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RESUMO 

 

O objetivo deste artigo é apresentar um relato de experiência de estágio em Psicologia Clínica 

realizada por uma das autoras pelos pressupostos da Teoria Sistêmica, os quais visaram investigar 

no sistema familiar quais os motivos que norteiam e sustentam a comunicação deficiente entre eles. 

A metodologia contempla a narrativa da exposição das vivências, embasadas, e posteriormente 

discutidas, através de revisão da literatura sobre o tema. Observou-se que este sistema familiar 

modificou significativamente sua estrutura, além de estratégicas e singulares mudanças na 

hierarquia e nas definições de papéis na família. Considerou-se que tais transformações foram de 

suma importância para que este sistema familiar pudesse reconstruir seu modelo próprio de família 

e redefinir o diálogo entre os membros. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, a Psicologia evoluiu muito quanto ao atendimento psicoterápico 

infantil, os profissionais atuantes no âmbito clínico não se restringiram apenas aos diagnósticos 

compreendidos pelo Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), mas sim, 

exploraram as inúmeras abordagens psicológicas e técnicas que contemplam diferentes visões e 

estratégias para o melhor entendimento sobre o fenômeno em questão. 

De acordo com a formação do Psicólogo regulamentada pela lei n° 4119, de 27 de agosto de 

1962, fica determinado que cada curso de Psicologia deve ser organizado de forma que contemple 

a prática de ensinamentos obtidos, através das disciplinas curriculares, sob a supervisão docente 

(Antunes, 2005). O denominado “estágio supervisionado” é, para Wendt (2009), um instrumento 

de intercâmbio de realidades e necessidades não só da formação como do mercado profissional, 

compreendendo o universo do ensino superior e a trajetória do aluno na graduação. 

Para a realização do estágio que originou esse relato, a Clínica Escola responsável exigiu que 

todos os acadêmicos firmem um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) com os 

pacientes atendidos. Nesse documento é estabelecida a garantia de ciência do sujeito (e/ou de seu 

responsável legal) em relação à publicação, dentre outros procedimentos com fins científicos, 

acadêmicos e de pesquisa, desde que preservada a identidade dos envolvidos. Além disso, o TCLE 

e os demais documentos e registros do prontuário de cada paciente são armazenados na Clínica 

pelo prazo de guarda estabelecido no Código de Ética Profissional do Psicólogo (Conselho Federal 

de Psicologia, 2005). 

Destaca-se como diferencial da abordagem terapêutica trabalhada a ênfase curricular 

atribuída, neste caso, saúde e integralidade. A educação em saúde como área de conhecimento 

requer uma ampliação do foco dos resultados terapêuticos e de cuidados em saúde, para além do 

estado físico, elegendo a qualidade de vida como um construtor que engloba estados subjetivos de 

satisfação das pessoas em seu viver diário (Machado, Monteiro, Queiroz, Vieira & Barroso, 2007). 

 

Contextualização do caso 

 

Cumpridas todas as exigências éticas do estágio com prática profissional pode-se dar início 

a intervenção competente. Após o processo de avaliação psicológica, a qual aconteceu no primeiro 

semestre do estágio, o paciente e sua família foram encaminhados à psicoterapia, onde a abordagem 

utilizada pela terapeuta foi a Teoria Sistêmica. Segundo Vasconcellos (2003), estudar as famílias 

através da perspectiva sistêmica implica uma atitude de contextualização das mesmas e o 

reconhecimento da causalidade recursiva. Sendo assim, considerando a importância do estudo com 
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famílias para a psicologia e as constantes atualizações de pesquisas acerca do tema, este artigo 

objetiva contribuir com aspectos teóricos e metodológicos da atuação clínica, permeado por 

questões inerentes as nuances da prática psicoterápica. 

Segundo Rosset (2008), torna-se incongruente tratar em terapia apenas o membro portador 

do “problema”, a compreensão do sintoma é sempre familiar, é uma questão, uma dificuldade, um 

problema da família. A autora enfatiza que, ao perceber a família como um sistema circular, o 

terapeuta enxerga que cada membro tem sua participação e responsabilidade, trata-se de um 

sistema de influências recíprocas onde todos se influenciam reciprocamente, independentes da 

idade que tenham. Portanto, o primeiro passo é compreender os problemas e demandas 

apresentados como inerentes a um “ciclo”, como o próprio nome sugere, remete a ideia de 

mudança, passagem de processos que se iniciam e se findam. As transições familiares são 

extremamente interligadas, estão presentes modificações que exigem constante equilíbrio entre 

estabilidade e flexibilidade (Cerveny & Berthoud, 2004). 

Dentre os preceitos trabalhados por Carter e McGoldrick (2001) em relação ao ciclo vital, 

destaca-se a ideia de que a família apresenta um processo central a ser negociado com relação à 

expansão, contração e realinhamento do sistema de relacionamentos. Essas etapas familiares são 

então divididas em: jovens solteiros saem de casa; união de famílias no casamento; o novo casal; 

famílias com filhos pequenos; famílias com adolescentes; “lançando os filhos e seguindo em 

frente” e; famílias no estágio tardio da vida. 

Vale destacar as diferentes fases do ciclo vital em que a mãe e o padrasto da criança se 

encontram. No caso dela, que já passou por um casamento e que tem um filho já com nove anos, 

ela transita da fase da aquisição para entrar na fase da adolescência. A aquisição é um processo de 

construção em que a família se preocupa em desenvolver, por exemplo, as carreiras profissionais, 

o patrimônio familiar, a independência das suas famílias de origem e os papéis assumidos por cada 

um na relação conjugal. Apesar disso, ela mora com o atual companheiro vivenciando o 

“recasamento”, que contempla características e exige competências pessoais muito similares à da 

aquisição (Cerveny & Berthoud, 2004). 

O presente relato almeja, sobretudo, o compartilhamento de experiências vivenciadas durante 

o estágio de psicologia em uma Clínica Escola, visando disseminar mais uma forma de 

contextualização teórica e prática do psicólogo no setting terapêutico. Na intenção de valorizar e 

expandir as primeiras práticas profissionais de estudantes de psicologia atreladas à supervisão 

docente e profissional. Reforça-se a importância de dissipar não apenas um relato de experiência 

de estágio, como também a abordagem de uma problemática atual e muito presente na sociedade 

de forma geral, ou seja, a dificuldade de relacionamento familiar. 
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O CASO 

 

Um menino de nove anos, denominado Tom (nome fictício), foi encaminhado à Clínica por 

uma escola municipal sob a queixa de “sintomas de hiperatividade”. Tom residia em uma casa com 

sua mãe, seu padrasto, avós e tia materna quando foi recebido pela estagiária. Inicialmente ele 

passou pelo processo de triagem e avaliação psicológica, sendo, posteriormente encaminhado para 

psicoterapia familiar, iniciada em agosto do mesmo ano. 

O atendimento terapêutico foi realizado com sessões semanais de aproximadamente 50 

minutos cada. As atividades realizadas durante o processo psicodiagnóstico e psicoterápico foram 

planejadas e formuladas a partir das necessidades apresentadas e percebidas nos encontros com a 

família. O processo de organizar e estruturar as atividades e temáticas a serem trabalhadas nas 

sessões despertou um sentimento de ansiedade na estagiária, pois, atuar enquanto terapeuta familiar 

exige muita responsabilidade e planejamento para que os encontros sejam produtivos e que 

contribuam com o crescimento do sistema familiar. 

A professora da escola de Tom foi quem encaminhou o menino aos serviços de psicologia da 

Clínica com queixa de hiperatividade (avaliados, com diagnóstico refutado). Por outro lado, a mãe 

e o padrasto da criança traziam como maior dificuldade da família a comunicação com o menino. 

A mãe diz que “não sabe quando ele está feliz ou triste, por que ele nunca conta o que lhe passa, 

além disso, ele mente muitas vezes”. 

Como ocorreu durante todo o processo de avaliação, nas sessões psicoterápicas a família 

também foi muito assídua. As atividades propostas inicialmente para a terapia visaram à inserção 

da família, junto ao mapeamento de como se estabelecem e quais são os personagens presentes nas 

relações familiares buscando compreender o padrão de funcionamento deste sistema. Inicialmente, 

a proposta contemplou a inclusão do pai da criança em algumas sessões pontuais, porém, em 

respeito a vontade do menino e refletindo sobre as consequências de trazê-lo naquele momento, a 

terapeuta optou por não chama-lo. 

O caso desenhou-se, permeando-se pelo modo como os membros lidam com problemas e 

conflitos, os rituais que cultivam, a qualidade das regras familiares, a definição de sua hierarquia 

e o delineamento dos papéis assumidos pelos membros da família são os principais fatores a serem 

observados, assim, eles permitem a terapeuta delinear a dinâmica familiar deste sistema, 

subsidiando, a partir disso, suas intervenções (Cerveny & Berthoud, 2004).  
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DISCUSSÃO 

 

As sessões iniciaram com uma atividade realizada apenas com a criança, onde foi solicitado 

que ele desenhasse sua família, sem mais orientações, o menino retratou a avó e avô materno, sua 

mãe, seu padrasto, a si próprio, e por fim, quase “esquecendo”, sua tia materna, nesta ordem 

respectivamente. Esta disposição sugere que as figuras mais significativas para ele naquele 

momento, positiva e negativamente, se iniciaram pela avó e terminaram pela tia. Ressalta-se desta 

atividade que a concepção de “família” para a criança era baseada em quem morava com ela, além 

disso, foram notados sintomas de baixa autoestima pelo cliente no momento em que ele se incluiu 

no desenho da família, por último. 

Os pais do menino estão separados desde quando ele tinha um ano de vida. Os motivos da 

separação foram traição e abandono por parte do pai que, durante a gestação e o primeiro ano de 

vida do filho, manteve um relacionamento extraconjugal. A mãe se reconciliou com o marido 

depois de descobrir a traição, no entanto, meses depois descobriu que a amante dele também estava 

grávida. Na discussão sobre este outro filho do marido, ele resolveu sair de casa e estabelecer um 

novo relacionamento com a mulher que até então era sua amante. Atual madrasta do cliente. 

Questionada sobre seu relacionamento enquanto era casada com o pai do paciente, a mãe do 

menino afirma que ele era um bom marido até conceber o filho fora do casamento. Após a 

separação, ela afirma que ficou com muita raiva, mas, em momento algum, proibiu o ex-marido de 

ver o filho, que ficava sob os cuidados da avó materna (até os dois anos de idade da criança) 

enquanto ela trabalhava. Apesar disso, a mãe lamenta o pouco contato entre pai e filho durante os 

três primeiros anos da criança. O relacionamento entre eles só mudou depois que a mãe começou 

a namorar (com seu atual marido), a partir daí, a criança começou, aos poucos, frequentar a casa 

do pai aos domingos. 

O padrasto, por sua vez, vive sua primeira união estável, e desde o início do relacionamento 

com a atual companheira, trata Tom como “gostaria de ser tratado, compreendendo a importância 

da presença de alguém que faça as obrigações de um pai”. Esta fala é reforçada pela criança em 

momentos individuais com a terapeuta, onde por vezes ele ressalta que diante de dificuldades, 

conflitos, e, inclusive em momentos de lazer recorre ao padrasto, pois enxerga nele uma figura 

paterna. 

Diversos bons momentos foram relatados sobre o relacionamento do menino com sua mãe e 

padrasto, porém, destaca-se a falta de comunicação e confiança entre eles. Verbalizações da mãe 

para Tom demonstrando surpresas e novos aprendizados eram constantes, e ela reforçava dizendo 

“eu nunca soube que você não gostava disso!”. Por outro lado, Tom também consegue expressar 

seus sentimentos, ainda de forma inicial, mas contundente, e diz: “tem muitas coisas que sinto que 

eu acho que vou-te magoar se contar, então não conto”. Logo nas primeiras sessões em família 
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foi notada a possível estranheza da mãe e do padrasto perante algumas verbalizações do menino, 

que eles desconheciam até então. Bem como, falas que a criança oculta ou mente por acreditar ser 

a melhor solução para evitar conflitos na família. 

 Contudo, retomando a representação paterna para o menino, ressalta-se que ele afirmava 

desde o início, sem aparentar mágoa e rancor, que não via o pai como figura paterna, e sim o 

padrasto. Sequer via seu genitor como parte de sua família. Ele constantemente verbalizava: “eu 

tenho a minha família e o pai tem a dele, que eu visito às vezes”. Apesar disso, lamentava-se por 

não compreender por que o pai, em alguns momentos, era tão bravo com ele e com seu irmão, 

também de nove anos (fruto da atual união do pai). 

O pai não participou dos encontros a pedido da mãe e de Tom, o qual fez questão de não 

convidá-lo em nenhum momento. Ele inclusive ressaltava que, às vezes, passava dois, três 

domingos sem ver o pai. Segundo ele, o pai alegava ter outros compromissos e então não poderia 

recebê-lo. Segundo Tom, não havia problemas, “afinal, poderia jogar bola e divertir-se com sua 

mãe e padrasto”. 

Nesse contexto ainda convivem os avós maternos, relatados como familiares de extrema 

importância para a criança. Infelizmente eles passaram por graves complicações de saúde durante 

o processo psicoterápico, foram, inclusive, hospitalizados algumas vezes. Essas enfermidades 

impossibilitaram a inserção dos mesmos nos atendimentos. 

De acordo com a estratégia utilizada para intervir junto a este sistema familiar, foi possível 

compreender seu padrão de funcionamento, ou seja, como eram as relações entre os familiares, 

qual a qualidade e como se davam esses relacionamentos, hierarquia, papéis, funções, etc. As 

análises acerca das dificuldades e afinidades permeadas neste contexto possibilitaram a inserção 

de novas atividades, com vista a propiciar debates, articulando-os aos comportamentos praticados 

pela família. 

Foi proposta uma atividade para a mãe e o filho que consistia em tirar de dentro de um 

recipiente uma pergunta para ser feita entre eles, mediada pela estagiária. As questões exploravam 

sentimentos, dúvidas, angústias, expectativas, alegrias, enfim, fatos que podem e devem ser 

compartilhados entre mãe e filho e que por alguma razão não eram. A técnica rendeu bons 

resultados, uma vez que durante este encontro, ambos se emocionaram diversas vezes e 

compartilharam boas risadas ao descobrirem similaridades e diferenças entre eles. 

Nessa etapa da terapia, os vínculos criados entre a família e a estagiária estavam mais sólidos. 

Apesar de o paciente afirmar estar à vontade com a inserção de sua mãe e padrasto nas sessões, 

sentiu a necessidade de criar outro meio de comunicação exclusivo dele com a terapeuta. O menino 

solicitou se poderia escrever um diário que gostaria de trazer à Clínica para partilhar com a 

estagiária suas vivências. O círculo de confiança estabelecido nos encontros suscitou outro ponto 

muito importante, reprimido por muitos anos pelo paciente, que foram as brigas e humilhações que 

ele relatou ter sofrido por parte da tia materna. Questões como esta, trazidas pela criança, geraram 
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muita tristeza na mãe que, apesar de desconfiar do péssimo relacionamento de sua irmã com seu 

filho, não dimensionava o quanto isso o teria afetado. 

Ao passo que as dificuldades entre mãe e filho foram diminuindo, o padrasto foi sendo 

incluído no processo psicoterápico com mais frequência e participando mais ativamente das 

atividades propostas. Em uma das sessões com os três membros da família, foi solicitado, através 

de uma “carta tarefa”, do Jogo Colaborativo da Família, que todos fossem a uma lanchonete de 

livre escolha, como forma de integrá-los numa atividade em que todos participariam. Ao verbalizar 

o resultado da tarefa, Tom conta que como sabia que a família estava poupando suas finanças 

propôs “comprar pipoca e alugar um filme, sai mais barato”. No decorrer do encontro, a terapeuta 

observou que este comportamento do menino é frequente, e que ele assume este papel de 

administrar as finanças domésticas, onde os responsáveis atribuem como uma “maturidade do 

filho”. 

Conforme a comunicação do cliente avançava positivamente, outras dificuldades que 

estavam atreladas à ausência da fala começaram a aparecer. A mentira e a postura “madura” de 

não compartilhar vivências e sentimentos eram praticados, segundo ele, para evitar magoar sua 

mãe e padrasto com a verdade. De acordo com Amendola (2009), nesta fase do desenvolvimento 

infantil a criança já aprendeu que, para evitar a punição, deve atentar para não contrariar ou 

desobedecer aos adultos, tal comportamento tende a causar um constrangimento na criança, 

fazendo-a ocultar a realidade em certos momentos. 

Como já fora mencionado, uma terapia sistêmica requer dedicação de toda a família. E, então 

com a comunicação mais desenvolvida, Tom conseguiu contar à mãe que foi novamente agredido 

verbalmente pela tia materna. Salienta-se que a mãe e o padrasto já haviam adquirido um 

apartamento há mais de um ano e não se mudavam para o mesmo, segundo ela “por uma série de 

comodismos que não os encorajava a sair do ambiente que estavam”. No entanto, ambos tiveram 

avanços psicológicos notáveis com a terapia, e, diante do relato do menino, resolveram mudar-se 

para o imóvel próprio na mesma semana. 

Após a mudança de contexto doméstico, a impressão era de que uma nova família reaparecia 

semanalmente à terapia. A dificuldade financeira, logística e de moradia (que muitas vezes são 

problemas para a adesão da terapia) também foram marcos superados por esta família. Aos poucos, 

o sistema familiar pareceu ter aprendido a encarar com mais serenidade e sabedoria as 

adversidades, valorizando vivências em família que passaram a ser raras durante a semana, como 

almoçar e passear juntos. 

Diante de tantas mudanças e novas posturas adotadas pelo sistema familiar, apenas Tom foi 

chamado para uma sessão individual em que se buscou verificar como ele avaliou seu desempenho 

com a terapia, seus avanços e retrocessos, suas expectativas, metas e dificuldades atuais. Ele 

pontuou alguns de seus avanços, contudo, solicitou que fosse conversado com sua mãe e padrasto 
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para eles lhe ajudassem a lidar com situações em que ele “foi o culpado”, pois teme que briguem 

com ele. 

A nova queixa trazida por Tom sugere que a comunicação familiar teve avanços concretos, 

a ponto de ele mesmo solicitar o diálogo. O tempo exerce um papel no desenvolvimento a partir 

de transformações e continuidades características do ciclo vital (Eschiletti, Couto, Moura, Poletto 

& Koller, 2008). Deste modo, é importante trabalhar e reforçar com toda a família a definição de 

papéis, funções e hierarquia estabelecida entre eles. A confiança da criança em sua mãe e padrasto 

não é um laço que vai ser criado instantaneamente, requer uma construção lenta e fortalecida 

diariamente que deve ser “regada” por toda a família (Rosset, 2008). 

Com o progresso da família com a terapia e a ausência de demandas, aos poucos este sistema 

foi se encaminhando para a alta terapêutica, pois, eles já não careciam de mais intervenções naquele 

momento. Para explicar a criança como se daria o encerramento da terapia, foi utilizada uma 

parábola criada e embasada nas próprias características da família e da história de Tom. Na 

atividade foi trabalhada as consequências do término dos atendimento, bem como o 

questionamento sobre a visão que ele fazia do período pós-terapia. Percebeu-se que o menino não 

expressou fantasias, ele resistiu inicialmente a concluir o processo, pontuou que gostou da 

terapeuta, da metodologia de se trabalhar com a família e da estrutura física da Clínica. Por parte 

dos responsáveis, a conclusão foi de que ambos precisavam de um “empurrão para tomar atitudes 

que teimavam em não ver”, seguido do entendimento sobre a importância de não tardar a busca 

por auxílio à saúde e de manter um bom diálogo entre os membros da família. 

A perspectiva sistêmica nos estudos com famílias trouxe implicações da ampliação do foco, 

mas também de uma mudança de postura e visão das famílias. Passa-se a focar, pesquisar, 

compreender e fortalecer, os recursos e o sucesso do grupo familiar, através do estudo de 

percepções de elementos das experiências de vida, aspectos biológicos, de interações pessoais com 

o contexto, compreendidos por uma ótica macroestrutural, contextualizada e intersubjetiva (Boing, 

Crepaldi & Moré, 2008). 

Segundo Muniz e Eisenstein (2009) a família é um sistema mutável, que varia conforme o 

tempo e suas condições. As mudanças agregam e conduzem o sistema a adaptar-se na estrutura da 

organização familiar, provocando necessários reajustamentos de todos os envolvidos no contexto. 

O desenvolvimento infantil traz novas e diferentes demandas constantemente. Um exemplo muito 

claro disso foi o comportamento considerado “hiperativo” pela professora de Tom quanto ele tinha 

cinco anos, e, quatro anos mais tarde, sua postura mais introspectiva trazida como queixa pela 

família. 

A qualidade dos vínculos constituídos se torna um elemento importante no processo de 

resiliência em frente às transições familiares, pois reforçam a relação estabelecida entre os 

membros do casal e os filhos (Heck & Ramires, 2010). Segundo Féres Carneiro (2012), a relação 
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familiar define certo conjunto de direitos e deveres enquanto que sua ausência definiria a 

hostilidade. 

Em consonância à perspectiva trabalhada, o enfoque foi na mudança no sistema familiar, 

sobretudo pela reorganização da comunicação entre os membros da família (Rosset, 2007). O 

cuidado centrado na família envolve todos os seus membros e uma importância especial é dada nas 

relações estabelecidas entre eles, entendida como um dos determinantes do processo saúde-doença 

(Martins, Ferriani, Silva, Zahr, Arone & Roque, 2007). 

Conforme mencionado no decorrer do caso, foi de suma importância compreender e analisar 

as transições tanto individuais de cada integrante da família, como as modificações do sistema 

como um todo. Diferentemente da primeira união em que a família recasada encontra outros 

desafios que envolvem os sistemas familiares. Dentre eles, ressalta-se para este caso: que um dos 

cônjuges desse novo casamento ainda não foi casado, de modo que este se depara com a vivência 

de outras fases do ciclo vital pelas quais ainda não tenha passado, e, ponderação sobre quem faz 

ou não parte dessa família (Cano, Gabarra, Moré & Crepaldi, 2009). 

Quanto à reconfiguração familiar, nota-se que a criança não parece perceber seu pai biológico 

como detentor e ator das demandas de uma figura paterna. Quem parece representar essa função 

para ele é o padrasto. De acordo com Valentim de Sousa e Dias (2014), reforça-se a premissa do 

quão importante é o comportamento e o acesso saudável dos filhos aos genitores não guardiões. 

Enfatizam que eles (padrasto/madrasta) são fontes de segurança para que eles sintam que podem 

amar outra pessoa sem se culpar por tal sentimento. Importante ressaltar que o padrasto da criança 

ocupa o lugar do pai que está psicologicamente “morto”, visto como companheiro da mãe, mas 

que faz as funções paternas que o genitor não realiza (Prado, Falceto, Waldemar, Castiel, 

Gonçalves, Zanoato, Muller, Cardoso & Barros, 1996). 

Segundo Rosset (2008), é fundamental que a família compreenda que tudo é uma questão de 

escolha, e o que faz a diferença é o nível de consciência das escolhas, elas vão direcionar sua 

relação de forma a facilitar a tomada de consciência e responsabilidades. Neste sentido, Cerveny 

(2012) afirma que a separação do casal não acaba com a família, porém a transforma. Ou seja, a 

situação conjugal se dissolve, embora a família, enquanto organização, se mantenha. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este relato contemplou a discussão sobre o caso de uma família que finda a fase da aquisição 

do ciclo vital, onde o jovem casal tenta construir seu modelo próprio de família, definindo papéis 

e funções de cada um dos cônjuges, é preciso que haja a abertura para diálogo e mudanças. Além 

disso, Cerveny e Berthoud (2004) enfatizam não se trata apenas de proporcionar algum momento 

de diálogo, mas sim, que eles sejam consolidados, praticados com frequência e em harmonia com 

as necessidades do contexto familiar. Essas competências reforçam por si só sua importância, visto 
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que na fase adolescente (seguinte à aquisição) o diálogo e a flexibilidade passam de coadjuvantes 

para protagonistas nesta nova etapa do ciclo vital. 

Assim sendo, é fundamental compreender também as dificuldades individuais da criança, 

para que sejam feitos investimentos direcionados à melhora de sua autoestima, para uma visão 

melhor de si, para a diminuição de conflitos tanto na escola quanto na família, já que lhe 

possibilitou lidar mais facilmente com as mudanças que tem de enfrentar (Marriel, Assis, Avanci 

& Oliveira, 2006). Os indivíduos que não se sentem ouvidos ou entendidos, que não conseguem 

expressar seus sentimento e desejos, se submetem ou se violentam por causa da comunicação, que 

se pautam mais pelo que não é dito, que não confiam nas palavras, são apenas alguns dos inúmeros 

problemas de comunicação que podem ocorrer em um sistema familiar (Cerveny, 2012). 

Logo, em congruência aos investimentos acerca da autoestima da criança, vale destacar a 

superação dele em conseguir falar a respeito de assuntos reprimidos por tanto tempo, o que trouxe 

alívio ao cliente, entre outros motivos, porque viu que tem o direito de falar sobre suas angústias 

que continuaria sendo aceito por sua família. Segundo Valentim de Sousa e Dias (2014), a 

confiança do cliente em verbalizar falas como esta decorre, em grande parte, do convívio que se 

estabelece entre seus vínculos afetivos significativos e o sentimento de pertencimento à família. 

Quanto às mentiras que o menino reproduzia, Ramires (2010) aponta que é comum na fase 

do desenvolvimento em que ele se encontra (findando a infância e iniciando a pré-adolescência) 

que a criança sofra com os reajustamentos familiares, inclusive a própria mentira pode ser 

decorrente disso. Na confusão sobre os papéis atribuídos a ele, Tom inverte suas funções na 

hierarquia familiar, e assume uma postura que compete aos seus cuidadores. Condutas de cuidado 

e proteção mascaradas por mentiras foram perceptíveis, tanto que o menino verbaliza: “eu não 

minto por mal, faço para não chatear eles (mãe e padrasto) com coisas que eu acho que posso 

resolver”. 

Em relação aos conflitos com a tia materna, entende-se que a queixa trazida pelo paciente 

procedia e era desencadeada por uma série de fatores, sendo que os principais eram as brigas e 

discussões no sistema familiar. Segundo De Antoni e Koller (2010) a violência doméstica é um 

fenômeno complexo e multicausal, influencia e é influenciada por outros contextos. Os problemas 

apresentados num caso de tamanha complexidade e extensão, aqui brevemente resumido, são 

resultados de uma série de questões que a teoria sistêmica compreende como multifatoriais. Esta 

família passou por uma série de intervenções, cada qual com sua finalidade específica. Porém, 

diante da resolução das queixas apresentadas, é importante preparar a família para o desligamento 

pela alta terapêutica.  

Importante desenvolver meios que fomentem a convivência em família com hábitos e 

comportamentos saudáveis. Na medida em que se possibilitam meios para que a criança se 

desenvolva a partir de hábitos e contextos saudáveis, ela pode ser mais competente no futuro nas 

esferas biopsicossociais (Souza, Abade, Silva & Furtado, 2011). 
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Faz-se um destaque à abordagem teórica fundamentada na epistemologia sistêmica, sendo 

ela, bastante adequada no desenvolvimento de pesquisas com famílias. Posto que envolve o 

fenômeno “família” de forma ampla, compreendendo toda sua complexidade, através da 

contextualização, social, histórica e cultural dos envolvidos (Boing et al, 2008). 

A primeira experiência clínica de uma das autoras possibilitou uma riquíssima aproximação 

à prática psicoterapêutica e à abordagem teórica. Em alguns momentos durante as intervenções a 

terapeuta se percebe com sintomas de ansiedade e nervosismo para saber se o trabalho está sendo 

de fato efetivo. As reflexões constantes e as revisões bibliográficas se tornam aliadas essenciais 

neste processo, para que o objetivo não se perca e o posicionamento enquanto terapeuta seja 

mantido. Por fim, trata-se de uma oportunidade riquíssima de contribuição indescritível na 

construção do “eu profissional” que em breve se consolidará. 

Em relação as dificuldades encontradas como, tem-se condições climáticas, de moradia, 

transporte, dentre tantas outras barreiras que, por vezes, impedem o acesso aos serviços de saúde 

pública pela população. Ao aprofundar um atendimento e compreendê-lo como um estudo de caso, 

fundamentado, investigado e contextualizado permite ao pesquisador inserir-se e engajar-se no 

meio científico. Assim, podendo contribuir com a produção de conhecimento e diretrizes da área 

da psicologia. 
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