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alar sobre 'A FAMÍLIA ADMINISTRANDO SEUS DESAFIOS, 

abre para todos nós uma grande coina para refletirmos J'  com mais profundidade sobre o grande tema, quando sabe-

mos das dificuldades por que passa a família para administrar 

s seus desafios. 

A cada dia, estamos assïstindo a pais descompromissados, desatua-

Iizados e cada vez mais distantes da missão que lhes cabe. 

Filhos cada vez mais perdidos num mundo de tantas informações, que ainda 

não aprenderam a respeitar as pessoas mais velhas, bem como, ainda não des-

cobriram quem são e por que vieram. 

Uma sociedade cada vez mais violenta, onde as famílias se trancam em suas 

casas, para darem lugar a outras pessoas, que se transformam em animais sel-

vagens, disputando uma melhor forma de sobrevivência. 

Como se vê, não é nada fácil para a família administrar os desafios, se ela não 

estiver devidamente preparada e segura para conduzir os destinos dos que 

lhe são caros. 

Concluíndo, poderemos mencionar neste texto, a fala de São Boaventura, que, 

ao nosso ver, poderá servir de parâmetro para a família administrar seus desa-

fios, quando ele disse: Existem apenas três formas de olhar o mundo, em três 

olhares diferentes que definem o alcance de nossa percepção. 

O primeiro olhar é o olhar da carne, um olhar físico, estrutural, capaz de en-

xergar a matéria pura e simplesmente. É um olhar igual para todo mundo, 

mas limitado, pois enxerga apenas o aparente: é o "ver por ver". 

O segundo olhar é o olhar da razão, mais refinado do que o olhar da car-

ne, pois permite que, ao olharmos para alguém ou algo, sejamos capazes de 

analisar racionalmente essa visão, pensar sobre ela. Esse é o olhar da ciência, 

para o qual tudo precisa ser provado: é o "ver para crer". 

O terceiro olhar, que é o olhar da contemplação. Esse é um olhar todo espe-

cial, o olhar que está em comunhão com a grande natureza: é o "ver além". 

Diz São Boaventura: Quando olho para alguém ou algo com esse olhar, não 

estou me detendo apenas no que é e nem em como funciona. Quando olho 

com esse olhar, estou sentindo. Minha percepção me traz uma clareza maior 

e sentimentos que me tocam de forma profunda, porque não vejo apenas, 

entro em comunhão com aquilo que sinto também. Quando olho para você, 

vejo através desse olhar, que você é muito mais do que eu posso perceber, 

enxergar ou entender; você é o que eu posso sentir. Quando tudo isso resu-

me na misericórdia, que significa "coração em que ainda cabe outro por não 

estar cheio". 

Quem sabe, se buscasse as três formas de olhar o mundo, como disse São Bo-

aventura, ficaria mais fácil para a família administrar os seus desafios? 

DARLENE LUZIA PEREIRA SILVA E ONILDO ALVES DA SILVA 

Casal Presidente da Executiva Nacional da Escola de Pais do Brasil 
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Americana - Bauru - Brotas - Dracena - Garça - ltararé 
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PROGRAMAÇÃO 

- -.---- - - 	 Escola de Pais do Brasil 

23 de junho - Quinta-feira 

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA 
CONFERÉNCIA: NOVOS DESAFIOS DA FAMÍLIA 
Pe. João Edenio Vaie (Conselho de Educadores) 

APRESENTAÇÃO DAS DELEGAÇÕES 

PAINEL: UMA NOVA FAMÍLIA 
GENTE NOVA PARA UMA NOVA FAMÍLIA 
Maria Tereza Maldoriado (Convidada) 
A CONSTRUÇÃO DOS LAÇOS FAMILIARES 
EdilamarTerezinha Carvalho (Convidada) 
Mediarlor: Nilton Sampaio 

24 de junho - Sexta-feira 

14h30 INÍCIO DO GRUPO DE INTERESSE 

16h30 TROCA DE SALAS 
AMOR E DESAMOR NA EDUCAÇAO DOS FILHO 
Jecin Khater Filho 
FAMÍLIA E ESCOLA CAMINHANDO JUNTAS 
Valeska Va)ber 
OS CONTEXTOS DE VULNERABILIDADE DO 
JOVEM FRENTE AO HIV 
Ilham E) Maerrawi 
A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE EM NOVOS 
MODELOS FAMILIARES 
Maria Rita Dângelo Seixas 
A TECNOLOGIA NA VIDA DAS FAMÍLIAS 
Fernando José de Almeida 
OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A REALIDADE. 
QUE REALIDADE? 
Célio Alves de Oliveira  

TDAH - TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO E 
HI PERATIVIDADE 
Rita Rahme 
O PODER DA COMUNICAÇÃO ENTRE PAIS E 
FILHOS 
Thereza e Carlos Bianchi 
INSEGURANÇA EDUCACIONAL E O RELATIVISMO 
DOS VALORES 
IViwiri Christina S. Souza Campos 
MUDANÇAS NA FAMÍLIA - O QUE É E O QUE PODE 
VIR A SER 
Djalma Falcão 
A RESPONSABILIDADE JURIDICA DA FAMILIA E DO 
ESTADO PELA EDUCAÇÃO ESCOLAR 
Reqina Lustre Gabriele 

25deiunho-Sábado 

09h30 11030 PAINEL: EDUCAR PARA A ESCOLHA, 
LIBERDADE E DISCERNIMENTO 
Sa id ra Betti :Convichicla) 
SOLIDARIEDADE, RESPEITO E DIGNIDADE 
Francisco Xavier Medeiros Vieira 
(Conselho de Educadores: 
Mediador: Ruy De Maties 

14h00 15h00 PAINEL: EDUCAR PARA A ESPIRITUALIDADE 
Helena Maria Siqueira Siq:ud 
(Conselho de Educadores) 

15h15 16h30 CONFERÉNCIA: 
QUE MUNDO VAMOS DEIXAR PARA OS NOSSOS 
FILHOS? 
Frei Almir Guimarães (Conselho de Educadores) 

16h30 	ENCERRAMENTO 



MISSÃO: J4jufar pais, futuros pais e agentes eí[ucadores aformar verdac[eiros cidacfãos 

No início da década de 1960 achavam-
se os pais agoniados e sem perspectivas 
quanto à educação dos filhos. 

Também preocupados com essa 
problemática, um grupo de religiosos 
da Igreja Católica, juntamente com 
inúmeros casais leigos, reuniu-se com a 
finalidade de estruturar um movimento 
que pudesse ajudar os pais na difícil 
tarefa de educar os filhos. 

Em 16 de outubro de 1963, partindo 
de um modelo existente na França, 
nascia a Escola de Pais do Brasil. Seus 
fundadores, embora católicos não 
subordinaram o movimento à sua Igreja 
e o tornaram aberto a todos os casais, 
independente da raça, condição social, 
credo religioso ou político. 

A Escola de Pais é uma instituição 
particular, voluntária e gratuita, que 
está aberta a todos os interessados 
na educação e orientação de jovens e 
crianças. Tornou-se uma instituição a 
serviço da família. 

A Escola de Pais do Brasil (EPB) é 
um movimento particular, voluntário, 
gratuito, que está aberto a pais e 
educadores de qualquer raça, condição 
social, credo político, religioso ou nível 
intelectual. 

Aos poucos, a Escola de Pais foi se 
expandindo, pelo interior do Estado 
de São Paulo e, ao mesmo tempo, por 
quase todo o território nacional. Somos 
hoje 100 Seccionais funcionando dentro 
do mesmo padrão. 

É filiada à Fédération Internatíonal 
Pour L 'Education des Parents, com sede 
em Paris e é participante da Federação 
Latino-Americana de Escolas de Pais. 

É reconhecida de Utilidade Pública 
Federal, conforme Decreto n° 72.220; 
Estadual,n° 8.885; Municipal, n°14.565, 
e CNPJ no 62.993.456/0001-57. 
A sede nacional é em São Paulo: 
Rua Bartira, 1.094 —Perdizes - CEP 
05009-000 - Telefax: ii 3679-7511 
Portal : www.escoladepais.org.br  

brasil@escoladepais.org.br  

Alzira e Antônio Fernando Lopes 
1963 a 1984. 
Zilpha e Ivo Nascimento - de 1984 
a 1990. 
Helena e Cesar Sigaud - de 1990 a 
1998. 
Zilpha e Ivo Nascimento - de 1998 
a 2002. 
Sonia e Ariovaldo Flosi Jorge - de 
2002 a 2008. 
Darlene e Onildo Alves da Silva - 
desde 2008 

Os casais participantes do movimento 
colaboram, efetivamente, para que os 
objetivos da entidade sejam atingidos: 
reforço à família, conscientização da 
paternidade responsável; preparação 
para um mundo em constante mudança; 
transmissão de conhecimentos básicos 
de psicologia e pedagogia e de técnicas 
educativas que favoreçam a reformu—
lação de conceitos e a convivência entre 
pais e filhos. 

Na busca desses objetivos, verifica-se 
uma constante atualização que leva à 
necessidade de uma educação permanente, 
essencial nos dias atuais: desenvolve o 
sentido de colaboração, de solidariedade 
e responsabilidade com a comunidade, 
estabelecendo-se uma convivência 
fraterna entre seus participantes. 

O objetivo maior é o desenvolvimento 
do ser humano, em sua caminhada para o 
outro e a busca do Transcendente. 

Para tratar dos interesses da família, 
de urna forma mais ativa, a Escola de 
Pais promove círculos de debates para 
discutir, com os pais, suas necessidades, 
suas dificuldades e propor alternativas de 
solução. Essas reuniões se realizam em 
colégios, clubes, empresas, igrejas ou em 
qualquer lugar onde haja a possibilidade 
de reunir pessoas preocupadas com a 
educação de filhos. 

De forma voluntária, Casais Co-
ordenadores ministram os círculos de 
debates. Esses casais são preparados num 
Curso de Aperfeiçoamento e Treinamento 
(CAT) e se atualizam constantemente por 
meio de reuniões de estudo, debates de 
livros, revisões semestrais, Seminários e 
Congresso Nacional 

Nosso trabalho se realiza em todo o 
território nacional de uma mesma forma,  

obedecendo as mesmas normas, seguindo 
um mesmo ternário e usando as mesmas 
dinâmicas de grupo. Só assim é pos-
sível manter-se a unidade nacional que é 
rigorosamente controlada para que não 
haja uma possibilidade de mudança de 
ternário, de se fugir dos objetivos propos-
tos ou de se chegar a conclusões erradas. 

Educação no mundo atual; 
Amor e segurança - alicerces de um 
desenvolvimento sadio; 
Mãe, esposa e mulher - sua 
atualidade; 
O pai e o exercício da paternidade; 
A maturidade dos pais na vivência 
familiar; 
Ação Educativa na infância e na 
meninice; 
Dificuldades para se educar; 

S. 	Ação Educativa na Adolescência; 
9. 	Sexualidade Humana; 
lo. Como marco o mundo com a minha 

presença. 

Coordena, supervisiona e orienta os 
trabalhos. 

Casal Presidente 
Darlene Luzia Pereira Silva 
e Onildo Alves da Silva 

Casal Vice-presidente 
Leide Gomes Leal Costa 
e Francisco Carlos Costa 

Diretores: 
Casal Diretor Administrativo: 
Margaret Paraguassú Dayer 
e Ronaldo Duarte Dayer 
Casal Diretor de Doutrina: 
Seirna Antonia Girnenes 
e Sidnei Girnenes 
Casal Diretor Financeiro e 
Patrimonial: 
Salime Issa Sarnara 
e Ronald Affonso Silva 
Casal Diretor de Integração 
Nacional: 
Sonia Maria Correia da Silva 
e José Alves da Silva 
Casal Diretor de Comunicação: 
Vera Lúcia G. C. Rodrigues 
e José Wanderly Rodrigues 

Os nomes que não estão comp'etos é porque não foram encontrados no novo cadastro da EPB. 



Casal Diretor de Normatização 
e Apoio às Seccionais: 
Marlene Calixto M. Brito 
e Carlos Vieira de Brito 
Casal Diretor de Congresso: 
Clarice Befleza Basile 
e Wilson Paulo Basile 
Casal Diretor de Relações 
Públicas e Sociais: 
Jaqueline Calaça Rodrigues 
e Valdeci Resende Rodrigues 

Órgão de assessoramento da Diretoria 
Executiva Nacional, cujos membros são 
os Representantes Nacionais (RN's). 

Casal presidente 
Rio Grande do Sul 

Maria Inês Detoni e Cezar A. Detoni 
Conselheiros 
Bahia e Sergipe 

Ceres Laert Cotrim Sampaio 
e Nikon Sampaio 

Alagoas 
Therezinha Sampaio 
e Di alma Navarro Falcão 

Distrito Federal 
Maria Helena e Euler de Freitas 

Goiás - Rondônia - Mato Grosso 
Marinaide Tinoco de Sousa Santos 
e Miguel Rosa dos Santos 

Mato Grosso do Sul 
Maria Regina (in memoriam) 
e Olney Galvão 

Minas Gerais 
Ana Maria de Oliveira Silva 
e Murilo Marfins da Silva 

Paraíba 
Gilma e Edival Alves da Silva 

Paraná 
Helena Maia da Silva 
e José Ariston da Silva 

Pernambuco 
Edileusa e Paulo Figlioulo 

Rio Grande do Sul 
Maria Inês Detoni 
e Cezar Augusto Detoni 

Santa Catarina 
Vera Lúcia Baratto Schiochet 
e Marino Schiochet 

São Paulo 
Luíza Nivea Giosa dos Santos 
e Doarte dos Santos 

E mais 
Casal presidente da Diretoria 
Executiva Nacional 

Darlene Luzia Pereira da Silva 

e Onildo Alves da Silva 
Casais ex-presidentes da 

Diretoria Executiva Nacional 
Zilpha Carvalho Nascimento 
e Ivo Nascimento 
Helena Maria Siqueira Sigaud 
e Cesar Augusto Germano Sigaud 

Órgão de assessoramento da Diretoria 
Executiva Nacional responsável pela 
orientação doutriná ria —filosófica. 

Casal Presidente 
Zilpha Carvalho Nascimento 
e Ivo Nascimento 

Conselheiros 
Helena Maria Siqueira Sigaud 
e Cesar Augusto Germano Sigaud 
Padre João Edênio Valle 
Maria Christina 
e Joaquim Pedro V. de Souza Campos 
Maria Rita Seixas e José Carlos Seixas 
Marylene e Francisco X. M. Vieira 
Regina e Ruy de Mathis 
Verônica e Enéas Cezar Ferreira 
Ilham El Maerrawi e Jean K. Filho 
Darlene Luzia Pereira da Silva e 
Onildo Alves da Silva 
Frei Almir Guimarães 

Compete examinar as contas da EPB e 
emitir parecer 
Titulares 

Natanael de Faria Júnior 
Rover Rocha 
Antonio Costa 

Suplentes: 
Valdeci Rodrigues Carneiro 
Joane Augusto de Souza 
Efraim Antonio Alves 

Representam a EPB junto às Seccionais 

Alagoas e Sergipe 
Estela Celina Barbosa de Araújo Silva 

e Lourenço Olímpio da Silva 
Bahia 1 

Jane Ferraz Campos Cezimbra 
e Reinaldo Cezimbra 

Bahia 2 

Cinthia Barreto Santos Souza 
e Geraldo Souza 

Ceará 
Maria Zélia e Pompeu C. S. Gurgel 

Distrito Federal 
Sônia Maria e José Alves da Silva  

Goiás 
Marlene Calixto M. Brito 
e Carlos Vieira de Brito 

Mato Grosso do Sul 
Jarina e Wilson de Freitas Matos 

Minas Gerais 
Nair Arca Gonzalves de Alvarenga e 
Jairo Cleber de A. Alves / Maria do 
Rosário e João A . V. Coelho / Maria 
de Fátima Silva Pinto Braga e Mário 
de Oliveira Braga 

Paraíba 
Maria Lúcia e Antônio Nunes 
Edenia e Marinaldo Elias Batísta 

Paraná 
Helena Maia da Silva e José Ariston 
da Silva 
Ruth e Daltro Noernberg 

Rio Grande do Sul 
- Terezinha e Carlos Ronei de Almeida 

/ Irena de Oliveira Peres e João Paulo 
Euzébio Peres / Cecilia Bernardon 
Morillos e Dionisio Monhos / 
Therezinha Izaura de Souza Mazzurana 
e Luiz Mazzurana / Sueli e Domingos 
Frosi 

Santa Catarina 
Irani Maas Marques e Amarildo 
Marques / Dolma e João Maria de 
Oliveira / Luciane e Richard Moro 
/ Adélia e Ivanildo Tadeu C. de 
Barros / Ana e Rodolfo Grassi / Inês 
Pastore Baldissera e Antonio Claudio 
Baldissera 

São Paulo 
Neuza Aparecida R. Vieira Marcondes 
e Paulo Antonio Vieira Marcondes 
/ Selma Antonia Girnenes e Sidnei 
Gimenes / Maria Harue Okamoto 
e Hideki Okamoto / Edna Antonia 
Cardoso dos Santos e Ivan Fernandes 
dos Santos / Matias Yamasaki Capelio 
Cruz e Homero Capello Cruz / Marta 
Aparecida e Valdorniro Ramos Filho / 
Neusa Maria Hernandes e Milton 
Hernandes Moreno 

i45 DOS CONGRESSOS: 
Educar para o Futuro 
Educação e Massificação 
Educação na América Latina 
Educação e Sexuahidade Hoje 
Pais, Filhos e Tóxicos 
Valores, que valores? 

- 	Maturidade e Relacionamento 
Juventude hoje, que Família Amanhã? 
Família, Liberdade e Participação 



Que Família, em que Brasil? 
Pai, quem é teu Filho? 
Os Pais no Espelho 
Casamento & Casamentos 
Casa: Moradia ou Lar 
Família. Distância ou Entendimento 
Nutrir Sonhos e Aspirações, Alimentar 
Esperanças, Crianças e Adolescentes 
O Poder da Família 
A Família e a sua Atualidade 
Filhos Nascendo, Filhos Crescendo, 
Família Mudando 
Família, Construção e Reconstrução 
O videogame da vida, virtual ou real? 
Do ontem ao amanhã: a família rumo 
ao ano 2000. 
A intimidade familiar no limiar do 
novo milênio: fechar-se ou abrir-se? 
A família educando para a paz 
Educando em tempos de adversidade 
A convivência familiar e os anibientes 
externos 
Família, Caminho da Independência 
segura 
Meus pais, meus filhos e meus netos: 
convivência das quatro gerações. 
Desafios da família: autonomia, 
competência, solidariedade. 
Valores que permanecem, valores que 
amanhecem. 
Pais e filhos:prevenir ou remediar? 
Família, nos tempos que correm. 
Para onde vai? 
Família, um sonho possível. 

Haim Grunspun: 
Autoridade dos Pais 
Educação da Liberdade 
O trabalho das crianças e dos 
adolescentes 
Mediação Familiar 

Feiga e Haim Grunspun 
Assuntos de Família 
Casamento e Acalento 

Paul-Eugéne Charbormeâtá 
Pais e Filhos: Diálogo sobre o Amor 
Educação Sexual 
Adolescência e Liberdade 
Educar: Diálogo das Gerações 
Educar: Problema da Juventude 
Amor, Sexualidade e Segurança 
Educação de Ontem para Amanhã 
O homem à procura de Deus 
AIDS - Prevenção, escola 
Drogas - Prevenção, escola 
Adolescência e Sexualidade 

Madre Cristina Maria 
Educando nossos filhos 
Psicologia do Ajustamento Neurótico 

Ernesto e Tida Lima Gonçalves 
Educação ao Longo da Vida 
Família: Claro e Escuro 
Família Ontem, Hoje e Sempre 

IçamiTiba 
Quem ama Educa 

Manuel Lessa Ribeiro 
A visita da Páscoa 

1 Congresso Nacional - 1964 
Relação de Pais e Filhos 

II Congresso Nacional - 1965 
Como ajudar meu filho a se ajudar - 
trabalho, lazer e estudo 

III Congresso Nacional - 1966 
Pais atualizados, adolescente feliz 

IV Congresso Nacional - 1967 
Nossos filhos serão adultos felizes 

V Congresso Nacional - 1968 
O seu filho - o que ele pensa, o que ele 
quer, o que ele espera de você. 

VI Congresso Nacional - 1969 
A família estará no fim? 

VII Congresso Nacional - 1970 
Pais e filhos - é possível a 
Comunicação 

VIII Congresso Nacional 1971 
Pais e filhos: tempo de acertar 

IX Congresso Nacional - 1972 
Crescimento e libertação 

X Congresso Nacional - 1973 
Valores em transição 

XI Congresso Nacional - 1974 
Eu sou o hoje, você é o amanhã 'tal pai, 
tal filho' 

XII Congresso Nacional - 1975 
Educação e libertação 

XIII Congresso Nacional 1976 
Adolescência 

XIV Congresso Nacional 1977 
- 	Educar para o futuro 
XV Congresso Nacional 1978 

Educação e massificação 
XVI Congresso Nacional 1979 

Educar - da concepção à maturidade 

Além do trabalho sistemático dos 
círculos de debates, a Escola de Pais do 
Brasil realiza anualmente uma Revisão 
Nacional e um Congresso Nacional 
reunindo todas as Seccionais. Em 
inúmeras ocasiões tivemos a presença 
de Escolas de Pais de outros países. 

Foi sede, em 1977, do Congresso 
Internacional, que contou com a presença 
de representantes de países da Europa, 
Oriente Médio, África e América do Sul. 

Em 1980, patrocinou o 1 Congresso 
Latino-Americano e, em 1983 o III 
Congresso Latino-Americano de Escolas 
de Pais. 

XVII Congresso Nacional - 1980 
A educação na América 
Latina - continente em vias de 
desenvolvimento 

XVIII Congresso Nacional - 1981 
o 	Educação e sexualidade, hoje 
XIX Congresso Nacional - 1982 

Pais, filhos e tóxicos 
XX Congresso Nacional - 1983 

Valores, que valores? 
XXI Congresso Nacional - 1984 

Maturidade e relacionamento 
XXII Congresso Nacional - 1985 

Juventude hoje, que família amanhã? 
XXIII Congresso Nacional - 1986 

Família, liberdade, participação 
XX1V Congresso Nacional 

Que família em que Brasil? - 1987 
XXV Congresso Nacional - 1988 

Pai, quem é teu filho? 
XXVI Congresso Nacional - 1989 

Os pais no espelho 
XXVII Congresso Nacional - 1990 

Casamento & casamentos 
XXVIII Congresso Nacional - 1991 

Casa: moradia ou lar 
XXIX Congresso Nacional - 1992 

Família: distância ou entendimento 
XXX Congresso Nacional - 1993 

Nutrir sonhos e aspirações, 
Alimentar esperanças - Crianças e 
Adolescentes 

XXXI Congresso Nacional - 1994 
O poder da família 

XXXII Congresso Nacional - 1995 
- 	A família e sua atualidade 

Temas dos Congressos realizados no período de 1964 e 2008 
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XXXIII Congresso Nacional - 1996 
Filhos nascendo, filhos 

crescendo, família mudando. 
XXXIV Congresso Nacional - 1997 

Família: construção e reconstrução 
XXXV Congresso Nacional - 1998 

O Videogame da Vida - Virtual ou 
Real? 

XXXVI Congresso Nacional - 1999 
Do ontem ao amanhã: a família rumo 
ao ano 2000 

XXXVII Congresso Nacional - 2000 
A intimidade familiar no novo milênio. 
Fechar-se ou abrir-se? 

XXXVIII Congresso Nacional - 2001 
A família educando para a paz 

X)O(IX Congresso Nacional 2002 
Educando em tempos de adversidade 

400  Congresso Nacional - 2003 
A convivência familiar e os ambientes 
externos 

410  Congresso Nacional - 2004 
Família, Caminho da Independência 
Segura 

420  Congresso Nacional - 2005 
Meus país, meus filhos, meus netos: 
Convivência das quatro gerações 

430 Congresso Nacional - 2006 
Desafios da Família: Autonomia, 
Competência, Solidariedade 

440 Congresso Nacional - 2007 
Valores que Permanecem, Valores que 
Amanhecem 

450 Congresso Nacional - 2008 
Pais e Filhos: Prevenir ou Remediar? 

46° Congresso Nacional - 2009 
Família nos tempos que correm. 
Para onde vai? 

470 Congresso Nacional -2010 
Família, um sonho possível. 

1989 - A família no limiar do século 
XXI - Desafios e oportunidades. 

1991 - A família e o século XXI- Os 
impactos da tecnologia e da integração 
mundial. 

1993 - Amor e qualidade de vida: 
construindo a família do século XXI. 

1997 - "Pais e Filhos" - investindo com 
amor, na família 



ARTIGO - JOÃO BATISTA ATHANÁSIO 

O desafio de 
administrar limites 

os Círculos de Debates que os 
voluntários da Escola de Pais 

coordenam reunindo grupos de 

mães e pais nos mais diversos locais 
(escolas, igrejas, empresas, associações, 

etc.), a temática acerca dos "limites" 
(disciplina, regras, limite dos limites) é 

uma constante que acompanha praticamente 
todos os encontros (atualmente dez) e assuntos. 

Então, neste escrito, permiti-me parafrasear os 
textos que orientam os Círculos. Tanto, que os 
mais familiarizados com o tema até poderão me 

acusar de "plágio". Em certo sentido não deixa 
de sê-lo, mas o faço pela relevância e a insistente 

atualidade que "o desafio de administrar os 
limites" tem. 

ierai' segurança é disdplinar 

Disciplinar, impor limites, regras claras, justas 
e coerentes, proporciona SEGURANÇA para os 
filhos. Sem limites, há insegurança e problemas 

emocionais acentuados para a criança e depois, o 
jovem. Estes terão forte tendência à delinquência 

e a serem insuportáveis nos diversos grupos 
que tentarem conviver: escola, amigos, igreja, 
parentes. 

A falta de limites é encarada como algo 
negativo pela própria criança ou pelo próprio 

jovem, porque é sinônimo de falta de amor, de 
afeto. 

Os Dos ixtremos 

A permissividade e o autoritarismo têm 

Autor deste artigo, 
João Batista Athanásio, 
é membro da Escola de 
Pais do Brasil, Seccional 

de Curitiba, PR. Professor 
nas áreas de Filosofia, 

Psicologia e Direito. 
Advogado especialista em 

Direito de Família. 
jbathanasio@ig.com.br, 

Dois pratos de urna mesma 
Na Escola de Pais o binômio que sempre acom-

panhou os diversos estudos, Seminários, artigos, 
Congressos e Revisões foram "amor e segurança". 
Dois pratos de uma mesma balança que devem se 
manter em equilíbrio nas diversas circunstâncias 

da vida familiar, na relação com os filhos. 
Se o "prato" em que está o amor pesar 

mais que o da segurança, corre-se o risco de 
criar delinquentes. E, se o "prato" em que está 

a segurança for o único considerado, cria-se 
paradoxalmente pessoas inseguras, arredias, 
tímidas e candidatas às psicoses depressivas. 

Aí, então, instalam-se os DESAFIOS: 
"Meu Deus! O que faço para equilibrar estes dois 
pratos?! Em que circunstâncias devo demonstrar 
apenas amor? Posso amar e, ao mesmo tempo, 
disciplinar para gerar segurança? Quando 
disciplino deixo de amar? Quando digo "não" 
estou amando ou só disciplinando? Para amar 

devo sempre dizer "sim"2  .....  

pelo menos uma raiz comum: a preguiça de 
exercer AUTORIDADE. Isto, porque, para ser 
autoridade - e não ser nem permissivo, nem 

autoritário - é preciso ser firme, coerente (dar o 
exemplo), amoroso, afetuoso e, sobretudo, saber 

DIALOGAR (ouvir e falar a seu tempo), a fim de 
explicar as regras com clareza e fundamento. Isto 

dá trabalho! Por isso, muitos optam pelo mais 
fácil: permitir tudo ("vá e não me encha!") ou 

proibir tudo ("não, não e pronto. Sou eu quem 
mando!") sem qualquer explicação. 

O 	ho -CerrFsú 

e a Concord.ác.i('. erttre os pais 
Isto vale muito para os pais que moram juntos, 
que não se separaram. Muitos casais colocam 
os filhos antes de tudo, até mesmo antes deles 
próprios, da sua relação e sentimentos recíprocos. 
É um grande equívoco. Os próprios filhos devem 
perceber que os pais vêm em primeiro lugar. 
Que a relação deles interessa muito mais que a 
relação deles com os filhos; que a boa relação 
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entre os pais tem como consequência 
lógica e natural, uma boa relação com 

os filhos; com a coerência na educação 
(o que o pai quer a mãe também quer e 

vice-versa). 
Quando o filho se sente o centro 

das atenções ("o tal"), ele "reina" feito 
um tirano da casa. 

É a segurança dos pais que 
transmite segurança aos filhos. 

Conforme a idade 
As crianças, até os dez anos de idade, 
devem saber o que esperar dos pais. De-

vem saber o quê os pais querem delas 
e por quê, em relação à si próprias, aos 

pais, ao ambiente onde vivem e às de-
mais pessoas com quem convivem. 

Mas é preciso tratar criança 
como criança. Não se pode lidar com 
um adolescente de 16 anos da mesma 
forma que se lida com uma criança de 

seis. O tratamento é diferente. 
Para a criança muito pequena, 

valem atitudes firmes, porém, carinho-
sas. As atitudes são de cunho mais RES-

TRITIVO. 
Quando elas ainda não entendem 

bem as ordens, é preciso desviar-lhes a 
atenção, como, por exemplo, quando 
querem mexer no ferro de passar roupa, 
ou nas panelas que estão no fogão, ou 
nos remédios, ou nos produtos de lim-
peza - devemos retirar o perigo da fren-
te de sua atenção e entregar-lhes outros 
objetos seguros para brincar. 

Quando elas já compreendem as 
ordens, devemos esclarecê-las, igual-
mente com firmeza e autoridade, mas 
sempre demonstrando que as amamos 
e queremos o melhor para elas. 

Não se trata, portanto, de proi-
bir tudo. Trata-se de ir dando forças 
para que eles possam "voar" sozinhos, 
tornando-se seguros e confiantes. Tor-
nando-se aceitos pelos diversos grupos. 

Os limites da Punição 
Quando as regras e limites são 
bem-estabelecidos, 	bem-explicados 
e têm cabimento, no caso de os 

filhos as desobedecerem, devem ser 
PUNIDOS. Eles precisam saber que 

serão castigados, disciplinados, não 
para agirem sob o medo, mas por 

fidelidade, justiça e coerência dos 
pais. Não é unânime a opinião de que 
para as crianças o castigo pode incluir 

a PALMADA NA BUNDA. Alguns pais 
e educadores rejeitam com veemência 

este expediente. Outros ainda o 
acham necessário e salutar. Mas, 
para todos os de bom-senso: jamais 

espancamento com ou sem raiva; 
jamais a humilhação da criança diante 
de seus amiguinhos, de parentes ou 
até mesmo de estranhos. 

Enfim, é a época na vida da 
criança em que os pais seguram as 
rédeas procurando treinar e instruir 
seus filhos, baseados nos valores morais 

e religiosos. 

Os limites na Adolescência 
Consideramos entre os ii e os 18 anos 
de idade. 

A boa educação do adolescente 
é aquela que começa na infância. Mas 
jamais se deve ver o filho jovem como 
"um caso perdido", pois haverá sempre 
tempo para evoluir para o melhor. 

Neste tempo, a educação (cria-
ção, formação, informação, orienta-
ção) é marcada pelo DIÁLOGO, para 
que as regras sejam lógicas e bem-
explicadas. Não se pode estabelecer 
limites que não tenham lógica e nem 
razão de ser, de tal modo que, quando 
os pais percebem que estão errados 
(parcial ou totalmente), podem e de-
vem voltar atrás e até desculpar-se, se 
for o caso. Isto não significa jamais a 

perda da autoridade, nem da posição  

de superioridade hierárquica entre 

pais e filhos. 
Não se pode mais agir como no 

passado. Hoje, são os pais que devem 

explicar, porque os jovens são mais 

bem-informados e questionadores. 
Para os adolescentes, o castigo 

não é mais a palmada ou a vara que 

alguns ainda aplicam às crianças, nem 
tampouco o espancamento com ou sem 

raiva. Com  os jovens pode-se negociar 

castigo, em geral, retirando algum 
privilégio, como, por exemplo: festa, 

casa de amigos, jogo, cinema, teatro, 
internet, telefone, etc., por algum 

tempo, dependendo da gravidade da 

falta. 

Conclusão 

Os pais não devem ter receio de 
estabelecer limites e regras aos 
filhos, com o medo de que eles 
deixem de amá-los. Pelo contrário, 
disciplinando-os com firmeza, 

autoridade, justiça e afeto, os pais 
estarão conquistando, ainda mais, o 

amor e a confiança dos filhos. E, o que 
é muito importante, estarão gerando 
segurança e equilíbrio emocional. 
Seus filhos enfrentarão melhor a 
vida e os diversos grupos em que vão 
conviver. 

Se em sua casa os filhos estão 
sempre "perdendo", sendo só discipli-
nados; ou se estão sempre "vencendo", 

sendo apenas "amados", recebendo 
tudo o que desejarem (e não só o que 
efetivamente precisam) comece a pro-
curar ajuda. Sem carinho e autoridade, 
pais e filhos acabam perdendo o rumo. 
E nosso país não pode mais supor-
tar isso. Ele precisa de mais escolas e 
mais colo inteligente e amoroso. Por-
que a escola mais importante e o 

colo mais gostoso ainda estão em 

casa! 



TÂNIA BELLO 

O diálogo entre pais e filhos 
tualmente, não causa surpresa a nin-
guém falar da importância do diálogo, 

afinal estamos em uma época em que a 
comunicação é fundamental, e o diálo- 

go entre pais e filhos muito incentivado, bem di-
ferente do que ocorria no tempo dos nossos avós, 

quando criança tinha que ficar de fora de muitas 

conversas e quando só pelo olhar já sabia o que 
podia ou não fazer. 

Muitos "anos-luz" adiante desse tempo, po-
demos dizer que somos pais muito "legais" sempre 

disponíveis para falar com nossos filhos, mas será 
mesmo? Temos MSN, Orkut, e-mail e, muitas vezes, 

utilizamos essas ferramentas até mesmo para "falar" 
com pessoas que estão ao nosso lado. Será que elas 

substituem perfeitamente o contato pessoal, o "olho 

no olho"? (Ah, você vai dizer que tem uma web cam! 

Mas será que mesmo com uma câmera você consegue 
expressar da mesma forma os seus sentimentos?). 

Nunca foi tão importante o contato huma-

no, e as crianças sentem isso. Muitas vezes, elas 
possuem tantos aparelhos e tão poucas pessoas 

para tocá-las, falar com elas e ensinar-lhes o que 
necessitam saber. Em tempos modernos em que 
bandidos viram heróis frente a milhões de pesso-
as, através de vários meios de comunicação, o que 
dizer às crianças sobre a importância de respeitar 
a vida e ser honesto, por exemplo. 

Normas e valores são fundamentais na 

educação de uma pessoa, a família é responsável 
por essa transmissão e, muitas vezes, em função 
de tantas transformações ocorridas no mundo, os 
pais ficam sem saber o que dizer a seus filhos e, 
na dúvida, não dizem nada, não fazem nada com 
medo de traumatizar. Não faço aqui a apologia da 

violência, muito pelo contrário, defendo o diálo-
go na educação, mas digo que a falta de limite, o 
abandono das crianças sem orientação é também 
um grande prejuízo ao desenvolvimento. 

Vamos pensar que você concorde comigo, 
ainda assim temos um problema, o que dizer, se 
nem mesmo nós, adultos, temos a resposta para 
tudo. "Digo" a você algo que já ouvia de minha avó: 
o exemplo vale mais que mil palavras. Muitas ve- 

zes, a comunicação não é falada (aliás a fala corres-

ponde a cerca de 30% da informação que passamos 

em um contato pessoal), por isso é fundamental 
ter disponibilidade para estar junto da criança, 

permitindo que ela compartilhe emoções e com-
portamentos junto aos pais e, é lógico, conversan-

do também muito com ela. Essa é a melhor forma 
de acompanhá-la e, inclusive, de estar próximo de 

suas emoções, aflições, dúvidas e perigos. 

A este ponto, pode ser que você esteja 
pensando: "Quando poderei estar com meu fi-

lho se trabalho o dia todo, tenho reuniões, sou 

pressionado(a) o tempo todo... Entendo e partici-
po de suas reflexões, contudo, o mais importante 
é a qualidade do tempo destinado a estar com os 

filhos e, cá entre nós, todo mundo tem lo minutos 
por dia para investir numa relação. 

Faça as contas: lo minutos em uma semana se 

convertem em 70, que ao final de 4  semanas contabili-
zam 280 minutos, o que é mais produtivo em termos 

educativos do que se ausentar por anos para depois 
viajar com a criança um mês inteiro, no qual você terá 

que se relacionar com um total desconhecido. 
Comunicação é também ouvir, com empa-

tia (palavrinha difícil de colocar em prática, pois 
demanda ausência de julgamentos ... ), colocar-se 
no lugar do outro para entender e auxiliar e não 
somente criticar. A crítica destrutiva, muitas ve-
zes feita em nome da educação, é uma das maio-
res causas do distanciamento entre pais e filhos. 

Não quero enganar-lhe dizendo que estou 
fornecendo um manual, daquele tipo com o qual 
todos sonhamos ao sair da maternidade com nos-
sos filhos. Não existe uma fórmula mágica, o que 
existe é o contato que se cria, no cotidiano, gra-

dativamente, na monotonia das tarefas diárias, 
na convivência em situações às vezes difíceis, nas 
quais se constrói a confiança necessária para ini-
ciar e manter o diálogo. 

Você planta, rega, diariamente, e os frutos 
aparecem. Pensando bem, isso tem um "q" de ma-
gia também... 

Psicopedagoga, Fonoaudióoga, CRFa 254215P 
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Responsa bi 1 cidade 
jurídica dos pais 
frente à educaçao 
dos filhos 

1 
a família que se desencadeiam os prin- 

cipais acontecimentos na vida do ser 
humano, o desenvolvimento do caráter 
e personalidade de seus membros, preci-

puamente dos filhos menores. Assim, o amor dos 

pais configura-se de fundamental importância no 
amadurecimento e crescimento dos filhos, em to-
dos os seus aspectos, do afetivo ao social. 

Neste contexto é que se destaca juridica-
mente, a responsabilização civil dos pais, pelo 
abandono afetivo de sua prole. 

As relações entre pais e filhos se alteraram 
substancialmente no decorrer da civilização. Du-
rante muito tempo, os pais detinham uma extensa 
gama de direitos sobre os filhos. Nesse diapasão, 

conjunto de direitos sobre os filhos era exercido 
somente pelo pai, e somente os filhos legítimos 
ou legitimados se submetiam a estes direitos. 

No que se refere à entidade familiar, sua 
concepção foi se transformando ao longo do tem-
po e hoje se fala em família constitucionalizada, 
que contempla outras formas de família e a igual-
dade entre filhos. Quanto ao pai, que detinha ab-
soluto poder sobre os membros da família, passa 
a ser detentor do dever de cuidado e proteção. 
Passou-se do pátrio poder ao poder parental ou 
poder familiar, que impõe aos pais deveres muito 
além dos deveres de guarda e sustento, devendo 
ser exercido em benefício dos filhos e em prol de 
seus direitos como pessoa humana. A paternidade 
responsável passou a ser contemplada pela Cons- 

tituição, sob o entendimento de que o Estado não 
pode intervir no planejamento familiar, mas este 
deve ter como fundamento a paternidade respon-

sável e a dignidade da pessoa humana. 
Normativamente, a mudança na relação 

entre pais e filhos ocorreu com a promulga-
ção da Constituição Federal de 1988. Ela es-
tabeleceu paradigmas em defesa dos direitos 
humanos, consagrando a dignidade da pessoa 
humana como pilar da democracia. Ademais, 
outorgou igualdade entre homem e mulher, ani-

quilou as diferenças entre os filhos, elucidando 
a doutrina da proteção integral (a qual mais 
tarde foi consagrada pelo Estatuto da Criança e 
do Adolescente), entre outros, como o reconhe-
cimento de outras formas de entidade familiar 
além daquela constituída pelo casamento entre 
homem e mulher. 

Outro marco foi a efetivação do pl'incípio 
da afetividade, motivada pelo fenômeno das no-
vas relações familiares, mediante a qual o afeto 
tornou-se valor jurídico a ser preservado e viven-
ciado no âmbito familiar. 

Nesse diapasão, o conteúdo do pátrio po-
der se alterou substancialmente, sendo desloca-

do, juridicamente, o seu ponto central, do direito 
dos pais sobre os filhos para o melhor interesse 
do filho. Assim, esse 'novo' conteúdo inaugurou 

instituto do poder familiar - melhor identifica-
do como poder-dever ou autoridade parental -, 
que se refere ao exercício dos deveres parentais 



de ambos os pais, em igualdade de con-

dições, de forma a cumprir as determi-
nações legais referentes aos direitos dos 

filhos incapazes. 

O poder familiar, nesse contex-
to, é tido como um encargo dos pais de 

atender ao filho, assegurando todos os 
direitos fundamentais elencados pela 
Constituição Federal, pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente e pelo Código 

Civil por meio da promoção da assistên-

cia, criação e educação dos filhos. Tais 

deveres devem ser desempenhados por 
ambos os pais de forma conjunta e em 

condições de igualdade, visando ao me-
lhor interesse do filho, cabendo ao filho 

respeitar e obedecer aos pais, seguindo 
suas determinações. 

Há de se ressaltar que os deveres 
paternos preceituados pela Constitui-

ção Federal, pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente e pelo Código Civil não 

se restringem ao aspecto material, são 
muito mais abrangentes pelo fato de a 

família atual ser pautada no princípio da 
afetividade. Nesse contexto, os deveres 
paternos devem-se cingir, além do as-
pecto material, a educar, assistir e criar 
os filhos no aspecto moral, intelectual, 
ético, dando-lhes suporte para um de-
senvolvimento sadio, respeitando a dig-
nidade do filho como sujeito de direito. 

Para efetivar os deveres de criar, 
educar e assistir aos filhos no aspecto 
moral, pressupõe-se a necessidade de 
afeto, amor, carinho, obediência, com-
preensão, respeito entre pais e filhos, 
primordiais para desenvolver o melhor 
interesse dos filhos e a preservação da 
família. 

Nesse caso, o papel da família 
contemporânea é garantir à criança 
além de suas necessidades básicas de 
subsistência, também o apoio moral, 
afetivo e psicológico. Quando isso não 
ocorre, coloca-se em risco o desenvolvi-
mento pleno da criança, enquanto pes-
soa humana. 

cc 
A dignidade da pessoa 
humana é um princípio 
constitucional, bem como 
a proteção integral da 
criança e do adolescente. 
Assim, se um desses 
princípios forem violados, 
seja essa violação 
decorrente de culpa ou 
dolo, e dessa violação 
decorrer um dano, o 
agente causador deve ser 
responsável pelo dano 
causado. 

"Y 
O princípio da afetividade é um 

dos atuais elementos constitutivos da 

família, o qual abarca todos os senti-
mentos acima citados, onde cada mem-

bro deve respeitar a dignidade do outro, 
pois a família não mais se baseia em 
uma relação mercantilista, de caráter 
econômico e produtivo, baseia-se, atu-

almente, no afeto, no amor e no respei-
to mútuo, com o intuito de realização 

pessoal afetiva de seus membros. 
Destaca-se, nesse sentido, que a 

responsabilidade civil deve ser aplicada 
ao Direito de Família porque ele é pro-
tegido pela Constituição Federal, prote-
gido contra atos que violem a dignidade 
de seus membros. 

A dignidade da pessoa humana é 
um princípio constitucional, bem como 
a proteção integral da criança e do ado-
lescente. Assim, se um desses princípios 
forem violados, seja essa violação decor-
rente de culpa ou dolo, e dessa violação 

decorrer um dano, o agente causador 
deve ser responsável pelo dano causado. 

Toda violação normativa que 
cause dano a outrem deve ser objeto de 

responsabilidade, seja ela civil, admi-
nistrativa e/ou penal. Assim, no caso 

em análise, o não exercício do poder 

familiar, por um dos genitores ou o seu 
não exercício de forma satisfatória pode 
desencadear responsabilização civil, 
administrativa e penal. 

Referente à responsabilidade ci-
vil por abandono afetivo é importante 

destacar que, além dos danos sofridos 
pelo filho, deve haver uma conduta do 

genitor, conduta esta ativa ou omissiva, 
decorrente ou não de culpa. 

A violação desse direito da crian-
ça (convivência familiar) bem como o 

fato de o genitor não dispensar assis-
tência, educação e criação, de cunho 

imaterial, pode gerar danos aos filhos. 

Nesse sentido, cumpre ressaltar que a 
paternidade/maternidade são funções 

reais, ou seja, se um filho foi concebido, 

fruto da relação entre os genitores, este 
merece, tem o direito de ter sua digni-
dade respeitada, deve ser criado num 

ambiente de afeto, respeito, igualdade e 
responsabilidade, entre outros. 

Por fim, a responsabilidade civil 
por abandono afetivo é tutelada pelo 
ordenamento jurídico brasileiro, apesar 
de não haver norma expressa tão espe-

cífica, por violar a dignidade da pessoa 
humana, atentando contra a proteção 
integral da criança e do adolescente e 
ao princípio da afetividade. 

Também, deve-se ilustrar que 
a responsabilidade civil por abandono 

afetivo não almeja que um genitor ame 
seu filho, mesmo porque o amor não é 
tutelado pelo direito, e ele 'não tem pre-
ço' e 'não se compra'. O que se tutela são 
os direitos dos filhos, que não pediram 
para nascer, mas que têm o direito de 
ter um pai presente em suas vidas, auxi-
liando o outro genitor a exercer o poder 
familiar de forma a fazer valer os direi-
tos de sua prole. 
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Casamento e 
formação da família 

contexto histórico, a livre escolha 
do cônjuge e o casamento por amor é 

um acontecimento recente. Ainda há 

sociedades em que são as famílias que 

elegem o par dos filhos. A escolha da pessoa com 
quem decidimos nos casar é complexa: há inú-

meros motivos conscientes e inconscientes que 
atuam neste campo, além dos sonhos e das ex-
pectativas que esperamos que o cônjuge venha a 

preencher. 
Por todos esses motivos, no trabalho com 

casais é preciso focalizar a diferença entre o casa-
mento sonhado e o casamento real, assim como a 

possibilidade de modificar as expectativas iniciais 
e fazer novos acordos de convívio, na medida em 
que o tempo passa e o ciclo vital do casal e da fa-
mília atravessa transições e crises, numa teia de 
sentimentos e acontecimentos variados: amor, 
raiva, mágoa, decepções, traições, solidariedade, 
companheirismo e muitas outras coisas. 

Quando chega o primeiro filho, seja bio-
lógico ou adotado, acontece o nascimento da fa-
mília. O impacto da maternidade e da paternida-
de é bastante significativo: o homem e a mulher 

gestam um novo aspecto da identidade pessoal. 
Assim como na formação do casal, fatores cons-
cientes e inconscientes influem na busca do filho, 
seja em gestações planejadas ou acidentais. Como 

homem e a mulher vão se ver e como vão ser vis-
tos como pai e mãe? Quais as mudanças na sexu-
alidade, na intimidade, na organização da rotina 
da casa, em decorrência da gravidez e dos primei-
ros meses após o nascimento? Como ficarão os 
relacionamentos com a família extensa, na difícil 
fronteira entre ajuda e interferência? Como vão 
integrar as inevitáveis diferenças de estilos pa-
rentais, para educar e disciplinar os filhos? Como 
conseguirão construir um equilíbrio entre a vida 
de casal e a vida parental? 

Organização familiar — Transições e crises cons-

tituem períodos marcantes de mudanças não só 

no ciclo vital do indivíduo, mas também no do 

casal e no da família. É necessário criar novos re-

cursos para enfrentar a situação que se apresenta. 
O individuo, o casal e a família podem sair forta-

lecidos e enriquecidos das crises e transições, mas 
há passagens que resultam em rompimentos dos 
vínculos, como no caso do término do casamento. 
O crescente número de divórcios e de novas uni-
ões resultou na formação de novas organizações 
familiares e diferentes maneiras de viver um re-
lacionamento amoroso estável, que nem sempre 

envolve o registro civil e nem a coabitação. 
Cada organização familiar tem caracterís-

ticas e desafios especiais para alcançar o objetivo 
de formar um lar satisfatório. Quando o casal se 
separa e passa da organização familiar de pais 
casados para constituir dois lares uniparentais, 

principal desafio é manter a sociedade paren-

tal e desfazer a sociedade conjugal, procurando 
uma convivência compartilhada entre mãe, pai e 
filhos. A separação não é necessariamente trau-
mática para os filhos, mas é preciso evitar cair nas 

áreas de risco, que acontecem quando o ódio e o 
desejo de vingança com relação ao ex-cônjuge fa-
zem com que os filhos sejam colocados no meio 
da linha de fogo, intensificando os conflitos. 

No trabalho com casais e famílias, é pre-
ciso ampliar a visão para entender o funciona-
mento das várias formas atuais de ser casal e de 
ser família e procurar, dentro da multiplicidade 
dessas organizações, o caminho para o convívio 
harmônico, mesmo em épocas de transições e de 
crises. 
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ialmente a família tem sido posta 
m questão pelas profundas e rápi- 

das transformações da sociedade. 
Nestes últimos tempos, ela vem 

sendo submetida a uma série de novos desa-
fios, sobretudo, pelas várias transformações 
legislativas e políticas em matéria de rnatri-
mônio, e em relação à vida. 

Antes de tudo, a família, no sentido 
bíblico não é somente um dado sociológi-
co; no sentido de conviver um com o outro, 
ou sentido econômico de proteção, embora, 
também envolva isso, mas a família é o lugar 
onde o homem aprende a crescer na sua in-
tegridade de pessoa humana. 

Atualmente, fala-se muito em família 
mesclada, família recriada, família amplia-
da, família reconstituída, e ainda as chama-
das "Uniões de fato". 

A família não é somente um lugar de 
crescimento pessoal, dos afetos, da trans-
missão da cultura entre as gerações, mas sim 
uma comunidade de amor, o lugar do direito 
e do princípio do cuidado, da solidariedade, 
partilha, amizade, companheirismo, respei-
to e unidade. 

Não obstante, em nossos tempos é 
possível constatarmos uma sociedade cada 
vez mais despersonificada, desumana e de-
sumanizante. Observamos por exemplo: o 
crescimento da violência de forma assusta-
dora, a miséria e a fome, as drogas, porno-
grafia e tantas outras desordens que ferem a 
essência da família. 

Infelizmente em nossos tempos a fa-
mília, célula base da sociedade, sujeito de  

direitos e deveres tanto do Estado como de 
qualquer outra comunidade, encontra-se 
muitas vezes como vitima da sociedade, da 
lentidão das suas intervenções e das suas pa-
tentes injustiças. 

A família não é criação humana, nem 
do estado, nem da Igreja. É constituição liga-
da à natureza do homem e da mulher, para o 
bem e a felicidade pessoal, da sociedade. 

Atualmente, estamos presenciando 
uma sociedade cada vez mais secularizada, 
consumista e utilitarista. 

Cada dia que passa, a sociedade corre 
o perigo de ser, cada vez mais, despersona-
lizada e massificada, e, portanto, com os re-
sultados negativos de tantas formas de eva-
são que ameaçam e se opõem à instituição 
da família. 

Não faltam sinais de degradação pre-
ocupante de alguns valores fundamentais: 
uma errada concepção teórica e prática da in-
dependência dos cônjuges entre si; as graves 
ambiguidades acerca da relação de autoridade 
entre pais e filhos; as dificuldades concretas 
que a família, muitas vezes, experimenta na 
transmissão dos valores; o número crescente 
dos divórcios; a praga do aborto; o recurso 
cada vez mais frequente à esterilização. 

"O 'matrimônio de prova', até o pseu-
domatrimônio entre as pessoas do mesmo 
sexo, são expressões de uma liberdade anár-
quica que se apresenta erroneamente como 
libertação autêntica do homem". 

O mundo moderno, lança uma série 
de novos desafios para a família. Alguns 
afirmam que vivemos numa sociedade pós- 



matrimonial. Os sistemas jurídicos de 
quase todos os países ocidentais já não 
apoiam o casamento, e o divórcio se 
concede facilmente. 

São muitas as dificuldades que a 
família enfrenta nos dias de hoje. Por 
exemplo: 

1 . Dificuldades 
V'O TRABALHO; 

Dificuldades 
RE A DiAÇÃO; 

Dificuldades 
E MOPADA; 

Dificuldades 
NOS MEO5 
DE COMUNICAÇÃO; 

_____ - 

A família não é çriação humana, nem do estado, 
nem da Igreja. E constituição ligada à natureza 
do homem e da mulher, para o bem e a felicidade 
pessoal, da sociedade. 

A família no mundo em tempos 
recentes, não contém mais a exclusivi-
dade da função educadora, mas a divide 
com a escola e como ambiente social. A 
Familia perdeu, também, a característi-
ca de autossuficiência econômica, bem 
como a função de definir essencialmente 
o status social de seus membros. Mesmo 
assim, mantém importantes indecliná-
veis funções: 

perança. 

Ser formadora de pessoas, 
orientando a consciência de 
seus membros sobre suas res-
ponsabilidades políticas e so-
ciais, que podem exigir-lhe 
uma ação organizada para a 
transformação global da socie-
dade, esforçando-se em supe-
rar o sistema desumano e con-
sumista; 

Transmitir valores fundamen-
tais e educar seus membros a 
vivê-lo integralmente; 

Educar para a justiça e a liber-
dade, de modo especial. 

Pela conjuntura histórica que vi-
vemos, globalização e pós-modernidade, 
vemos várias transformações legislati-
vas e políticas, em matéria de matrimô-
nio, família e em relação à vida, não obs-
tante, mesmo diante desses desafios, a 
família representa uma esperança para 
a sociedade. 

Conclui-se, portanto, que a Famí-
lia com seus inúmeros valores ainda é 
sobretudo o alicerce da sociedade, além 
de ser um dos tesouros mais importan-
tes de toda a história da humanidade 
desde sua origem. 

A família é uma instituição natu-
ral, contendo valores que são perenes 
que jamais poderão ser ofuscados, re-
chaçados, tolhidos ou desprezados. É 
de vital importância para a sociedade. 
Nela, homem e mulher podem, devida-
mente, constituir uma família e gerar 
novos membros para a sociedade. 

A família é a esperança do mun-
do, célula vital da sociedade, escola dos 
valores exercidos em favor do bem co-
mum, que mesmo diante das maiores 
adversidades, ameaças e desafios do 
nosso tempo deve estar ancorada na es- 
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7 m 1998, Harris escreveu um artigo 
afirmando que não existe influên- 

cia dos pais sobre o desenvolvimen- 
to das crianças. Essa publicação deu 
origem a uma nova onda de pesqui- 

sas sobre a família, iniciada com uma 
grande conferência, em 1999, patrocina- 

da pela Robert Wood Johnson Foundation 

e pelo National Institute of Child Health and 
Hunian Developrnent (NICHD), com o objeti-
vo de demonstrar que, de fato, a família exerce 
fundamental influência sobre o desenvolvimento 
da criança e os perigos de se considerar aspec-
tos muito específicos quando se trabalha com 
questões familiares. Desde aquela data, foram 

publicados vários artigos e livros, na tentativa de 
esclarecer áreas significativas das relações entre 
pais e filhos. Inclusive, em relação aos estudos 

que afirmam serem as diferenças genéticas mais 
influentes no desenvolvimento do que as fami-
liares (Rowe, 1995), pesquisas demonstram que 
existem ganhos em relação ao desempenho inte-
lectual nas crianças adotadas (Duyme, Dumaret e 

Tuomkiewicz, 1999), e que crianças adotadas têm 
melhor rendimento escolar e melhores condições 

na vida adulta do que crianças não adotadas que 
vivem nas mesmas circunstâncias (Maughan, 
Collishaw e Pickles, 1998). 

A família é o primeiro grupo no qual o in-
dividuo é inserido. Não se pode negar sua impor-
tânciajá que, segundo Buscaglia (1997), a família 
é uma força social que tem influência na determi-
nação do comportamento humano e na formação 
da personalidade. Pode ser definida como uma 
unidade social significativa inserida na comuni-

dade imediata e na sociedade mais ampla. É in-
terdependente, ou seja, os relacionamentos esta-
belecidos entre os familiares influenciam uns aos 
outros e toda mudança ocorrida nesse sentido irá 
exercer influência em cada membro, individual-
mente, ou no sistema como um todo. 

Com o nascimento do primeiro filho, o 
subsistema parental é formado. As alterações 
são sentidas pelos pais em diversas esferas do 
cotidiano, e eles devem se organizar para os pri-
meiros cuidados ao bebê. 0 nascimento de uma 
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criança pode gerar mudanças em toda 

a estrutura familiar. Segundo Bradt 
(1995, p.206), "Não existe nenhum es-

tágio que provoque mudança mais pro-

funda ou que signifique desafio maior 
para a família nuclear e ampliada do 

que a adição de uma criança ao sistema 

familiar." 
A transição para a parentalida-

de envolve a mudança das identidades 
individuais de marido e mulher para as 
de pai e mãe, assim como o relaciona-

mento de casal muda para o de unida-

de familiar (Delmore-Ko et ai., 2000). 
Em um contexto amplo, quando uma 

criança nasce, toda a rede de relaciona-
mentos familiares é modificada em seu 
status, adquirindo uma dialética dos 
diferentes e novos papéis: os sobrinhos 
são também primos, os irmãos se tor-

nam tios e sogros e pais se tornam avós 
(Bradt, 1995). 

A parentalidade é uma união de 

singularidades, em que o casal apresen-
ta ao mundo o produto de sua união. 
A parentalidade sugere o desempenho 
de um papel definido e aceito pela so-
ciedade. Os conceitos de pai e mãe são 
permeados por requisitos prévios, res-
ponsabilidades e características, que 
provocam generalizações de como esse 
papel deve ser desempenhado (Busca-
glia, 1997). 

Maccoby (2002) explica que a 

parentalidade é mais do que uma in-
fluência dos pais sobre os filhos, é um 
conjunto de processos interativos in-
ter-relacionados que têm início com o 
nascimento da criança. Cada membro 
entende e dá significado às relações 
segundo sua história de vida e seus re-
cursos pessoais. Considerando isso, é 
clara a compreensão de que cada filho 
desenvolve um tipo de personalidade e 
vivencia a relação com os pais de acor-
do com suas expectativas, sentimentos 
e disponibilidade afetiva. 

As influências são recíprocas, ou  

seja, consistem em uma interação de 
fatores internos e do ambiente e, por-

tanto, é necessário compreender que 
sujeito interage sobre o ambiente e 

vice-versa, Sendo assim, fica claro que 

as relações afetam os indivíduos, espe-
cialmente dentro do grupo familiar, que 

é uma formação social que carrega in-
tenso significado. 

Kochanska (1997) chegou à 
conclusão que um estilo parental tem 

efeitos diferentes sobre os filhos, de-
pendendo do temperamento da crian-

ça. Uma tendência atual das pesquisas 

sobre efeitos dos pais sobre filhos é o es-
tudo de efeitos não compartilhados do 

desenvolvimento (norishared effects), 
demonstrando que as atitudes dos pais 
têm a tendência de tornar as crianças 
mais diferentes do que iguais, numa 
mesma família (Turkheirner e Waidron, 
2000). Isso significa que o ambiente 

tem efeitos sobre as crianças, embora 
cada criança possa perceber esses efei-
tos dependendo de suas características 
particulares. 

Ramey (2002) comenta que as 
propostas radicais sobre mudanças na 
criação de filhos, que aparecem de tem-

pos em tempos na mídia, sendo toma-
das como as formas mais adequadas e 
atualizadas de se lidar com as crianças, 
servem apenas para confundir pais e le-

gisladores, porque se baseiam em pre-
missas falsas, apesar de sua aparente 
cientificidade. Muitos são os motivos 
que levam um casal a planejar o nas-
cimento de um filho ou a se organizar 
para recebê-lo. Mesmo quando a crian-
ça não é planejada, alguns fatores irão 
determinar o lugar que ela ocupará na 
família. A decisão de ter um filho está 
relacionada com o momento de vida 
dos genitores. O filho pode ser plane-
jado de acordo com o cotidiano dos 
pais, porém, algumas crianças podem 
ser geradas como substitutas de rea-
lizações não alcançadas pelos pais ou  

quando eles têm pouco contato social 
ou poucas atividades extradomésticas. 

Podem ser geradas também para tentar 

encobrir um momento de crise, falta de 
intimidade do casal ou como resolução 

de conflitos. 

A influência das relações familia-
res é clara em famílias com filhos defi-
cientes, pois se trata de uma experiên-

cia inesperada, de mudança de planos 
e expectativas dos pais. Mesmo assim, 
quando se consideram as famílias cujas 

crianças nascem com alguma deficiên-

cia, as pesquisas atuais também mos-
tram diferenças em relação aos concei-

tos disseminados socialmente. 
Os pais projetam uma criança em 

suas mentes e, desde o princípio da gra-
videz, fantasiam sobre o sexo do bebê, 

desempenho na escola, a carreira e a 
orientação sexual que irão ter. O lugar 
da criança na família é determinado 
pelas expectativas que os progenitores 

têm sobre ela. Para Amiralian (1986), a 
decisão de ter um filho se relaciona di-
retamente com a realização de desejos 

dos pais, das suas necessidades e com 
as gratificações e recompensas que a 
criança poderá lhes trazer. 

As relações familiares são mui-

to diversificadas, e seu funcionamento 
muda quando alterações ocorrem em 
um membro ou no sistema como um 

todo (Silva; Dessen, 2001). O nasci-
mento de uma criança com deficiência, 
portanto, confronta toda a expectativa 

dos pais, e a família é acometida por 
uma situação inesperada. Os planos 
de futuro para essa criança são abdica-
dos, e a experiência de parentalidade 
deve ser ressignificada. Segundo Silva e 
Dessen (2001), a família passa por um 
processo de superação até que aceite a 
criança com deficiência mental e ins-

titua um ambiente familiar propício 
para a inclusão dessa criança. Busca-
glia (1997) destaca que, mesmo depois 
do impacto inicial, a presença de uma 



criança deficiente exige que o sistema se 
organize para atender as necessidades 

excepcionais. Esse processo pode durar 

dias, meses ou anos e mudar o estilo de 
vida da família, seus valores e papéis. A 

flexibilidade com que a família irá lidar 
com a situação depende das experiên-

cias prévias, aprendizado e personali-
dade dos seus membros. 

Devido ao significado que o rela-
cionamento fraterno adquire ao longo 

da vida, mudanças fundamentais na 

saúde e comportamento de um irmão 

irão afetar os outros, e essas mudanças 

correspondem sistematicarnente às ca-
racterísticas da criança, da família, da 

doença ou deficiência (Lobato, Faust e 

Spirito, 1988). Segundo Casarin (1999), 
diagnóstico da Síndrome de Down em 

um filho desencadeia, na família, um 

processo semelhante ao luto. Trata-se 

de um luto pela perda da fantasia do 

filho perfeito, da criança sadia. Alguns 
projetos e expectativas são desfeitos por 
conta da nova realidade, e a aceitação 

de um filho com deficiência exige urna 

reorganização dos valores e objetivos 
da família (Amiralian, 1986). Os planos 
da família são geralmente postergados 
com o nascimento de uma criança, e 
alguns sacrifícios do casal são transitó-

rios, mas, quando a criança nasce com 
deficiência, esse adiamento pode se 
prolongar (Núflez, 2003). 

Hanson (2003) estudou famí-
lias cujos filhos com síndrome de Down 
participaram de um programa de inter-

venção na infância, o qual foi reavaliado 
após vinte e cinco anos. Seus resultados 

mostram que os pais percebem as ca-
racterísticas positivas da criança com 
Síndrome de Down, que variam desde 

a criança ser considerada corno bênção, 
e passa pelas experiências prazerosas 
dos pais em observar as aquisições dos 
filhos e pela facilidade em educar uma 
criança com Síndrome de Down, quan-

do comparada com os filhos saudáveis,  

que apresentavam problemas corno uso 
de drogas e gravidez na adolescência, 

todos ausentes nos adolescentes com 

Síndrome de Down. Logicamente, esses 
pais também expressaram sentimentos 

negativos, corno a preocupação com as 
complicações médicas, o ostracismo e a 

falta de apoio para as crianças, quando 

crescem, além de uma rede social mui-
to restrita, quando os filhos atingem a 
adolescência. 

Lobato, Faust e Spirito (1988) 
analisaram os estudos realizados sobre 

relacionamento de irmãos com um in-
dividuo deficiente, os métodos e ques-

tionamentos utilizados nesses estudos e 
apontaram variáveis fundamentais para 

a análise dos dados encontrados, entre 

elas, que as características e as conse-

quências impostas pela doença ou defi-
ciência interagem com as características 

e as funções da estrutura familiar. A in-

ter-relação entre o indivíduo, família e 
comunidade é importante para estudar 

a vida dos irmãos, e muitos dos efeitos 
da doença ou deficiência nos irmãos são 

mais indiretos ou secundários do que 
primários, e, mais genencanlente, refle-
tem os sistemas de relacionamento. 

Cate e Loots (2000) expõem os 
aspectos positivos, além dos aspectos 

negativos mencionados pelos irmãos 
de crianças deficientes. Como aspectos 
positivos, os irmãos demonstram au-
mento na maturidade, responsabilida-
de, altruísmo, tolerância, preocupações 
humanitárias, senso de proximidade na 
família, autoconfiança e independência. 
No entanto, parece que os irmãos se 

sentem melhor quando a família é mais 
extensa, as circunstâncias socioeconô-
micas são melhores, os pais têm uma 

atitude mais positiva em relação à defi-
ciente, os irmãos são mais novos do que 
a criança deficiente, a criança deficiente 
é nova e a deficiência é menos grave. 

Marciano e Scheuer (2005) des-
crevem irmãos de crianças autistas  

apresentam m comprometimento em 
sua qualidade de vida quando compa-

rados com irmãos de crianças com pro-
blemas de fala. 

Concordando com o fato de que 
fato negativo dessa vivência é mais 

ressaltado do que o positivo, Leonard 
(1991) ressalta que, a maioria das pes-

quisas sobre o relacionamento de ir-
mãos de crianças com deficiência e/ 
ou doenças crônicas se referem à vul-

nerabilidade da relação de irmãos de 

crianças cronicamente enfermas, e não 

à resiliência. No entanto, vários fatores 
irão garantir maior resiliência à doen-

ça crônica na família, especialmente a 

idade e o sexo, tanto dos irmãos quan-

to da criança cronicarnente doente, 
além do tamanho da família e da renda 
familiar. 

A convivência com um irmão 

deficiente é uma experiência confli-
tiva (Dodd, 2004), permeada de sen-
timentos positivos e negativos, que, 

segundo Silva (1996), deveria ser 

acompanhada por um psicólogo, não 
somente para fornecer informações 
aos irmãos, mas também para orien-
tá-los e compreendê-los em sua rela-
ção com um indivíduo deficiente. O 

atendimento deve ser contínuo, para 
trabalhar os conteúdos psíquicos dos 

irmãos em cada etapa da vida. Nixon 
e Cummings (1999) realizaram um es-

tudo comparativo de irmãos de crian-
ças deficientes e irmãos de crianças 
não deficientes para analisar a reação 
dessas crianças ao stress diário de 
conflitos relacionados à família. Os re-
sultados revelaram que crianças com 
irmãos deficientes apresentam maior 

preocupação com conflitos familiares 
e experienciam mais afetos negativos 

em resposta a esses conflitos. Essas 
crianças assumem mais responsabili-
dade, esperam maior envolvimento e 
percebem mais ameaça em resposta a 
todos os tipos de conflitos familiares. 



Demonstraram também mais proble-
mas de ajustamento. 

Segundo os autores, o estresse 

é parte natural de qualquer ambien-
te familiar, e os irmãos de deficientes 

podem estar expostos a demandas ex-

cessivas que se propagam por outros 
setores de suas vidas. O estudo mostrou 

que essas crianças aprenderam a ficar 

atentas a problemas na dinâmica fami-
liar e são inclinadas a agir em relação a 

esses conflitos. A caracterização de tais 

vivências como experiências de vulne-
rabilidade ou resiliência dependerá de 
fatores internos e externos pertinentes 

ao desenvolvimento da criança. Apesar 
da variação de reações aos desafios fa-
miliares apresentadas pelos indivíduos, 
os resultados apontam o significado 
potencial de irmãos e a influência ao 
funcionamento de outras crianças na 

família. Outro resultado apresentado se 
relaciona à qualidade do relacionamen-
to marital em que o grupo de crianças 
com irmãos deficientes não apresentou 
mais histórias de conflito conjugal do 
que o grupo de irmãos de crianças não 
deficientes. 

Esses fatores diferenciam o im-
pacto que a deficiência tem na família 
e funcionam como atenuantes e prote-
tores, e, em consequência, torna dife-
rentes os significados das experiências. 
Eleitas (2000) também se referem aos 
fatores de proteção nas relações fa-
miliares de crianças com deficiência e 
propõe, inclusive, um programa de in-
tervenção para pais e irmãos, com foco 
no apoio, informação, equilíbrio e sen-
sibilidade às necessidades e recursos. 

Pelchat et ai. (1999) analisaram 
a eficácia de um programa de interven-
ção precoce em famílias com um filho 
deficiente e constataram que esse tipo 
de programa pode auxiliar significante-
mente a adaptação dos pais nos primei-
ros dezoito meses da vida da criança. 
Em comparação com o grupo controle  

de pais que não haviam participado de 
um grupo de intervenção precoce, os 

pais do programa apresentavam me-

lhor adaptação à deficiência da crian-

ça, sentiam-se menos ameaçados por 
sua situação parental e experienciavam 

menos stress emocional, ansiedade e 

depressão. 
A participação em grupos de in-

tervenção e programas de auxílio pode 

ser de muita ajuda aos pais de deficien-
tes, pois auxiliam no incremento de 

informações e dos recursos de enfren-
tamento e adaptação, gerando a possi-
bilidade de compartilhar suas vivências 

com outras pessoas que convivem com 
uma realidade parecida. Se houver di-
ficuldades para lidar com o nascimento 
de um filho deficiente, os pais devem 

procurar o auxílio que julgarem neces-
sário para a adaptação à rotina da defi-
ciência, visando à melhor qualidade dos 
vínculos familiares. 

Em um estudo realizado por 

Naylor e Prescott (2004) sobre a neces-
sidade de grupos de apoio para irmãos 
de crianças deficientes, os irmãos sen-
tiram que o grupo os auxiliou no ali-
mento de autoestirna e na tomada de 
consciência da necessidade de ter mais 
paciência com o irmão deficiente. Além 
disso, os participantes experimentaram 

sentimentos positivos por conhecerem 
outras crianças que vivenciam a mes-
ma condição de possuírem irmãos com 
deficiência. O tempo que essas crianças 
tiveram longe de seus irmãos com defi-
ciência foi considerado importante, por 
prover mais privacidade e convivên-

cia com outras pessoas. A forma como 
cada família supera uma crise depende 
de seus recursos e da intensidade do 
evento. Trata-se de um momento em 
que coexistem a possibilidade de cresci-
mento, o fortalecimento e a maturidade 
e o risco de transtornos psíquicos, tanto 

dos indivíduos como dos vínculos. Al-
guns fatores irão determinar o signifi- 

cado da experiência em cada família: a 
história de cada membro, as situações 

de conflito atravessadas anteriormente 

e como foram solucionadas, o sistema 

de crenças, a capacidade de enfrentar 
situações de mudança, a existência ou 

não de um lugar para a criança com de-

ficiência dentro do sistema familiar, o 
nível de expectativas, a capacidade de 

comunicação do grupo familiar, o nível 
cultural e socioeconômico da família, 

a existência ou não da rede de apoio, 
a capacidade da família de se relacio-
nar com os outros e de buscar ajuda e 

a possibilidade de que a família esteja 
enfrentando outra crise simultânea à do 
nascimento da criança com deficiência 
(Núflez, 2003). 

A ideia de que essas famílias 
sejam necessariamente abaladas em sua 
qualidade de vida deve ser revista. Núflez 

(2003), pesquisando as famílias com 
filhos deficientes, descreve os conflitos 
presentes nos vínculos e os indicadores 
de risco nessas famílias. Conclui que 
os conflitos familiares não surgem em 
resultado direto da deficiência, mas em 
função das possibilidades de a família 

adaptar-se ou não a essa situação. 
Assim, a visão do senso comum 

de que uma criança deficiente irá, ne-

cessariamente, produzir conflitos na 
família não tem comprovação em pes-
quisas. Famílias com crianças deficien-

tes são uma população de risco, mas 
isso não quer dizei' que esse risco irá 
concretizar-se. 

Corroborando esse aspecto, a 
pesquisa de Valério (2004) com mães 
de crianças com deficiência mental e 
múltipla, em processo de reabilita-

ção, revelou que as mães da amostra 
apresentaram índices de qualidade 
de vida satisfatórios. A autora uti-
lizou um instrumento de avaliação 
genérico, que combina o grau de im-

portância ao grau de satisfação com 
os aspectos da vida abordados pelo 



IQV (Índice de Qualidade de Vida). 

As mães da amostra, portanto, apre-

sentaram índices de qualidade de vida 
satisfatórios, pois, segundo o IQV, es-

tavam satisfeitas quanto aos aspectos 
da vida que consideram importantes. 
Van Riper (2003) ressalta que, mes-
mo em períodos cheios de incerteza, 

como o momento do diagnóstico e o 

período após o nascimento da criança 

com síndrome de Down, a maioria das 
famílias desenvolve um funcionamen-

to conjugal e familiar saudáveis. Em 

seus estudos, a autora obteve relatos 

de melhora nas relações dos familia-
res. 

Gomes e Bosa (2004), em um 
estudo comparando grupos de irmãos 

com transtornos de desenvolvimento e 
irmãos de crianças com desenvolvimen-
to típico, constataram que não existem 

diferenças entre os grupos quanto aos 
indicadores de stress. Segundo as auto-
ras, o stress não deve ser entendido em 

uma relação linear e causal, na qual um 
evento determinado é um fator preditor 
de estresse. É necessário adotar uma 

perspectiva transacional, em que outros 
fatores são considerados. Sendo assim, 
a presença de um irmão com transtorno 

global de desenvolvimento não indica, 
necessariamente, um estressor para 
os irmãos. Nesse estudo, os resultados 
mostram que a ausência de indicadores 
de stress pode estar relacionada à qua-
lidade das relações familiares e à co-
municação que a família desenvolve e a 
uma rede de apoio satisfatória, além de 

características individuais, estratégias 
de enfrentamento e desafios específicos 
do transtorno. 

A literatura destaca que as fa-
mílias de individuos com deficiência 
sofrem um impacto e são sensíveis a 

mudanças de planos. A situação dessas 
famílias é permeada de sentimentos 
ambíguos; os recursos de enfrentamen-
to de cada uma em lidar com a defici- 

ência irão determinar o significado da 

experiência e de todas as vivências dos 
familiares. 

Duvall (1957) propôs uma série 
de oito estágios para o desenvolvimento 
familiar, que podem ser assim resumi-

dos: casais recém-casados, nascimento 
dos filhos, famílias com filhos em idade 

pré-escolar, famílias com filhos em ida-

de escolar, famílias com filhos adoles-

centes, filhos que estão deixando a casa, 

pais de meia-idade e familiares idosos. 

Apesar de ter sido escrito há quase cin-
quenta anos, seu livro ainda é referên-
cia para os profissionais que trabalham 

com famílias, e os estágios descritos por 

Duvall podem ser adaptados para o es-

tudo de famílias com crianças deficien-

tes, pois explicam as fases de transição 
que as famílias vivem no desenvolvi-
mento dos filhos. 

No caso das famílias com um 

indivíduo deficiente, as fases do desen-
volvimento podem sofrer influências do 
processo de adaptação da família tam-

bém à deficiência. A'ém das crises de 

transição naturais do grupo familiar, a 
família lida com as peculiaridades da 
deficiência, suas características e evo-
lução. Os pais com filhos deficientes 
vivem preocupações durante toda a 
vida, do nascimento do bebé até a ve-
lhice, principalmente pela inexistência 

de instituições que possam cuidar das 
pessoas deficientes à medida que elas 
envelhecem. 

Nos últimos anos, essa preo-
cupação com o envelhecimento tem 

se agravado, porque, com o avanço de 
técnicas cirúrgicas e de tratamentos es-
pec.ializados, a expectativa de vida de 

pessoas deficientes aumentou significa-
tivamente. 

Miltiades e Pruchno (2001) re-
alizaram uma pesquisa com mães de 
filhos deficientes adultos e concluíram 
que elas ainda continuam vivendo situ-
ações de cuidado e de responsabilidades  

pela vida dos filhos, negociando com as 

agências formais de apoio ou auxilian-
do nas atividades da vida diária, ou seja, 

assumindo um papel vitalício de cuida-
doras. 

A rede de apoio e os serviços dis-
ponibilizados para tratamento e acom-

panhamento da pessoa com deficiência 

parecem favorecer a adaptação da famí-

lia, que necessita ser atendida com re-
cursos e profissionais adequados. Nos 

últimos anos, também podemos perce-

ber uma preocupação cada vez maior 

com a forma pela qual os profissionais 
de saúde devem relacionar-se com os 
familiares de crianças deficientes. 

Um dos aspectos mais discutidos 
pelos pais em relação aos profissionais 

da saúde diz respeito à forma pela qual 

eles recebem a notícia da deficiência 
dos filhos. A maioria dos pais relata um 

sentimento de descaso e falta de sen-

sibilidade dos profissionais, quando 
anunciam a deficiência do bebê recém-
nascido aos pais (Marchese, 2002). 

Outro aspecto que se observa nos 
pais é a pi'ecaiiedade de informações 
sobre as deficiências dos filhos (Fiumi, 
2003). A maioria dos pais não têm aces-
so a informações e, em consequência, 
muitas vezes não conseguem seguir as 
orientações dos profissionais. 

Os pais se sentem desprepara-
dos para lidar com o evento da defici-
ência. A busca por informações sobre 
as peculiaridades do quadro clínico e 
os cuidados inerentes à condição se 
fazem necessários, e eles precisam 
entender e aprender a lidar com um 
novo corpo de conhecimento relacio-
nado ao diagnóstico e ao sistema de 
apoio disponível. 

A diminuição da ansiedade dos 
pais acontece com o aumento do conhe-
cimento que adquirem sobre a defici-
ência, a doença ou a condição crônica. 
Esse conhecimento é gerado pela inten-
sidade e pela continuidade dos cuida- 



dos (Furtado; Lima, 2003). Os pais ne-

cessitam de orientação para a disciplina 
e a educação dessas crianças (Buscaglia, 
1997), e as dificuldades podem surgir 

devido à ideia de que já são crianças li-

mitadas e restritas em muitos aspectos. 

Os pais não as educam e treinam como 
os outros filhos, porém, mesmo dentro 

das limitações, essas crianças precisam 

de conceitos e limites básicos para a 
convivência em família e sociedade. 

Concluindo, o psicólogo que atua 
com famílias em que haja algum mem-

bro deficiente deve ter em mente, em 
primeiro lugar, que a presença da fa-

mília é fundamental para o desenvolvi-
mento da criança. A partir do momento 
em que nascemos, já nos encontramos 
inseridos nessa estrutura social básica, 
em que interações primárias são estabe-
lecidas para garantir nossa sobrevivên-
cia. Além disso, apesar de os aspectos 
genéticos serem importantes, o meio 
exerce fator relevante na determinação 

das características comportamentais da 
criança. Propostas 'alternativas' para a 
criação de filhos devem ser considera-
das com muita cautela, porque não há 
evidências de sua efetividade. 

Outro ponto fundamental para 
o psicólogo é perceber que as famílias 
cujas crianças são deficientes não serão, 
necessariamente, pi'oblemáticas, des-
de que algumas condições sejam con-
sideradas, entre elas o apoio familiar, 
econômico e social. Ter um irmão defi-
ciente não significa ter problemas, pois 
as relações entre irmãos dependerão da 
estrutura familiar, das crenças da famí-
lia sobre deficiência, da ordem de nasci-

mento, da idade das crianças e do nível 
socioeconômico da família. Trata-se de 
uma vivência que compreende aspectos 
negativos e também ganhos. O risco da 
ocorrência de distúrbios coexiste com a 
possibilidade de crescimento, fortale-
cimento e maturidade dos indivíduos e 
seus vínculos. Com  referência à orien- 

tação e psicoterapia, o psicólogo preci-

sa perceber que muitas famílias cujas 
crianças são deficientes não conhecem 

os aspectos técnicos referentes à defi-
ciência, e, por isso, precisam ser trata-

das de forma sensível e respeitosa pelos 

profissionais. As informações sobre as 
características da deficiência podem, 

também, abranger dados sobre os servi-

ços disponíveis para tratamento e apoio 

dessas famílias. A postura profissional 
sensibilizada para as necessidades di- 
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U ARTIGO - JOÃO BATISTA ATHANÁSIO 

Três dos grandes 
desafios da 
humanidade 

da pessoa e cada família, com maior ou 
menor intensidade, experimenta a con- 

vivência e, por vezes, se vê diante destes 

três desafios, que chegam a tomar o lu-
gar de "deuses". Por formação equivocada e pelo 
bomhai'deio de informações midiáticas muitos 
acabam por idolatrar, ou no mínimo exercer al-

guma "adoração" a estes "três deuses". Esta bre-
víssima reflexão é um convite para encará-los, 
reconhecê-los como desafios a serem administra-
dos na vida pessoal e familiar. 

Meu "amor ao próximo", meu "amor à Es-

cola de Pais", meu "amor aos necessitados" um 
dia há de ser recompensado; 

Portanto, nada é realmente gratuito. Tudo 
o que faço (e tento "ser") é "comprar". 

Odesa. 	 é a sede descomu- 
nal que temos da estima alheia, de que os outros 
reconheçam o que fazemos. 

A sede da estima, da fama, que nos faz exi-
bidos até tornarmo-nos insaciáveis disso; 

Autor deste artigo, 
João Batista Athanãsio, 
é membro da Escola de 
Pais do Brasil, Seccional 

de Curitiba, PR. Professor 
nas áreas de Filosofia, 

Psicologia e Direito. 
Advogado especialista em 

Direito de Família. 
jhathanasio@ig.com.br. 

O desar Çi 	:' 	iú'c°sse" da ganância in- 
teresseira. 

Em tudo o que fazemos há como que uma 
insaciável fome de ter alguma vantagem, de qual-
quer gênero: vantagem material e, até mesmo, 
espiritual; 

Consciente ou inconscientemente agimos 
nesse sentido; 

Mesmo as nossas ações que qualificamos 
de amor puro e gratuito, sempre há algo dessa 
impureza do "torná-lá-dá-cá" que as tornam im-
perfeitas; 

Na vida prática (profissão, relações de 
amizade, com colegas, com vizinhos, na Igreja 
ou no grupo de voluntariado) fazemos, sempre, 

um cálculo, praticamos a avareza, a ganância. É a 
idolatria do interesse; 

Tudo o que faço visa ao "resultado", visa 
ao "retorno"; 

Tudo o que faço, por mais benevolente que 
pareça, um dia, mais cedo ou mais tarde, terá um 
"pagamento", nem que "seja de Deus"; 

Procuramos ser vistos e elogiados; 
É lógico que ter a estima e o reconheci-

mento dos outros é algo bom e sadio, mas quando 
é sem medida, é patológico; 

O culto ao "deus aparecer" é sintomático no 
mundo atual através da vaidade pela vaidade. É pre-

ciso fazer o "marketing pessoal"; todos precisam sa-
ber que "eu existo"; só algumas coisas do que "sou" 
e do que faço podem ser escondidas, pois é preciso 
que me vejam, me aplaudam, me elogiem, enfim, 

que gostem de mim. Eu plvciso do sucesso como 
uma verdadeira "vitamina" para minha existência. 

O desafio do "deus autoestima" ou 

"autoco mp lacência" 

É importante a auto-estima: ter uma boa e sadia 
imagem de si mesmo, mas o exagero também é 
patológico e leva à IDOLATRIA DO EU; 

É a autocomplacência de quem se deleita 
na própria imagem como Narciso; 

A palavra do Mestre é novamente impla-
cável: "Que a tua direita não saiba o que faz a tua 
esquerda [ ... ]". 



Um dos sintomas da autocomplacência 
não vou atrás do que os outros dizem; convenço-

me de que sou perfeito, que sou o tal. Deleito-me 
sobre eu mesmo; é o culto ao "EU", que é o mais 

grave: sou "simplesmente o máximo!"; 
Um sintonia da autoestima doentia: quan-

do acerta é porque é "o bom"; quando erra é por-

que os outros têm culpa; 
Deleito-me sobre eu mesmo. É o que faz 

geralmente o moralista, o conservador (aqui é 
preciso tomar cuidado para não rotular os bem-
intencionados, pois existe uma lógica perversa 

que faz com que muitas pessoas sejam taxadas 
como conservadores e moralistas imm processo 

de reação à permissividade e à perversidade, mas 

não estão nesta categoria), o legalista, o integra-
lista, convencido da sua "retidão moral", vê os 
outros com desprezo. "Eu sou perfeito... não sou 
como esta gente!" Na verdade, este "ídolo" (do 
egocentrismo) é a síntese dos três; 

A figura bíblica do "Fariseu" é um exemplo 

típico da "idolatria do eu". 

Como vencer estes desafios: 

Através da GRATUIDADE 
Amor SOrri sombro cio calculos 

O amor gratuito é o único amor, pois sem gratui-

dade não há amor. Fala-se de amor, mas quase 
sempre há mil impurezas ou sutis interesses, ou 
cálculos mesquinhos. Gratuidade é amor puro 
sem visar à menor sombra de vantagem, sem es-
perar um retorno de devolução. 

Entre as diversas "bulas" deste remédio, des-
taca-se a conhecida parábola do Bom Samaritano; 

O que há de bom em mim, não é só minha 

obra! O que há de mal, isto sim, pode ser que seja 
só meu! Pois sou falho! Vocês acham que admitir 
isso é ter "baixa autoestima"? 

Até o amor dos pais pelos filhos deve ser 
bem-avaliado. A sua doação aos filhos é amor 
verdadeiro? Ou é apenas egoísmo sofisticado, 
cuja máscara de amor carrega um "preço"? 

O amor humano deve ser purificado: pas-
sar ao fogo sete vezes como o ouro; 

Amar é doar até a própria vida. A História 
traz inúmeros exemplos, tais como ,Jesus, Maxi-
miliano Kolby. 

Deleito-me sobre eu mesmo. 
E o que faz geralmente o 
moralista, o conservador, 
o legalista, o integralista, 
convencido da sua "retidão 
moral", vê os outros com 
desprezo. 

Amor sem sombra de exibição 
Mais do que interesses materiais, o nosso orgu-
lho sempre espera o maior tesouro: ser estimado, 

elogiado, até bajulado. 
O itinerário correto é o da porta estreita 

da humildade; 
Na prática do trabalho voluntário, que pre-

sume gratuidade, o sujeito não deve "negociar" 
nem com Deus, pois, fazendo isso, fatalmente es-
tabelece seus próprios padrões de mesquinharia; 

Amar é fundamentalmente doar-se sem a 

sombra da exibição; 

Amor sem sombra de comp'acência 
Quem torna demais consciência do bem feito 
acaba se afogando nas areias movediças da au-
tocomplacência. O narcisismo é a armadilha de 
uma autoestima saudável. 

CONCLUSÃO 
Gratuidade é uma tríplice abertura: 

Amar sem cálculos e sem mesquinhos in-
teresses. 

Amar sem sombra de exibição. Amar sem 
sombra de complacência. 

Esses "deuses" desafiam-nos todo dia, 
em nossos pensamentos e atos, no trabalho, no 
estudo, em casa e, até no trabalho voluntário. 
Revestir-se de "gratuidade", a si e a sua família 
é mais que "remédio" para vencer este desafio. 
Gratuidade é VITAMINA! 
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Muitos vivem casamentos "sem tempero", 
estão juntos por várias razões, mas amor mesmo, 

com comprometimento, com paixão, com fideli-
dade, admiração pelo outro e humor entre o ca-
sal, parece não mais existir. 

Se não houver uma boa administração no 
relacionamento conjugal, as coisas subsequentes, 

queridas e desejadas pelo casal, acabarão mor-
rendo, antes mesmo de iniciar, pois tudo o que 
se inicia, nasce de dentro da pessoa e do lar onde 
se vive. 

Não podemos nos esquecer de falar na 

educação dos filhos, por ser urna dificuldade pela 
qual estão passando os pais nos dias de hoje, por 
não saberem administrá-la corretamente num 

mundo globalizado, cheio de informações. 

Entre os vários caminhos a serem seguidos 
para administrar uma boa educação dos filhos, 
elegemos algumas prioridades: o exemplo vivido 

pelo casal dentro do lar, o respeito, a aceitação do 
outro com suas limitações, o humor entre o casal 

e a busca de uma fé maior no Deus Pai, que está 
faltando nas pessoas e nos lares. 

Continuando falando sobre administração 
da vida, ternos que descobrir corno nos conhecer 
melhor, obedecendo alguns questionamentos: 
Quem é você? De onde eu vim? Para onde vou? 
Quem sou para meu cônjuge?  Para os meus fi-
lhos? O que eles pensam de mim? O que eu penso 
deles? Como vejo o mundo e as pessoas? O que 
estou fazendo, faço-o porque gosto ou porque sou 
obrigado a fazer? Afinal, o que realmente me faz 
sentir melhor estruturado, mais feliz e mais hu-
mano? 

Se não soubermos ou quase nada souber-
mos do que acima foi mencionado, poderemos 
nos transformar em presas fáceis de ser levadas 
pelos ventos que sopram para qualquer direção. 

ONILDO ALVES DA SftVA 

Administrando os 
desafios da vida 

a época mais rica que a humanida- 

dejá presenciou, no entanto, nunca fornos 7"ivemos 

tão infelizes. Passamos os dias pensando 

em progredir, vencer, conseguir melhor 

posição nos negócios e na sociedade. Acreditamos 
apenas no que é racional. Não estamos interessa- 

dos em conhecimento psicológico e sim em produ- 
ção e controle do poder. De tanto representar, es- 

quecemos quem somos. De tanto pensar a respeito 
da vida, não conseguimos vivê-la. 

Os compromissos assumidos tomaram 
conta da nossa vida e do nosso lazer, com isso, 

não encontramos mais tempo para sentir o outro 
que, muitas vezes, encontra-se ao nosso lado. 

Parece que nascemos para correr atrás 

de tei tantas coisas, de querer conquistar tudo, 

abarcar o mundo e ter em nossas mãos tudo o que 
sonhamos e imaginamos, assim, esquecemos das 
pessoas próximas de Ilós, que estão se tornando 
estranhas. 

Oc.upamo-nos de coisas inúteis e não olha- 

mos mais para as coisas boas e essenciais da vida. 
Vivemos para o trabalho e do trabalho, acreditan- 
do ser o melhor caminho. Assim nos perdemos 
pela falta de tempo para tudo e para todos. 

Precisamos aprender a administrar o nos- 
so tempo, para enfrentarmos com mais seguran- 

ça, as situações novas e conflitantes que nos apre- 
sentam e nos desafiam a cada instante. 

Corno disse Oprah Winfrey: "Fazer o melhor 
que pudermos no momento atual, nos coloca no 

Onildo Alves da Sjlva melhor lugar possível para o próximo momento". 
Presidente Nacional da 
Escola de Pais do Brasil, E o que estamos fazendo de bom no rno- 

advogado da area de 
família, membro do mento atual que nos gratificara para vivenclar- 
Instituto Brasile:ro mos os momentos próximos? 

de Direito de Família 
(IBDFAM), e Temos que aprender e começar adminis- 

Autor do livro: trar bem o nosso relacionamento conjugal. E 
Casamento - vencendo as 

crises e os desaos. como anda o nosso relacionamento? 



Na indefinição do conhecimento do 
nosso eu, passamos a vivenciar os senti-
mentos de dor e sofrimento que acabam 
nos acompanhando por toda a existência; 
Infelizmente, não passamos pela vida sem 
vivenciar os sentimentos de dor e sofrimen-
to, que, muitas vezes, nos fazem amadurecer 
para uma nova forma de vida. 

Muitos dizem que a felicidade é passa-
geira e que a dor e o sofrimento são eternos, 
quando poderia ser o contrário, dependen-
do, apenas, da forma como serão tratados 
por cada um de nós. 

Na verdade, quanto mais cuidados e 
atenção forem dados aos sentimentos, mais 
tempo eles durarão na vida das pessoas. 

Os jardineiros dizem que quanto mais 
atenção dermos às plantas, protegendo-as, 
adubando-as, regando-as, elas viverão por 
mais tempo. Da mesma forma se dá com os 
sentimentos de dor e sofrimento. O impor-
tante será ignorá-los, esquecê-los, não falar 
mais neles e, com o tempo, eles irão desapa-
recer de nossa vida e cair no esquecimento. 

Como disse Ernerson: "Somos o que 
pensamos o dia todo", então por que não 
pensarmos nas coisas boas e maravilhosas 
que existem na face da Terra? 

É claro que não podemos nos esque-
cer de que, por meio da dor e do sofrimento, 
descobrimos quem realmente somos e os 
amigos que fizemos ao longo da vida. 

Por isso, para administrar a vida, 
muitas vezes não seremos capazes de mudar 
tudo o que gostaríamos, mas, quem sabe, va-
mos tentar dar o melhor de nós e fazermos 
deste mundo um lugar mais florido e mais 
fraterno para todos nós. 

Alguns dias depois do nosso 47° Congresso Nacional recebe-
mos a notícia do falecimento do Dr. Isaac Mielnick. 

Logo comunicamos essa imensa perda a todos os mem-
bros da Escola de Pais do Brasil. 

Recebemos inúmeras mensagens daqueles que convive-
ram com Dr. Isaac, ressaltando a figura, a capacidade de co-
municação e todos os ensinamentos deixados em todas as suas 
palestras nos Congressos Nacionais e inúmeros Seminários Re-
gionais em todo o Brasil. 

Participou com sua esposa Célia, de todas as atividades 
propostas até que sua saúde permitiu. Foi sempre presente, 
participante e entusiasta do trabalho da Escola de Pais. Dei-
xou-nos inúmeras obras de Orientação Psicológica sobre crian-
ças, adolescentes e, principalmente, família. Não podemos es-
quecer o quanto desenvolveu em seus artigos o que chamava 
"Espírito de Família". 

Já pertencia ao Conselho de Educadores antes que se 
publicassem os Anais dos Congressos, mas desde então, sendo 
o primeiro "Educar para o Futuro', até o 220  "Do ontem ao 
amanhã: a família rumo ao ano 2000', temos artigos de sua 
participação nos Congressos Nacionais, onde nos deixou toda 
a sua sabedoria e experiência profissional de um grande Ser 
Humano que foi. 

Foi sempre notória sua maneira prática de apresentar 
suas ideias, todas muito fáceis de serem assimiladas e passa-
das em nossos Círculos para os pais e também para nós, Casais 
Coordenadores. Temos muitas lições que ele nos deixou e que 
devemos rever para aprimorar nosso trabalho. 

Nossos agradecimentos a tão simpática e competente 
pessoa, que foi o Dr. Isaac Mielnick e também nossa saudade e 
sentimento de perda que nos ficou com sua ausência. 

Transcrevemos algumas palavras de sua Conferência no 
encerramento do 310  Congresso Nacional "O Poder da Famí-
lia': "A família humana, perfeita ou imperfeita, bem ou mal 
organizada, possui uma força formadora, inerente a cada 
grupo social, e que age de maneira fundamental e necessária 
sobre a personalidade de cada componente do grupo familiar, 
sejam os pais, sejam os filhos." 

É nessa força da família que nós acreditamos e que nos 
faz amar e valorizar todas as pessoas que vivem ou viveram a 
Escola de Pais do Brasil e dão seu tempo e a sua fé para desen-
volver e fazer crescer, cada vez mais, a nossa querida Escola de 
Pais do Brasil. 

Zilpha Carvalho Nascimento e Ivo Nascimento 
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paz que todos sonhamos, seja na fa-
mília, na escola, na comunidade, no 

país ou entre países é fruto da justiça e 
pode ser construída/destruída pela lin- 

guagem (mais especificamente pelo discurso) na 

comunicação. Se as guerras se criam pela lingua-

gem da violência; a paz também se cria pela lin-

guagem da harmonia, da compreensão e do amor. 

Basta observarmos o processo educativo desde 

a mais tenra idade, até os relacionamentos Ina-
duros - tudo passa pela via da linguagem. Uma 

grande amizade/amor ou uma grande inimizade/ 
rancor, muitas vezes, começa por uma palavra. 
Até entre as nações, o discurso impensado de um 

presidente pode provocar conflito, se não houver 
retratação imediata. Quantas vezes já vimos o 

Papa ter de reinterpretar suas palavras para res- 

tabelecer a paz com alguns povos? Nesse ponto, 
ressaltamos a importância da autoria do discurso, 
pois a autoria está ligada à autoridade. Uma frase 
dita por nós em relação aos EUA não causa ne-
nhum impacto sobre aquela nação, porém se for 
dita pela presiclenta Dilma pode provocar até a 
queda na bolsa de valores. Na família, o que é dito 
pelos pais tem peso bem maior do que o dito pe-
los outros. Interfere na construção psicológica do 
filho, na formação do caráter e, por fim, no com-
portamento. Mas antes de nos embrenharmos 
nessa discussão, precisamos esclarecer o conceito 

de "Linguagem". Diferenciá-lo de língua e de fala, 

para depois refletir sobre o poder criador da lin-
guagem na educação dos nossos filhos. 

Linguagem, "é todo sistema organizado 
de sinais que serve como meio de comunicação 
entre os indivíduos" (FARACO; MOURA). Isso 
significa que ternos vários recursos de expressão 
que comunicam e educam, como por exemplo as 
palavras, os gestos, a fisionomia, os sinais visuais, 
sonoros, os símbolos, as imagens etc. 

Quando usamos apenas palavras, faladas 
ou escritas, denominamos de linguagem verbal. 

Quando usamos os outros recursos, denomina-
mos de linguagem não-verbal. As novas tecno-

logias de informação multiplicam-se a cada dia e 
combinam os vários recursos de expressão como 

som, imagem, movimento, cor, expressão, mis-

turando linguagem verbal e não-verbal num só 

texto com a possibilidade de participação ativa do 
interlocutor, como é o caso dos computadores e 

outros. Tudo isso potencializa ainda mais comu-
nicação. 

Pensar que educamos nossos filhos apenas 
"falando" é um equívoco. Pensar que a linguagem 
é "neutra" é ingenuidade, porque a nossa palavra 

sempre vem carregada da emoção e dos valores 

que defendemos por meio da entonação, da ex-

pressão fisionômica e da escolha do vocabulário. 
Veja o que diz Polito (1995) sobre a comunicação: 

DISTRIBUIÇÃO DE ALGUMAS FORMAS 
DE COMUNICAÇÃO 

Mã 

ro 

L VOZ 1 PsJa,rs Erpressão Co'poral 

A carga emocional e os valores mais pro-
fundos perpassam os discursos diários quando 

educamos, por isso, muitas vezes, nossos filhos 
compreendem coisas que não dissemos. 

Pensar, também, que os pais e as escolas 
são os únicos responsáveis pela educação dos 
filhos é outro equívoco, pois as linguagens não-
verbal e verbal, associadas, tornam-se ainda 

mais eficientes e bombardeiam o nosso ambiente 
através dos meios de comunicação. Além disso, o 
recurso da repetição torna o conteúdo familiar e 

A maneira como você diz as coisas é tão 
importante quanto o que você diz. 



assimilável. Quantas vezes seu filho vê o mesmo 
out-door, ouve ou vê a mesma propaganda, num 

dia? Quantas vezes você dá a mesma orientação 

para o seu filho num dia? Só por aí, já concluímos 
que não somos os únicos a interferir no proces-

so de educação das crianças, que a concorrência 
com a mídia e outras fontes é grande e nem sem-
pre têm os mesmos princípios que defendemos. 

A linguagem é, portanto, esse sistema 
maior que envolve todos os sinais que comuni-

cam. A "Língua" é apenas a linguagem verbal uti-

lizada por um grupo de indivíduos. É um fenôme-
no social que caracteriza a cultura de um povo. 

Por isso, temos a língua portuguesa, inglesa, ale-
mã etc. Os filhos aprendem a língua dos pais e, 
com as palavras, aprendem também os princípios 

e valores. Se você não quer que seu filho use "pa-
lavrões", dê o exemplo. 

Outro conceito necessário aqui é o de 
"Fala". Veja os trechos abaixo: 

Ames de 	A Lei LlL, 	ELHso lembiar que 
sono faz parte do ido de 24 horas do ser 

humano. 
Ao dormir, uma pessoa está armazenando 
e recuperando energia para o resto do 
lernpo do ido vital (V: 

HINO AO SONO 
Sem a pequena morte de inda noite 
como sobreviver à vida de cada dia? 
(loA PAULO PALS). 

O assunto dos dois textos é o mesmo: a ne-
cessidade do sono. Os dois escritores utilizaram 
a mesma língua: portuguesa. As semelhanças, 

porém, terminam aí, cada escritor empregou a 
língua à sua maneira. A essa utilização particu-
lar da língua dá-se o nome de "fala". Isso não se 

refere apenas à língua oral, mas também à língua 
escrita. Está aí o ponto chave para a educação - 
"o uso individual da língua". A maneira como 

você diz as coisas é tão importante quanto 

que você diz. A ordem dada de maneira gentil 
é mais aceita e obedecida pelos filhos. O autorita-
rismo revelado na fala provoca reações de contes-

tação e rebeldia. A vida política está cheia desses 

exemplos. A fala, portanto, denuncia a alma do 

falante, inclusive quando a pessoa se fecha e não 

fala, o silêncio revela o seu estado interior. As-
sim, o período de formação dos nossos filhos é 

conduzido pela forma como expressamos nossos 
pensamentos e sentimentos por meio da fala. 

Para Vygotsky (1991), a relação entre pen-
samento e linguagem tem raízes diferentes, mas 

por volta dos dois anos de idade, essas linhas 
se encontram: o pensamento torna-se verbal e 

a fala intelectual. A partir daí, a fala passa a co-

laborar e interferir na compreensão do mundo. 
Esse impulso é dado pela inserção da criança no 

meio cultural, ou seja, na interação com adultos 
mais capazes que já dispõem da linguagem estru-
turada. Os significados das palavras fornecem a 

mediação simbólica entre o indivíduo e o mundo, 
ou seja, como diz Vygotsky, é no significado da 
palavra que a fala e o pensamento se unem em 
pensamento verbal. Para ele, o pensamento e a 

linguagem iniciam-se pela fala social, passando 
pela fala egocêntrica, atingindo a fala interior que 
é o pensamento reflexivo. 

Nosso contato com o mundo, portanto, não 
é um contato direto. É um contato mediado pelas 
palavras (discursos). É assim que formamos os 
conceitos. O que sabemos é o que os outros nos 
disseram pelos mais variados meios. A partir dessa 

reflexão, verificamos que as coisas não são o que 
são. As coisas são o que se diz sobre elas. E, em se 
tratando de linguagem, perdem os limites da reali-

dade entrando na dimensão da imaginação. Veja, 
por exemplo, o que aconteceu com o poeta Olavo 

Bilac, quando um amigo lhe pediu que escrevesse 
um anúncio para vender um sítio. 

Vende-se encantadora propriedade, onde 

cantam os pássaros ao amanhecer no extenso 
arvoredo cortado por,  cristalinas e mare jantes 
águas de um lindo ribeirão. A casa, banhada 

pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila 

das tardes na varanda. 

Tempos depois quando se encontraram, 
poeta perguntou: e aí? O sítio já foi vendido? 

Ao que o amigo respondeu: o quê? Depois que li 

aquele anúncio nunca mais tive coragem de ven-
dê-lo. Não sabia que possuía tal maravilha. 



Com este exemplo, queremos mostrar o 
poder criador da linguagem, pois a palavra 
permite criar as realidades que quisermos, uma 

vez que não está submetida aos limites da ordem 

natural das coisas. Queremos mostrar com isso, 

a importância da construção da paz pela lingua-
gem. Um evento cruel narrado com palavras ame-

nas, carinhosas, com ponto de vista de ambas as 

partes, cria um ambiente propício para reflexão, 

justiça e paz. Entra aqui o cuidado que o educador 

precisa ter com a formação dos conceitos e juízos 
de valor sobre outras pessoas. Se a palavra faz a 
mediação entre o indivíduo e o mundo, os educa-

dores (professores, pais, mães ... ), com a autori—
dade que lhes é peculiar, podem criar um inundo 

de paz. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela 
cor de sua pele, por sua origem ou, ainda, por sua 

religião. Para odiar, as pessoas precisam apren-
der e, se podem aprender a odiar, podem apren-

der a amar, segundo Nelson Mandela. 
Nossos filhos começam a enxergar o mun-

do pela lente dos nossos olhos por meio da nossa 
linguagem. Assim, enquanto não desenvolveni o  

senso crítico, formam a opinião sobre o pai pelo 

que a mãe lhes diz sobre ele. Formam opinião 

sobre a mãe pelo que o pai lhes diz sobre ela. So-
bre os avós, tios, professores, parentes, amigos 

acontece a mesma coisa. O tratamento e a consi-

deração que temos pelos outros é a referência que 
damos aos nossos filhos. Podemos espalhar ódio 

ou semear a paz entre a família, tudo depende do 

uso que fazemos da linguagem. 

A paz tão almejada pelas nações começa 

dentro da nossa casa. Cada um exercendo o seu 
papel, consciente de que "a educação, em essên-
cia, é precisamente isso: o exercício do Verbo" 
(ALVES, 2010). Só assim poderemos vislumbrar 
a dimensão humanizadora da educação na cons-
trução da Cultura de Paz. 

eferências 
FARACO, Carlos Emilio: MOURA, Francisco Marto de, Lingua i liferaflsns: 

segundo grua. 14 cd. São Paulo: Atica, 1992, 

VYGOTSKII. L. S. Pensa,nen/o í' linguagem. 4' cd. São Paulo: Marlins Fontes, 

2008. 

AL\'I-.S, Rubeni, Enfia' a c'jà,cia e a sapk'ncia: o dilema da educação. 21 . cd. 

São Paulo: Lovola, 2010, 

P111110, Reiiialdo. COIEIEJ Se 1W/Em' E/ia /55//E ......1/El',' v,'reIEsl'u;,,ar /5'!?, ('Dili LI 
I//q/u 'ivi,. 2'' L'd. São Paulo: Saraiva, 1998. 

D 



c0 
Espiritualidade pos-moderna 

que caracteriza os tempos 

pós-modernos em que vive- 
mos, segundo Lyotard, é a 

falta de resposta para a ques-
tão do sentido da existência. 
inca a felicidade foi tão insis- 

tacarmos do comum dos mortais. Em caso de 
fracasso, resta uma esperança, apregoam os que 
deslocam a mensagem evangélica da Terra para o 

Céu: o caráter miraculoso da fé. Jesus é a solução 

de todos os problemas. 
Manipula-se o sagrado, submetendo-o aos 

tentemente ofertada. Está ao alcam- caprichos humanos. A solução dos problemas da 

ce da mão, ali na loja da esquina. 	 Terra reside no Céu. De lá derivam a prosperi- 

No entanto, a alma se dilacera, seja pela 
frustração de não dispor de meios para alcançá-
la; seja por conseguir os produtos do fascinante 
mundo do consumismo e descobrir que, ainda as-
sim, o espírito não se sacia... 

A publicidade repete que todos temos a 
obrigação de ser felizes, de vencer, de nos des- 

Fomos criadospara ser felizes 
neste mundo. Se há dor e 
injustiça, não são castigos 
divinos, resultam de obra do 
ser humano e por ele devem ser 
erradicadas. 

dade, a cura, o alívio. As dificuldades pessoais e 
sociais devem ser enfrentadas não pela política, 
mas pela autoajuda, pela prática de ritos. 

Reduzem-se, assim, a dimensão social do 
Evangelho e a opção pelos pobres. O sagrado pas-
sa a ser ferramenta de poder, para controle de 
corações e mentes, e também do espaço político. 

Aos pobres e excluídos, resta se entregarem às 
promessas de que serão incluídos no outro mun-

do após a morte. 
Fomos criados para ser felizes neste mun-

do. Se há dor e injustiça, não são castigos divinos, 
resultam de obra do ser humano e por ele devem 

ser erradicadas. Como diz Guimarães Rosa, "o 
que Deus quer ver é a gente aprendendo a ser ca-
paz de ficar alegre e amar, no meio da tristeza. 
'Fodo caminho da gente é resvaloso. Mas cair não 
prejudica demais. A gente levanta, a gente sobe, a 
gente volta". 

Frei Betto é escritor, autor de Um homem chamado Jesus 
Texto transcrito de O DIA ONLE, de 23/03/2011. Disponível em 

http://odia.tería.com.br/portal/opiniao/html/201  1 /4/frei_betto 
espiritualidade_pos_moderna_1 59772.html. 
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processo de socialização primária é 
todo e qualquer aprendizado de caráter 

cognitivo, afetivo, social, moral, sexual, 
que vai desde o primeiro dia de vida até 

os doze anos de idade. Após os doze anos de idade, 
quando o pré-adolescente já inicia escolhas dos 

coleguinhas, na escola, na Igreja, na vizinhança, 
e se estende para a profissão, para o casamento, 

para mudanças para as diferentes cidades, esta-
dos e países, ainda há processo de socialização, 
mas é o secundário e vai até a morte. 

Na socialização secundária a pessoa ou o 
jovem poderá confirmar, renegar ou modificar 

alguma coisa da socialização primária (inúmeras 
coisas não serão modificáveis nem mutáveis)', 

dependendo como esta tenha sido feita. No en-
tanto, a referência sempre será desta socialização 
primária, que nunca sairá mais da psique do in-
dividuo. 

Nias 	to) 	.ir st o prcassrt 
de socialização primára?2  

Este processo inicia-se quando a criança nasce;r, 

desde o primeiro dia de vida. Ele se divide em três 
grandes fases - zero a seis meses, 2-3 a 4-5 anos, 
zero a 7  anos. Aos doze, as possibilidades de refa-
zer alguns processos começam a se fechar. 

A fase de zero a seis meses, com seu desen-
rolar até os dois anos de idade é a fase em que a 
criança estabelece com a mãe (biológica ou a que  

faz a função de mãe) uma relação chamada sim-

biótica, ou seja, uma relação em que a mãe é um 
prolongamento da criança. Esta não se separa de 

sua mãe, e as mães tendem a estabelecer com a 
criança este mesmo tipo de vínculo. Dos seis me-
ses em diante, é importante a entrada da figura do 

pai (biológico ou que faz a função), pois a criança 
já começa a diferenciar as pessoas e poderá então 
já ver a presença do pai como um terceiro impor-

tante que entra na relação com a mãe. Nesta fase 

simbiótica, o "olhar" da mãe é essencial, pois é a 
partir do amor da mãe pela criança e da profun-

didade deste vínculo que a criança iniciará a for-
mação do seu psiquismo (Id, Ego e Superego)4, 
da sua autoestima, do amor e da visão de si, pois 
a criança intui e sente absolutamente tudo o que 

se passa com a mãe. Como já foi dito, a mãe é um 
prolongamento dela. A entrada do pai é impor-
tante para que a criança comece a sair da simbio-

se com a mãe. Este desenvolvimento se dá até os 
dois anos, quando a criança sai desta fase e entra 
em outra. 

Dos dois ou três anos até os quatro ou cin-
co, dependendo da criança, ela entrará nas fases 
de descoberta da sexualidade, no processo de 
identificação sexual, onde ocorrerá o processo de 
"interdição" de extrema importância para a en-
trada do ser humano na cultura e na vida social. 

Vamos aqui, para não nos estender-
mos muito, realçar duas importantes questões 

Por exemplo, a estruturação psíquica não poderá mais se fazer. Se a pessoa tem uma psicopatia, é incurável, se a 
pessoa já fez o processo de identificação sexual dificilmente fará outro, se a pessoa tem tendência a uma psicose, terá 
sempre. 
Como no artigo sobre a homossexualidade e a família, a linha deste também é psicanalítica com alguns enriquecimentos 
da sociologia. 
Sobre a vida intrauterina nada é comprovado. 
O II) é a parte instintiva, o superego será a introjeção das regras sociais e afetivas e o ego é como a pessoa conciliará 
estas duas dimensões dnrante a vida nas suas atitudes. Lembrando novamente aqui que tudo o que se diz a respeito 
da criança e também da família, é da dimensão inconsciente. 



desta fase, que são a identificação sexual e a 

interdição. 

Nesta fase, há o que foi tratado no artigo 
sobre a homossexualidade para esta mesma re-

vista, que é o processo de identificação sexual a 
partir das relações afetivas com os pais, quando 

bem-sucedidas ou sucedidas normalmente, a 
pessoa se torna heterossexual (grosso modo: a 

menina apaixonada pelo pai se identifica com a 

mãe para obter este amor do pai como a mãe ob-
tém, e vice-versa no caso dos meninos, sendo que 

o Édipo das meninas tem um caminho diferente 
do Édipo nos meninos, mas aqui não convém ex-

plicar) e quando há um desvio neste processo a 

A Necessidade de limites 
Esta fase não é somente importante devido à 
identificação sexual, mas há algo aqui de extre-
ma importância que é a chamada "interdição". 
A interdição é o fato de, quando a criança está 
apaixonada pelo pai, no caso da menina, e pela 
mãe, no caso do menino, o cônjuge entra mos-
trando à criança que ela é uma criança, que esse 

amor deve ser de filho(a) e que o esposo(a) é o 
pai ou a mãe e não ela. Isso não é feito de forma 
consciente ou verbal, mas na forma de atitudes, 
por exemplo: Em um almoço de família, a crian-
ça entra no meio dos pais que estão sentados um 
ao lado do outro de mãos dadas e os separa. Ou 
à noite, a criança sai do seu quarto e vai dormir 
entre o casal. Estas atitudes são comuns e reque-
rem uma interferência do cônjuge do sexo oposto 
ao da criança de entrar em ação e "interditar" a 

criança na sua fantasia de poder tudo, poder ter 
esse amor impossível e não obedecer à primeira 

grande regra social - a regra que proíbe o incesto. 
A criança tem uma fantasia incestuosa que preci-

sa ser interditada, pois aí se encontra a primeira 

grande regra social, sem a qual uma sociedade 
não sobrevive e sem a qual o caráter da criança 

começa a não ser formado de forma a ter dificul-
dades com os limites sociais. 

Depois então desta grande regra que inicia 
pelo afetivo, as outras poderão ser introjetadas. As 

regras sociais, morais e de relações em geral, são 

introjetadas pela criança na medida em que ela 

tem o medo de perder o amor dos pais. Quanto 
mais forte e profundo for o vinculo afetivo entre os 

pais e a criança, mais eles poderão educar os filhos 
e terem o resultado que desejarem. Mas este amor 
não é manipulação, a criança sabe bem quando é 

verdadeiramente amada!!! Ela sente o amor de for-
ma instintiva5. Também é importante lembrar aqui 
que impor limites com afeto e diálogo são muito 
importantes para a vida adulta desta criança. 

A formação psíquica 
Ainda neste mesmo contexto de socializa-

ção primária, está a formação psíquica da crian-

ça, que se refere à estrutura do Ego, Superego e 
Id. Caso, nesta fase, a criança não consiga estru-
turar o ego, ou formar o superego, ela poderá ter 
a chamada cisão do ego na vida adulta, que tanto 
nas psicoses quanto nas perversões (desvios de 
caráter) ocorrem. Ou seja, esta fase é que criará 
na pessoa uma estrutura capaz de suportar as 
frustrações, capaz de lidar com limites da vida, 
capaz de viverem sociedade sem lesar o próximo 

para atender aos próprios interesses, capaz de li-
dar com certas tragédias sem surtar (psicotizar - 
enlouquecer), ou incapaz para tudo isso. Nestes 
casos de psicoses e psicopatias (perversões) está 
também a tendência genético-hereditárias das 
doenças psíquicas, que não se pode negar que 
existem, porém, não é determinante. 

' 	

pessoa se torna homossexual, o que já foi explica- 
do mais detalhadamente no outro artigo. 

Esta fase não é somente importante devido 
à identificação sexual, mas há algo aqui 
de extrema importância que é a chamada 
"interdição". 

O nome do artigo é A Homossexualidade e a família. Também é bom ressaltar que esta é a teoria psicanalítica 
confirmada nas psicoterapias feitas com pessoas homossexuais. 
O que é lamentável dizer aqui é que, muitas vezes. é (lesse amor que se aproveita um pai ou um padrasto ou um 
parente qualquer, para cometer atos de pedofilia. A criança, pelo medo de perder o amor da mãe ou da própria 
pessoa que abusa, fica em silêncio e permite o abuso. 
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De onde vem a loucura? 

Em casos de estnituras psíquicas malformadas mais 
a tendência genética, tem-se o perigo de a pessoa 
psicotizar em certa altura da vida. Um surto psicóti-

co pode ocorrer em pessoa de estrutura psíquica mal 

ormada e com tendência, devido a alguns fatores, 
entre eles, podemos citar: uso de drogas, psicotró-

picos, algumas experiências "religiosas" e fantasias 

espirituais, e tragédias no decorrer da história do in-

divíduo. Só se pode saber que estrutura uma pessoa 
tem depois de ver a vida dela e como ela lidou com 

dificuldades. Ninguém sabe de antemão quem pode 
e quem não pode surtar. Algumas pessoas dão al-

guns sinais, mas mesmo estas podem nunca surtar 
totalmente. 

Um surto psicótico pode ocorrer em pessoa de 
estrutura psíquica malformada e com tendência, 
devido a alguns fatores, entre eles podemos 
citar: uso de drogas, psicotrópicos, algumas 
experiências "religiosas" e fantasias espirituais, e 
tragédias no decorrer da história do indivíduo. 

As famílias podem esconder atrás de uma 
imagem de perfeição uma realidade extrema-
mente psicotizante, a hipocrisia pode ser uma de-

las. A criança tem percepção profunda dos fatos, 
nada melhor para confundir o psiquismo de uma 
criança do que contradições entre a percepçao 

dela e a realidade, ou seja, a hipocrisia e a men-
tira são fatores de grande influência e as pessoas 

que surtam são as mais sensíveis. 

Famílias onde tudo é muito claro, dialoga-
do, verdadeiro e possuem profundo afeto, onde 

os pais se respeitam e se amam de forma a provi-

denciar a igualdade dos sexos, sem sobrepor um 

ao outro, sem dominações e relações descuidadas 

de poder, podem até ter suas imperfeições, mas 
dificilmente geram estruturas psíquicas muito 

deficientes. E famílias que aparentemente são 

perfeitas não impedem de terem filhos com pro-
blemas, pois as aparências não são capazes de 

mostrar absurdos que ocorrem na sua intimida-
de mais reservada, militas vezes com profundas 

violências verbais, físicas, psicológicas. Mas 

apesar de toda esta imensidão de característi-

cas que citamos nas famílias, a questão afetiva 

é a mais importante. O grau e a profundidade 
do afeto e do vinculo pela e com a criança é que 
vai pesar mais na formação psíquica dela. 

O pecado originai 

Por isso, o pecado é reproduzido de geração em 

geração, e suas consequências também. Por isso o 
pecado é coletivo e suas consequências também. 

Nada pertence somente a um indivíduo, mas tudo 
está colocando em jogo toda unia teia de relações 
sociais, e todos sofrem as consequências dos males 
de um. 
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ANNA ANuA TARASIEWICZ 

Enfrentar o ninho vazio 
os, pais, gastamos o tempo ensinando 
nossos filhos a se tornarem indepen-

dentes e produtivos. No entanto, quan-

do os vemos prontos para viverem suas 
próprias vidas, temos sentimentos conflitantes a 

esse respeito. O que sentimos quando os filhos 
deixam a nossa casa? Solidão, sensação de casa 

vazia, perda da função materna e paterna... Acha-
mos que nossa vida útil terminou, diminui a au-
toestima, a tristeza toma conta e nem queremos 

ver os amigos ou trabalhar, as crises de choro se 
tornam constantes, a depressão se instala. 

Mulheres que tiveram na maternidade 
a única fonte de satisfação, que colocaram toda 
a sua realização pessoal e seu desenvolvimento 
individual no papel de mãe, agora sentem uma 
perda de identidade. Parece que sua função foi 
esgotada. A sensação de "casa vazia", de solidâo 
e perda, principalmente quando acompanhada 
de depressão, caracteriza um fenômeno chamado 

"síndrome do Ninho Vazio". 
É urna fase pela qual homens e mulheres 

passam e que geralmente coincide com a meno-

pausa nas mulheres e a aposentadoria dos ho-
mens, e isso pode exacerbar a depressão. O que 
fazer com essa sensação de desânimo, perda, tris-
teza, inutilidade e inadequação? Evidentemente, 
buscar novas razões para viver! 

Preencher o vazio - Promover mudanças é a 
chave para preencher o vazio. A saída dos filhos 
libera recursos financeiros e propicia tempo livre 

que podem ser usados para voltar a estudar, reali-
zar aquele sonho antigo; buscar novos interesses; 
desenvolver hobbies, corno leitura, música, curso 
de cerâmica; fazer novos amigos; envolver-se com 
grupos de sua Igreja ou comunidade; ajudar com 
trabalho voluntário em asilo, creche ou hospital. 

Nessas horas é bom conversar com outras 
mães, cujos filhos também já saíram de casa, para 
poder se espelhar. Se for mãe ou pai solteiros,  

talvez seja uma boa hora para encontrar um par-

ceiro. Ou, no caso do casal, usufruir da compa-
nhia do parceiro de uma vida inteira, voltando a 

se conhecer na idade madura. O casal pode final-

mente se dedicar mais um ao outro, desfrutar de 
viagens, encontrar amigos ou sair sozinho, como 
quando namorava. 

Claro que nem tudo são rosas nesse reen-
contro. É preciso se adaptar a uma nova realida-

de, quando estão apenas os dois, envelhecendo 
juntos. Algumas vezes, os esposos se afastam e 

esse reencontro face a face pode ser penoso, po-
dendo expor aspectos ocultos, divergências e gos-
tos por coisas muito diferentes. Como fica este 
casamento? 

Desde que ambos queiram, é possível re-
construir um casamento ou relacionamento an-
tigo, olhando honestamente para os motivos do 
afastamento e das divergências. Entretanto, se 
isso falhar, serão necessárias ainda mais mudan-

ças, podendo haver necessidade de ajuda através 
de uma terapia de casal, em busca de si mesmo, 
de novos objetivos e novas conquistas. 

Todavia nem todos os pais vivem drarnati-
camente a saída de seus filhos do lar. Muitos ca-
sais, e principalmente mães, planejam suas vidas 
para quando seus filhos partirem de casa, prepa-

rando-se para enfrentar esse novo momento, seja 
porque ambos os pais ainda trabalham ou porque 
construíram alternativas para esta fase, mantive-
ram o seu círculo de amigos e alimentaram sua 
relação amorosa. Enfim, aprenderam a conciliar 

o papel conjugal com o papel parental para que 

este não substituísse o primeiro. Para tais casais, 
a autonomia dos filhos não é uma ameaça. Pelo 
contrário, a sua saída de casa favorece o apareci-
mento de novos projetos a dois. 

Anna Aflita Tarasiewicz é terapeuta de casal e família, 
consultora de escolas e empresas. 

Publicada em Família Cristã. Transcrição autorizada. 
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MIGUEL ROSA DOS SANTOS & 
MARINAIDE TOCO SOUSA SANTOS 

s 
Famí'lia 

desafio pe rs ste 

Miguel Rosa dos Santos e 
Marinaide Tinoco de Sousa 

Santos (Casal RN - Acre, 
Goiás e Rondônia) 

ão bastasse os inúmeros de-

safios que a Família tem en- 

/ frentado quanto aos vários proble-
/ / 

m  as que a afligem no seu cotidiano, 
como por exemplo, a desarmonia conju-

gal, a falta de diálogo, o alto índice de de-
semprego, a violência em geral, dificulda-

des de aplicação de limites, o materialismo onde 

mais vale o ter do que o ser, o consumismo fazen-
do com que tudo se torne descartável, a falta de 
Deus nos lares, urna competição desenfreada não 
permitindo a solidai'iedade acontecer na prática, 

uso e tráfico de drogas bastante exagerado em 
todas as camadas da sociedade, etc., surge nes-
se contexto, mais uma péssima notícia que, com 

certeza, é mais um grande desafio que a família 
tem que administrar e solucionar. 

No mês de abril desse ano, foi divulgada 
uma notícia no jornal O Popa/ar, um dos veículos 
de comunicação do estado de Goiás, sobre urna 
apreensão de droga feita pelos agentes da Dele-

gacia Estadual de Repressão a Narcóticos - DE-

NARC, na capital goiana. 
Até aí, infelizmente, mais uma notícia que 

já está se transformando em rotina. Mas, essa 
notícia tem ainda um caráter mais devastador do 
que possamos imaginar. Afinal de contas, não foi 
mais uma simples apreensão de cocaína, crack, 
etc., mas sim, de uma nova modalidade de droga, 
chamada de Oxi ou Oxidado. Nova, até então, 
para quem reside no estado de Goiás. Pois, pelo  

que se sabe, ela foi descoberta entre os anos de 
2003 e 2004, sendo usada ior pessoas nas cida-
des do estado do Acre que fazem fronteiras com 
a Bolívia, possuindo um efeito mais letal do que 

crack. 

Diante disso, uma de nossas grandes pie-
ocupações como pais e agentes educadores, diz 

respeito à disseminação do uso e tráfico do Oxi. 
Sabemos que essa preocupação se justifica, 

uma vez que a Escola de Pais do Brasil tem atuado 
principalmente, na prevenção ao longo desses anos 
de sua existência. Prova disso, que além de várias 
outras atividades desenvolvidas visando a atingir 

esse objetivo, a Seccional de Goiânia realizou no 
mês de abril do ano de 2005 um Seminário exclu-
sivo para tratar do assunto, com o terna "Drogas: 
como agir?". Onde foram realizadas palestras 
com debates e a edição de uma revista específica, 

visando a formar, informar e principalmente, cons-
cientizar os participantes das responsabilidades de 
todos nós frente a esse imenso problema que a fa-
mília sempre enfrentou. 

Nossa preocupação com essa possibilida-
de real de disseminação do uso e tráfico do Oxi 
para um contingente maior de pessoas, é porque 
ele é mais barato, comparado ao crack, uma das 
drogas mais vendidas e usadas atualmente. En-
quanto uma pedra de crack custa R$ 10,00, a pe-
dra de Oxi custa em média R$ 5,00 nas cidades 
das regiões Norte e Sudeste, onde o processo de 
sua disseminação já está em andamento. 
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Por que o preço do Oxi é mais barato do 
que o crack? Uma das explicações está na sua 
composição química. Ambos são derivados da 

cocaína. O crack é uma mistura de cloridrato de 
cocaína com bicarbonato de sódio e amoníaco. Já 

o Oxi é obtido através da mistura do cloridrato 
de cocaína com querosene e cal virgem. Daí, o seu 

alto poder letal. 
Como o crack e o Oxi atuam no organismo 

dos seus usuários? O crack ataca o estômago, en-
quanto o Oxi age diretamente no figado de suas 

vítimas. As duas drogas provocam perturbações 
no sistema nervoso central, geralmente causando 

um estado de paranoia na maioria de seus usu-
ários. Outras consequências são o rápido ema-

grecimento, dores de cabeça, náuseas, vômitos e 
diarreia. A cor da pele dos usuários de Oxi fica 
esverdeada, devido aos problemas hepáticos. 

Ambos são vendidos em forma de pedra. 
Ao serem fumadas através de cachimbos, provo-
cam um efeito alucinógeno, que dura em média 
cerca de quinze minutos, mesmo tempo de con-
sumo da pedra. O chamado efeito rebote, que 
acontece após alguns minutos de consumo, é 

maior no Oxi do que em outras drogas. Seu usu-
ário fica "enlouquecido", com vontade de fumar 
mais droga. Aí reside o maior perigo pois, nesse 
momento, ele é capaz de tomar qualquer atitude 

para obtê-la. Dessas atitudes, muitas vezes in-
controláveis, é que ficamos sujeitos aos altos ín-
dices de violências e criminalidades. 

Por último, o cheiro é uma das formas de 
sabermos diferenciar as drogas. Nesse sentido, o 
odor de combustível do Oxi pode ser percebido 
de longe. 

Diante desse contexto, pode-se constatar 
que a existência dessa gama variada de drogas 
disponíveis, o intenso consumo e tráfico das mes-
mas, continua sendo atualmente um dos maiores 
desafios que a família tem que saber enfrentar. 
Para isso, ainda é importantíssima a informação, 
a formação e a conscientização das famílias. Não 
deixar que as drogas venham contribuir para o 
desmoronamento da estrutura familiar, tem que 
ser uma prioridade de todos nós. 

Para que possamos ser verdadeiros cida-
dãos e ajudar na formação de outras pessoas, a fa-
mília tem que ser bem-estruturada e equilibrada. 

O palestrante e escritor Robert Wong, na sua obra 

O sucesso está no equilíbrio, afirma que o mun-
do moderno está em desequilíbrio. Isso acontece 

nos relacionamentos inter-pessoais, nos desastres 
ecológicos e fenômenos naturais, no aumento das 
doenças e epidemias, nas mentiras deslavadas das 
mesmas pessoas que deveriam ser nossos modelos 

de probidade, na escalada de crimes e violência ur-
bana, dentre outros. E podemos afirmar, também, 

na disseminação do uso e tráfico de drogas. Mas, 
como obtermos o equilíbrio? 

Para ele, tudo que é demais (ou de menos) 

leva ao exagero e ao desequilíbrio. Assim, deve-
mos ser conscientes para viver a vida em pleni-

tude. Quando nos incluímos conscientemente no 
mundo, ampliamos o autoconhecimento. Dian-
te de um desafio, tornamos parte consciente da 
busca da solução. Percebemos uma nova opor-
tunidade, em vez de deixar a situação virar um 
problema. 

Nesse aspecto, confirma-se que a família 
tem que agir com muita sabedoria. Robert Wong 
acredita que a sabedoria é fruto do conhecimento 

e da experiência. O conhecimento é obtido através 
da informação, seletivamente internalizada pelas 
pessoas. Já a experiência, advém de um evento 

transformado em uma lição de vida. Ela não é o 
que acontece a uma pessoa, mas sim o que ela faz 
com o que lhe acontece. O conhecimento é a te-
oria, enquanto a experiência é a prática. Assim, 

agir com sabedoria, é o mesmo que nos colocar-
mos de corpo inteiro, intenções e ações - teoria 
e prática, no fluxo do mundo em que vivemos. 

Devemos combinar a plenitude da intuição, com 
imaginação e criatividade, visando a construir 

um novo mundo a partir da nossa realidade, as-
sumindo a tão sonhada plenitude humana. 

Acreditar e ter esperança na máxima cris-
tã, "Eu vim para que todos tenham vida, e vida 
em abundância", é fundamental para assumir-
mos o desafio de sempre combater essa cultura 
de morte que as drogas trazem para a família. 
Não podemos deixar que os nossos sonhos de 
ter uma sociedade justa, equilibrada e feliz não 
se concretizem. Portanto, como já dizia o poeta/ 
cantor, tenham fé em Deus e tenham fé na vida, 
pois nem tudo está perdido. Tente outra vez. O 
que importa é sermos felizes!!! 



SOLANGE DANTAS FERRARI 

Depressao, ela 
também ocorre com 
adolescentes! 

Soarge Dantas Ferrari 
Psicáloga 

www.cliriicaexito.com  

isé

epressáo é doença causada por alte-

ações químicas no cérebro, com cri-
s de choro constantes, irritabilidade, 

insônia e dificuldade de concentração, 
que podem durar por muito tempo. 

Quase todas as pessoas, sejam elas jo-
vens ou idosas, experimentam sentimentos 
temporários de tristeza ou melancolia em al-

gum momento de suas vidas. Esses sentimen-
tos tendem a desaparecer sem tratamento. Por 
outro lado, uma pessoa que sofre de depressão 

raramente irá conseguir superar o problema 
espontaneamente. 

Embora seja um problema pouco conheci-
do entre os jovens, pode facilmente atingi-los. Os 
adolescentes estão, frequentemente, enfrentando 
várias situações novas e pressões sociais quan-

do se aproximam da idade adulta, e para alguns, 
esse período de transição costuma ser turbulen-
to, com variações de humor e crises emocionais. 
Embora muitos pensem que essas mudanças de 
comportamento são uma fase normal da idade, 
há evidências de que períodos depressivos não fa-
zem parte, necessariamente, do processo normal 

de amadurecimento. Na verdade, para alguns 
adolescentes, sintomas como descontentamento, 
confusão, solidão, incompreensão e atitudes de 
rebeldia podem indicar depressão. 

Independente da idade, a depressão é um 
distúrbio que deve ser encarado seriamente. Ela 
pode interferir de maneira significativa na vida 
diária, nas relações sociais e no bem-estar geral. 
Nos casos mais graves, a depressão pode levar ao 
suicídio. 

A depressão faz parte do repertório huma-
no, mas esta desvalorização da vida, a banaliza-
ção da violência, do uso de armas e das drogas, 
oferecem recursos para que o jovem tente se ma-
tar ao encontrar as dificuldades. 

Aqueles que já sofreram um episódio de 
depressão poderão ter, em média, cinco episódios 
depressivos ao longo de suas vidas, embora essa 

probabilidade varie muito de pessoa para pessoa. 
Muitos apresentam a primeira crise durante a 
adolescência, embora nem sempre seja reconhe-

cida. Segundo pesquisas, a depressão tende a se 
manifestar pela primeira vez em pessoas entre 15 

e 19 anos de idade, sendo que, nas últimas dé-
cadas, observou-se um aumento muito grande 
do número de casos de depressão com início na 
adolescência. 

Não se sabe exatamente os motivos que 
levam os jovens a se sentirem profundamente 
tristes e deprimidos, porém, sabe-se que o mundo 

em que vivemos está se tornando cada vez mais 
complexo, e muitos adolescentes sentem-se 
despreparados para lidar com as novas situações 
e os problemas decorrentes desta realidade. 

Uma tristeza não resolvida, seja pela mor-
te de um ente querido, perda de um amigo, ou 
rompimento de uma relação amorosa, além de 
problemas emocionais e familiares, também con-

tribuem para o aparecimento do quadro depres-
sivo. 

Assim como ocorre com outras doen-
ças, algumas pessoas apresentam predisposição 
maior que outras para desenvolver problemas 
de saúde. A depressão tem várias causas e quase 



sempre resulta de uma combinação de fato-

res. No entanto, muitos jovens passam por 
acontecimentos desagradáveis sem desen-

volver depressão. 

Reconhecendo os sinais da depressão 

Os sinais de depressão em adolescentes ge-
ralmente são semelhantes aos dos adultos, 
embora alguns ocorram com maior frequên-

cia em pessoas mais jovens. A seguir, alguns 
sinais que, combinados, são indicativos de 

depressão: 

Em casos de quadros depressivos 
graves, sentimentos de inutilidade e deses- 

perança podem ocorrer. Os sinais de depres-

são citados anteriormente costumam ser ig-

norados em pessoas jovens, sendo somente 
notados quando o uso de drogas e bebidas 

alcoólicas está associado à doença, contri-
buindo para seu agravamento. Neste caso, 
a depressão é acompanhada de comporta-

mento antissocial, distúrbios de conduta e 
comportamentos hostis e agressivos. 

A maioria do jovens com diagnóstico 

de depressão é reconhecida como portadora 
de distúrbio "maníaco-depressivo", ou bipo-

lar, ou seja, apresenta grandes flutuações de 
humor, parecendo triste em um determina-
do período do dia (depressão) e alegre e ani-

mada (mania) no dia seguinte. 
A depressão também pode ser "mas-

carada" por problemas físicos ou outras 
queixas, incluindo alterações de apetite ou 
distúrbios de alimentação (anorexia e/ou 

bulimia nervosa), cansaço extremo, sono 
embora tenha dormido por várias horas, do-

res de cabeça e distúrbios gastrointestinais. 
Se você suspeitar que um adolescente 

está sofrendo de depressão, saiba que pode-
rá ajudá-lo. Os adolescentes podem ter difi-
culdade em falar sobre seus sentimentos, ou 
podem achar que os adultos não o entende-

rão. O papel de pais, professores e familiares 
é imprescindível nesses momentos, sendo 
necessária uma boa dose de paciência, cari-
nho e compreensão. Em casos mais graves, 

em que uma conversa franca não resolve, é 
indispensável a ajuda de um profissional ex-
periente para aconselhamento, além de ou-
tros procedimentos, se necessário. 

Tristeza, melancolia, preocupação. 

Inquietação ou irrftabilidade. 

Falta de entusiasmo, energia ou motivação 
para atividades prazerosas. 

Afastamento ou isolamento de atividades 
sociais. 

S. Sensação de fadiga ou sono excessivo. 

Baixa autoestima e pensamentos negativos 
com relação ao presente e ao futuro. 

Ansiedade, fobias ou medos. 

Confusão ou dificuldade em tomar decisões 

Baixo rendimento escolar. 

Problemas alimentares ou insônia. 

Perfeccionismo. 
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ciúme é uma emoção inevi-
tável e necessária para o de-

senvolvimento psíquico do ser 
humano. 

É difícil de suportar, pois 
fessoa sente-se excluída, e é sem-

pre muito doloroso. É doloroso invejar 
outro, sempre inimitável. 

Na verdade, o ciúme mostra que existe algo 
de errado comigo, porque uma pessoa segura de 

si, com a autoestima em ordem, não tem porque 

sentir ciúmes a ponto de sofrer. 
Sabemos de muitas crianças que recebem 

desagradável título de "ciumentas da família" e 
acabam carregando esse fardo por muito tempo 

na vida sem que tenham a possibilidade de enten-
der o real significado dessa emoção. 

Os adultos acabam piorando as coisas, 

quando reforçam um comportamento negativo. 

(criam rótulos que, às vezes, levarão para o resto 
da vida). 

Muito comum também é uma criança 
ofender outra criança de quem sente ciúmes. 
Faz isso porque está sofrendo e quer que a outra 
criança, que lhe parece mais feliz, ou mais amada 
do que ela, sofra também. Ao mesmo tempo 
gostaria de ser sua amiga. Ambivalência típica 
entre irmãos (detesta por que acha que está 
tomando o lugar dele, mas ama e gostaria de ficar 
bem com o irmão). 

O adulto, no entanto, deveria ter muito 
mais recursos para suportar essas angústias 

do que a criança e ajudá-la a aproveitar essa 
oportunidade para aprender com a experiência, 
para desenvolver o relacionamento entre todos na 
família, conversando, explicando. Infelizmente, 
não é bem assim que acontece. 

Os pais costumam fazer dos ciúmes entre 

os filhos um drama. Esquecem que as crianças 
aprendem muito mais com aquilo que veem, do 

que com o que ouvem. 

Não adianta falar uma coisa e mostrar ou-
tra. A criança percebe que consegue infernizar a 

vida dos pais, com as cenas de ciúmes, com choro 
exagerado, algumas chegam a adoecer, para con-

seguir o que desejam. Sentem-se eternamente in-
justiçadas. 

Cabe, portanto, ao adulto ter o domínio 

e controle da situação, nunca falando aquilo que 
não vai cumprir, sem perder a razão, com berros 
ou agressões. 

A "ciumenta" é uma criança muito 
dependente, que sofre por causa disso. A verdade 

é que quando uma criança quer chamar a atenção 
de toda a família, armando a maior confusão até 
se fazer notar, acaba conseguindo. 

"Fazem comigo aquilo que eu permito", ou 
seja, se o adulto aceitar a provocação, a criança 

deita e rola e os adultos passam a maior vergo-
nha, seja na rua, na casa dos outros, etc. 

Provoca o ciúme do irmão ou se queixa de 
ser provocada, monopoliza e incomoda os adultos 
que estão ao redor, exatamente para mostrar o 
quanto se sente a pior das mortais. 

Ao invés de a mãe dramatizar ou reforçar 
comportamento, parecendo que é uma tragé-

dia a situação, ou ainda pior, querendo "com-
prar" a criança, com promessas, tipo: "Se você 
parar de fazer isso, mamãe vai comprar tal coi-
sa que você quer", ela deveria colocar palavras 

Os pais costumam fazer dos 
ciúmes entre os filhos um 
drama. Esquecem que as 
crianças aprendem muito mais 
com aquilo que veem, do que 
com o que ouvem. 



nesse sentimento e, consequentemente, A Escola de Pais do Brasil 
humanizar a relação, falando: "Ele é me- 

nor, você tem que ajudar a cuidar..... etc. 

A raiva nunca resolve nada. Por significar P R E C 1 S A tanto, sofrer o ciúme deveria despertar a 1 

compaixão e o amor por parte da mãe. 

A criança se aborrece quando não faz pessoas que tenham os pés na terra e a cabeça 

nada de interessante. Quando uma criança nas estrelas. Capazes de sonhar, sem medo dos 

passa seu tempo disputando um "lugar ao seus sonhos. Tâo idealistas que transformem seus 

sol" dentro da família, ela já não desfruta da sonhos em metas. Tão práticas que sejam capazes de tornar 

alegria de conviver, pois está mais preocu- suas metas em realidade. 

pada em ganhar a competição. 
pessoas que criem em torno de si um ambiente Cabe sempre ao adulto, que pensa, 

rdê sente e fala, manter o equilíbrio, a calma e entusiasmo, de liberdade, de responsabilidade, 

agir. Ser firme e mostrar o que têm que mos- de determinação, de respeito e de amizade. 

trar, sem ceder a chantagens, ou más cria- pessoas que não se empolguem com o seu pró- 
ções. Existem algumas mães que tem chili- prio brilho, mas com o brilho do resultado alcança- 
ques, descontroles, são aquelas que estão do em conjunto. 
sempre ameaçando: "Você vai ver quando 

seu pai chegar....., e a criança percebe, então pessoas ávidas por aprender e que se orgulhem 

aí sempre que quer irritar, provoca, e absorver o novo. 

Muitas mães nos perguntam: 

Irm 

"o que fazer para não despertar ciúmes na pessoas com coragem para abrir caminhos, en- 

criança quando nasce um irmãozinho?". entar desafios, criar soluções, correr riscos, sem 

Os adultos precisam ter bom senso, e edo de errar. 

agir com naturalidade. O pequeno que che- 
pessoas que construam suas equipes e se inte- 

gou, tem que se adaptar a rotina da casa, 
rrem nelas. Que não tomem para si o poder, mas 

para não criar problemas, uma vez que ele 
saibam compartilhá-lo. 

chegou depois. 
Evitar e pedir aos parentes próximos, pessoas racionais, tão racionais que compreen- 

que evitem ficar elogiando o novo, esque- dam que sua realização pessoal está atrelada à ra- 
cendo-se do maior. zão de suas emoções. É na emoção que encontra- 

Agir com amor, naturalidade, porém mos a razão de viver. 
sem reforçar atitudes erradas, ao contrário, 
elogiando a participação do maior etc. gente que saiba administrar coisas e liderar pes- rs O adulto deve ter sempre o controle oa 

5 

da situação. Saber ser firme na hora certa, 
e muito amoroso sempre, porém, colocando A Escola de Pais do Brasil precisa repensar um novo 

limites e fazendo a criança entender que o ser. Afinal, tudo se inicia em nós. 

comportamento inadequado não vai 	€- A Escola de Pais do Brasil precisa estar unida, fortale- 

nar com os pais. cida para promover o crescimento de seus associados e do 

O importante é dialogar na linguagem movimento. 

da criança, sem gritar ou perder a paciência, A Escola de Pais do Brasil precisa, urgentemente, de 

mas também sem paparicar, porque afinal: todos nós. 

EDUCAR filho requer explicação. 

Solange Damas Ferrari, Psicóloga 	 Luiza N(vea Giosa dos Santos e Doarte Santos Pereira 
www.clinicaexito.com 	 Casal RN do Estado de So Paulo 
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ARTIGO CIENTÍFICO - GERALDO A. FIAMENGHI iR. & ALCIONE A. MESSA 

O impacto 
da deficiencia   
nos irmãos: 
hist ôr rias de vida 
Resumo: Quando uma criança nasce com deficiência, a expectativa da família necessita ser revista, pois se 
trata de uma situação inesperada, exigindo o ajuste às mudanças de planos. Devido ao significado do rela-
cionamento fraterno, mudanças na saúde e no funcionamento de um irmão irão afetar os outros. As relações 
com um irmão deficiente dependerão das características da deficiência, além do significado compartilhado 
na família. O objetivo desta pesquisa foi analisar as repercussões da deficiência para os irmãos, investigando 
os sentimentos e reações que permeiam as vivências desses indivíduos. Realizou-se um grupo de discussão. 
Os resultados apontaram que cada indivíduo dá significado a vivência com um irmão deficiente segundo seus 
recursos e história de vida. Os irmãos apresentaram sentimentos negativos como raiva, vergonha e culpa e 
também ganhos como maturidade, independência e altruísmo. Pode-se concluir que o impacto da deficiên-
cia nos irmãos compreende vivências negativas e positivas e que, portanto, deve ser considerado segundo 
uma rede de influências e peculiaridades intrínsecas das relações familiares. Evidencia-se a necessidade de 
que esses irmãos sejam assistidos de forma adequada, visando à ampliação dos recursos disponíveis. 

Palavras-chave: Família, Deficiência, Irmãos 

relação fraterna é o relaciona-

mento que se estabelece entre 

mãos. Quando a relação envol-

um irmão com deficiência, toda 

elação pode ficar vulnerável aos 

sentimentos que surgem do contato 

com a deficiência. O impacto da defici-

ência nos irmãos parece ecoar na esfera de sen-

timentos, emoções e comportamentos que serão 

investigados ao longo desta pesquisa. O impacto 

é sofrido também pelos pais e pelo resto da famí-

lia, de acordo com as características da própria 

deficiência e das relações. 

A família pode ser definida como uma uni-

dade social significativa inserida na sociedade 

mais ampla, tendo influência na determinação do 

comportamento humano e formação da persona- 

lidade dos seus membros. Os relacionamentos 

estabelecidos entre os familiares influenciam uns 

aos outros e toda mudança ocorrida nesse senti-

do irá exercer influência em cada membro indivi-

dualmente, ou no sistema como um todo. 

O sistema familiar se configura e se dife-

rencia por subsistemas, que são protegidos e di-

ferenciados pelas fronteiras, funcionando com 

um conjunto de regras. Os irmãos constituem o 

subsistema fraternal que funciona como um pri-

meiro laboratório social, no qual experimentam 

as relações e testam atitudes variadas: cooperam, 

apoiam, negociam, isolam, trapaceiam e compe-

tem. Assumem diferentes posições que podem 

persistir no curso de suas vidas, no contexto extra-

familiar. Irmãos podem ser companheiros, for-

necer ajuda e apoio emocional, adquirindo, nessa 
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interação, habilidades sociais e cogniti-
vas importantes para o desenvolvimento 

social. Os irmãos mais velhos servem de 
modelo, compensando, muitas vezes, a 

ausência e distância dos pais3. 

O nascimento de um irmão é sig- 
nificativo para o primeiro filho, porém, 

as reações das crianças a esse evento são 

variadas. A relação do primeiro filho com 
os pais se modifica, bem como o lugar 
que ocupa na configuração familiar '. 

Algumas características são pecu- 
liares ao relacionamento de irmãos e tais 
características diferem a relação fraterna 
da relação desses individuos com seus 

pais e com seus iguais. O relacionamen-
to dos irmãos é acometido desde cedo 

por sentimentos de ambivalência com 
episódios de relação positiva e negativa, 
enquanto no relacionamento de pais e fi-

lhos, a ambivalência não ocorre tão pre-
cocemente. A interação dos irmãos não 
possui uma função direta de zelo pela 
sobrevivência, sendo esta função mais 
determinada entre pais e filhos. Os pais 
estabelecem uma relação com os filhos 
na metade do primeiro ano; entre os ir-
mãos, é mais difícil precisar o momento 
em que isto se dá. Por outro lado, a in-
teração dos irmãos sofre influências e é 
sensível à qualidade do relacionamento 
dos pais. 

Em relação à interação com os 

iguais, as pessoas com quem o indi-
víduo se relaciona são escolhidas por 
ele, se assemelham na idade e a relação 
pode ser interrompida por mudança de 
residência ou escola. Ao contrário dos 
irmãos, cuja convivência é imposta, as 
diferenças de idade podem variar e o re-
lacionamento pressupõe um caráter de 
continuidade. 

A relação fraterna é uma das re-
lações mais duradouras na vida de um 
indivíduo. É um relacionamento que 
tem fases, com um ciclo de vida pró-
prio, que muda e se desenvolve à medi-
da que os irmãos crescem6. As atitudes  

dos pais em relação a seus filhos con-
tribuem para a diferença entre eles e 

explicam os efeitos não compartilhados 
do desenvolvimento, em que crianças 
que convivem na mesma família e são 

criadas pelos mesmos pais possuem ca-
racterísticas diferenciadas. 

Embora importante e significati-

va, a posição fraterna não é a única de-
terminante da constituição psicológica 

de um indivíduo. A posição na ordem 
de nascimento de um irmão é, entre ou-
tras variáveis como sexo, idade e perdas 
significativas, uma das que provoca va-
riações na personalidade dos sujeitos. 

O lugar que cada um ocupa na família 
determina vivências Únicas e tais expe-
riências originam vias diferenciadas da 
construção de personalidade de cada 

um dos membros8. 

Devido ao significado que o rela-
cionamento fraterno adquire ao longo 
da vida, mudanças fundamentais na 
saúde e funcionamento de um irmão 
irão afetar os outros e essas mudanças 
correspondem sistematicamente às ca-
racterísticas da criança, da família, da 
doença ou deficiência. 

Sendo assim, devido à escassez 

de estudos na área, parece relevante a 
produção de material com o tema da 
relação de irmãos envolvendo um indi-
víduo com deficiência, no intuito de for-

necer dados que auxiliem profissionais e 
familiares. Este artigo visa a contribuir 
com informações sobre essas relações 
fraternas, obtidas a partir de discursos 
sobre experiências de vida. 

O nascimento de um filho com 
deficiência pode gerar uma crise no 
meio familiar e afetar todos os mem-
bros. Cada família supera uma crise de-
pendendo de seus recursos e da intensi-
dade do acontecimento. Trata-se de um 
momento em que coexistem a possibi-
lidade de crescimento, fortalecimento 
e maturidade e o risco de transtornos 
psíquicos 0. 

Fleitas realizou um estudo so-
bre as reações de crianças às doenças e 

deficiências de seus irmãos e verificou 

que os sentimentos apresentados se 
articulavam entre estresse e resiliên- 

cia: responsabilidade aumentada pelos 
cuidados com o irmão afetado e com 
a casa; solidão e ressentimento por se 

sentirem negligenciados por pais e mé-
dicos em função da atenção requerida 

pelo irmão afetado; medo de não mais 
terem a atenção dos pais, de contraí-

rem a doença ou de que o irmão morra; 
ciúmes por perceberem que os irmãos 
estão sendo favorecidos com maior 

atenção e presentes; culpa pela doença 
ou deficiência, por não serem afetados 
ou por terem desejado que algo de ruim 
acontecesse com o irmão; tristeza pela 
possibilidade de morte do irmão e de 
não compartilharem experiências do 
futuro; constrangimento em situações 
com outras crianças quando pergunta-
das sobre o estado, diferenças físicas e 
comportamentais do irmão; confusão 
pela falta de informação sobre as con-
dições do irmão por parte dos pais e 
profissionais; lições aprendidas, pois 
as crianças relataram se tornar mais 
pacientes, compreensivas e caridosas; 
independência e autonomia pelo au-
mento das responsabilidades adqui-

ridas; altruísmo demonstrado como 
preocupação predominante por outras 

pessoas e menos frequente consigo pró-
prias. A autora propôs intervenção aos 
pais e irmãos com enfoque em apoio 
psicossocial, aumento das informações, 
equilíbrio emocional e sensibilidade aos 

recursos dessas famílias. 
A convivência com um irmão de-

ficiente é uma experiência conflitivau, 

permeada de sentimentos positivos e 
negativos que, segundo Silva13,  deve ser 
acompanhada por um psicólogo, para 
fornecer informações, orientá-los e com-
preendê-los em sua relação com um indi-
víduo deficiente em cada etapa da vida. 
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Os estudos estão mais voltados 
a questões de vulnerabilidade dessa 
relação, ou seja, voltados para as reper-

cussões mais dolorosas. Porém, parece 

possível que os indivíduos vivenciem a 

relação com um irmão deficiente expe-
rimentando afetividade e compreensão. 
As relações fraternas entre irmãos sem 
deficiência e deficientes podem se dar 

com sucesso e esse deve ser o foco de 
pesquisas para o implemento de inter-
venções apropriadas 14.  

A convivência de crianças com 
seus irmãos deficientes pode ser per-

cebida pelos pais como resultando em 

aspectos positivos. Os pais relatam que 
seus filhos se tornaram mais tolerantes 

às diferenças e que o filho deficiente 
atua como um professor para os outros 
filhos e crianças, transmitindo valores 
e ensinando atitudes positivas. Os ir-

mãos podem se tornar mais empáticos 
e tolerantes a sentimentos de preocupa-

ção, tornando-se mais habilidosos em 

estabelecer relacionamentos'. 

Assim, o objetivo dessa pesquisa 
foi analisar as repercussões da deficiência 

para os irmãos de pessoas deficientes, 
investigando os sentimentos e reações 
que permeiam as vivências desses 
individuos, relacionando-os com dados 

da literatura, além de analisar a relação 
dos irmãos com os pais, amigos e escola. 

MÉTODO 

Participa ntes 

Os participantes foram cinco adultos, 

dois do sexo masculino e três do sexo 
feminino, cujos irmãos têm uma defici-
ência. Os participantes do sexo inascu-
uno eram irmãos. O critério de inclusão 

foi que o individuo possuísse um irmão 
com deficiência e que concordasse em 
participar do grupo. Não houve restri-
ção quanto à idade dos participantes e 
do irmão deficiente, nem quanto à or-
dem familiar. 

A pesquisa foi realizada em urna 
associação privada da cidade de São 

Paulo, que busca incluir jovens e adul-
tos com deficiência mental na socieda-

de, envolvendo famílias e profissionais, 

visando ao crescimento e realização 

pessoal de todos que participam. Os no-
mes dos participantes, dos irmãos e de 

pessoas citadas por eles foram modifi-
cados para preservar a identidade. 

Além dos cinco irmãos de deficien-
tes, estavam presentes no grupo a primei-
ra autora e duas assistentes sociais. 

Instrumentos 

As reuniões do grupo foram registra-
das com gravador e fumadora digitais. 

Foram utilizados ambos os instrumen-
tos para que os discursos pudessem ser 

identificados com os respectivos parti-
cipantes e identificação das vozes, em-

bora não tenha sido realizada análise 
das filmagens. 

Procedimento 

O contato inicial com a associação foi 
feito com a assistente social responsável 

pela coordenação das atividades, com 
quem foi marcado um encontro para a 
apresentação do projeto, explicitando 
os objetivos da pesquisa e, a seguir, fo-
ram contatados os participantes. 

Os participantes foram convida-

dos a participar de um grupo de discus-
são a respeito dos aspectos ligados às 
situações cotidianas, relacionadas aos 
irmãos com deficiência. 

A opção pela discussão em grupo 
foi feita para a observação da troca de 

experiências entre os participantes e o 
debate de conteúdos comuns, impres-
sões e sentimentos. Essa escolha foi 
facilitada pelo fato de que a associação 
já organiza grupos de irmãos de indi-

víduos com deficiência, com objetivos 
informativos, terapêuticos e vivenciais, 
sendo esse um dos serviços disponibili-
zados aos familiares. 

Para a pesquisa, foi realizada 

apenas uma reunião. Os discursos fo-

ram estimulados a partir de uma per-
gunta geradora: como é a vivência com 

um irmão com deficiência? A discussão 
foi conduzida de forma a atender os ob-
jetivos da pesquisa. Tal dinâmica pos-
sibilitou uma flexibilidade na coleta de 

informações com depoimentos espon-
tâneos. 

Tratamento e análise 

dos dados coletados 

Os discursos dos participantes do gru-

po foram transcritos integralmente. 

Alguns trechos dos depoimentos foram 
selecionados e organizados em catego-
rias para análise do conteúdo. Os dados 

foram justificados e contrastados com 
dados da literatura. 

A análise foi feita de acordo 
com as regras do método qualitativo, 

explicitando o conteúdo dos relatos e 
assinalando os sentimentos, reações 

e vivências referentes à relação desses 
irmãos. 

Resultados e discussão 

Os discursos foram analisados e, a par-
tir das temáticas abordadas e informa-
ções obtidas, foram elaboradas catego-

rias com os seguintes critérios: aspectos 
afetivos e comportamentais, relação 
com pais e profissionais, aspectos po-
sitivos, futuro, variáveis do impacto da 
deficiência. 

CATEGORIAS 

Aspectos afetivos 

e comportamentais 

Aumento de responsabilidades 

e funções de paternalidade 

Os participantes descrevem a relação 
com o irmão deficiente caracterizada 
por um padrão de paternalidade, como 
se fossem responsabilizados pelos cui-
dados desses irmãos e devessem educá- 
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los, ensinar valores e protegê-los. Isso 

foi descrito tanto como uma função 
imposta pelos pais como por iniciativa 

própria: 

Eu acho que quando você tem 
uma pessoa com deficiência, a gente 
lida, não sei, é meio que um interme- 
diário entre o papel de irmão e o papel 
de pai e mãe. Não fica simplesmente no 
papel de irmão, naquele companheiris- 
mo claro que existe, mas eu acho que 
existe um lado forte também de educar, 
de você querer pontuar, mostrar o que 
é certo, mostrar o que é errado com 
uma visão mais próxi ina (B). 

Aí eu me lembro que a gente ia 
ao clube, e minha mãe falava assim: 
"Olha, rodízio, cada meia hora, uma 
vaificar com a Lia" (A). 

Nos dois trechos acima, obser-
vou-se que os participantes sentem-se 

responsáveis pelo irmão com defici- 
ência, desempenham funções de edu-
cação e cuidado impostas pelos pais 

ou por si próprios. A dinâmica de cui- 
dados com o irmão deficiente já ha-
via sido abordada em outros estudos, 
como o aumento desproporcional de 

responsabilidades"'6"8  funções com o 
irmão"," e com a casa"18". 

Superproteção e dependência 

Os indivíduos avaliam seus irmãos defi-
cientes como vulneráveis e sensíveis às 
reações do meio, com poucos recursos 
de enfrentamento, levando a uma atitu-
de de superproteção: 

É uma sensação assim de cuidar, 
de proteger, de qualquer lugar que eu 
vá, eu tenho que estar olhando, tenho 
que estar atenta porque qualquer coisa 
pode acontecer, e eu não sei se ele é ca-
paz de se defender (Ç). 

Mas é claro que tem uma super-
proteção forte do nosso lado, e eu não 
tenho outro irmão, então eu não sei 
como comparar muito bem, mas quan-
do você tem um outro irmão normal,  

você deixa ele mais solto, não se preo-
cupa tanto com algumas coisas (M). 

Os irmãos de pessoas com defi-

ciência desenvolvem o sentimento de 
tolerância e preocupações humanitá-
rias', podendo desenvolver atitudes 

altruístas, preocupando-se mais com o 

bem-estar de outras pessoas". 
A dependência que os irmãos 

deficientes apresentam em alguns com-

portamentos pode ser mantida pela fa-

mília, em atitudes que não propiciam 

a iniciativa dessas pessoas, em tarefas 
como a de se servirem à mesa ou morar 

sozinhas: 
Se ela fosse mais dinâmica a 

ponto de ter capacidade de morar so-
zinha, também não acho que isso era 
vantagem não. Queria que ela ficasse 
com a gente (L). 

Minha mãe chega, ele senta na 
mesa pra jantar, já pega o prato dele 
e dá na mão da minha mãe. E minha 

mãe vai lá efaz o prato dele (B). 
E essa questão foi levantada pelos 

participantes, comparando-se a atitude 

desses individuos em presença dos pais e 
quando estão somente entre irmãos: 

Às vezes, estou só eu e ele em 
casa, e minha mãe não está, o compor-
tamento dele é completamente diferen-

te, lava a louça até! (B). 
Eu já viajei duas vezes com a 

Eliana, sem a minha mãe, fiquei uma 
semana fora e o comportamento dela 
é muito diferente, muito menos depen-
dente (L). 

A questão da dependência pode 
ser derivada da visão que os familiares 
possuem do individuo deficiente como 
uma eterna criança, uma pessoa que 
sempre precisará de ajuda para desem-
penhar suas tarefas, sem muitas vezes 
se considerar a possibilidade de que 
esse individuo desenvolva suas próprias 
habilidades. No grupo, esse aspecto fi-
cou evidente e foi salientado pela assis-
tente social: 

L: E a Eliana, diferentemente do 

que ela é hoje, uma criança fechada de 

muita dificuldade de socialização. 
A: Quantos anos ela tem? 
L: Vinte e sete, eu me confundo. 
A: É porque vocêfalou de criança, 

eu achei que ela estava com sete ainda. 

Preconc&to 
Alguns participantes do grupo relatam 

ter sofrido preconceito; porém, comen-

tam que hoje em dia isso acontece com 
menor frequência por conta da divul-

gação de informações sobre deficiência 

nos meios de comunicação. 
Hoje em dia, tá muito melhor, 

mas eu acho que tem ainda, assim 
como tem com negros, com qualquer 

outro tipo de preconceito (M). 

Em algumas situações, o medo 
do preconceito era mais intenso do que 

o que ocorria na realidade: 
Eu tinha medo de que as pesso-

as fossem ter um preconceito, acabava 
que não e eu percebo até hoje (C). 

Teve uma vez que o pessoal tava 
jogando futebol, as pessoas tinham que 
revezar porque a quadra era peque-
na, e nunca ele entrava. Daí ele subiu 

super chateado. Ele desceu com meu 
pai e todo mundo parou de jogar. E 

eu lembro que ele ficou assim, muito 
amargurado, ele sentiu mesmo. A gen-
te sente por ele, né, dá raiva. Dá vonta-
de de brigar com todo mundo (C). 

Os irmãos sentem medo da rea-
ção do meio frente ao irmão deficiente, a 
si mesmo e sua família, devido às limita-
ções e incapacidade desses indivíduos'0. 

Pessoas informadas podem apre-
sentar uma postura apropriada, pois 
são mais preparadas para os cuidados 
com o individuo deficiente e auxiliam 
na disseminação de uma ideia mais po-
sitiva e realista da deficiência. A prote-
ção excessiva dos irmãos parece estar 
também a serviço de evitar que atitudes 
de preconceito os afetem. 



1timers deculipa e vecqonh 

Os participantes do grupo relataram 

constrangimento em algum período 
de suas vidas em relação à deficiência, 

quando questionados por pessoas ou no 

contato social: 

Eu tinha vergonha de contar 
para as pessoas que eu tinha um irmão 
com uma deficiência porque eu não sa-
bia explicar, né (C). 

E aí depois na adolescência eu co-
mecei a sentir um pouco de vergonha, na 
fase de levar os amigos em casa. Eu já 
falava: "Olha, você vai em casa e minha 
irmã tem síndrome de Down" (M). 

Além disso, relataram buscar ex-
plicações para entender o desenvolvi-

mento desses irmãos, como se pudessem 

ter interferido de forma diferente ou rnu-
dado alguma característica da deficiência 

ou personalidade desses indivíduos: 

Com o passar do tempo, ficou 
mais difïcil  essa socialização dela do que 
quando era pequena. Eu percebo que 
em casa a gente está sempre se questio-
nando por que aconteceu isso. A gente 
sabe que é uma somatório de coisas, se a 
gente errou, será que a gente deveria ter 
feito alguma coisa que a gente não fez. 
Sempre fica um pouquinho disso na nos-
safamília, sempre (L). 

Os sentimentos de culpa e vergo-
nha que os irmãos de deficientes apresen-
tam podem se relacionar ao constrangi-

mento frente aos limites no desempenho 
e interação desses indivíduosm. 

RELAÇÃO COM PAIS 
E PROFISSIONAIS 

Diferença no relacionamento 
com os pais e ciúmes 
Os dados coletados no grupo indicam 
que os irmãos sentem essa diferença de 
relacionamento, porém, dão significado 
de formas diferentes, segundo sua rede 
de apoio, recursos, históricos pessoais e 
contextos familiares: 

Minha mãe tinha os horários 
com o Tiago, e isso nunca me incomo-
dou, eu nunca me senti rejeitada por 
isso, eu nunca tive ciúmes por causa 
dessa relação (B). 

A diferença no relacionamento 
entre os irmãos parece acontecer pela 
necessidade de tratamentos e cuidados 

que algumas deficiências impõem. Con-

sequentemente, os pais passam mais 
tempo com seus filhos deficientes do 

que com os outros filhos; porém, nem 
sempre porque preferem, mas porque a 
situação naturalmente exige. 

Quanto a essa interação, autores 
como Silva13  e Cate e Loots19  escreveram 
que existem diferenças no tratamento 

dos pais com os filhos com deficiência e 
que essas diferenças são notadas pelos 

irmãos. Essa diferença de tratamento 
pode ser compreendida pelos irmãos'; 

porém, apesar de aceitarem tal condi-

ção, sentem-se muitas vezes injustiça-
dos e incompreendidos13: 

Minha mãe trabalhou muito o 
Caio, com bola, então eu olhava minha 
mãe e via ela brincando com ele. E me 
virou as costas; por que ela tá me rejei-
tando? Hoje eu não sinto, não tem di-
. ferença nenhuma, mas quando eu era 
pequena, eu sentia. Eu sinto que tem 
urna diferença entre a educação que os 
meus pais me deram e a educação que 
meu irmão tem. É a mesma educação, 
mas eu percebo que aflexibilidade com 
ele é muito maior (C). 

Sentimentos de medo e ciúmes 
dos irmãos com deficiência são relata-
dos por perceberem que esses irmãos 
são mais favorecidos e recebem mais 
atenção dos pais. Relatam também sen-
timentos de solidão e ressentimento por 
não obterem informações sobre a doen-
ça ou deficiência e se sentirem negligen-
ciados por pais e profissionais". 

Em estudo sobre a relação frater-
na com um irmão deficiente, concluiu-
se que a maioria dos entrevistados não  

notou diferença no tratamento dos pais 
com os irmãos°. Os pais de deficien-

tes são sensíveis às dificuldades dessas 

crianças, evitam interações negativas, 
estipulando baixos limites de contro-

le. Os irmãos podem perceber o irmão 
deficiente recebendo maior atenção dos 

pais por ser menos submetido a atitu-
des de reprovação'. 

Necessidade de aumento 
de informações a respeito 
da deficiência 
A falta de informações sobre a defici-
ência fica evidente quando revela sen-

timentos culposos ou vergonha desses 
indivíduos em relação ao irmão defi-
ciente. Além disso, os depoimentos do 

grupo indicaram a deficiência sendo 
vista como um presente, como uma 

característica especial e que a família 

dessa pessoa com deficiência também é 
especial por tê-la em seu convívio: 

Teve uma época que eu sabia que 
ele tinha uma deficiência, não sabia o 
que era, mas eu sei que ele não era nor-
mal. [ ... J explicou que meu irmão era 
diferente, que tinha uma deficiência, 
que era uma pessoa especial (C). 

Eu não tive muito essa sensação 
de choque porque a informação veio pra 
mim de urna forma mais tranquila, veio 
como um presente, meu pai que veiofalar 
que ela era um presente, que ela era espe-
cial e a gente também era especial (J). 

Os filhos deficientes podem ser 
vistos como bênçãos ou como possuido-
res de inúmeros atributos positivos, e a 
família tende a enxergar com maior en-
tusiasmo as aquisições desses filhos, tais 
como andar, sentar e ir à esco1a'. Além 
disso, os discursos apontam pouco ou 
nenhum conhecimento sobre as caracte-
rísticas da deficiência, e culpa pelo desejo 
que o irmão não sobrevivesse: 

Epra mim naquela época, a infor-
mação era mais ou menos grosseira, de 
ouvir algumas pessoas dafamíliafalar: 



"Ah, morreu, mas também era retarda-
do,foi melhor assim". Eu fiquei com esse 
comentário, foi o primeiro flash que me 
veio na cabeça, quando eu soube que e/a 
tinha síndrome de Down. Nem sabia o 
que era, minha mãe dizia: "A Eliana 
tem síndrome de Down'Ç com doze anos 
ainda é um pouco criança, será que não 
é melhor então que ela não vingue? (L) 
[relatando sua reação no momento em 
que soube, aos doze anos, que sua irmã 
havia nascido com deficiência]. 

Alguns estudos mostram a ne-

cessidade dos irmãos de aumento de 
informações sobre as características 

da deficiência. Os irmãos necessitam 
de orientação, informações e acompa-

nhamento psicológico que os auxilie na 
relação com o irmão deficiente em dife-
rentes etapas da vida'. Os pais privam 

os irmãos de informações'0, pois presu-

mem que seus filhos não serão capazes 

de compreender o que se passa e as pe-
culiaridades da deficiência'. 

Os irmãos relatam sentimentos de 
solidão e ressentimento por não obterem 

tais informações, e o sentimento de culpa 
ocorre por não terem sido afetados pela 
deficiência ou por terem desejado que 
algo ruim acontecesse ao irmão. 

ASPECTOS POSlTIUO 

Maturidade, autonomia 
e altruísmo 
Alguns trechos evidenciam que a expe-
riência de ter um irmão com deficiência 
foi vivida pelos irmãos como algo que os 
transformou em pessoas mais maduras 
e sensíveis, cuja situação de cuidados, 
distribuição de horários e delegação de 
funções implicou que buscassem auto-
nomia e independência precocemente: 

Eu acho que você acaba amadu-
recendo mais rápido, enxerga as coi-
sas de uma maneira diferente, até pra 
gente estar lidando aí com o público, 
segregado, mais isolado da sociedade,  

você começa a enxergar outros públi-
cos que estão nessa situação também 
de uma forma diferente. Você começa 
a entender alguns pontos que, se não 
tivesse um irmão nessa situação, tal-
vez até enxergasse, mas demorasse um 
pouquinho mais (B). 

Os participantes alegam o aconte-
cimento da deficiência como um fator que 

ocasionou uma maior união da família: 
A união que ele falou é uma coisa 

muito importante. Eu sinto que com meu 
irmão vai ser uma eterna ligação, por-
que querendo ou não ele vai depender de 
mim e eu agora já dependo dele. Então, 
isso pra mim foi muito bom. Eu acho que 
eu me tornei uma pessoa mais sensível, 
pras situações e pras circunstâncias, pra 
lidar com as coisas. Eu tenho mais sensi-
bilidade com as coisas (C). 

Apesar de impactante, a ocorrên-

cia de uma deficiência na família gera 
diferentes sentimentos e reações que 
não devem ser generalizados. É impor-

tante compreender que cada família se 
organiza de acordo com seus recursos e 

todo o processo de adaptação depende-
rá das características da deficiência, da 
maneira que o diagnóstico foi passado e 
de como as possibilidades de desenvol-
vimento são entendidas e trabalhadas. 

Sendo assim, o impacto da de-
ficiência nos irmãos não compreende 
apenas sentimentos que repercutem 
negativarnente em suas vidas como ci-
úmes, culpa e vergonha. Os discursos 
são confirmados por dados da litera-
tura que mostram as aquisições po-
sitivas dos familiares oriundas dessa 
convivência (desenvolvimento de habi-
lidades psíquicas voltadas ao altruísmo, 
empatia com pessoas que vivenciam a 
mesma situação, autonomia diante de 
situações desafiantes e maturidade), 
bem como a necessidades de um foco 
mais positivo nos estudos com aspec-
tos referentes à resiliência e não tanto à 
vulnerabilidade': 

Pra mim, eu acho que foi tam-
bém a questão da responsabilidade, 
até por essa história dos pais estarem 
mais envolvidos com o desenvolvimen-
to deles e você é meio que obrigada a 
crescer, né [risos]. Eu tinha que dar 
um jeito de me virar, minha tia ia me 
buscar no colégio e me levava pra casa 
(B). 

As aquisições positivas que a ex-

periência da deficiência pode acarretar 

estão associadas ao desenvolvimento 
do caráter e personalidade, tornando os 

irmãos caridosos". Esses irmãos podem 
se tornar mais empáticos, tolerantes 

e habilidosos em estabelecer relacio-

namentos 6. Os familiares podem se 
tornar maduros e fortalecidos em seus 

vínculos10. 

Sgnificado do grupo de irmãos 
A participação em um grupo de irmãos 
foi avaliada positivamente pelos par-

ticipantes, ressaltando que a troca de 
informações e experiências é essencial. 
Essa troca os auxilia a propagar e divi-

dir com outras pessoas conteúdos mais 
informativos, como características da 
deficiência, peculiaridades do desen-
volvimento do irmão com deficiência, 
possibilidades e limitações, e também 
aspectos afetivos relacionados aos sen-
timentos e emoções oriundos do rela-
cionamento fraterno. 

Além disso, salientaram o fato de 
que a participação no grupo de irmãos 
tem um significado de apoio e suporte 
para os pais, como se esse serviço fun-
cionasse como um aliado nas relações 
familiares e tratamento de questões 
pessoais: 

Mas o grupo é muito legal, a 
gente aprende muito com os outros 
também, vai melhorando. Acho que 
com o irmão, com as experiências. É 
bacana! (M). 

É uma troca, porque a gente tem 
uma experiência diferente da de vocês, 
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então a gente troca informações e os 
assuntos começam a ser comuns (L). 

No grupo, os irmãos relataram 
que debatem assuntos polêmicos, com-

partilham sentimentos em situações es-

pecíficas e descobrem que algumas das 

situações vividas são semelhantes à de 

outros indivíduos. Em comparação com 
irmãos que não ainda não participaram 

de grupos como esse, os participantes 

sentem a diferença tanto nos aspectos 
informativos quanto vivenciais. Res-

saltaram que a participação no grupo 
proporcionou maior troca de informa-

ções e experiências a respeito de seus 

irmãos deficientes e da relação fraterna. 
A entrada de novos integrantes no gru-

po proporcionava discussões em que 

esse conteúdo fosse explorado, e que 
podiam então auxiliar os novos partici-
pantes com o conhecimento adquirido 

anteriormente. A partir disso, relata-
ram sentir muito prazer com essa possi-

bilidade de transmissão e que a entrada 
de novos participantes também suscita 

novos questionamentos e debates: 
Eu cheguei aqui com várias dú-

vidas, principalmente em relação a 
sexo, com vergonha de falar e quando 
eu vi, todo mundo tinha a mesma dú-
vida que eu, e a gente troca e, às vezes, 
até consegue usar em casa (Ç). 

Eu consegui percebero quanto a 
gente evoluiu com esse grupo quando 
a gente conversou com outros irmãos 
que eram a primeira vez que estavam 
participando (L). 

Os beneficios desse tipo de apoio 
já haviam sido mencionados em outros 

estudos. Williams et al. 3  constataram 

que os pais dessas crianças avaliam posi-
tivamente a participação dos filhos em um 
grupo de apoio, pois propicia o aumento 
de informações, maior entendimento da 
condição de deficiência', conhecer e di-
vidir experiências com outros irmãos que 
vivenciam a mesma condição e sentir que 
possuem atenção focada a eles. 

preocupação com o 
Quanto ao futuro, o grupo todo carac-
terizou como um assunto delicado. Os 

discursos oscilaram entre os que consi-
deram que os irmãos deficientes prova-

velmente conseguirão morar sozinhos 

e obter independência em diversos as-

pectos e aqueles que planejam residir 
juntos, sem outra perspectiva: 

Mas eu sinto na Eliana que ela 
vai ser sempre dependente da gente. 
Eu não gostaria que fosse assim, mas 
eu não vejo uma situação que ela seja 
independente, que ela no futuro consi-
ga morar sozinha ou mesmo sendo as-
sistida. Eu imagino ela morando parti-
cularmente comigo (L). 

Eu acho que com o Tiago existe 
essa condição, de repente morar,  num 
flat que ele tenha uma assistência, per-
to de onde eu moro, eu acho que existe, 
eu não descarto essa possibilidade (B). 

Ele não tem a iniciativa de fazer 
alguma coisa. Então eu não sei se mo-
rar sozinho seria bom pra ele, que ele 
não vai ter estímulo (Ç). 

A literatura salienta que a preo-
cupação com o futuro gira em torno dos 
cuidados ao indivíduo com deficiência, 
manejo econômico e possível instituciona-
lização. Outro estudo apresentou resul-
tado diferente; os resultados apontaram 
que os irmãos não se sentem responsáveis 
por seus irmãos deficientes e a preocupa-
ção mais frequente se dá com a tutela e 
sustento econômico desse irmão 7. 

A preocupação com o futuro se 
dá de acordo com a estrutura familiar, 
os recursos e características da deficiên-
cia. Os irmãos manifestam suas preocu-
pações segundo a forma como a família 

lida com a deficiência e as atitudes que 
se esperam desse irmão. Um conjunto 
de características emocionais e dinâmi-

cas do contexto familiar influencia de-
cisões como possíveis institucionaliza- 

ções, sustento financeiro e convivência 

comum. 

\ 	••[•- iu 	]•J 

Variáveis atenuantes 
O tamanho da família apareceu nos dis-

cursos como uma variável que tende a 

atenuar os efeitos da deficiência, pois 

pode dividir a carga de sentimentos e 
responsabilidades. Além desse fator, os 

participantes compartilharam caracte-
rísticas em seus relacionamentos fra-

ternos, oriundas da diferença de idade 

entre os irmãos e a posição na frátria: 
Com a gente não. Eu não posso 

falar pela Andreia [irmã que não esta-
va presente no grupo] que tem pouca 
diferença de idade. Mas também não 
sentia que ela tinha ciúme, talvez por-
que tivesse mais gente para dividir. 
Tendo só dois aí o bicho pega, né? (J). 

C: E ela tem duas irmãs "nor-
mais" [gesto com as mãos] e eu percebo 
que pra elas, o crescimento da Karina foi 
muito mais tranquilo do que pra mim. 
Elas não tinham esse ciúme, que eu tinha 
[referência a duas amigas, que são ir-
mãs e também têm uma irmã com de-
ficiência]. 

M: Estava diL'id ido, né, eu acho. 
C: Exatamente. 
B: Tira um pouco da carga, né, 

não fica em cima de um só. 
Baseados em dados da literatu-

ra e nos discursos do grupo, podemos 
apontar algumas tendências, ressaltan-
do, porém, que cada relacionamento 
tem características particulares de fun-
cionamento e não devem ser generali-
zadas. Os irmãos parecem se sentir me-
lhor quando a família é maior e quando 
a pessoa com deficiência ainda é nova19. 

Segundo Vadasy et al.26, as reações dos 

irmãos em relação à deficiência são in-
fluenciadas por algumas variáveis, en-
tre elas o tamanho da família', idade 
dos irmãos e ordem de nascimento28. 
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O impacto da deficiência nos irmãos 
compreende diversos fatores. Dificul-

dades foram relatadas, como o aumento 

desproporcional de responsabilidades e 
funções, atitudes de preconceito, falta 

de atenção dos pais e diferença no tra-

tamento em relação ao irmão deficien-
te, sentimentos de medo, ciúmes, culpa, 

vergonha e desinformação sobre a defi-
ciência. Em relação aos ganhos, foram 

salientados aspectos de fortalecimento 
dos vínculos familiares, desenvolvimen-
to de características altruístas, atitudes 

humanitárias e independência desses 
indivíduos. Além disso, as reações se 
mostraram fortemente influenciadas 

pelo tamanho da família e perspectivas 
de futuro. 

Fica claro o significado do relacio-
namento fraterno ao longo da vida. Uni 
irmão é afetado por mudanças no funcio-
naniento de outro irmão e essa influência 
depende das características do individuo, 
da família e da deficiência. 

A literatura e os dados dessa pes-
quisa apontaram que a adaptação dos 
irmãos a situações de deficiência e limi-
tação de seus irmãos depende dos seus 
recursos pessoais, da história de vida e 
do significado que a deficiência adquire 
e é compartilhado no sistema familiar, 
do histórico das relações familiares, 
assim como da disponibilidade de re-
cursos de apoio e tratamento e de sua 
utilização. 

A presença de uma deficiência 
na família não indica necessariamente 
um estressor para os irmãos. Outros 
fatores devem ser considerados, como 
a qualidade das relações familiares, co-
municação, rede de apoio e cuidados, 
características individuais, estratégias 

de enfrentamento e características da 
deficiência. 

Essas famílias são uma popu-
lação de risco que pode desenvolver 
transtornos; porém, isso dependerá de 

seus recursos e possibilidades de adap-

tação. Concomitante a esse risco, há a 

possibilidade de fortalecimento e ma-
turidade dos individuos e dos vínculos 

familiares. 
Tendo em vista as variáveis que 

envolvem recursos, características e 

histórico de cada família, os resultados 

não devem ser generalizados e sim con-
siderados em uma rede de influências e 

peculiaridades intrínsecas das relações 
familiares. Evidencia-se a necessidade 

de que cada família seja vista como úni-
ca em sua maneira de lidar com a defici-

ência, assim como os irmãos devem ser 
entendidos segundo suas características 
individuais. 

Sendo assim, a assistência psi-
cológica aos irmãos de pessoas com 
deficiência é importante por conta do 
impacto percebido em diversas áreas de 
suas vidas e relações. A assistência a es-
ses irmãos pode proporcionar que eles 
identifiquem seus próprios sentimentos 
e reações frente à deficiência. A partir 
disso, podem lidar com a experiência, 
segundo suas dificuldades e ganhos, e 
mobilizar recursos de adaptação. 

Os dados aqui apresentados vi-
sam a contribuir para que a população 
constituída por esses irmãos seja as-
sistida de forma adequada, tanto em 
consultórios particulares, como em 
instituições, associações e escolas. É 
importante que ocorra a ampliação dos 
recursos voltados para esses individu-
os, com orientação específica e a ins-

trumentalização dos profissionais que 
constituem a rede de apoio. 
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omossexualidade é hoje um dos temas 

mais debatidos em jornais, telejornais, 

Igrejas, salas de aula, e onde mais se tem 

oportunidade de mencionar esse assun-

to. No entanto, poucas são as vezes em que se vê 

este tema sendo abordado com suficientes referên-

cias científicas, como se estas não existissem. Isso 

ocorre porque as linhas mais comprovadas cienti-

ficamente não são ideologicamente favoráveis aos 

homossexuais, ou não dizem aquilo que eles que-

rem que se digam. Por isso estas abordagens ficam 

muitas vezes no esquecimento. 

Aqui, neste pequeno espaço, vamos abor-

dar a linha mais comprovada cientificamente por 

meio da própria experiência clínica que é a linha 

psicanalítica, preferencialmente mais ortodoxa. 

lima vsâo pskanaUtka 

Na abordagem psicanalítica, a homossexualidade 

é um desvio no processo de identificação sexual, 

que nada tem a ver com componentes biológicos 

ou hormonais. Freud é muito claro em dizer que 

há homens com quantidade de hormônios femi-

ninos acima do normal e que não são homos-

sexuais, e que isso serve também aos casos de 

mulheres homossexuais que nada tem a ver com 

hormônios ou aspectos biológicos, a não ser no 

caso de hermafroditismo, mas isso já não trata-

remos aqui. 

Mas, do que se trata, então, esse desvio no 

processo de identificação sexual? 

A questão é algo que as pessoas não gos-

tam de saber e se conscientizar, - pois nos res-

ponsabiliza muito e por isso a psicanálise sempre 

foi rejeitada - mas trata-se do fato de que, de 70  

a 80% da formação psíquica, sexual, afetiva e de 

personalidade (caráter) do ser humano, vêm das 

relações familiares!!! 

Freud e os psicanalistas sérios2  de hoje, 

puderam e podem comprovar que, em quase cem 

por cento dos casos de homossexualidade que 

chegam à psicoterapia tiveram algum tipo de pro-

blema no processo de identificação com os pais 

no seio das relações familiares. Dizemos, no en-

tanto, "relações familiares", porque não se pode 

atribuir a um dos pais apenas, mas é atribuída a 

toda a dinâmica familiar, ou seja, na forma como 

as figuras femininas (mães) e masculinas (pais) 

são estabelecidas na família. E não somente nas 

representações destas figuras para a criança, mas 

principalmente no tipo de vinculo afetivo que se 

estabelece nas fases da criança que vai de 3  a  5 
anos de idade.3  Cujos vínculos já iniciam desde 

os primeiros dias de vida e são estes que darão à 

criança toda uma condição de introjeção de re-

gras na vida social assim como de identidade se-

xual e comportamentos afetivos de toda espécie. 

A partir dos 3  anos de idade, a criança 

começa4  a descoberta de seus genitais, e inicia 

também aí a descoberta de com quem ela se pa-

rece. Neste mesmo período a criança entra numa 

fase chamada edípica, fase esta em que o meni- 

Mais ortodoxa no sentido de ser mais fiel possível a Freud, pai da psicanálise, pois existem outras linhas psicanalíticas 
com interpretações de Freud a partir de outros autores, como, por exemplo, a Lacaniana. 
Digo sérios" porque tem muita gente que se diz psicanalista e não passa de charlatão. 
Esta fase trata-se principalmente do processo de identificação sexual, mas a formação psíquica de estruturação se 
dá de zero a 7  anos de idade. Nesta estruturação está não somente a identificação sexual mas também a formação do 
caráter e a estruturação psíquica do Ego, Superego e Id. Esse assunto será tratado no tema sobre o "processo de socia-
lização primária". 



' 	 la, não consegue, e introjeta esta mãe para não 
perdê-la e assim se torna homossexual também. 

Uma mãe que não foi valorizada no seio de uma 
família muito machista e de presença muito 
forte do masculino, a menina vai ter dificuldade 
de se identificar com esta mãe, fazendo esse 
processo com pais ou irmãos, e se apaixonando 
mais tarde por mulheres. 

no é muito apegado e apaixonado pela mãe, e a 

menina, pelo pai, em processos normais da vida 
infantil. Ou seja, o normal é que a menina tenha 

uma paixão pelo pai e queira ser como a mãe para 
obter o amor deste pai como esta mãe obteve. Da 

mesma forma, no caso do menino que vê no pai 
um rival, mas que deve ser copiado para um dia 
ele ter uma mulher ou mesmo o próprio amor 
da mãe. Mas este processo pode ter algum des-

vio devido às formas como a criança enxerga esta 
mãe ou este pai ou como estes se apresentam re-
almente. Ou, ainda, devido às formas como a mãe 

mostra ao filho a figura do pai ou vice-versa. 
As artimanhas inconscientes do ser huma-

no nesses processos são quase infinitas, se não 

infinitas. Mas vamos aqui exemplificar, a título 
de ilustração apenas, para compreendermos um 
pouco melhor. Por exemplo, um menino desco-
bre que ele tem os genitais semelhantes aos do 
pai numa família de mãe muito severa (castrado-
ra) e que coloca o pai numa situação de inutilida-
de e inexistência (ausência afetiva e psicológica), 

vai propiciar que este menino em vez de se iden-
tificar com o pai que é igual a ele, se identifique 
com ela, tente introjetá-la na sua personalidade 
e queira ser como ela e assim amará aos homens 
como ela ama o próprio pai. Ou ainda, um caso 
citado por Freud, um menino muito apaixonado 
pela mãe, com um pai ausente - que não conse-
gue interditar esta paixão, mostrando que ele é o 
esposo - pode também, no momento em que se 
deveria separar-se da mãe para buscar substituí- 

E assim os casos são diversos, uma infinidade: 
casos em que o pai é fisicamente ausente, e o 

menino é criado sem nenhuma figura masculina 

como modelo, casos em que o pai espanca ou é 
violento de alguma forma repugnante para este 
menino que jamais vai querer ser como o pai, e 

assim por diante. No caso das mulheres, o Édipo 
é um processo um pouco diferente, que aqui não 
é viável aprofundar neste detalhe, mas no final, 
a homossexualidade feminina tem a mesma ló-
gica. Uma mãe que não foi valorizada no seio de 

uma família muito machista e de presença muito 

forte do masculino, a menina vai ter dificuldade 

de se identificar com esta mãe, fazendo este pro-
cesso com o pai ou irmãos, e se apaixonando mais 

tarde por mulheres. Da mesma forma, em casos 
de mães sem vínculo afetivo com a filha, ou em 
caso da figura paterna ser impossível da menina 
se apaixonar, para poder desejar substitui-lo na 
vida adulta, ou ainda em caso de raiva da mãe e 
o do pai... e assim uma infinidade de casos tam-
bém, como nos meninos. 

Não se pode dizer que todas as pessoas que tem 
problemas de estrutura familiar vão ser homosse-
xuais, absolutamente. Pois existem outras saídas 
do inconsciente da criança. Mas pode-se dizer 
que, "todas" as pessoas homossexuais tiveram 
algum problema nas relações familiares com as 
figuras de pai ou de mãe, do masculino ou do fe-

minino, e aqui não precisa ser pai e mãe biológi-
cos, mas aqueles que fazem esta função: padras-
tos, irmãos(ãs) mais velhos, avós que substituem 
pais, padrinhos, ou qualquer figura de profundo 
e maior vínculo afetivo da criança. 

Esse é um dos motivos pelos quais a ho-
mossexualidade aumenta muito, pois é propor-
cional ao aumento de desestrutura familiar e cri-
ses de papéis na família. Também existem outros 
motivos, como a cultura em que vivemos, onde 
tudo pode, nada mais é errado e quando a criança 
chega a adolescência se depara com uma cultura 

4 	Tudo o que se fala aqui sobre as crianças ou as relações familiares são processos inconscientes, não devemos nos 
esquecer deste fato quando se trata de psicanálise. Porém, são todos muito claros e comprovados na clínica. 
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gay, nas escolas, e crê que essa pode ser uma op-

ção muito interessante. Muitos desses casos nem 
se trata de homossexualidade mesmo, mas de 

um (a) adolescente perdido (a) em meio a tantas 
"falas" confusas e diferentes, onde qualquer uma 

pode ser boa, certa e saudável. 

Não se pode instigar a homofobia (violência de 

qualquer tipo contra os homossexuais), eles não 

têm culpa por terem tido este desvio, como verifi-
camos. Eles merecem o nosso afeto, o nosso cari-

nho, o nosso acolhimento e o nosso respeito. Po-
rém, isso não quer dizer que a homossexualidade 

seja uma prática louvável ou saudável ou boa. 
Devido até às próprias condições fisiológicas que 

não propiciam esta afirmação. Temos que sepa-
rar a homossexualidade do homossexual, o qual é 

pessoa humana e deve ser tratada como tal. 

Ninguém nasce homossexual, essa é uma 
ideologia que se quer passar para que 
a cultura gay se implante como sendo a 
homossexualidade uma evolução, mas isso é 
falso. A pessoa se torna homossexual nesses 
processos do qual falamos. 

Também não se deve a partir deste artigo, culpar 
todos os pais de homossexuais, pois, cada criança 
tem sua própria exigência que vem de seu tem-

peramento, ou mais fácil ou mais difícil ou mais 
sensível (o temperamento é genético, mas nada 

tem a ver com a sexualidade que em todos são 

meninos ou meninas no âmbito genital, a carga 
genética hereditária influencia em torno de 20 a 
30% no processo de socialização primária, prin-

cipalmente quanto às doenças mentais, menos 

de homossexualidade, que até então não existe 
gene comprovadamente). Por isso existem casos 

em que o casal tem 5  filhos e apenas um se torna 
homossexual. Este "um" tinha uma exigência não 

preenchida por um desses pais ou pelos dois. 

Ninguém nasce homossexual, essa é uma ideolo-

gia que se quer passar para que a cultura gay se 
implante como sendo a homossexualidade uma 

evolução, mas isso é falso. A pessoa se torna ho-

mossexual nesses processos do qual falamos. Há 
muita manipulação a favor da cultura gay, como 
exemplo, a lei da homofobia que queria implantar 

uma ditadura gay e por isso não foi ainda apro-
vada. Tem-se que tomar certo cuidado com estas 
manipulações, pois muitas vezes isso irrita e pode 
gerar mais homofobia. Devemos ter consciência 
de que temos que ter argumentos racionais e não 

nos tornar homofóbicos. 

A autora da lei, Marta Suplicvjá está mudando o texto que isenta os templos, as igrejas e os cultos de terem que ser a 
favor da homossexualidade ou não falar contra. Isso seria ditadura e inconstitucional. Por isso esta lei ainda não foi 
aprovada até este momento - abril de 2011. 
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MARIA HELENA BRITO IZZO 

Avós da experiência 

?`erto dia, meu neto telefonou e me per-

guntou se era verdade que a mãe sem-
pre mandava nos filhos e se eu ainda 

mandava na mãe dele. Claro que eu já 

sabia aonde ele queria chegar: minha filha o dei-

xou de castigo por alguma razão e ele achava que 

eu, se ainda mandasse nela, "aliviaria" sua pena. 

Isso dá bem a medida de como é, geralmente, a 
relação entre avós e netos. Na maioria das vezes, 
uma relação de intimidade e ternura. Além de te-

rapeuta familiar, eu sou mãe e avó e conheço bem 
esse riscado: filho, a gente ama de paixão, e neto, 

a gente ama com ternura. Há diferenças. Com  os 
filhos a gente tem uma preocupação constante em 
educar, formar e encaminhar para a vida. Não dá 

para brincar em serviço com uma missão de ta-
manha responsabilidade. Já com os netos a gen-

te quer mesmo é brincar e ser condescendente. 
Deixa as preocupações para os pais. Enquanto o 
serviço pesado, de dar bronca ou repreender por 
exemplo, fica com o pai ou a mãe, ao avô e à avó 
restam o melhor dos mundos: a diversão. E, como 

povo diz: pai e mãe educam, avô e avó estra-
gam. 

Nem omisso, nem intrometido - o auge 
dessa situação pode ocorrer quando se trata de 
um primeiro neto para os pais da mãe e para os 
pais do marido. Dá para imaginar o deslumbra-
mento? Não. Por mais experiência de vida que 

nós, avós, tenhamos acumulada, nos rendemos 
ao milagre da vida como se fosse a primeira vez. 
Se há pais marinheiros de primeira viagem tam-
bém é impossível aos avós não se emocionarem 
ao pegar um neto no colo pela primeira vez. Isso é 
natural e humano. Para começar, ele vai ser lindo 
de qualquer jeito. Por mais que seu rosto, como 

de qualquer recém-nascido, se pareça com um 
joelho. Acontece, porém, que onde há amor tam-
bém pode haver ciúmes... 

Os jovens pai e mãe devem saber: a melhor 
forma de se conviver é dar a todos os avós direitos 

iguais de amar o neto. Muitas vezes acontece de a 
mulher durante a gestação, o parto e os primei-

ros dias após a chegada do bebê, ainda mais se 
for o primeiro, ter necessidade da companhia de 

sua mãe. Se sentir mais segura com ela. A gente, 

como mulher, conhece bem essa situação. Isso faz 

com que, às vezes, os avós maternos tenham uma 

maior intimidade com o bebê. Mas exatamente 
por esse motivo, a mãe e, principalmente, os avós 

maternos precisam ter sensibilidade suficiente 

para saber que os avós paternos também têm o 
direito ao amor daquela criança. Têm o direito de 
viver a sensação de serem avós. O sol, bem como 
os netos, nasceu para todos. 

Já aos avós de primeira viagem a dica e 

se conterem e não serem muito invasivos com 
suas ajudas, opiniões e palpites. Avôs e avós es-
clarecidos estão presentes, amam e ajudam, mas 
não mandam. Cabe aos avós a atitude de estarem 
próximos o bastante para participar da formação 
desse novo ser; mas não o suficiente para interfe-
rirem onde não são chamados. Todos precisamos 
conhecer os nossos lugares. Não estou dizendo 
para os avós serem omissos e coniventes com 

eventuais erros, mas para não criticarem os filhos 

quanto à educação dos netos. Se você, avô ou avó, 
vir algo errado, pode e deve falar. Dar seus conse-

lhos. Afinal, nós, os avós, precisamos usar nossa 
experiência de vida para ajudar e não para atra-

palhar. E antes que eu me esqueça: quando meu 
neto pediu que o tirasse do castigo, eu disse a ele 
que não podia porque não mandava mais na mãe 
dele. Procurei ficar no mel! lugar. Não caberia a 
mim desautorizar minha filha ou meu genro pe-
rante o menino. 

Quer um conselho de uma avó já rodada? 
Ame e deixe viver. Aproveite. Ser avó é algo muito 
bacana! 

Maria Helena Brito lzzo é terapeuta clínica e familiar. 

Publicada em Família Cristã. Transcrição autorizada. 
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