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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo compreender os aspectos que fazem parte da 

construção de um legado religioso. Com esse propósito, pretende-se a partir desse estudo conhecer 

de que forma ocorre a transmissão da herança religiosa e se há uma fragilidade nessa transferência 

a partir de uma visão sistêmica. Percebendo que o tema religião pode ser muitas vezes mal 

compreendido, é importante saber se há uma fragilidade na transmissão dessa religiosidade 

tradicional, herdada por gerações antepassadas, levando em consideração os aspectos importantes 

que contribuíram para algumas mudanças. Nesse contexto, são apresentados alguns aspectos de 

mudanças percebidos ao longo dos anos e pontos considerados relevantes para explicar tais 

acontecimentos. 
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1. Família tradicional e família pós-moderna: transformações e diferenças 

 

A família sofreu mudanças significativas com o passar do tempo. Essas mudanças trouxeram 

novos tipos de famílias que se distanciam cada vez mais do modelo tradicional. O modelo 

tradicional, caracterizado por pai, mãe e filho, onde o pai é o provedor da casa e a mãe dona do lar, 

responsável pelos filhos e as tarefas domésticas, passou por abalos. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, os homens eram requisitados para os campos de batalha 

e as mulheres os substituíam nas fábricas e empresas. Assim abriu-se espaço para, a partir da 

década de 1950, movimentos tais como a revolução sexual e feminista contribuírem para o 

surgimento de novos formatos familiares. 

O movimento feminista ocorreu pelo desejo destas de se libertarem da discriminação que era 

voltada para esse gênero. A essa altura, muitas mulheres já não aguentavam mais tanta opressão e 

decidiram dar voz para uma minoria sem direitos. Foi então, que lutaram por uma mudança não só 

política, mas também social, gritando por direitos iguais e tentando se libertar de um sentimento 

de inferioridade (ESTRADA, 2003). Essas mudanças ocorreram gradualmente. 

Com o passar dos anos as mulheres foram conseguindo se distanciar da limitação de apenas 

ser a dona do lar; conquistaram o direito de voto, uma mudança significativa no campo político e 

ingressaram em universidades. Tais fatores colaboraram para que a mulher conquistasse um espaço 

no mercado de trabalho, possibilitando a estas uma contribuição financeira grande ou até maior 

que o homem dentro do lar. 

Como consequência da nova inserção da mulher na sociedade, houve transformações diretas 

na função dela, frente à família. A reformulação do papel do masculino e feminino, onde a 

sexualidade passou a ser vista com mais naturalidade, implicou em uma crescente de 

relacionamentos conjugais menos duradouros. Isso fez com que houvesse um aumento na taxa de 

divórcios na era pós-moderna (DESSEN, 2010). 

Araújo (2002) descreve características que contribuíram diretamente para novos modelos de 

família. Para o autor as variações ocorreram especialmente nos últimos 20 anos, com um crescente 

número de separações de casais nas sociedades fabris, um aumento de recursos financeiros dos 

cônjuges que trabalham fora, um maior nível de escolaridade, o surgimento de novas alternativas 

religiosas que fugiam do padrão católico. As características apontadas por ele justificam a fuga da 

referência mais tradicional. 

Berquó (2007) afirma que há uma sustentação das mudanças através de uma perspectiva 

demográfica e estatística. Ele aponta para um predomínio da família nuclear, composto por pai, 
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mãe, com ou sem a presença de filhos, porém alega que houve uma redução no número de membros 

da família e que aumentou o número de casamentos sem laços legais. Sem deixar de mencionar 

uma crescente composição de pai e filhos sem a presença da mãe ou vice-versa, o autor enfatiza 

que a maior transformação ocorre dentro do núcleo familiar afirmando que há uma nova norma de 

relacionamento entre seus pertencentes. 

Com uma crescente de relacionamentos menos duradouros e altos índices de divórcios, o 

modelo clássico de família deu espaço para mais reformulações. Surgiram novos modelos e novas 

definições sobre este tema. As autoras Simionato e Oliveira (2003), afirmam que podem existir 

diversas definições sobre família, mas um aspecto comum, e que se destaca entre essas definições 

é que a ligação dos componentes, mesmo sem a presença de laços consanguíneos, nasce a partir da 

confiança, da fraternidade, de uma troca e de um desenvolvimento conjunto. 

Levando em consideração os aspectos comuns que estão presentes nas definições, é preciso 

salientar que vários fatores contribuíram para essa mudança. Simionato e Oliveira (2003) 

sustentam que a família recebeu e continua a receber fortes influências políticas, econômicas, 

sociais e culturais, acarretando modificações nas funções e nos relacionamentos em seu meio 

interno, e sofrendo mudanças na sua organização com referência ao arranjo familiar. Tais 

influências corroboram com a ideia de que a instituição da família já não pode ter um olhar e 

pensamento somente com base em um padrão clássico de família nuclear (WAGNER E 

LEVANDOWSKY ,2008). 

Outro fator relevante, a mudança social reflete diretamente nessa transformação. Há uma 

troca de relações entre família e sociedade. Não se pode falar de uma e excluir a outra. Os meios 

de comunicação como, televisão, rádio, filmes, revistas, dentre outros, exercem fortes influências 

nesse ambiente. Cada uma escolhe o que mais favoreça seu lar, tendo o direito de ser contra algo 

e mostrar tal descontentamento. Esse tipo de ação comprova que há uma reciprocidade nessa 

mudança, a família sofre influência, mas também influencia o meio (DIAS, 2000). 

Para Minuchin (1990) a família é à base da identidade do indivíduo. É dentro deste lugar que 

sentimentos como pertencimento e uma lógica de separação estarão entrelaçados a essa construção. 

O autor defende que embora a família seja a base de uma construção psicossocial, é preciso se 

adequar ao meio social tornando possível uma continuação da cultura. Barbosa (1997) contribui 

afirmando que a educação dada à criança juntamente com a maneira de socializá-la irão reduzir as 

concepções, valores, ideologias, regras, possibilitando a mesma a elaboração de sua identidade e 

individualidade. 

A educação e construção da identidade da criança também sofreram influências com a era 

pós-moderna, pois nesse processo de pós-modernização surgiu uma nova característica na família, 

onde o conceito de igualdade, até certo ponto, foi instaurado nesse ambiente. Essa igualdade 

possibilitou um novo olhar, o papel do chefe de família agora extinto, deu lugar a um poder 
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parental, como formas de autoridades, possibilitando uma conversação mais dinâmica entre os pais 

e os membros da família, ou seja, houve um compartilhamento maior do papel do pai e mãe em 

relação aos filhos, possibilitando uma abertura de diálogo maior entre eles. (Arcoverde e Souza, 

2002). 

As autoras Dessen e Polonia (2007) afirmam que, nesse momento pós-moderno, o surgimento 

das novas organizações familiares causaram uma modificação nas relações, nas funções praticadas 

pelos seus membros, nos papéis intergeracionais, nas perspectivas, no processo de crescimento do 

indivíduo, possibilitando a ideia de que essa modernização na família afeta não apenas estruturas 

atuais, mas as futuras também. 

O lugar da família nessa era moderna evoluiu de tal maneira que possibilitou uma 

individualização familiar, onde cada núcleo tem a escolha de manter uma distância devida de seu 

grupo de origem, permitindo manter relações afetivas que não sejam de dependência e evitando 

uma interferência direta dessa família nas suas escolhas. Os diferentes aspectos externos ao núcleo 

familiar advindos da cultura, economia, avanço tecnológico, incluindo ideologias religiosas 

produziram no sujeito uma reavaliação de seus valores provindos de sua família e valores 

individuais. (HINTZ, 2001). Esse pensamento contribui com a ideia de que a individualização 

dessa família proporciona aos membros um maior poder de escolha singular. 

Hironaka (2006) acredita que os tempos contemporâneos são benéficos, pois possibilitam 

uma nova visão de mundo para cada um. Essa maneira de encarar a vida é não somente um 

progresso como também uma quebra de paradigmas, onde o lugar do convencional e do tradicional 

dá lugar a conceitos modernos. Porém, o novo posicionamento do sujeito no mundo trouxe 

questionamentos que, até então, não apareciam tanto. Questões de demandas como o vazio 

existencial, que pode ser atribuído, em parte, à desvalorização do ser humano e uma valorização a 

coisas materiais, mais pra frente se tornariam porta de entrada para que a religião pudesse tentar 

dar conta. 

Esses tempos atuais trouxeram mudanças em vários campos, e pode-se supor que um desses 

seja o campo religioso. Para alguns a religião é introduzida através de uma tradição familiar, 

transmitida muitas vezes por gerações. Amatuzzi (2000) define essa tradição da religião como algo 

que é recebido culturalmente em pensamentos e vivências atribuídas a um significado. O autor traz 

a religião como algo subjetivo e que pode estar muito ou pouco consolidado na vida da pessoa 

fazendo com que a influência da religião na vivência do sujeito dependa do quanto ela está 

enraizada. 

Araújo (1996) afirmou em sua obra que a religião é algo comum socialmente. Para ele o 

conceito de sociedade é o próprio alicerce da religião, pois demonstrações de religiosidade são 

demonstrações de um coletivo que expressam a realidade deste contexto. A ideia de sociedade 

como alicerce da religião leva-nos a crer que com a modernização da sociedade provavelmente 
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influenciou o conceito de religião, dando margem a ideia de que a religião tradicionalmente 

conhecida pode ter sofrido modificações. Por exemplo, uma característica dessa modernidade no 

âmbito religioso é exemplificada por Vergote (2001) como uma gradual separação entre a religião 

e esferas da vida dos homens na terra. Isso implica em uma dissociação de assuntos que são 

independentes de religião, como política e ciência, o que não significa necessariamente que não 

haja nenhuma relação entre eles. Alguns buscam respostas práticas e racionais para tais assuntos, 

sem associar algum acontecimento como causa de algo divino, ou seja, sem necessariamente 

recorrer a uma explicação religiosa. Essas modificações podem ter influências diretas no que se é 

transmitido para as outras gerações. 

Em suma, todas essas mudanças no âmbito familiar e na sociedade abriram precedentes para 

que a ideia de religiosidade pregada por longos anos sofresse abalos e também na forma como ela 

é transmitida dentro da família. 

 

2. Religião na Construção da Identidade 

 

A religião está presente na história humana desde as culturas mais antigas. Jorge (1998) traz 

que a religião se faz presente de maneira universal e contínua tanto no passado como no presente, 

e tem influência não só em seu próprio campo, mas em todas as esferas da vida. 

Uma religião sendo transmitida através de um legado, ou seja, introduzida desde o 

nascimento tem influências diretas no crescimento do sujeito. Henning e Moré (2009) citam em 

seu artigo que primeiro a influência da religião surge do meio em que o sujeito está inserido para 

depois influenciar o comportamento deste. A prática da religião desde a infância resultará em 

hábitos que poderão perdurar-se por toda vida do indivíduo. 

Paiva (2013) levanta a hipótese de que a relação com os pais tem influência direta no 

posicionamento religioso do filho. O autor destaca que o tipo de apego que a criança tem com os 

pais é o que define o tipo de relação que esta terá com Deus na infância e se estendendo a fase 

adulta. A atitude desses pais sendo presentes, ou ausentes ou pais que hora são presentes e outras 

se ausentam irão influenciar no princípio deste vínculo religioso. 

Para Martins (2004) é de certa forma fácil relembrar as crenças que nos foram passadas na 

infância por nossa família, contudo, sua aceitação perpassa por variados fatores e um desses é a 

relação com a geração mais velha, cheias de experiências e conhecimentos que sustentam um 

legado para outras gerações. Para a autora essas crenças estão ligadas a noções de bem e mal, uma 

compreensão moral. 

Algumas pessoas acreditam que a religião e o moralismo caminham lado a lado (BARROS, 

2007). Esse aspecto moral para grande parte das religiões é um aspecto fundamental para o 
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religioso que tem como guia a bíblia e os dez mandamentos. Porém, nessa era contemporânea, com 

a pregação de uma individualidade maior e do relativismo, esse moralismo se relativizou. O que é 

errado para um, pode não ser para o outro. Paiva e Granato (2014) referem-se à relatividade e ao 

individualismo como duas das grandes sugestões trazidas pela era moderna. 

Os autores trazem como uma das consequências da individualidade uma perda dos modelos 

que por muito tempo eram tidos como algo total. Bianco (2007) atribui a essa subjetividade o 

surgimento de novos modelos e formatos de religião. A autora traz que a tradição é deixada de 

lado, surgindo uma busca de adequação às exigências do mundo atual. Por isso a ideia de que a era 

contemporânea tem influenciado diretamente na imagem de religiosidade adquirida seja por 

experiências próprias ou por tradições familiares. 

A igreja católica, por anos deteve o poder na sociedade, porém, cada vez mais tem perdido 

sua força. Prova disso é o surgimento de novas religiões que tem ganhado força nesse novo cenário 

do mundo contemporâneo. De acordo com o IBGE, os resultados do senso 2010 apontam para uma 

queda no número de católicos, embora ainda sejam a maioria, e o aumento no número de 

evangélicos que, no ano de 2000 eram 15,4% da população e em 2010 subiu para 22,2% um 

aumento de aproximadamente 16 milhões de habitantes. Segundo senso 2010, a maior parte do 

aumento na variedade de religiões ocorre nas áreas urbanas e de maior população no Brasil. Esses 

novos formatos religiosos surgem em diversos campos sociais, um deles, que ultimamente tem 

estado muito em evidência é no cenário político. 

Atualmente os evangélicos possuem sua própria bancada no congresso nacional no Brasil. 

Segundo Lima (2015) para o site Rede Brasil atual, os evangélicos figuram 14,6% dos deputados 

e 5% dos senadores. Essa relação entre política e religião possibilita uma comunicação melhor 

entre esses dois ambientes e reforça a ideia de que a religião também é uma peça importante em 

muitos aspectos incluindo o político. Entretanto, tal relação possui aspectos conflituosos, onde o 

fundamentalismo e a moralidade para alguns religiosos muitas vezes dificulta a comunicação entre 

ambos, tornando algo delicado. A política no Brasil entra no cenário religioso com o objetivo de 

garantir que haja uma comunicação eficaz garantindo o direito de todos. O Brasil possui um estado 

laico, onde Tupinambá (2007) afirma que a laicidade se mostra como uma conexão de uma 

conversação entre cultura e religião promovendo um respeito com qualquer modo de vida uma vez 

que não sejam violados os direitos humanos. 

Embora a presença da religião seja constante na história da humanidade, ela convive com 

aspectos que os novos tempos modernos trouxeram, como uma crescente nos números de ateus, o 

materialismo, às inovações científicas e tecnológicas e uma secularização que desconsidera crenças 

e valores religiosos. O autor pontua que o materialismo na sociedade causou um desinteresse aos 

valores pregados através da religião, detendo-se apenas aos seus próprios interesses. Ao mesmo 

tempo a ciência e tecnologia cada vez mais se preocupam em buscar respostas práticas e racionais 

que distanciam o homem de explicações religiosas (JORGE, 1994). 
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Em contrapartida tem surgido uma necessidade maior de busca por sentido e reflexões sobre 

a vida. Esse vazio e questionamentos existenciais tem dado um espaço privilegiado à religião que 

se coloca em lugar de preencher esse buraco e proporciona um apoio para os que a buscam (PAIVA 

e GRANATO, 2014). Com base nas afirmações das autoras supõe-se que a busca se dá em um uma 

fase mais madura, através de experiências próprias e não nas fases iniciais da vida. Ou seja, a 

religião na vida do indivíduo se concretiza por vivências próprias e não se reduz a um legado 

familiar. A priorização de uma individuação traz uma forte ideia de que contribuiu para um 

distanciamento de práticas tradicionais, pois as necessidades próprias se tornaram primordiais 

nessa era moderna. Embora a religião iniciada desde a infância tenha forte influência na vida da 

pessoa, como afirmada anteriormente, a individualidade se tornou um ponto chave quanto à escolha 

pessoal fazendo com que a intensidade da presença desse legado dependa desta escolha. 

Há um desânimo e um descontentamento dos indivíduos em relação a questões da vida. Essa 

crise existencial, se é que pode ser chamada assim, tem trazido sentimentos de tristeza. Com um 

crescimento no número de pessoas com depressão e problemas relacionados à saúde mental, a 

religião tem sido cada vez mais buscada por esses indivíduos com a finalidade de preencher as 

lacunas deixadas por tais questionamentos e para dar um suporte ao sujeito que está em sofrimento. 

A religião para Vergote (2001) é definido como “útil para melhor viver no mundo”. (VERGOTE, 

2001, p. 21). 

Os autores White (2001) e Paiva (2013) defendem a ideia de que uma religião bem enraizada 

e transmitida de forma correta para os filhos dentro do lar pode ser duradoura. White (2001) 

enfatiza a importância da educação dentro do lar, pois direciona noções de bem e mal que irão ser 

levadas por toda a vida. Paiva (2013) acredita que provavelmente a atuação principal da família 

frente à educação religiosa aconteça através da formação de um ambiente que proporcione não só 

um padrão religioso como também preserve no outro o poder de escolha quanto à adesão desse 

padrão para si. O autor prega que é preciso haver uma liberdade individual de modo que este se 

sinta confortável em selecionar o que lhe foi transmitido. Essa liberdade de escolha é o que 

diferencia nossa cultura de muitos outros países, como no Oriente, por exemplo, onde a tradição 

religiosa é colocada em primeiro plano e imposta pelo estado. A religião nesses países vem como 

obrigação e não escolha. 

Pensar na questão de algo obrigatório traz a tona um ponto importante, de poder escolher de 

acordo com seu próprio desejo. A individualidade se faz crescente quanto ao tema da religião. A 

opção de seguir determinada religião ou de ser um religioso tem se deslocado para essa 

individualidade (BRANDÃO, 2004). Isso contribui para o enfraquecimento dos modelos 

tradicionais advindos da família, pois antes dentro desse núcleo as coisas já eram de certa forma 

pré-estabelecidas, já vinham prontas para o sujeito e essa individualidade era posta em um segundo 

plano (CASTILHO, 2003). 
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Com essa possibilidade de escolha maior, cada um toma para si o que melhor se encaixa em 

sua vida, seja a adesão de uma religiosidade ou não. Essa escolha pode acontecer de acordo com a 

experiência de vida de cada um. Um bom exemplo dessas escolhas é que pessoas tem adquirido 

uma religiosidade frente a situações de doença na vida. É através dela que alguns se apegam na 

esperança de receber uma cura, seja espiritual ou física. A religião e saúde podem ter se tornado 

boas aliadas. Paiva (2007) acredita que os indivíduos que passam por situações de doenças e que a 

enfrentam utilizando da religião provocam em si incentivos, mobilizando o campo cognitivo e 

dando novas perspectivas de existência que podem influenciar o aspecto biológico do indivíduo. 

Ou seja, essa ferramenta religiosa pode ser importante no processo de cura. 

Outro fato que chama a atenção é a prática religiosa entre dependentes químicos. Alguns 

usuários utilizam essa prática e se apegam a ela com o objetivo de se livrarem desse vício. A 

religião nesse âmbito tem como função ajudar nesse processo de desintoxicação, é como um 

amuleto que o indivíduo tem para reagir e se manter firme nesse processo, uma motivação para se 

obter a mudança. Luz (2007) traz essa ideia ao afirmar que essa religiosidade sendo experimentada 

de maneira expressiva pode funcionar como um modo de quebra do ciclo de vício que esse 

indivíduo está preso. 

Através desse estudo sobre a religião na construção da identidade é importante destacar que 

a religião vinda de uma tradição se tornou frágil, em contrapartida, a adesão de uma religiosidade 

através de experiências vividas e escolha própria ganharam força. 

 

3. A transmissão de um legado através das gerações na perspectiva sistêmica 

 

Quando se pensa em legado pode-se imaginar algo deixado por outra pessoa, não 

necessariamente sendo de cunho material. Esse legado pode ser valores que são transmitidos dentro 

da família e que podem ser passados por gerações. 

A família é um ambiente privilegiado de transmissões. Esse processo é importante para a 

construção da identidade do sujeito, nesse contexto as gerações das famílias transmitem ideias com 

o objetivo de possibilitar a permanência para os futuros descendentes. (ALMEIDA, 

MAGALHÃES, CARNEIRO, 2014). 

Bucher-Maluschke (2008) contextualiza essa transmissão dentro da perspectiva sistêmica 

através da ideia de que cada componente do casal carrega consigo memórias familiares ligadas ao 

que lhes foram passados e vividos em seus núcleos de origem, e tendo a função de repassar os 

padrões recebidos. 

Assim como os autores citados acima, Bucher-Maluschke (2008) compartilha da ideia de que 

o conjunto de heranças recebidos da família é que muito provável irá contribuir para a construção 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 23.10.2016 

Karime Lisboa Nunes 9 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

da identidade do indivíduo, embora a autora destaque que outros pontos como cultura, meio social, 

dentre outros também fazem parte do processo. Seguindo essa lógica de herança no aspecto 

vivencial, Silva, Menezes e Lopes (2010) acrescentam que as experiências adquiridas no seio 

familiar atuam de forma influenciadora na interiorização de padrões seja de relacionamento ou de 

outros transmitidos em seu contexto. 

Quando há uma repetição nas formas de se relacionar entende-se que é estabelecido um 

padrão. Milani, Rodriges, Vicente (2006) afirmam que ao iniciar uma família, cada casal atua 

inicialmente de acordo com padrões e crenças obtidos desde a infância em seu núcleo de origem, 

evidenciando a importância que os padrões formados nas suas criações tem para a continuação. 

Existem várias formas de compreender a família, já que cada uma tem sua maneira própria 

de relacionamento, mas um aspecto importante e que tem crescido no Brasil é a longevidade das 

pessoas, um ponto importante ao se pensar em transmissões de gerações. O envelhecimento é uma 

tendência social nessa era moderna e fatores sociais como melhores condições e qualidade de vida 

colaboram com esse aumento. Falcão e Dias (2006) destacam que essa duração de vida maior e 

também as mudanças sociais que as famílias tem vivido proporcionam um convívio de até mesmo 

três e até quatro gerações. A convivência entre a geração nova e a geração mais velha, inclusive 

desfrutando de um convívio dentro do mesmo lar, possibilita uma troca de aprendizagens. O 

contato com o idoso é riquíssimo, partindo do princípio de que é uma pessoa que possui maiores 

experiências de vida e podem ser vistos como modelos de papéis a serem seguidos. 

Couto (2008) compartilha do pensamento de que os idosos são maravilhosos transmissores 

do saber, através de experiências positivas e negativas vividas no decorrer do tempo e partilham 

com outras gerações. A autora afirma que a evolução do ser humano se firma nessa transmissão a 

futuras descendências, de conhecimentos que foram adquiridos de gerações passadas. Há uma 

necessidade de fazer uma integração do presente utilizando o passado a fim de estabelecer padrões 

que se repitam, afirma a autora. Segundo Vicente (2010) esse fenômeno de um crescimento 

transgeracional, ou seja, no número das gerações, se depara com a decrescência na quantidade de 

membros da família. Essa é uma característica da família moderna. 

Outra característica que tem prolongado essa convivência maior com a família é a nova 

geração que tem escolhido sair da casa dos pais tardiamente, a chamada geração canguru. Fatores 

como estudo e trabalho são utilizados pelos jovens como motivo para prolongar essa estadia, de 

modo a terem mais tempo para sentir-se seguros e preparados para sair de casa (VIEIRA, RAVA, 

2010). Essa característica contrapõe a ideia da transgeracionalidade, uma vez que a geração de seus 

pais possibilitava a eles uma saída de casa mais cedo e um preparo maior para iniciar sua vida 

própria, ou seja, mesmo convivendo e recebendo as tradições dos pais os jovens nesse aspecto 

escolhem se distanciar dessa escolha. 
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Os autores citados nos levam a compreensão de que os indivíduos trazem consigo bagagens 

recebidas de seus antecedentes através de crenças, valores, cultura familiar presentes na história de 

origem de cada um, mas há algumas afirmações que houve modificações nessa forma de 

transmissão. Sant’Ana (2012) por exemplo, especifica o fato de que mudanças significativas na 

maneira de se relacionar ocorreram entre as gerações e que ganhou destaque no cenário ocidental 

através de movimentos de contracultura no ano de 1960. A partir de então passou haver uma 

rejeição a uma obediência submissa à autoridade dentro da família, diminuindo o desequilíbrio de 

poder entre os adultos e crianças, levando-nos a crer que contribuiu diretamente para um respeito 

maior a individualidade dos membros deste ciclo. 

Dessen (2010) contextualiza a mudança no contexto de hierarquia dentro da família fazendo 

um paralelo entre a primeira metade do século XX com os seguintes. A autora caracteriza o pai 

nesta primeira metade do século como uma figura rígida, onde as crianças eram educadas para 

serem submissas a autoridade dos adultos, onde a vontade do adulto era dominante e havia pouca 

abertura para conversação. As crianças das décadas de 50 e 60 aprenderam a obedecer através da 

imposição e do medo e o uso de punições na educação com mais frequência nos filhos homens 

explica a reprodução desses comportamentos nas gerações seguintes na figura do pai. Com a 

mudança do papel da mulher, as mães passaram a questionar mais a rigidez, as punições frequentes, 

dando uma abertura a uma maior participação do filho na dinâmica familiar. Através de 

características como esta é possível ver como os aspectos externos tem grande influência na 

modificação de padrões nas gerações. 

Dentro de cada núcleo são formadas leis, heranças adquiridas durante o ciclo de vida da 

família. Para a perspectiva sistêmica elas são entendidas como lealdades invisíveis. Almeida, 

Magalhães, Carneiro (2014) citam que a compreensão disto é importante para entender a estrutura 

das relações da família, dos legados e das repetições que acontecem nas gerações. Bucher-

Maluschke (2008) caracterizando o conceito de lealdade, afirma que o processo de transmissão 

está inteiramente conectado a essa conceito e presume que cada participante deve adotar uma 

fidelidade, ou seja, o compromisso de cumprir as regras e perspectivas do seu núcleo quanto a 

realização do que lhe foi atribuído, em outras palavras, corresponder às expectativas depositadas 

pela família. É plausível que um possível descumprimento do compromisso que lhe foi transmitido 

cause frustração dentro do núcleo familiar. 

É possível que nas famílias onde essa herança geracional seja forte, a rejeição de dar 

continuidade ao que lhe foi delegado pode causar sentimento como o de frustração diante de uma 

expectativa por parte da família. Falck e Wagner (2005) acrescentam que ao enfrentar situações de 

escolha contrária ao que é esperado pelo seu meio, o sujeito se depara com sentimentos de culpa e 

dor por sentir-se desobediente. Os autores enfatizam que a tentativa de rejeitar o que lhe foi 

transmitido, em muitos casos pode ocorrer por uma busca de um modelo oposto ao que lhe foi 
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ensinado, por isso pode haver a repetição dentro da atual geração do sentimento de frustração já 

vivenciado pela sua geração anterior. 

Para garantir uma autonomia do indivíduo diante das perspectivas da sua família é preciso 

que haja uma diferenciação deles. O sujeito necessita disso para poder definir o que é seu e o que 

é do outro. Segundo Martins, Rabinovich e Silva (2008) em seus estudos sobre Bowen, a criança 

nasce indiferenciada de sua família e é no processo de seu desenvolvimento que precisa exercer 

essa função de diferenciação para obter sua autossuficiência. Dentro do seu núcleo a criança 

experimenta dois sentimentos, o de pertencer ao grupo e o de diferenciar-se do mesmo. As autoras 

descrevem esses dois sentimentos. O primeiro refere-se a ser participante do grupo, 

compartilhando das crenças, dos valores, sentindo-se parte daquilo. Diferenciar-se significa 

afirmar sua subjetividade, saber que pode se posicionar de acordo com sua própria vontade 

independente dos valores preservados por sua família. Esse processo é importante para o sujeito, 

pois é a partir desse distanciamento que ele pode decidir dar continuidade ao legado recebido, mas 

da sua própria maneira. 

Fazendo uma breve ligação com o capítulo anterior, as várias formas de transmissões de um 

legado pode incluir o aspecto da religião. Essa diferenciação do self permitirá ao membro uma 

autonomia de se apropriar de sua escolha. 

Em síntese podemos dizer que as transmissões familiares são importantes para a construção 

identitária do sujeito. Embora a família tenha objetivo de que seu legado perpetue nas gerações é 

importante que esta proporcione ao indivíduo uma diferenciação para que ele se sinta a vontade de 

escolher dar continuidade ou não, evitando possíveis situações de stress na família, como 

sentimentos de culpa caso este venha a rejeitar o que lhe foi passado e tampouco frustração por 

parte dos membros que depositaram expectativas. 

 

Considerações Finais 

 

A sociedade vem sofrendo modificações em diversas áreas e a família é uma delas. Os meios 

externos como cultura, meios de comunicações, política, dentre outros, tiveram participação diretas 

como fortes influências que atingiram este núcleo. O modelo de família tradicional foi modificado, 

abrindo precedentes para que a forma como elas transmitem o que foi recebido também mudasse. 

O processo de mudança do papel da mulher e do homem nesse núcleo durante a evolução implicou 

no aparecimento da figura da criança, possibilitando uma conversação maior nessa relação pais e 

filhos. 

A individualidade do sujeito passou a ser mais respeitada. Vale destacar que o respeito a essa 

subjetividade está presente neste estudo em todos os aspectos aprofundados na família, na religião 
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e no processo de transmissão de um legado. Um ponto importante que foi notado, é que 

antigamente esse respeito estava centrado no papel dos pais, através de uma obediência submissa. 

Pode-se entender que essa submissão, vista antigamente nos modelos mais tradicionais, levava o 

membro a aderir à religião de forma mais rígida e não como escolha própria. 

Como consequência dessa autonomia, muitos modelos que, eram tidos como algo absoluto, 

passaram a ser questionados. As pessoas começaram a procurar a religião da forma que melhor lhe 

conviesse aumentando o número de novas religiões. O aspecto religioso também sofreu mudanças. 

O tradicional para alguns foi deixado de lado e, a adesão a uma religião passou a aparecer numa 

fase mais tardia e não inicialmente. Essa evidência nos leva a pensar na possibilidade de que a 

escolha da religião se tornou mais frequente por necessidades próprias e não necessariamente 

através de uma tradição. Questões externas têm levado muitos a buscar a religião como meio de 

responder a demandas existenciais, embora também, na era contemporânea muitos prefiram não 

relacionar todos os acontecimentos a um fator divino. 

Autores como White (2001) e Paiva (2013) defendem que a religião sendo introduzida para 

o sujeito da maneira correta desde a infância pode se perpetuar nas demais gerações. A forma de 

transmissão também passou por mudanças. A convivência maior com as gerações antigas e as 

novas tem possibilitado uma frequente troca de experiências. Embora haja convivência com os 

mais velhos e receber deles transmissões que os acompanham por longos anos, uma vez que a 

individuação veio em primeiro plano à escolha do sujeito de seguir ou não o que lhe foi transmitido 

se tornou comum. Tornou-se uma questão de escolha e não imposição. 

O processo de transmissão é importante para a construção da identidade da pessoa. Nesse 

percurso de construção é preciso que haja uma diferenciação pra o sujeito do que é dele e do outro. 

Esse aspecto é importante para poder separar o que lhe pertence como escolha ou não. A partir 

dessa diferenciação que surge sua autonomia. As crenças, regras e padrões aprendidos na família 

podem ser mantidos e continuar a perpetuar-se nas gerações posteriores. 

Conclui-se assim, que mesmo que a adesão por parte dos membros nas gerações seja forte, o 

indivíduo pode escolher seguir de sua própria maneira, desconsiderando alguns aspectos e 

incluindo outros, isso depende de cada um. Não seguir a religião da forma que a família espera não 

implica que a pessoa esteja indo por um caminho contrário, mas sim colocando características 

próprias na sua escolha. Esse respeito à escolha é importante para o sujeito e implicará na forma 

que passará para as próximas gerações. 

Falar de religião é uma questão delicada para alguns. Nesta pesquisa foram encontradas 

algumas limitações, tais como um reduzido número de artigos de religião como tradição familiar 

numa perspectiva psicológica. Com o crescente número de adeptos a diversas religiões, espera-se 

que uma atenção maior seja dada a tal assunto para poder ter uma melhor compreensão de como 

esse tema tem se desenvolvido na sociedade. 
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