emoção, não dando espaço ao choro, ao riso e à palavra propriamente 

dita. O silêncio e a indiferença são os principais aparatos do funcionamento 

simbólico do grupo e reforçam a sua dificuldade de sustentação simbólica. A falta 

de reconhecimento do lugar do outro na trama familiar é denunciada pelos 

membros de forma intensa e agressiva nas Famílias 2, 5 e 8. As doenças estão 

amalgamadas a uma ligação, na qual há um crescimento progressivo da 

desubjetivação, da relativização da lei interna, da desestabilização afetiva, das 

confusões hierárquicas de papéis e funções e das lembranças insuportáveis.  

 Além de compreender um modo de identificação diferenciada na família, 

interpretamos que a somatização representa, antes de tudo, uma invasão 

aniquiladora do outro no corpo do sujeito adoecido, devido a um excesso de 

excitação libidinal produzido pelo discurso geracional familiar sem 

direcionamento representativo e sem apoio psíquico do ambiente sobre as cargas 
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traumáticas e conflituosas. A dificuldade de escoamento representativo do grupo 

impõe uma sucessão de atitudes invasivas ao outro de maneira intensa e 

persistente. A família caminha num compasso paradoxal entre acolhimento e 

invasão da subjetividade, cujo reconhecimento da alteridade pode representar uma 

condição limítrofe da saúde do grupo. Isso quer dizer que a repetição dos conflitos 

tanto pode ser quebrada como reforçada a cada nova formação familiar.  Essa 

condição nos leva a crer que a maioria dos adoecimentos tem como base os 

problemas familiares. Por isso vimos que, mesmo sem ter consciência disso, a 

grande maioria associou sua doença aos problemas da vida em família. 

Existe uma grande limitação na promoção de saúde, pois o grupo possui 

grandes dificuldades de pensar sobre seus problemas e de reconhecer o espaço de 

cada um na constituição familiar. Na verdade, acontecem projeções intensas sobre 

o outro, traduzidas por acusações mútuas infindáveis sem deixar espaço para que 

as figuras provedoras possam renascer e desempenhar a sua função mediadora. 

Devido ao fato de que, muito cedo, alguns sujeitos estão expostos à violência, há 

uma grande dificuldade de pedir ajuda e de aceitar o outro numa função 

acolhedora. Assim, podemos considerar que as famílias são vítimas de sua própria 

ignorância, mas ao mesmo tempo responsáveis pelas mudanças adiadas.       
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Considerações Finais 

 

 

Por mais de uma década e meia, desenvolvemos trabalhos com famílias, 

seja atuando na clínica, seja trabalhando em pesquisas e projetos de extensão. 

Toda experiência e vivência nos conduziram a esta densa pesquisa de doutorado 

que permite ao leitor inúmeras análises e constatações. As famílias que passaram 

pela nossa vida profissional fazem parte de cada postulação teórica lançada, pois 

nada poderia ser pensado se as mesmas não nos tivessem autorizado o 

conhecimento de suas histórias de vida.  

Na época em que trabalhamos com famílias carentes numa cidade do 

interior do Pará, o desejo de dar atenção ao grupo em seu locus de convivência era 

despertado. Mais tarde, demos continuidade a esta caminhada com os estudos do 

mestrado, que se estenderam nas questões desenvolvidas nesta tese. 

Primeiramente, defendemos a sugestão de um retorno à escuta em domicílios que 

proporciona mais informações da realidade familiar do que se estivéssemos em 

outro contexto. Como sugestão de trabalhos futuros na saúde coletiva, a presença 

de um psicólogo na casa destas pessoas pode representar um avanço e um 

diferencial nos cuidados com a saúde primária, ainda que ele seja considerado um 

especialista.  

A montagem do espaçograma pela equipe de pesquisa permitiu uma 

visualização da movimentação do lar, mas que terá maior riqueza se for 

construído pelos sujeitos em outras ocasiões. A montagem da casa revelou ser 

uma técnica mediadora importante a ser explorada numa investigação de pesquisa, 

seja em uma intervenção ou em uma pesquisa clínico-qualitativa. A representação 

simbólica projetada nos lugares e objetos serve de base para a compreensão da 

dimensão da história geracional, permitindo destacar duas maneiras de produções 

de saúde do grupo. A primeira através da realidade psíquica produzida pelo grupo 

em seu ambiente natural, e a outra pela realidade externa vivenciada pelos 

sujeitos. Isso nos leva a crer que, em casa de famílias, podemos visualizar a 

extensão do ambiente psicológico muitas vezes velado nas consultas ambulatoriais 
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e em consultórios particulares e hospitais. Os objetos, móveis, espaço, decoração 

funcionam como projeções da realidade psíquica familiar e a funcionalidade da 

casa revela as palavras e os movimentos dos membros na dimensão do real.  

Várias reflexões foram propostas acerca dos temas investigados, a partir de 

ampla revisão teórica dos conceitos e ideias já estudados na literatura, mas que 

foram acrescidos de novas questões. Em primeiro lugar, revisamos o conceito de 

somatização, respeitando as diferenças teóricas e propondo uma articulação com 

os aspectos subjetivos e culturais da família. Por isso, compreendemos a 

somatização como um processo que pode ser explicado também por duas áreas do 

conhecimento: a Psicossomática e a Psicossociossomática.  

Consideramos que a Psicossociossomática promove interlocuções trans-

conceituais sobre o binômio saúde-doença e sobre a concepção biopsicossocial de 

saúde da Organização Mundial da Saúde. É deste lugar que podemos escutar, 

sentir e dizer da palavra e do sintoma do outro dentro de um contexto 

interdisciplinar. Temos em mente que adoecer faz parte da natureza humana, da 

vicissitude da própria saúde e das diversas formas de expressão da dinâmica 

familiar. De um modo paradoxal, a doença indica como a família deve administrar 

a própria saúde relacional.  Sendo assim, entendemos a somatização como o que 

há de melhor e de pior na relação familiar, pois abre caminho para uma 

introspecção de todos os acontecimentos mais significativos das ligações 

intersubjetivas, revelando o lado desconhecido de uma trajetória de vida. As 

marcas no corpo revelam o tempo, o destino e a herança impostos também à 

composição da subjetividade.  

A doença é transmitida entre gerações, não só pelo determinismo genético, 

mas pelos fantasmas e mitos criados pela cultura e pelas identificações, dando 

continuidade às representações e às tradições do grupo. Nos casos estudados, 

podemos pensar em modos diferenciados de transmissão da saúde e da doença 

sem que nos preocupemos com a relação entre o tipo de doença e transtorno 

mental. Por outro lado, essas tradições são colocadas em xeque pela doença, ao 

apontar uma grande dificuldade da família de sustentar as condições psíquicas 

internas, principalmente os vínculos estabelecidos a partir de identificações com a 

problemática transgeracional. A representação da família apresenta-se presa a um 

passado, desarticulando a movimentação entre palavras, pensamentos e 

comportamentos para o atendimento de suas necessidades psíquicas. Assim, 
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observa-se que uma das grandes dificuldades da família está no enfrentamento 

dessa movimentação, muitas vezes provocado pelo embate cultural e psicológico 

intergeracional, que conduz a diferentes formas de intersubjetivação da promoção 

de saúde e da doença. Ainda podemos dizer que há necessidade de estudar as 

maneiras de algumas famílias ao resistirem e enfrentarem as complexas e 

violentas formas de relacionamento e acontecimentos que invadem suas histórias.  

Outro ponto a considerar está no risco de adoecimento na família. O risco 

psíquico para o adoecimento consiste em um conjunto de situações da história de 

um sujeito que a interpreta como conflituosas, violentas e não superadas. Assim, 

mais uma vez indicamos que há estreita ligação entre doença e história familiar, 

quando esta está associada às situações de violência e conflitos intensos e 

persistentes, que aparecem nas atitudes ressentidas de culpa e cobrança entre os 

membros. Ao analisarmos o contexto das doenças dessas dez famílias, 

verificamos a associação entre ideia de saúde e de doença com os acontecimentos 

significativos que antecederam e mobilizaram todo o grupo, favorecendo uma 

baixa e um empobrecimento das atividades psíquicas de defesa no decorrer das 

fases do ciclo vital.  Desse modo, sustentamos a questão de que o sujeito não 

adoece sozinho e, na maioria dos casos, há a corresponsabilidade do outro nesta 

trajetória.  

Apontamos que a existência do alcoolismo na história familiar como fator 

coadjuvante de somatização no grupo, principalmente nos casos de hipertensão. A 

convivência de certos membros com o usuário potencializa as doenças existentes e 

contribui para o desenvolvimento de outras graves. Entre gerações, em alguns 

casos, a repetição do alcoolismo reforça o fato de que não só há uma 

predisposição genética determinante ao uso, como também há transmissão de 

padrões de comportamentos e hábitos que prejudicam a promoção da saúde dos 

membros. As famílias que não possuem história de repetição do alcoolismo 

apresentam também algumas doenças de crise em alguns membros relacionadas à 

convivência com o usuário. 

 Ainda nas histórias familiares e em suas fases, destacamos a violência 

como grande fator desestruturante apresentando-se como uma das expressões da 

somatização. As travessias familiares, sob um cenário de violência, 

principalmente a psicológica, revelam uma desconstituição gradativa e 

progressiva das relações afetivas e narcísicas do grupo.  
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Somatização e violência caminham, portanto, lado a lado com a condição 

de saúde do grupo familiar. Elas representam aquilo que a família não consegue 

organizar e perceber para que haja uma mudança necessária. Uma das 

consequências da violência familiar é a somatização, em que se registra o flagelo 

das alianças inconscientes e pré-conscientes, levando a família ao não 

cumprimento de sua função estruturante. A doença se releva mais em adultos que 

sofreram com situações de extremo conflito ao longo do tempo. Eles se mostram 

sem perspectivas de futuro e, tampouco, procuram e acreditam numa melhora.  

O silêncio de histórias de abusos sexuais, incesto, negligência parental, 

violência conjugal, rejeição parental e falta de afeto e atenção indicam que os 

membros têm enorme dificuldade de se enxergarem como sujeitos do grupo. Suas 

atitudes levam à anulação do lugar do outro na trama familiar. A subjetividade e a 

necessidade aparecem de maneira transparente e invisível aos olhos do outro, 

transformando-se em uma ameaça em cada etapa de vida. Algumas somatizações 

são repetitivas, mas a repetição da violência supera em maior número as 

condições relacionais entre as gerações. As situações de violência sutil dão novos 

sentidos aos adoecimentos repentinos e às tentativas de suicídio. Por tudo isso, os 

sujeitos somatizantes na família aparecem como porta-voz de segredos que não 

puderam ser revelados, ao mesmo tempo em que a doença representa a 

concretização de um desinvestimento afetivo gradativo.  

Desse modo, damos ênfase à questão da somatização na família 

proveniente do baixo investimento afetivo e de uma destituição do ambiente 

familiar como continente de apoio psicológico. A violência na família é um fator 

desestruturante da saúde, que promove um acúmulo de excitação e invasão 

libidinal de um sujeito ao outro, de maneira descompensada, dificultando a 

operação do pré-consciente e fragilizando a capacidade de representação e de 

elaboração dos sujeitos. Por conseguinte, o grupo familiar compromete a 

capacidade de sustentar-se como ancoradouro psíquico e de servir aos membros 

como forma de constituição da saúde. 

Outra referência está no resgate das histórias familiares pela escuta clínica. 

As lembranças marcantes de episódios comoveram os membros e engessam o 

potencial do grupo para novas perspectivas e projetos. Os sujeitos se vêem 

mobilizados pelas suas dificuldades e limitações, reatualizando os mesmos 

comportamentos de seus parentes diante de outros membros. Ao contrário do que 
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esperávamos, as famílias não negam ou desmentem os membros delatores de seus 

segredos. Percebemos que o silêncio deles é conivente, pois os sujeitos em 

silêncio não tiveram a oportunidade ainda de pensar sobre eles mesmos e de 

formular uma representação construtiva.  

Atribuímos à capacidade de transformação de todas as famílias devido à 

grande adesão nas entrevistas. Ao permitirem que “um estranho” entrasse em suas 

casas e “escutasse” a sua privacidade, estavam prontos a relatar sobre suas 

histórias de sofrimento. Mesmo assim, há grande dificuldade de expressão, de 

transmissão e de comunicação entre os membros sobre o que pensam e o que são. 

Este descompasso colabora para o impasse existente em cada etapa de aquisição e 

de mudança na família. A falta de identificações saudáveis dificulta as 

representações criativas.   

A oportunidade de um confronto dos problemas é possível e viável na 

atenção básica, para que se possa estabelecer outro nível de diálogo e intervenção 

na saúde. As técnicas mediadoras podem ser ministradas pela equipe de saúde 

com o objetivo dos fatos serem narrados e pensados, interagindo com a realidade 

psíquica da família. As intervenções psicológicas ajudam o grupo a recuperar a 

sua identidade, integrando o corpo, a alma, o espaço físico e a cultura na 

promoção da saúde.   

Atentamos ainda que, durante as fases do ciclo de vida, as histórias de 

violência e somatização se reatualizam. É diante da união conjugal, do 

nascimento, da primeira infância, da infância e da adolescência que os provedores 

se perdem na capacidade de gerenciar as demandas psíquicas do grupo. Eles se 

apresentam fragilizados e sem condições de sustentarem diversas situações mais 

subjetivas. Vimos que isso ocorre mais precisamente no início da formação da 

família, com a união do casal, quando há o encontro de duas histórias conflituosas 

perpetuadas com a gestação e o nascimento dos filhos. Verificamos que muitos 

filhos não conhecem, verdadeiramente, os sentimentos e os pensamentos de seus 

pais. Esse fato se figura num desencontro familiar, que se propaga por todas as 

tentativas de negociação e de acordos. A obrigação dos pais se restringe aos 

cuidados com o provimento material, e poucos reconhecem e aceitam cuidar do 

aspecto psicológico. Muitos membros alegam que sexo e menstruação não foram 

assuntos aprendidos e que, portanto, não sabem informar seus filhos. Assim, 

alguns filhos ainda repetem este padrão e outros buscam apoio em redes sociais.  
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Em relação ao afeto, podemos observar modos diferentes de expressão 

com base na cultura passada entre gerações. Porém, mesmo diante das demandas 

dos filhos, poucos pais endossam o pedido de carinho e de atenção solicitado 

pelos mesmos diante dos períodos de maior transformação. Os sentimentos de 

vergonha e de culpa aparecem como censuras das relações afetivas que, por sua 

vez, colocam em questão o sentimento de pertença e de filiação, expressados 

através de comportamentos dependentes, como no uso de álcool, e das sensações 

de solidão e de abandono.  

Acreditamos que a escuta do pré-consciente da família é um caminho de 

investigação das formas de reconstrução da malhagem genealógica e da 

vinculação afetiva. As representações fragmentadas compreendem uma 

combinação de projeções, introjeções, fantasias e mitos construídos para defesa do 

grupo contra situações de violência e de conflitos. As situações de violência na 

história familiar atuam como uma herança sem lei e organização, que ataca e 

interrompe a continuidade do vínculo consangüíneo, afetivo e cultural sobre as 

diversas formas de representação da saúde.  

Este trabalho, portanto, abre possibilidades de intervenção, pois apresenta 

uma clínica de família na atenção básica capaz de acolher e desenvolver ações 

promocionais para novas representações e novos sentidos de saúde. Esta pesquisa 

aponta a escuta do psicólogo como alternativa de atenção primária para a 

prevenção e tratamento de doença. O trabalho interdisciplinar do psicólogo com 

médicos, enfermeiros, assistentes sociais e agentes de saúde permite ampliar 

diálogos e visualizar caminhos de intervenção, circunscrevendo as leituras 

cultural, social e familiar que incidem sobre a intersubjetivação de elementos de 

risco à saúde do sujeito.  

Ainda o trabalho permite que os relatos de episódios censurados, como os 

de abuso sexual e violência, nunca antes revelados, possam colaborar para a ação 

mais efetiva da equipe de saúde. O desconforto gerado entre usuário e equipe 

produzia um grande problema de relacionamento, abrindo espaço para projeções 

dos conflitos familiares.  

Mesmo sem caracterizar uma pesquisa-intervenção e não constar de nosso 

objetivo geral, este trabalho permitiu visualizar mudanças no comportamento dos 

sujeitos durante as nossas entrevistas. Devido à boa aceitação das famílias e à 

troca de informações com os profissionais de saúde, algumas mudanças foram 
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percebidas em 25% delas. Dentre tais mudanças, destacamos a redução do uso de 

medicação inadequada ou excessiva. Ocorreu também o redirecionamento de 

tratamentos junto aos médicos e assistente social, sem que houvesse a interrupção 

destes em consequências dos conflitos familiares. Outro ponto relevante foi o fato 

de que alguns pacientes mudaram a sua aparência, apresentando-se com maior 

asseio e preocupação com uma atividade de trabalho, visando a uma melhor 

qualidade de vida.   

Estas informações podem servir de base para novas estratégias de ação dos 

profissionais de saúde. Conhecer a dinâmica familiar ajuda a equipe a redefinir 

alguns tratamentos específicos e, no caso dos agentes de saúde, estas informações 

podem contribuir para a construção dos limites de trabalho a serem respeitados em 

suas intervenções, uma vez que estes profissionais pertencem à comunidade e são 

vizinhos de muitas famílias assistidas. Em relação aos médicos e enfermeiros, 

estas informações podem colaborar na desconstrução de diagnósticos falseados 

pela depressão latente, pela histeria grave, pela história geracional de conflitos, 

pela transmissão da cultura da saúde e da doença e pelo desconhecimento de 

segredos como a história de uso crônico de álcool de alguns membros. 

É importante pensar em intervenções mais efetivas, que consigam 

“escutar” realmente as famílias. Diante deste enfoque, a nossa preocupação não 

foi somente a de coletar informações para uma pesquisa, mas acompanhar 

continuamente os grupos que necessitavam de maior atenção e que estavam em 

situação de extremo conflito e risco. Este fato não foi registrado em nossa 

discussão, mas conferiu dois atendimentos familiares por mais de dois meses, 

quando então alguns membros tentavam suicídio, e outros apresentavam quadro 

de depressão. A partir deste trabalho, pudemos registrar que é possível atuar na 

saúde primária da família e em uma pesquisa-intervenção futura, abrindo espaço 

para novos modos de atuação do psicólogo.  

Reconhecemos que este trabalho não se esgota com as observações 

realizadas. A amplitude da relação entre saúde e família caminha de acordo com 

os vínculos e a cultura estabelecidos, transcendendo muitas vezes a época, o local 

e as condições socioeconômicas.  

Enfim, a clínica de família permite a escuta em diferentes contextos e, em 

algumas ocasiões, com mais detalhes no domicílio. O trabalho de mediação e de 

interpretação proporciona um reencontro de fatos dolorosos deixados como 
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marcas na história do grupo familiar, impedindo-o de avançar e assumir 

plenamente o que diz e o que pensa. A somatização serve de escudo de proteção 

contra as situações de violência, mas que paralisa e enterra a verdade dos 

ressentimentos que gerenciam a trama relacional. Os membros persistem em estar 

juntos para manter o calor do seio da família, mesmo que lhes custe a própria 

saúde. Percebemos, assim, uma nova situação paradoxal da família na 

contemporaneidade. 
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Anexo A 
 
Ficha de informações sociais e culturais 

 

Data da 1ª visitação:  

 

Sobrenome da Família: 

Bairro:                      

 

1 - Constituição – relação dos familiares presentes na entrevista e moradores 

da casa 

a) Nome 

b) Grau de parentesco  

c) Idade 

d) Profissão 

e) Escolaridade 

f) Doenças 

 

2 – Procedência da família:  

a) Vieram de onde?  

b) Há quanto tempo moram em Juiz de Fora?  

 

3 – Quais os moradores da casa? 

 

4 – Quem mora no mesmo terreno da casa? 

 

5 - Rotina da família: 

a) Qual é o dia a dia da família? 

b) O que costumam fazer nos finais de semana?  

c) Hábitos de lazer 

 

7 - Com que frequência os membros vão ao posto de saúde?  
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Anexo B 

Roteiro de entrevista 

 

1 - A saúde da família: 

a) O que é uma família saudável? 

b) O que o sujeito precisa ter para ser saudável? 

 

 

2 - O adoecimento dos membros da família: 

a) Quais as doenças da família? 

b) Quais as doenças de seus parentes? 

c) Vocês têm uma idéia por que as pessoas adoecem? 

 

 

3 - As fases de vida da família e a história geracional: 

a) Há algum acontecimento significativo ocorrido na história de vocês? 

b) Como vêem a convivência familiar? 

c) Relatar como foi a infância.  

d) Relatar como foi a adolescência. 

e) Como vocês receberam orientação sexual e orientação sobre a 

menstruação? 

f) Como o casal se conheceu? 

g) Como foi a gestação e a amamentação de seus filhos? 
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Anexo C 
 
Roteiro de observação 
 

 

1- Mapeamento das doenças na família com o uso do genograma 

 - família atual (do momento da entrevista); 

 - família de origem 

 

2 – Descrição dos comportamentos em geral: 

 - em relação aos entrevistados 

- em relação aos entrevistadores 

- em relação aos pesquisadores e a família 

 

3– Descrição dos encontros: 

 - cumprimento dos horários e dias marcados 

 - das condições físicas e emocionais dos participantes 

 - alguma mudança significativa no curso das entrevistas 

  

4 – Em relação ao domicílio dos entrevistados: 

 - descrição da casa quando apresentada aos pesquisadores 

- descrever a movimentação e o lugar dos participantes da entrevista 

 - confeccionar o espaçograma pelos observadores  
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Anexo D 
 
Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

 

Instituição de origem: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

Instituição parceira: Departamento de Psicologia da Universidade Federal de 

Juiz de Fora e Unidade Básica de Saúde de Santa Luzia – Chefia de Programa de 

Saúde da Família da Secretaria Municipal da Cidade de Juiz de Fora - MG  

 

Título da pesquisa: Atenção à saúde da família: na saúde e no adoecimento a 

intersubjetividade e a herança psíquica em questão 

 O presente documento tem por objetivo convidá-lo a participar de uma 

pesquisa financiada pelo Governo Federal, através da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) sobre “Família e Risco de 

adoecimento somático”. Leia com atenção e solicite qualquer informação antes de 

assinar. 

 Com este trabalho de pesquisa pretendemos conhecer melhor os fatores de 

risco que podem estar presentes no funcionamento psíquico da família no 

aparecimento de doenças como o diabetes, hipertensão, asma, psoríase e outros. 

Temos a intenção de tentar prevenir, do ponto de vista psíquico, o surgimento de 

doença ou, pelo menos, combater a sua evolução, através da avaliação psicológica 

familiar precoce para intervenções mais efetivas na saúde mental e qualidade de 

vida do grupo.  

A pesquisa é realizada a partir de três a cinco entrevistas com todos os 

familiares. Estas entrevistas poderão aumentar ou diminuir em quantidade de 

encontros, de acordo com a necessidade de cada família. As entrevistas serão 

gravadas e, posteriormente, transcritas, permanecendo sob a responsabilidade da 

pesquisadora todo e qualquer dado de identificação. Todas as informações têm 

caráter confidencial, portanto sua identidade que será mantida em sigilo, não 

identificando-o em qualquer publicação dos dados. Todos os dados particulares 

culturais, sociais, geográficas da família serão alterados, para que os mesmos não 

sejam identificados. 
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 Sua participação é voluntária, estando livre para:  

a) retirar-se do estudo quando assim desejar;  

b) fazer as perguntas que julgar necessárias, com a garantia de que serão 

fornecidos os esclarecimentos solicitados e  

c) recusar-se a responder perguntas ou falar de assuntos que lhe possam 

causar qualquer tipo de constrangimento. 

 Com sua adesão, você estará contribuindo para conhecermos mais sobre o 

adoecimento na família. 

 Assinando este formulário de consentimento, você estará autorizando a 

pesquisadora a utilizar em sua pesquisa as informações prestadas nas entrevistas. 

 Nós fomos informados em detalhes sobre o estudo acima referido e 

compreendemos seus objetivos. Tivemos a oportunidade de fazer perguntas e 

todas as dúvidas foram respondidas a contento. Este formulário está sendo 

assinado voluntariamente por todos nós, o que indica o nosso consentimento para 

participar deste estudo, até que um de nós decida o contrário. 

____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________ 

Assinaturas dos Entrevistados 

 

Juiz de Fora, _____/______/______ 
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Anexo E 

Genograma da Família 5 

 

FAMÍLIA 5 (2008) 
 

 

               4 

 

  1      2         3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 5        6            7          8            9       10         11          12          13         14         15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          16 

 

 

 

 

 

1 – Pai morreu de coração, teve enfarto e era visto como um homem muito 

violento. 

2 – Mãe de M. – alcoolista e tabagista a vida toda. Gerou os filhos com uso de 

álcool e morreu em consequência de cirrose e câncer no estômago.  

3 – tia materna de M. – morreu com problemas psiquiátricos graves.  

4 – Avó materna de M. morreu em consequência de um câncer no baço. 

5 – J., irmão de M., com 63 anos teve isquemia cerebral e está hoje com a mão 

paralisada. É diabético, quadro atual de psicose paranóide e é o autor de abusos 

sexuais contra M., confessados por ela. Ele também teria cometido abuso contra 

um irmão e duas irmãs. Segundo M. esse irmão era quem mais apanhava do pai.  
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6 – M. (tia de E.), 60 anos, tem depressão, gastrite, pressão alta, diabetes e 

insônia. Foi casada duas vezes e teve dois filhos. Um morreu recém-nascido e 

outra tem 23 anos. É avó de uma menina de cinco anos. A filha teve pré-eclampse 

e não conseguiu amamentar a filha. 

7 – L. (irmã de M.) de 53 anos – falecida em consequência da depressão, pois 

parou de comer, havia um quadro psicótico, tabagista e teve AVC. 

8 – C. (irmã de M e mãe de E.), de 52 anos, foi operada do seio, teve mioma e 

tirou o útero  

9 – V. (irmã de M.), 50 anos, está com caroço no seio e irá operar. 

10 – E. (irmã de M), tinha 47 anos, faleceu em consequência de câncer no seio e 

era muito próxima de M.  

11 – J. (irmão de M.). Já esteve internado com problemas mentais e depois teve 

aneurisma. 

12 – A. (irmão de M. ) mora longe da família e não há informações sobre sua 

saúde. 

13 – G. (irmão de M.) mora longe da família e não há informações sobre sua 

saúde. 

14 – O. (irmão de M.) tem problemas psiquiátricos com crises de delírios, mas 

não faz uso de álcool. 

15 – F. (irmão de M.) faz mais uso de álcool e suspeita-se que ele seja filho da 

mãe com outro homem. 

16 – E. (sobrinho de M.), com 27 anos, tem hidrocefalia e pressão alta.  

 

Observação: Os membros entrevistados foram identificados com cores 

diferentes. 
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Anexo F 

Espaçograma da Família 8 

 

Espaçograma da 1ª visitação. A. suas filhas Fa2, Fa3 e Fa4 e as netas 

Na1 e Na3. Todos moram no mesmo terreiro. A. mora na primeira casa. A casa 

fica no bairro de Santa Luzia, parte alta. Ficamos na sala de estar bem pequena, 

com duas poltronas, jornais pelo chão e a parede cheia de enfeites religiosos.  

 

1º momento: 
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2º momento: com a chegada de Fa3, Na1 se sentou ao lado dela, Fa4 

sentou-se no chão e Fa2 ficou em pé na porta de entrada de um cômodo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sala havia uma estante em amarelinho, três portas que davam para dois 

quartos. Uma janela na cor azul bebê, ao lado da poltrona.  Portas em amarelo: 

uma de entrada e ao sul de acesso a outros cômodos da casa. 

 

  

   Fa3 = Filha     O = Observador 

 

 

 

   Pe = Pesquisadora    Ag = Agente de Saúde 

 

 

                   A = Avó     Na1 = Neta 

 

 

 

     Na3 = Neta         Fa2 = Filha 

 

 

       Fa4 = Filha 
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Espaçograma da 1ª entrevista. Presença de A, suas filhas, Fa3, Fa2 e 

Fa4 e a netas Na1. Fa2 ficava pouco tempo na sala e apresentou dois sobrinhos 

gêmeos, um de um ano, que tomava conta. Na1 e Fa3 participaram bastante. Fa4 

ficou sentada na porta de entrada da casa e depois de 1 hora mais ou menos teve 

que sair para trabalhar. Na3 estava na escola e Na1 chegou um pouco atrasada 

para a entrevista, porque saiu antes de começar e não disse aonde ia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Fa3 = Filha     O = Observador 

 

 

 

   Pe = Pesquisadora    Na1 = Neta    

 

 

                   A = Avó     Fa2 = Filha  

 

 

 

      Fa4 = Filha    
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Espaçograma da 2ª entrevista. Presença de A, suas filhas, Fa3, Fa2, que 

circulavam muito na sala, as netas Na1 e Na2. Fa1 e Fa3 que participaram 

bastante. Na1 chegou um pouco atrasada para a entrevista e ficou em pé perto da 

estante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  

   Fa3 = Filha     O = Observador 

 

 

 

   Pe = Pesquisadora    Fa1 = Filha 

 

 

                   A = Avó     Na1 = Neta 

 

 

      Fa4 = Filha     Na2 = Neta  
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Espaçograma da 3ª entrevista. Presença de A, Fa4 e as netas Na1 Na4 e 

Na3, que permaneceram sentadas no chão o tempo todo e depois, Na3 sentou-se 

ao lado da avó. Fa4 ficou com o sobrinho no colo de um ano e andou pela casa. 

Na2 apareceu para pegar o menino no colo de Fa4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Na4 = Neta           Na3 = Neta 

 

 

 

    O = Observadora           Fa4 = Filha         

 

 

    PE = Pesquisadora                                 A = Avó 

 

 

                  Na1 = Neta 
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