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RESUMO

Este trabalho enf~ a famnia descasada com filhos adolescentes mais especifi-
camente o sistema MAE/FILHAS, e procura conhecer como o descasamento pode
oferecer às filhas adolescentes, oportunidade de realizarem suas escolhas amoro-
sas, através do questionamento da Importância do resgate da função masculina
para as filhas adolescentes.

ABSTRACT

This work focuses lhe divorced family with lhe adolescent children, especifical/y,
lhe molher dauglhers system and tries to know how lhe divorce can offers the edo-
lescent daughters oportunity to fulfill Iheir choice of Jovers, by questioning lhe imo
pottsnce of revocering lhe masculine function for adolescent girls.
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ENTREVISTADORA - Se a separação fosse agora, seria mais fácil para os fi-
lhos, mas mais diffci! para a mãe?

FERNANDA - É. Eu acho que sim, mas eu não acho que tenho sido ruim, naquela
época, talvez se não tivesse separado, a gente tivesse também
sofrido mais, né?

DANlELA - Eu acho que é o contrário, sabe porque? Porque acho que se eles, se
tivessem se separado agora, ia ser pior pra gente, porque a gente ia-
ter uma imagem muito pior dele.

FERNANDA - Eu não acho.

DANlELA - Acho que a gente ia ter uma imagem muito pior dele, dele fá traindo lá
e ficar ••• ar a gente, eu te garanto, a gente nem ia ter esse relaciona-
mento que a gente, esse pouquinho de relacionamento que a gente
tem, a gente não ia ter não. Não mesmo.

I - INTRODUÇÃO

Autores que estudam a família como Soffer (1983), Aberastury & Salas (1978),
David (1977) e sus funções materna e paterna parecem se complementar focali-
zando a questão de proteção e autoridade. E como fica a questão na famnia des-
casada? Entendemos que, na atual sociedade, homens e mulheres estão com
seus papéis e funções ampliados e diversificados, e que a famnia descasada, onde
a figura do pai não está presente, questiona esta complementariedade.

11- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Fruedenthal (1959) e Tuckman & Regan (1966) concebem como famOia in-
tacta a composição formada por homem, mulher e filhos. Atualmente essa cons-
telação é mais denominada de famOia nuclear, embora ainda seja considerada a
chave para a solução dos problemas do indivrduo. O termo intacta assinala uma
concepção antiga, que inclui preconceitos na compreensão de novas organiza-
ções familiares.

Neste trabalho pretendemos questionar como o descasamento pode oferecer
uma possibilidade nova, a uma famnia com adolescentes, de, ao poderem lidar com
o elemento masculino, sem ressentimentos, viverem a etapa da escolha de parcei-
ros amorosos, de uma forma menos traumática.

A separação conjugal é considerada a maior crise vivida por uma famnia, por
ser um perlodo de tensão e conflitos, englobando a fase que precede a resolução
da separação e a separação propriamente dita, até sua resolução emocional (Zea-
nah,1983).

Diferentemente, autores como Minuchin (1985) encaram a separação conjugal
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como um perrodo caracte - d __
bilidade de expressão de nz_a.o_pela existência de dor, mas também com a possi-
relacionamento. cnatlvldade destinada a desenvolver uma nova forma de

De qualquer forma exist _
rnan & Regan (1966) 'd e um~ aceltaçã~ geral na cultura, apontada por Tuck-
senvolver e 'I e que a criança precisa de uma famnia intacta para se de-
trimentos 'par~u;s ~~que~ quebra _nessa configuração inclui uma previsão de de-
tuosa, atualmente ~-o~. sta ~oslção, embora possa ser vista como preconcei-
sadas, ' m a é sentida na contextualização social das famnias desca-

A adolescência é um rfi d
referências a diferentes ~eito o bas~nta longo, por isso mesmo autores fazem
da época em e e os provementes da separação conjugal dependendo
velho sente- que a mesma ocorrer. Sorosky (1977) indica que o adolescente mais
processo e sneãmenos responsável pela separação conjugal, e que esta sendo um

, o um evento seria ma- d -relacionamento con - I' IS anoso para os filhos o perlodo hostil, no
Aut juqa , que o antecede.

ores como Stierlin et ali ('981) M- -
cepção da condi ão de e Inuchln (1985) promove~ uma nova con-
samento infeliz l pe~soa_de~casada, ao mostrarem que a dissolução de ca-
separação - ulma medida inevitáVel com o intuito de melhoria de vida, que a

conjuga não é um sinto d d --
uma relação a dois mas _ _ ma e oença ou de Incapacidade de manter
mudança e que a f' n- da Indicação de um componente saudável, que Iconduz à

Foi compartilha a~ Ia escasada é uma organização familiar viável.
demos à ces - n obessa ~oncepção com os autores acima citados que proce-
namento anteqn-oUlsaSOtre o sistema familiar descasado com o objetivo do questio-

rmen e apontado.

11I- METODOLOGIA

Para Lüdke & André (198
tem por objetivo t t 6) o estudo de caso é o estudo de uma situação que
fontes de inform:eõra ar a realidade de form~ completa e profunda, usando várias
zação mesm ç es, revelando uma expenência repetitiva que permite generali-
nhece~ o que ~ ~ue etste aspecto venha a ter pouca relevância. O objetivo é co-
semelhanças co aso tem de particular, embora posteriormente possamos observar

m ou ros casos.
A coleta de dados foi fe-t - - .

I a com a utilização dos seguintes instrumentos:

- Questionário de Info ã ..
da membro da famnia d rmaç o'! Familiar: constando da identificação de ca-

, a renda familiar, tempo de separação e descasamento.

- Instrumento Sistêm" d .
do por Rob rt B ICO e Avaliação Familiar: é um método desenvolvi-

e s eavers (1976) q I' ..ção de aval' d ' ue ava Ia a competênCia da farnílla na observa-
Ia ores externos' o til d f n' .res extemos r ,es o a am Ia também na percepção de avaliado-

própria famniaeE a;a ~ aspectos de compet~ncia e estilo familiar na percepção da
ratório e proc~r s e hodelo Beave~s de avaliação familiar foi utilizado a ntvel expio-
lia, Mitologia Na c~~aecer a.~a~nlél nas seg.uintes dimensões: Estrutura da Famr-

,eg ção Dlnglda a um Objetivo, Autonomia, Afeto Familiar, No-
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cessidade de Dependência Estilo do Conflito Adulto, Proximidade, Apresentação
Social, Expressão Verbal de Intimidade, Comportamentos Agressivos e Asserti-
vos, Expressão dos Sentimentos Positivos e Negativos, O Bode-Expiat6rio, Saúde
Familiar, Conflito, Comunicação Familiar, Coesão, Liderança e Expressividade.

- Entrevista Familiar Estruturada - E.F.E.: é um método de avaliação ta-
miliar desenvolvido por Terezinha F. Carneiro em 1975 (Tese de Mestrado) que
propõe a execução de seis tarefas pela famRia, visando estabelecer um diagnósti-
co familiar, distiguindo as famRias que facilitam daquelas que dificultam a saúde
emocional de seus membros. A. E. F. E. dimensiona as seguintes categorias de
avaliação: Comunicação, Regras, Papéis, Liderança, Conflitos, Métnifestação da
Agressividade, Afeição Frsica, Individualização, Integração, Auto-Estima, Interação
Familiar.

- A Entrevista Sistêmica de Avaliação Familiar: esta entrevista foi pla-
nejada pela pesquisadora com o objetivo de subsidiar hip6teses levantadas com a
avaliação de outros instrumentos confrontar impressões entre os membros da fa-
mRia e complementar informações consideradas importantes para o problema em
questão, através do levantamento de áreas do conhecimento do ciclo de vida fami-
liar da famRia descasada: a hist6ria do casamento, a figura paterna e a famRiade
origem da mãe. Nossa pretensão em conhecer estes aspectos visa pesquisar a
interação familiar antes da separação conjugal e a hist6ria da mesma; o relacio-
namento das filhas com o pai antes da separação conjugal e após; a participação
da tarnãía de origem da mãe na interação familiar antes e após a separação con-
jugal.

A entrevista foi conduzida nos moldes de uma entrevista inicial de abordagem
sistêmica de famRia, contendo um roteiro a ser cumprido segundo os autores: Mi-
nuchim & Fishman (1985), Satir (1977), Sampaio & Garneiro (1985), Stierlin et ali
(1981), Elkaim et ali. (1988), Gomes (1987), Minuchim (1982), Andolfi (1981), Car-
neiro (1983), Ackerman (1974).

Para ilustrar tal afirmativa, optamos pelo estudo de caso de uma famRiadesca-
sada, por ser possível assim conhecer este sistema de forma abrangente, profun-
da e IongituOinal. Para Bruyne et ali, o estudo de caso é o estudo feito em profundi-
dade de um caso particular, numa análise intensiva, com a maior reunião possível
de informações detalhadas, para se poder obter a apreensão da totalidade de uma
situação. A opção pela metodologia do estudo de caso deveu-se, pois, à pr6prla
natureza do objeto de investigação: a tamãa descasada enquanto situação com-
plexa e peculiar, abrangendo diferentes dimensões de análise numa perspectiv
global, dinâmica e de profundidade.

IV - DESCRiÇÃO DO CASO

O caso em estudo fica assim definido:
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Mãe. -
Filha -
Filha -
Filha -

M 41 anos, funcionária pública, instrução de nível s~~:PE~/aD/cO
Fl 18 anos, estudante, 39 grau.
F2 15 anos, estudante, 2'2 grau.
F3 13 anos, estudante, 12 grau.

A mãe permaneceu casada por onze anos, tendo nove anos de separação
conjugal. A famRia foi considerada de classe média, inserida no contexto sócio-
cultural da cidade de BrasRia, por habitarem no Plano-Piloto, residindo em habita-
ção pr6pria e também pela condição de trabalho da mãe. A famRiafoi voluntária pa-
ra a experiência e não se encontrava em atendimento clínico em Terapia Familiar,
sendo portanto, segundo Beavers (1981), considerada como funcional.

Este estudo de caso desenvolveu-se na cidade de BrasRia, que é uma cidade
de uma organização espacial sui generis, de grande fluxo migrat6rio, onde as taml-
lias encontram-se afastadas de suas famOiasde origem.

O genograma (Guerin & Pendagast, in Guerin, 1976) nos dá a visualização da
esmnura familiar atual. .

Legenda do Genograma
FamRiaem Estudo

M - Mãe, 41 anos, funcionária pública;
Fl - Filha, 18 anos, 32 grau;
F2 - Filha, 15 anos, 2º grau; e
F3 - Filha, 13 anos, 12 grau.

FamOia2

P - Pai, Rezende Pereira, 46 anos, área de transporte;
S - Atual esposa do Pai (recasamento).
R - Filho de S; e
AP - Filha adotiva de P e S.

V - PROCEDIMENTOS

Esta famRia foi entrevistada em três momentos diferentes, ao longo de um ano,
tempo em que durou a coleta de dados. O primeiro momento foi a aplicação do
Instrumento Sistêmico de Avaliação Familiar que se constituiu numa filmagem em
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fita de vldeo da interação familiar, mediante a instrução. "Vocês vão discutir junto
por vinte minutos o que vocês gostariam de mudar na famRiade vocês"; e da apl
cação do Questionário de Informação Familiar. O segundo momento ocorr u
trinta dias após o primeiro e constituiu-se na gravação em fita cassete da interação
familiar proveniente da aplicação da metodologia da E.F.E. O terceiro momento
ocorreu um ano após a aplicação do Instrumento Sistêmico de Avaliação Familiar,
com a gravação em fita cassete da Entrevista Sistêmica de Avaliação Familiar.

Estes dados foram colhidos com o objetivo de conhecermos a interação fami-
liar, a história da famRia,e o genograma familiar. Em todos os momentos estiveram
presentes a mãe (Márcia, M) e as filhas (Femanda, F1; Daniela F2; e Camila, F3).

VI - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os dados coletados foram avaliados em função de sua especificidade e objetI-
vo, fornecendo uma possibilidade de avaliação em dimensões referentes, mas qu
se complementaram.

A dimensão quantitativa foi avaliada através do lnstrumento Sistêmico de Ava-
liação Familiar que teve seu procedimento efetuado conforme orientação do autor.

A dimensão qualitativa foi avaliada com três materiais diferentes:
- O registro verbal e não-verbal da aplicação do Instrumento SiStêmico de Ava-

liação Familiar;
- O material verbal e não-verbal constante da E.F.E.;
- O material verbal e não-verbal constante da Entrevista Sistêmica de Avalia-

ção Familiar.
Esses resultados foram analisados em três dimensões distintas, e a interpreta-

ção qualitativa seguiu o modelo de Delineamento Qualitativo da Fenomenología
Semiótica utilizado por Gomes (1987). Este modelo fundamenta-se na fenomeno-
Iogia e na semiótica, e a análise organiza-se na seqüência de três reflexões feno-
menológicas: descrição, redução e interpretação.

Consideramos o nível da descrição como o registro propriamente dito da intera-
ção familiar, no material verbal; o nível da redução foi o enfoque sobre a dinâmica
ocorrida nos sub-sistemas que evidenciaram os recortes temáticos; e o nrvel da
interpretação, que ocorreu simultaneamente ao nrvel de redução, se fez presente
na slníese de cada uma das entrevistas.

A dimensão qualitativa contém ainda a interpretação do material verbal e não-
verbal do Quadro Evolutivo da Vida Familiar (Cronologia).

O Instrumento Sistêmico de Avaliação Familiar nos forneceu os seguintes re-
sultados: presença de saúde e de patologia, rara orientação interior, tendência par
o estilo centrlfugo, o que definiria, segundo Beavers & Voeller (1983), a famnl
descasada como "FamRia Média Centrlfuga". Ainda com relação a este instru-
mento, a famRiase auto-percebe como tendo um estilo misto e saúde média.

Na escala E.F.E. a famRia foi focalizada numa posição que evidencia tendêncl
à facilitação da saúde mental de seus membros.

Os resultados qualitativos provenientes da análise do Instrumento Sistêmico de
Avaliação Familiar e da E.F.E. são expostos a seguir:
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Tomamos conhecimento da dificuldade de Márcia em expressar sua sexualida-
de, em aproximar-se do elemento masculino, em apontamentos feitos pelas filhas,
já que, após a separação conjugal, nunca mais teve um parceiro amoroso.

Na entrevista de avaliação da interação não aparece nenhuma alusão ao ele-
mento masculino, e a única vez em que o pai é mencionado é sob a forma de rejei-
ção.

Na entrevista de levantamento da história familiar temos acesso às lembranças
que Fernanda e Daniela trazem do pai que são sobre o exerdcio da autoridade, da
brincadeira com as filhas, do cuidado destas por parte dele.

Entrevistadora - Eu queria que vocês falassem um pouco que lembrança têm do
pai dentro da famnia.

Daniela - É como eu lembro, de um monte de castigo, que eu fiquei sentada na
cama a tarde inteira, porque eu tinha levantado e não tinha calçado a
bota, lembro do castigo que ••• ih! Tenho at~ vergonha de dizer ••• de
fazer xixi na cama, ele me deixou de fralda, eu não usava mais fralda,
me deixou de fralda dentro da casa, né? Ah! Mas," também teve coisa
boa também, mas, assim, o castigo ~ que fica n~?

\

Entrevistadora - Que lembranças você tem das coisas boas?

Daniela - Ah! Não sei, deixa eu pensar. Na piscina, que ele ia pra piscina nova do
clube. Boa pra caramba! Não faz essa cara não, que você pulava lá do
trampolim (dirigindo-se á Femanda).

Fernanda lembra a exigência do pai no cumprimento de tarefas e Daniela fala de
"ser cuidada pelo pai" durante seus pesadelos.

O pai era visto, pelas filhas, como uma pessoa exigente, perfeccionista, com di-
ficuldade de conviver com crianças, mostrando que sua postura era percebida
ambiguamente, ora como protetor, ora como castigador, "carrasco", em sua fun-
ção parental.

Um dado interessante é que, no levantamento da história familiar, a figura do pai
é introduzida, logo no inrcio da entrevista, apesar de, na atualidade, não fazer parte
do sistema familiar, quando a proposta é de falarem,sobre a famRia, hoje. Esse a~-
pecto será uma tentativa de mostrarem uma necessidade de resgatarem esse pai?
Este movimento poderia adquirir o sentido mais amplo, na medida em que recupera
figuras pertencentes a urna configuração familiar anterior, e também resgat~ vrn-
culos de afetividade. Isto em função de que um dos grandes temas da famnla, na
atualidade, é o cumprimento de uma etapa do ciclo de vida familiar (Pincus & Dare,
1981) que é a eminente sarda de casa dos filhos adolescentes.

Fernanda refere-se ao pai, sempre pelo nome próprio (Rezende Pereira) e não
como "papai". Parece ser esse o código de sua inserção como homem na famRia,
muito mais do que a possível agressão de não denorniná-lo de "par', demonstran-
do, talvez, que sua importância ou falta é mais como elemento masculino do que
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como figura paterna.
É possfvel que estes resgates revelem a elaboração de perdas e mágoas, m I

parece-nos que, de algum modo, esse resgate está mais associado à reincor r \
ção desse homem na famRia, no momento, em que, com a sarda das filhas, t \
famRia prepara-se para estabelecer novas mudanças e objetivos de vida.

As atitudes de não-atenção do pai, após a separação conjugal, parecom te I

ocasionado mais sofrimento em Fernanda do que a separação conjugal proprín
mente dita.

Fernanda - Você não precisa usar o masculino porque só tem mulher (diriglndl
se ê mãe).

A fala de Fernanda parece tentar mostrar como a famRia só contém o elem 1111I
feminino. Parece que a falta mais evidente é do elemento masculino, mais do qu
figura de pai ou de esposo.

O tema mais atual é a sarda dos filhos de casa (separação) e é Márcia qu 111

introduz a questão logo no inrcio da entrevista. O tema da separação é predornl
nante na famRia. Fernanda traz esse tema como algo a ser vivido no ciclo de vkt \
familiar, e não na qualidade ou na configuração espedfica dessa famRia, isto é, to
das as famRias, independentemente de sua configuração, vêem-se diante d
momento:

Femanda - Eu ia só perguntar se você acha que se tivesse casada ainda, Is o
não ia acontecer agora, ia acontecer mais tarde, ou se você, ia, nno lI,
ser você, que ia dar consultoria.

M;jrcia - Eu acho que isso que tc1 acontecendo hoje, é •.. eu acho que ~ caract -
rfstica da fase, da idade que vocês estãos •••

Fernanda - ••• não tem nada a ver com a famnia descasada?

M;jrcia - É, eu acho que não.

Fernanda - Ia acontecer de qualquer maneira, né?

M;jrcia - É, eu acho que sim.

A individuação e separação, suas vicissitudes com as necessárias mudan I
são temas que reaparecem também na famRia descasada.

Haley (1985) situa a adolescência como uma etapa do ciclo de vida farnllhu,
principalmente na questão da sarda do jovem de casa, e na transformação do Jo
vem num elemento mais adulto, e portanto mais igual a seus pais. A adolescên I \
é um período de transição, repleto de mudanças.

Braconnier (1985) enfoca a adolescência como um período critico ligado a n
cessidade de se vivenciar separações. Coloca essa experiência se dando em doi
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nquanto casal da famRia descasada em
I mento, como aparece no seguinte tre-

Entrevistadora - 111 1111 u! li" 11, '" Ir cêo foi o surgimento de uma outra
fi 11111" I

M;jrcia - Exato

,/' /111, /I IJ 101n o? Foi o motivo? Não fava chato,

M;jrcia - N~o ( 1/ 11/1 11

Revista de P I 0111 ,I , I 1111 I



ção eminente de seus membros (sarda de casa). A aparente disfuncionalidad
(necessidade da introdução do pai no sistema) indica o mecanismo que proporcIo-
na a funcionalidade (permissão para o cumprimento da etapa do ciclo da vida da
famRiacom adolescentes).

Dentro de um enfoque psicanalrtico, Ei9uer (1985) analisa a dinâmica familiar
à luz do conceito de organizador de Spitz. É o Édipo de cada parceiro que intervém
na escolha do objeto, no momento da instalação da relação amorosa, e são os ob-
jetos parentais interiorizados que constituem o núcleo do inconsciente familiar. A
sarda conveniente, para o Complexo de Édipo, a proibição do incesto, se dá na es-
colha de um objeto sexual fora da famnia.

Vimos, assim, a revisvência do Édipo, no final da adolescência, como dimensão
intra-psfquíca. A dimensão interpsfqutca (familiar) parecem apontar no mesmo sen-
tido, na medida que a famRia, como um todo, busca reviver seu relacionamento
com o pai/ex-esposo (elemento masculino), como se fossem fases equivalentes
no ciclo da vida da famnia. O presente estudo, sistema constiturdo só do feminino,
evidencia essa equivalência. As filhas precisam resgatar o pai em sua masculini-
dade, mesmo que ele esteja em outro sistema, para poderem concretizar suas es-
colhas de parceiros. Surge uma questão: Será mais importante preservar o pai en-
quanto homem? Mais do que como esposo da mãe? Será que a possibilidade do
resgate desse masculino se deu porque o pai está fora do sistema familiar em es-
tudo?

VII - CONCLUSÃO

Os autores que vêm estudando a famnia descasada têm insistido em vê-Ia sob
a compreensão de um momento único, em que ela já se estrutura como descasa-
da. A posição que defendemos neste trabalho é de que esta famRianão pode ser
comparada, como configuração descasada, a uma outra configuração casada.
Precisamos avaliar a famnia descasada levando-se em conta sua organização,
seu contexto cultural, sua interação atual e, principalmente, sua dimensão históri-
ca. No que conceme a importância da dimensão histórica, situamos nosso trabalho
dentro da perspectiva de Satir (1977), Minuchim (1982) e Berenstein (1984). A fa-
mRia em estudo, através da análise dessa dimensão histórica, nos mostra como,
no momento, resgata sua funçionalidade. A sarda da filha mais velha de casa, pri-
meiro em busca do pai e, posteriormente, em planos para sair da casa da mãe,
mostra como a famnia vive um momento de continuidade do ciclo de vida familiar e,
principalmente, como há um retorno a seu papel de filha desfazendo, assim, os
subsistemas conjugal e/ou parental, do qual fez parte com a mãe.

Essa dimensão de retorno a seu papel, somente temos acesso, quando com-
preendemos essa famRia em sua evolução histórica, e não num determinado mo-
mento, que nos daria uma percepção momentânea e não-histórica.

A funcionalidade da famnia descasada não pode ser avaliada só pela configura-
ção e organização, mas também por sua evolução no tempo (Berenstein, 1984).

Através da famRiaem estudo, podemos observar que os autores procuram en-
fatizar a ausência da figura do pai como problemática, mas, parece-nos que o
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acúmulo de papéis, funções ou tarefas de competência patema podem ser supe-
rados mais facilmente. O que nos parece mais importante é a questão de como se
superar a complementariedade feminino/masculino. A família descasada em estudo
compõe-se só de elementos femininos, isto parece ser relevante para nossa
questão. Mas, por outro lado, vemos que a presença masculina dentro da famnia
traz dimensões especfficas e únicas que independem do acúmulo de tarefas e fun-
ções patemas. Estas dimensões, pensamos, são as da a.!.etividadee sexualidade.

Na ocasião da separação conjugal, que ocorreu há dez anos atrás, Fernan~a
estava com nove anos, Daniela com sete anos, Camila com quatro anos e Márcia
com trinta e dois anos. Ao conversarem sobre o evento que desencad.eou a sepa.-
ração conjugal, que foi o surgimento de um relacionamen~o extra-conjugal do pai,
Márcia e as filhas se divertem dramatizando e rindo da Situação. Parece mesmo
que o evento pertence ao passado, ao ponto de ser posslveí vê-lo, agora, sob?
ângulo da comicidade. Também, ao lembrar da situação, Fernanda resgata as di-
mensões de sexualidade e agressividade da mãe.

Mas também existe o aspecto de que as filhas parecem não ter acompanhado o
que se passava com o casal, nem o que se pass~va .especialm~nte com o pai.
Daniela relata ter tomado conhecimento dessa parceira Juntoao pai somente frente
ao evento da agressão da mãe sobre essa pessoa, Sandra, que é a atual mulher
do pai.

Uma vez encerrado todo o período de coleta e análise de dados, por questões
éticas, procedemos, com a famRia descasada em estudo, a uma entrevista de de-
volução dos resultados obtidos com a pesquisa, que foi realizada na casa da famr-
lia, com a presença de Márcia e Daniela. Fernanda não se encontrava na ~asa,
nessa ocasião, e Camila recusou-se a participar da mesma. Encontrava-se, ainda,
na residência o namorado de Fernanda. .

O planejamento desta entrevista de devolução inclui a avaliação da Iamllla
quanto à sua participação na pesquisa e as posstvets conclusões a que chegar~m
com as vivências das experiências. Planejamos também conhecer a expectativa
da famRia sobre o futuro, em função dos acontecimentos ocorridos neste ano, e
ainda apresentarmos os resultados e conclusões da p~squisa.. .

O aspecto que mais nos interessa são as expectauvas ~alO~es da famnl~, para
o futuro quanto à reaproximação afetiva, com o pai, e a maior índependência das
filhas de saírem de casa, ou até mesmo de morarem em outro lugar. A mãe prevê,
no tempo de um a dois anos, possibilidades de se conduzir mais independente-
mente das filhas, e de "até mesmo arranjar um namorado".

Parece, então, que nesta famRiadescasada, onde a configuração ~ de uma mãe
e filhas adolescentes, é importante a preservação da função mascuhna, para o de-
senvolvimento da etapa final da adolescência das filhas, talvez mais do que a pre-
servação da função parentsí.

Daniela - T~ bom, então eu falo ••• E:ô seguinte •~ como famRiaeu acho que não
tem nada demais, acho ••• eu me sinto norma~ numa famRia••• norma/
• •• entendeu? ••• num ••• num ••• é .•. como todo mundo diz que tem
que ter a figura do pai, assim, do homem, não sei que I~ ••• eu mesma

Revista de Psicologia, Fortaleza, V. 9 (1/2), V. 10 (1/2); p. 145 - p. 158, Jan./Dez. 1991/92

155



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

consigo, na parte prAtica das coisas, eu consigo resolver as coisas, não
precisa de homem ••• emendeure o que precisasse do pai, eu levo a
mãe. -

Entrevistadora - Como é? Se precisasse do pai, você ••• ?

Fernanda - Por exemplo, se tiver algum problema no co iégio, e ••• não puder •••
aqueles problemas que s6 pai e mãe resolvem ••• aqueles que che-
gam assim ••• "TA bom, vou atender rapidinho". TA?Ar, como não tem
pai, leva a mãe. Pra mim não faz falta nenhuma. E os outros proble-
mas eu mesmo resolvo, ou então não sinto diferença nenhuma. t co-
mo eu sinto uma filha descarada.

Quando Fernanda se auto-denomina "filha descarada" parece que a separação
conjugal, e a conseqüente sarda do pai, não é sentida como falta da figura patema,
já que a mãe pode substítul-lo na função paterna. Fica assim percebido o afasta-
mento do pai, mais como a sarda do elemento masculino que se separa de quatro
mulheres. O descasamento não foi s6 da mãe, mas de todas?

Na fala de Daniela compreendemos que, na atualidade, a complementaridade
de papéis materno e patemo, em exerdcio pela mãe, não parece ser tão questio-'
nável, porém fica ressaltada a importância que o pai tem em exercer seu papel
masculino frente a suas filhas.

BIBLIOGRAFIA

ABERASTURY, A. & SALAS, E. la Patemidad, Buenos Aires; Ed. Kargieman,
1978. -

ACKERMAN, N. Diagnósjco y Tratamiento de Ias Relaciones Familiares,
Buenos Aires; Hormé, 1974.

ANDOLFI, M. Terapia Familiar, Lisbo~ Vega, 1981;

BEAVERS, W. R. Psycotherapy and Groth: A Family Perspective,
Brunner/Mazel, Mew York; 1981.

BEAVERS, R. A Systems Model of Family for Family Therapists. Joumal of Ma-
rital and Family Therapy, 7:299-307, 1981.

BEAVERS, R. & VOELLER, M. Family Model: Comparing and Contrasting the 01-
son Circumplex Model with the Beavers System Model. Family Process,
22:85-98, 1983.

Revista de Psicologia, Fortaleza, V. 9 (1/2), V. 10 (1/2); p. 145· p. 158, Jan.lDez. 1991/92

156

J

BERENSTEIN, I. Famnia y enfemedad mental, Buenos Aires: Paid6s, 2ª reirn-
presion, 1984.

BRACONNIER, A. Ruptures et separations. Adolescence, 3(1): 5-19, 1985.

BRUYNE, P. et ali. Dinâmica da Pesquisa em Ciências Sociais, Rio de Ja-
neiro: Francisco Alves, 3ª ed. s/d,

CARNEIRO, T. F. FamOia Qiagnóstico e Terapia. Rio de Janeiro, Zahar, Ed,
1983.

COSTA. G & KATZ, G. À Vida Emocional do Descasado. Revista de Psiquia-
tria do Rio Grande do Sul.2 (2): 164-169,1985.

DAVID, P. Psicanálise e FamOia, Lisboa, Moraes Ed,1977.

DOLTO, F. Sexualidade Feminina,São Paulo: Martins Fontes Ed,1984.

EIGUER, A. Um Dlvã para a FamOia, Porto Alegre: Artes Médicas, 1985.

ELKAIM, M. (org.) Formações e Práticas em Terapia Familiar. Porto Alegre:
Artes Médicas, 1988.

FRUEDENTHAL, K. Problems of the one Parent Familiy. Social Work. 4:44-48,
1959.

GOMES, J. C. V. Manual de Psicoterapia Familiar, Petr6polis: Vozes, 1987.

GOMES, N. B. As aplicações sociais da pesquisa qualitativa. Psicologia, Refle-
xAo e Crftica.2(1/2): 3-14, 1987.

GU RIN, P. J. & PENDAGAST, M. A. - Evaluation of Family System and Geno-
rum In GUERIN, P. J. (ed.) Family Therapy, New York: Gardner Press,

1 I .

HA [ Y, J. I r fi torn d Ia emancipación juvenil y terapia familiar, Bue-
no Ali : Alllolforlu, 1 85.

LUDK , M. X. Ar JI li 11' , M. I • ( • A. Pesquisa em Educação: Abordagens
Ou 11I I v 11 I' 1110: ( • P. U., 1986.

• I 11I11 (lI! !TUnto Tratamento, Porto Alegre: Artes

(I/ '), V 11I(1/ ), p, 14 • p, 168, Jan./Dez. 1991/92

II



MINUCHIN, S. - Calidoscópio Familiar, Buenos Aires: Paidós, 1985•

•! Mil\iuCHIN; S. 8. FISHMAN, H. (1985) - Técnicas de Terapia Familiar, Barce-
lona: Paidós, 1985. .

PINCUS, L & DARE, C. - PsicodinAmica da FamOia, Porto Alegre: Artes Médi-
cas,1981.

SAMPAIO, D. & GAMEIRO, J. - Terapia Familiar, Porto: Ed. Afrontamento,
1985.

SATIR, V. - Terapia do Grupo Familiar, Rio de Janeiro: Francisco Alves, Ed,
1977.

SKYNNER, A. C. R. - Pessoas Separadas: Um só Corpo. Príncípíos de
Psicoterapia Familiar e Conjugal, Rio de Janeiro: Zahar, 1979.

SDIFER, R. - Psicodinamismo da FamOia com Crianças, Petrópolis: Vozes,
1983.

SOROSKY, A. D. - The Psychological Effects of Divorce on Adolescents. Ado-
lescence, 12 (45): 123-136,1977.

STIERLlN, H. et ali. - Terapia de Famnia la PrimeraEntrevista, Barcelona:
Gedisa, 1981.

TUCKMAN, J. & REGAN, R. A. - Intactness of the Home and Behavioral Problens
in Children. Journal of child Psychology and Psychiatry. 7:225-233,
1966.

WINNlcon, D. W. - A FamOia e o Desenvolvimento do Indivrduo, Beio Ho-
rizonte: Interlivros, 1980.

ZEANAH, P. D. - Children of Divorce. Issues in Comprehensive Pediatric
Nursing,6:91-106,1983.

Revista de Psicologia, Fortaleza, V. 9 (1/2), V. 10 (1/2); p. 145 - p. 158, Jan./Dez. 1991/92

158


