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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo discutir os impactos do segredo familiar na constituição 

psíquica do sujeito. Na terapia de família essa temática é frequente, podendo, no entanto, ser adiada 

até que uma determinada situação acarrete um sofrimento intenso ou ocasione uma crise. Ao 

investigar a dinâmica familiar observa-se que existe o não dito, mas que paradoxalmente está sendo 

verbalizado através de um acting out. O profissional então deve investigar a herança familiar. O 

papel do terapeuta é o de desvelar este segredo, para que assim o cliente possa ressignificar sua 

existência e trabalhar sua subjetividade, para que tenha melhores condições para o funcionamento 

do eu. O presente trabalho discutirá como ocorrem estes fenômenos com base em estudos e análises 

bibliográficas na abordagem terapêutica psicanalítica. 

 

Palavras-chave: família, terapeuta, segredo. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em atendimentos clínicos, observa-se que a herança psíquica é constitutiva e fundante da 

vida psíquica de todo ser humano, porém, cada um maneja este material ao longo da vida de modo 

a ter um jeito próprio de ser herdeiro. Para (DOLTO,1980, p.13). o segredo é “a ausência de 

esclarecimentos verbais às perguntas explícitas ou implícitas da criança, sensibilizada tardiamente 

por um acontecimento traumático que permaneceu incompreendido [...]”. 

Tal trabalho psíquico diz respeito a fazer da herança algo transformado e simbolizado, ou 

seja, algo próprio, sob pena do sujeito permanecer alienado na história familiar, sem conseguir 

posicionar-se em relação a ela, causando um adoecimento psíquico a ponto do paciente não mais 

se reconhecer dentro do seu meio familiar. No texto Totem e tabu (1913), (FREUD, 1913, p. 188), 

afirma que “todos possuem, na atividade mental inconsciente, um aparato que os capacita a 

interpretar as reações de outras pessoas, isto é, a desfazer as deformações que os outros impuseram 

à expressão de seus próprios sentimentos”. 

A transmissão psíquica ocorre dentro do seio familiar e é transmitida por várias gerações 

quando mal elaborada, nos atendimentos clínicos familiares, por vezes, observamos que existe o 

não dito, não verbalizado, este não dito recebe o nome de segredo. Durante a formação profissional, 

o psicólogo não é motivado a explorado a herança familiar, mas aprofundarmos e pesquisar quais 

os impactos psíquicos que causam na constituição psíquica. 

 

QUESTÕES CONCEITUAIS 

 

Para compreensão do conteúdo deste trabalho, é necessário compreender o conceito de 

Segredo e sua origem, segundo Bueno (2006, in FLORENCE, 1999, p. 13) a palavra Segredo é 

“derivada do latim secretu: um lugar à parte, pensamento ou acontecimento que não deve ser 

revelado, mistérios (de um culto religioso). Secretus, o adjetivo, significa solitário, separado, 

isolado, recluso, dissimulado e raro”. FLORENCE (1999, p. 164) diz ainda que a “palavra também 

pode designar, por eufemismo, certas coisas ou atividades como as partes sexuais (chamadas 

segredo), e as necessidades fisiológicas”.  

É depois do século XVI, como atesta o dicionário histórico da língua francesa, Le Robert, 

(ROBERT, 1998), que o “conteúdo escondido” toma um valor psicológico, no sentido onde ele se 

aplica à interioridade da pessoa. O segredo propõe-se a designar a vida íntima e não revelada de 

alguém. As expressões parecem testemunho dessa acepção: “os segredos do coração”, “ter o 

segredo de alguém”, “confiar um segredo”, “fazer parte do segredo”. Bueno (2006, apud 

FLORENCE, 1999, p. 13). 
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O segredo diz respeito à ética e, por intermédio desse, o fundo do ser: a ontologia e a 

ontogênese; ele toca as formas mais essenciais da ligação com o Outro e a identidade 

pessoal; ele está mesmo à prova, tanto dentro dos relacionamentos privados quanto dentro 

da vida social, do poder que o homem possui sobre ele mesmo e sobre o outro: ele 

representa o que pode ser o mais precioso e o mais ameaçador. (FLORENCE, 1999, p. 

163): 

 

A respeito dos conceitos acima mencionados, é possível refletir como acontecem as conexões 

entre as gerações que se entrecruzam em uma teia de complexidade, instabilidade e 

intersubjetividade, e como o Segredo causa dor e sofrimento no psiquismo (ALBA, 2010). 

 

2.1 A Relação Familiar e a Construção Psíquica 

Afim, de compreender a construção psíquica do indivíduo e como ele se desenvolve é 

necessário revisitar o conceito de família, sua estrutura e cultura interferem no desenvolvimento 

do indivíduo, como segue:  

A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos 

e influenciar no comportamento dos mesmos no meio social. O papel da família no 

desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental importância. É no seio familiar que 

são transmitidos os valores morais e sociais que servirão de base para o processo de 

socialização da criança, bem como as tradições e os costumes perpetuados através de 

gerações. (SIGNIFICADO, on-line, 2016). 

 

Como afirmam AZEVEDO; CARNEIRO E LINS (2015, p. 60) “a família é como a matriz 

privilegiada para o trabalho de transmissão psíquica, pois nela são geradas não apenas as 

identificações significativas, como também as diversas modalidades de transmissão psíquica”. Para 

Santos (2012) a família é depositária de tensões, medos, segredos, heranças e vínculos que são 

transmitidos a cada geração. 

De acordo com AZEVEDO; CARNEIRO E LINS (2015, p. 58) [...] “É da história familiar 

que o indivíduo extrairá a substância de suas fundações narcísicas para, enfim, tomar o lugar de 

sujeito. 

Scorsolini-Comin e Santos (2012a, p. 258) “apontam que de modo geral, a noção de 

transmissão geracional na Psicanálise é carregada pelo viés da negatividade, ou seja, a maioria dos 

estudos destaca a polaridade negativa da transmissão”. Correa (2003, p. 36) [...] descreve que 

transmitir é aquilo que não pode ser contido, o que não encontra inscrição no psiquismo dos pais é 

depositado no psiquismo da criança: os lutos não realizados, os objetos desaparecidos sem traço 

nem memória, a vergonha, as doenças e a falta. 
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Correa (2003a, p. 42) a transmissão ocorreria de duas maneiras: (1) pelas imagens psíquicas 

originadas na vida libidinal do sujeito e alimentadas pelas experiências dolorosas dos pais ou 

ascendentes; (2) por meio da censura e dos segredos, que, embora inicialmente não sejam 

traumáticos, passam a sê-lo pela confluência de diversas situações. 

A transmissão entre as gerações envolve um trabalho psíquico que se refere ao sujeito 

singular e ao grupo. Transmitir é transvasar1 um objeto, uma história, os afetos, não só de uma 

pessoa para outra, como também de uma geração para outra, estabelecendo certa distância entre 

transmissor e receptor (CORREA, 2000). Para Azevedo, Carneiro e Lins (2015, p. 60): a 

transmissão ocorre da seguinte forma: 

A transmissão psíquica intergeracional, que inclui aspectos da metabolização do 

material psíquico transmitido por uma geração próxima que, transformado, passa 

à seguinte. Nesta modalidade a transmissão psíquica constitui a “herança positiva” 

da filiação. O segundo tipo de transmissão psíquica é o transgeracional, que se 

refere a uma modalidade “defeituosa” da transmissão que inclui os objetos 

psíquicos de uma herança genealógica mais distante, na qual encontramos lacunas 

e vazios de transmissão. 

 

Outro detalhe importante relativo à transmissão Intergeracional e Transgeracional como 

explica CORREIA (2000, p. 98) [...], que na transmissão Intergeracional percorrem “o tecido 

relacional intragrupal e as relações objetais, constituindo a herança, positiva‟ da filiação. Esta 

atravessa os vínculos intrassubjetivos familiares em que se inscrevem os processos de 

identificação, delimitando um reservatório fantasmático familiar” (CORREA, 2000, p. 98). 

Na Transgeracional, configura-se como um tipo de transmissão de aspectos psíquicos que 

não apresentam possibilidades de simbolização, caracterizados pelo não revelado (CORREA, 

2000, p. 98).  

Na transmissão psíquica geracional, de acordo com Garcia e Penna (2010, p. 77), a vivência 

traumática não elaborada fica enquistada, encriptada no mundo interno do sujeito, 

paralisando-o e condenando-o à denegação, à clivagem e à repetição, ou seja, a inscrição de 

uma presença ausente, impossível nos casos de transmissão transgeracional, não se deu, 

impedindo a criação de estruturas necessárias para o estabelecimento de distâncias e de 

diferenças entre gerações. O destino é a repetição e a ocupação permanente do sujeito pelo 

objeto intrusivo. Entendemos ser necessário um trabalho psicoterapêutico que possa 

contemplar estes aspectos obscuros, não elaborados, de maneira a interromper a repetição 

de vivências geração após geração. Maíra Bonafé Sei; Isabel Cristina Gomes (2012, p. 31) 

 

                                                 
1Ato de passar de um recipiente para outro, neste caso de uma pessoa para outra. 
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Para (VIANNA, 2006) no Intergeracional, o indivíduo é beneficiário, servidor forçado, mas 

também adquirente singular daquilo que é transmitido. Enquanto no Transgeracional, é 

caracterizado pela cadeia traumática, dominada pela repetição, em detrimento da memória e da 

historização do sujeito. Menda (2013, p. 23) complementa que na transgeracionalidade, as 

transmissões são inconscientes e poderão ser determinantes nas patologias das gerações seguintes. 

É potencialmente desestruturante para a geração receptora, pois não há circulação de palavras ou 

afetos. 

Para MINUCHIN (1982) a família acompanha as mudanças da sociedade, atendendo a dois 

diferentes objetivos: um interno que corresponde à proteção psicossocial de seus membros; e o 

outro externo que é acomodação a uma cultura e transmissão dessa cultura.  

É importante citar que na clínica os terapeutas de família e pesquisadores de dinâmica 

familiar utilizam com bastante frequência o genograma instrumento utilizado para compreender 

sua origem, é utilizado para avaliação diagnóstica na primeira entrevista com a família, permite 

melhor utilização do tempo da entrevista e fornece uma representação dos laços transgeracionais e 

intergeracionais. (PENSO; COSTA, 2008). 

Com a utilização do genograma nos atendimentos clínicos é possível observar características 

peculiar em cada indivíduo trazida através da transmissão geracional, dentre elas podemos observa 

o mito familiar, delegação e herança. 

O Mito familiar está presente em todas as famílias, este proporciona ao grupo familiar um 

sentido de identidade, define regras, crenças e os papeis dentro da família, estabelecendo forma de 

funcionamento e mantendo sua conexão. (PENSO; COSTA, 2008). 

Outro ponto interessante diz respeito à Delegação, pois segundo PENSO e COSTA (2008), 

é um processo natural e indispensável para construção da identidade e muda conforme a história 

familiar. ‘’As dificuldades surgem quando aquele a quem algo é delegado não tem ainda a 

maturidade ou as características necessárias para assumir missões que lhe são passadas, 

perturbando, assim, seu desenvolvimento psicossocial’’.  (PENSO; COSTA, 2008, p. 14). 

Outro ponto importante a ser ressaltado diz respeito à Herança ela acontece no interior da 

família, mas também recebe nas esferas sociais, econômica e cultural, onde a família está inserida 

desde o nascimento até no período de desenvolvimento, estes fatores contribuirão para a 

constituição da identidade. (PENSO; COSTA, 2008). 

Como descreve Vianna (2006) nada do que tenha sido retido poderá permanecer 

completamente inacessível à geração seguinte. Haverá marcas, ao menos sintomas, que 

continuarão ligando uma geração à outra. 

Sendo assim, o mito familiar, delegação e a herança, são fatores fundamentais para a 

formação psíquica do sujeito, cada um irá se desenvolver de acordo com o meio em que vive, 
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entretanto, estes aspectos podem ocasionar danos ao desenvolvimento psíquico, desenvolvendo 

doenças somáticas e até mesmo crises quando mal elaboradas. 

 

2.1.2 A Violência no Psiquismo Causada Através do Segredo 

Muito pouco se fala sobre o segredo e seu significado. Na clínica, a busca dos pacientes por 

algo que explique ou que faça diminuir um sofrimento que até então, não se sabe o motivo, está 

muitas vezes voltado para a curta vida daquela pessoa, sem imaginar ou atribuir a causa deste 

sofrimento as suas gerações passadas. A necessidade de estudos voltados para esta questão, vem 

sendo cada vez maiores, devido as patologias de transmissão que surgiram. Como nos diz Kaes 

sobre a questão conjuntos intersubjetivos:  

O que é inelutável é que somos postos no mundo por mais de um outro, por mais de um 

sexo, e que nossa pré-história faz de cada um de nós, bem antes de nascermos, o sujeito 

de um conjunto intersubjetivo, cujos sujeitos nos tem e nos mantém como servidores e 

herdeiros de seus ‘’sonhos de desejos insatisfeitos’’, de seus recalcamentos e de suas 

renuncias, na malha de seus discursos, de suas fantasias e de suas histórias. René Kaes 

(2001, p. 13) 

 

Azevedo, Carneiro e Lins (2015, p. 62) apud Inglez - Mazzarella(2006) apontam que “o 

segredo é uma forma privilegiada de transmissão psíquica, podendo ser compreendido como 

histórias não verbalizadas, mas insistentes, que intrigam a nova geração, cabendo a esta geração 

individualizar-se no meio desses enigmas que tipificam a história da família”.(WAGNER, 2014) 

evidencia em seu trabalho que:  

[...] os segredos de uma família podem ser individuais (que são segredos guardados por 

um membro da família em relação aos demais. Ex: uma aventura extraconjugal); internos 

(são guardados, pelo menos, por dois membros em relação a um terceiro. Ex: um segredo 

sobre paternidade, em que os pais tem alguma informação que o filho não sabe.) e 

compartilhados (toda a família sabe, mas esconde do mundo exterior. Ex: alcoolismo, 

homossexualidade). Cabe destacar que, ainda que todos conheçam os segredos 

compartilhados, na família ele nunca é motivo de discussão e os membros da mesma 

aparentam desconhecê-lo, não somente frente a estranhos, como também entre si. 

 

As consequências dos segredos podem ser danosas. CORREA (2003) “nos diz que se os 

acontecimentos que originaram os segredos numa geração tornam-se inconfessáveis, na geração 

seguinte passam a ser inomináveis, já que não puderam ser objetos de uma representação verbal’’. 

Mesmo o conteúdo sendo ignorado, há o pressentimento da origem de algo que foi minuciosamente 

guardado. 
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Para tanto, podemos observar nas famílias as estruturas de personalidades, como transcreve 

(MAGALHÃES, CARNEIRO, 2014, p. 251) em que para as famílias narcísicas, a vergonha é um 

objeto de transmissão, por um ou mais membros psicóticos; nas famílias neuróticas, a transmissão 

origina sentimentos e conflitos edipianos; os arranjos familiares perversos se manifestam e são 

transmitidos através do elogio a transgressão. 

Azevedo, Carneiro e Lins (2015) afirmam que, ao se calar, corre-se o risco de “perder” os 

afetos, de se tornar algo inconsciente, tornando-se venenoso para o sujeito, contaminando as 

percepções, emoções, pensamentos e comportamentos. É preciso falar sobre o que se passa, sobre 

o que “pesa” no ser. 

Horschutz, (2009) quanto mais inconsciente for o motivo, mais poderoso ele se tornará, 

podendo reprimir, ou mesmo anular, a identidade e projetos de vida de seus depositários, que 

acabam perdidos em meio a alegorias e signos incompreensíveis, impossibilitados de recuperar a 

memória de si mesmos. 

Para Correa (2003) nas situações de violência ou catástrofe social, o sujeito, o grupo familiar 

e os apoios grupais/comunitários ficam ameaçados pela própria fragilidade e pela ausência destas 

referências de significação através de suas instituições mediadoras (família, organizações 

educativas e laborais). 

A uma busca constante em amenizar os impactos traumáticos dessa transmissão, no tocante 

a somatizações, mortes, crimes, abortos, bem como os fatos sociais entre outros fatores, essa busca 

é reconhecida na clínica como defesas tais como denegação, clivagem e projeção, estas defesas 

contribuem para a formação do segredo familiar. Quando uma herança psíquica não é assumida 

ou simbolizada e nem processada pela família, esta acaba dando continuidade e manutenção nas 

gerações futuras, este comportamento familiar propicia o surgimento de novas rupturas. Não é o 

conteúdo do segredo que importa, mas o impedimento do falar. Neste contexto o falar ou ficar 

calado gera uma clivagem e que é transmitida intergeracionalmente e se estabelece como um 

segredo. Mauro PioliRehbein; Daniela Scheinkman Chatelard, (2013).  

De acordo com Correa (2003) além da violência intrapsíquica que pode alcançar um nível 

psicótico, superpõe-se uma outra violência, de nível social, quando a realidade traumática é 

denegada pela sociedade [...] a falta do reconhecimento do traumatismo real produz uma violência 

enlouquecedora. 

De acordo com MAGALHÃES E CARNEIRO (2014a) “no caso da transmissão 

transpsíquica [...] os limites dos espaços subjetivos são eliminados, e os imperativos narcísicos 

dominam a transmissão”. Essa transmissão pode ocasionar a destruição da singularidade do sujeito, 

se tornando uma missão destrutiva e suicida.  
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HORSCHUTZ (2009 apud SAFRA) diferencia também a natureza do sofrimento nas três 

situações: na missão, o sofrimento advém da impossibilidade de ser; no enigma, da memória do 

não-dito e do não vivido; na questão, do destinar-se. 

René Kaes (2001, p. 11) O sujeito da herança está dividido, como o sujeito do inconsciente, 

entre a necessidade ‘‘de ser um fim para si mesmo’’ e de ser o elo de uma cadeia à qual está sujeito 

sem a participação de sua vontade’’, mas à qual deve servir e da qual pode esperar tirar benefícios. 

Neste aspecto, podemos observar as organizações de estruturas de personalidades:  

[...] devido a sua subordinação aos conjuntos dos quais o sujeito procede – família, 

grupos, instituições, massas. É muito provável que, nessas circunstancias, 

formações do Inconsciente se transmitam pela cadeia das gerações e dos 

contemporâneos; é cabível supor hoje em dia que uma parte da função recalcante 

se apoie em certas modalidades da transmissão psíquica, por exemplo, segundo as 

modalidades fixadas pelas alianças, pactos e contratos inconscientes; daí decorrem 

traços particulares as organizações neuróticas, boderline ou psicóticas [...]René 

Kaes (2001, p. 12) 

 

Há urgência não só de transmitir, mas também de interromper uma transmissão devido ao 

grande sofrimento que ela ocasiona, onde o indivíduo é levado muitas vezes ao adoecimento. Não 

há característica especifica para o sintoma ocasionado através do segredo, visto que, ele é peculiar 

a história de vida de cada pessoa, em seu contexto familiar, social e cultural. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Cada pessoa traz consigo sua história pessoal e identidade, resultando na constituição da 

subjetividade, relacionado-se aos seus descendentes, com toda a carga psíquica que atravessa 

gerações familiares, ocasionando por meio da transmissão transgeracional, conteúdos que por 

vezes podem ser negativos, gerando algum tipo de sofrimento ou perturbação, no qual o indivíduo 

não consegue identificar o real motivo, pois está no seu inconsciente e ele não teve acesso. Isso 

ocorre por meio do segredo familiar, onde os traumas, violências, vivências e sofrimentos, são 

ocultos e não ditos verbalmente, possibilitando assim, que não haja elaboração dos conteúdos pelas 

gerações seguintes. 

Na maioria das vezes as pessoas não têm consciência do dano que estes segredos ocasionarão 

para as próximas gerações, preferem calar, como forma de não piorar a situação, de não envolver 

outras pessoas, muitas vezes por sentimento de culpa ou vergonha. A grande problemática é que 

mesmo não sendo dito, o corpo verbaliza e o psiquismo arrasta estes conteúdos até que eles sejam 

elaborados, estes segredos acabam alterando a comunicação de uma família e o indivíduo em 
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sofrimento está nada mais do que reproduzindo sequências que são geradoras deste sofrimento e 

sintomas traumáticos deste elo transgeracional. 

Na Clínica Contemporânea, a busca por atendimentos psicológicos vem crescendo ano a ano, 

a maioria das demandas que chegam até os consultórios são em virtude de os pacientes não mais 

se reconhecerem dentro do seu ambiente familiar, ele está em um estado ao que denominamos de 

crise, o paciente em crise apresenta sintomas característicos, como ansiedade, angustia, decepção, 

tristeza, em outros casos, depressão, riscos de suicídio e uso de entorpecentes entre outros artifícios 

para aliviar a dor.  

O profissional deverá investigar a causa desse adoecimento, através da associação livre e da 

observação, mas em alguns casos o paciente é privado de falar, ou porque sente medo, ou porque 

seu superego é tão tirano que bloqueia a fala, para tanto é necessário um conjunto de ações do 

profissional, como observar o comportamento e que está sendo dito e o que não está sendo 

verbalizado, mas que está ali latente prestes a ser revelado.   

Além disso, o profissional psicólogo não poderá deixar de fora a origem deste indivíduo, sua 

constituição familiar, sua cultura e seu modo de ver a vida, este pode fazer uso do genograma a 

fim de aprofundar a constituição familiar e que muitas vezes não é dita com detalhes, e muitas 

vezes detalhes passam despercebidos ou esquecidos na fala.  

Este mecanismo ajudará e facilitará nas primeiras entrevistas, para facilitar um caminho a 

ser percorrido, talvez não se tenha todos os detalhes revelados nos atendimentos, pois é necessário 

está atento aos mecanismos de defesas destes pacientes, ou que muitas vezes apesar de o paciente 

procurar ajuda para aliviar sua dor, muitas vezes não estão preparados para ouvir aquilo que em 

seu íntimo já sabem, ou por não ter a capacidade elaborar. No consultório sempre haverá impasses 

que impossibilitará o profissional de aprofundar o trabalho terapêutico, visto que será necessário a 

disponibilidade do cliente. Diante do que foi discutido, nem todo o conteúdo será revelado, nem 

todo segredo será desvelado, deixando sempre uma lacuna a ser trabalhada e investigada.    
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