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Resumo

O bullying é considerado um fenômeno antigo, que sempre esteve pre-
sente nas escolas, mas vem sendo estudado mais detalhadamente nas últi-
mas décadas. É um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas
que ocorrem sem motivação evidente, adotado por um ou mais alunos con-
tra outro(s), causando dor, angústia e sofrimento. Este trabalho discorre a
respeito de como a dinâmica familiar influencia para que uma criança seja
vítima de bullying na escola. Para tanto foi utilizado um caso de atendimento
de terapia familiar que envolvia esta temática. Trabalhou-se com a família
aspectos relativos à dinâmica e obtiveram-se resultados e mudanças signi-
ficativos na relação familiar e com relação ao comportamento e relaciona-
mento do menino na escola.
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Bullying: The Place of the Child in the Family,

the Place of the Child in the School

Abstract

Bullying is considered an old phenomenon that has always been present
in the schools, but only in the  past decades it has been studied more deeply.
It is a set of aggressive, intentional and repetitive attitudes that occur without
evident motivation, adopted by one or more students against another one (s),
causing pain, anguish and suffering. This work presents the family dynamics
influencing in a child being a victim of bullying in the school. A case of family
therapy was used to exemplify this subject. In the therapy the family treated
aspects concerning their dynamics and achieved significant changes in the
familiar relationships and with regard to the boy’s behavior at school.
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Introdução

No presente trabalho aborda-se como a dinâmica familiar influencia
para que uma criança/aluno seja uma vítima de bullying na escola. Para
ilustrar, traz-se o caso de uma família na qual o filho mais velho, de 13 anos,
era vítima de bullying na escola e tinha dificuldades de relacionamento com
outras crianças.

A Família B. é composta pelo pai, Luciano, que tem 45 anos, a mãe,
Cíntia, 44 anos, o filho mais velho, Gustavo, de 13 anos e a filha mais nova,
Amanda, de seis anos. A família procurou atendimento em função do filho
que, segundo eles, era hiperativo e tinha baixa auto-estima. Já haviam procu-
rado outros atendimentos psicológicos para Gustavo e também já fizeram
atendimento de família. Além disso, ambos os pais já haviam feito terapia
individual. O início da terapia familiar foi no espelho e em co-terapia.

No inicio da terapia foram feitos dois atendimentos com os pais e o
menino e um atendimento com a família toda. Optou-se, após esses encon-
tros, por trabalhar somente com os pais em um primeiro momento, o que foi
acordado por eles. Houve duas faltas em função do falecimento da mãe de
Cíntia.

Sobre o bullying

Bullying é um fenômeno escolar que, por definição universal, caracteri-
za-se por um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas que
ocorrem sem motivação evidente, adotado por um ou mais alunos contra
outro(s), causando dor, angústia e sofrimento. Insultos, intimidações, apeli-
dos cruéis, gozações que magoam profundamente, acusações injustas, atu-
ação de grupos que hostilizam, ridicularizam e infernizam a vida de outros
alunos levando-os à exclusão, além de danos físicos, morais e materiais,
são algumas manifestações deste comportamento (Fante, 2005).

Todas as formas de atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que
ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais estudantes con-
tra outro(s), dentro de uma relação desigual de poder caracterizam o bullying.
Portanto, os atos repetidos entre iguais (estudantes) e o desequilíbrio de
poder são características essenciais que tornam possível a intimidação da
vítima (ABRAPIA).

Todas as definições convergem para a incapacidade da vítima em se
defender. A vítima também não consegue motivar outras pessoas a agirem
em sua defesa. Principal característica, ou a mais grave: a propriedade de
causar traumas no psiquismo de suas vítimas. Fante (2005) considera que,
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se está ocorrendo bullying em uma escola, todos os alunos estão envolvidos
de alguma maneira. Esta autora classifica cinco diferentes papéis que po-
dem ser desempenhados na situação de bullying.

As vítimas ou alvos são divididas em três categorias

A vítima típica pode ser considerada o bode expiatório do grupo. É um
indivíduo (ou grupo de indivíduos), geralmente pouco sociável, que sofre repe-
tidamente as conseqüências dos comportamentos agressivos de outros e
que não dispõe de recursos, status ou habilidades para reagir ou fazer ces-
sar essas atitudes prejudiciais. As características mais comuns apresenta-
das por estes indivíduos são: aspecto físico mais frágil; medo que lhe cau-
sem danos ou de ser fisicamente ineficaz nos esportes e nas brigas; coorde-
nação motora deficiente; extrema sensibilidade, timidez, passividade, sub-
missão, insegurança, baixa auto-estima, alguma dificuldade de aprendiza-
do, ansiedade e aspectos depressivos. Em muitos casos, relaciona-se mui-
to melhor com adultos.

A vítima provocadora atrai e provoca reações agressivas contra as quais
não consegue lidar com eficiência. Tenta responder ou brigar quando é ata-
cada ou insultada, mas é ineficaz. Pode ser hiperativa, inquieta, dispersiva e
ofensora. Costuma ser responsável por causar tensões no ambiente em que
se encontra.

A vítima agressora (ou alvos/autores) reproduz os maus-tratos sofri-
dos. Tendo sofrido situações de bullying na escola, tende a procurar indivídu-
os mais frágeis para transferir os maus-tratos sofridos.

O agressor (ou autor) é quem vitimiza os mais fracos. Costuma ser um
indivíduo que manifesta pouca empatia. Com freqüência, é membro de famí-
lia desestruturada, em que há pouco ou nenhum relacionamento afetivo. Os
pais exercem supervisão pobre sobre os filhos, tolerando e oferecendo como
modelo de solução de conflitos o comportamento agressivo ou explosivo. É
considerado malvado e duro pelos outros. Pode se tornar um adulto com
comportamentos anti-sociais e violentos.

O espectador (ou testemunha) é quem presencia o bullying, mas não o
sofre nem pratica. Representa a maioria dos alunos que convive com o pro-
blema e adota a lei do silêncio por temerem se tornar um novo alvo para o
agressor. Podem se sentir incomodados e inseguros sem saber o que fazer.
Também podem ter prejuízo acadêmico e social.

O bullying, nas faixas pré-adolescente e adolescente, se insere numa
idade determinada pela representação de importantes funções evolutivas fu-
turas ou por condições psicológicas particularmente instáveis, emocionais e
físicas do indivíduo. Nessas fases de importantes transformações evolutivas,
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a primeira, a idade pré-adolescente (dos 7 aos 12 anos), caracteriza-se pela
necessidade de uma orientação firme e de uma intensa base afetiva por
parte do adulto educador. Na segunda fase (dos 13 aos 16 anos) tal necessi-
dade, embora presente em estado latente sob a forma de um desejo de
encorajamento, é superada por uma exigência de protagonismo, de autono-
mia e de vida social (Costantini, 2004).

Pressupõe-se que essas exigências gerais, típicas dos adolescentes,
envolvam com a mesma intensidade tanto vítimas quanto intimadores. Mais
do que as condições subjetivas, familiares ou sociais específicas, é a ausên-
cia de desenvolvimento de uma ou mais potencialidades evolutivas ligadas
ao crescimento que determina para alguns o papel de vítima e para outros o
de intimidador. Um desenvolvimento auto-crítico positivo mais adequado, como
a auto-estima, o reforço pessoal e a assertividade (capacidade de se impor e
defender o próprio ponto de vista), seria útil, por exemplo, à vítima, para
conseguir enfrentar seu destino, ao passo que, para os intimidadores, o de-
senvolvimento de comportamentos de autocontrole e tolerância, de senti-
mentos altruístas e de educação social e cívica, como a empatia, a compre-
ensão, a solidariedade e o respeito às regras, seria útil para evitar cair em
caminhos perigosos.

No ambiente escolar é difícil libertar-se de certa distribuição de papéis,
seja para o agressor ou para a vítima, ambos condicionados pelo grupo-
classe no qual estão inseridos. A sala de aula é determinante na elaboração
de um sistema de regras de grupo, segundo o qual há aquele que é intimida-
do e aquele que deve intimidar aquele que é testemunha participante (via de
regra a favor do intimidador) e aquele não-participante (indiferente ou às ve-
zes a favor da vítima, mas amedrontado pela situação) (Costantini, 2004).

O contexto relacional e psicológico que se produz com o bullying é típico
de um sistema em grupo fechado, problemático, que não encontrou brechas
para desenvolver positivamente as relações entre os seus membros. Na au-
sência disso, ganham espaço as dinâmicas mais negativas, nas quais as
relações internas entre os companheiros se cristalizam em rituais, em atitu-
des de zombaria e escárnio, de intimidação e de desvalorização do outro, de
passividade e de impotência; ou ainda (da parte da chamada maioria silencio-
sa) em gestos de indiferença e passividade, para escapar de situações desa-
gradáveis que se convertem em isolamento e marginalização da vítima. Produ-
zem-se assim, identidades individuais e de grupo que tendem a cristalizar-se
em relações e comportamentos repetitivos, nos quais ficam gravados, de for-
ma permanente, estereótipos, funções e rótulos (Costantini, 2004).

Para a vítima, essa condição tem conseqüências a curto e longo pra-
zos: ansiedade, ausência de auto-estima, depressão e transtorno
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comportamental, a ponto de abandonar a escola e, como as pesquisas reve-
lam, nos casos mais graves e para os indivíduos mais fracos, pode haver
também uma maior probabilidade de risco de suicídio concernente ao dado
fisiológico ligado è adolescência (Costantini, 2004).

A vítima freqüentemente não encontra condições para recuperar-se
porque não há clima de proteção física e muito menos ajuda necessária de
um adulto que interrompa a situação de bullying e que também seja capaz
de dar reforço psicológico ao mais fraco. Para a vítima, sair desse papel
significa emancipar-se de uma situação de sofrimento e de absoluta impo-
tência psicológica. Ações concretas que rompam com esses sentimentos e
que demonstrem que a realidade é totalmente modificável podem dar-lhe
aquele empurrão necessário para tomar coragem e mudar a maneira de a
vítima ver as si mesmo (Costantini, 2004).

Tanto os perseguidores quanto as vítimas parecem carentes de habili-
dades relacionais, porque não as desenvolveram individualmente, porque lhes
faltou oportunidade de se sentirem inseridos em contextos escolares nos
quais poderiam aprendê-las e exercitá-las. O contexto-escola e o grupo-
classe, e provavelmente a família não tem sido para eles, sob esse aspecto,
nem educativos, nem significativos, nem úteis. O sistema educativo que os
cerca não foi suficientemente incisivo para evitar que caíssem nesses dois
estereótipos (Costantini, 2004).

Um contexto significativo para a vítima é aquele que, antes de mais
nada, consegue protegê-la das intimidações e humilhações; e que depois
permita que desenvolva com menos tensões sua capacidade de autodefesa.
Eles contam seus segredos aos pais, com clareza, mas estes não parecem
ter capacidade de compreender suficientemente suas preocupações e
comunicá-las à escola (Costantini, 2004).

O bullying é um problema que interessa à coletividade e ao papel dos
adultos nas várias agências educativas (escola, família, voluntariado, associ-
ações), mas também em relação ao futuro da sociedade. Os jovens agressi-
vos, por causa de seu comportamento transgressor e violento, têm mais
probabilidade de assumir comportamentos mais problemáticos como a de-
linqüência e o alcoolismo (Costantini, 2004).

Genetograma
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História da família

Cíntia é natural de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Foi
casada durante um ano e meio nesta cidade, mas se separou do marido por
ele ser “muito desleixado”. Um ano depois conheceu Luciano.

A primeira gravidez aconteceu logo após a união do casal. Este filho foi
planejado, estavam com uma estrutura para tê-lo. Luciano achava melhor
não tê-lo, porque não queria ter filhos e tinha muito medo de não poder
sustentá-los. Ele disse: “Não é que eu não quisesse, mas eu tinha receios e
acho também que ter filhos é uma opção, se quisermos não precisamos tê-
los. Porém, Cíntia sempre quis ter filhos”.

Cíntia teve depressão durante a gravidez, devido à perda de uma sobri-
nha, da qual cuidava e era muito apegada. Ela teve duas ameaças de aborto
durante a gravidez de Gustavo. O parto teve complicações, pois ele custava
a nascer. Mãe e filho tiveram infecção generalizada. O menino ficou os dez
primeiros dias na UTI. Os médicos, na época, disseram que não ficariam
seqüelas, mas o pai acredita que, de alguma forma, ele sentiu essas coisas
que aconteceram.

Até os dois anos, Gustavo dormiu na cama com os pais. Várias vezes
ele acordava durante a noite, e, hoje, tem sonambulismo. Acostumou-se a
dormir na cama dos pais, segundo a mãe, devido à decisão de Luciano que
o colocou para dormir com eles a primeira vez, e desde então ele ficou.
Quando cresceu mais, os pais faziam rodízio. O menino dormia e se acorda-
va durante a noite, ia até a cama dos pais e um deles se movimentava para
ir dormir na cama dele.

Gustavo sempre apresentou dificuldades escolares e de relacionamen-
to com os colegas. Até o jardim de infância teve dificuldades para ficar na
escola, tendo sempre a mãe que ficar por perto. Sempre teve dificuldade de
relacionar-se com os colegas. Na primeira série, segundo a mãe, ele era o
“palhaço” da aula e que a professora reforçava esse papel.

Luciano mencionou que chegaram a mudar do apartamento para uma
casa em função da dificuldade de Gustavo em relacionar-se com as crianças
do prédio (não tinha amigos e não brincava). Antes de morarem neste aparta-
mento, moravam em uma outra casa, na qual o menino tinha um cachorro.
Ele teve que se desfazer do cachorro (de quem era muito apegado, segundo
os pais) para ir para o novo apartamento. Este foi dado para uma pessoa
conhecida, para que pudessem visitá-lo, mas acabou morrendo atropelado.

Em uma das primeiras sessões, em que vieram somente os pais, foi
questionado a respeito do que vêem de bom no filho. A mãe respondeu con-
tando que ele tem uma cadelinha da qual cuida muito bem, alimenta, limpa.
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Gosta de ver documentários na TV, ao invés de desenhos e tem uma boa
memória. Também gosta de cozinhar. Já o pai não conseguiu verbalizar nada
a esse respeito, durante essa sessão. O pai mencionou a preocupação com
o futuro do filho como uma das preocupações importantes em relação a ele
e, portanto, um dos motivos do tratamento.

Quanto ao relacionamento entre os irmãos, sabe-se que Gustavo nun-
ca gostou muito da idéia de ter uma irmãzinha. Gustavo morre de ciúmes de
Amanda. Ele ensinava “arte” para ela, desde pequena, mas ao mesmo tem-
po demonstrava preocupação com ela. Gustavo contou que ela implica e
debocha dele e por isso a agride. O pai teme que a agressão esteja passan-
do dos limites. A mãe disse que a filha é bastante sedutora em relação ao
pai. O pai, ao comparar a forma como os dois buscam o que querem, disse
que Gustavo pede as coisas e Amanda pega. O pai diz que mal pode abraçá-
la porque ele logo diz que é rejeitado e quer morrer, que os pais não queriam
tê-lo, que só gostam de Amanda. Quando a irmã está por perto, segundo os
pais, ele vira um “bebezão”.

Com o nascimento da irmã, Gustavo parece ter perdido muitas coisas,
sem lutar para tê-las de volta ou pelo menos mantê-las. Os pais sempre
tiveram uma política de dar tudo igual aos dois, de não fazer diferenças.
Amanda foi tomando conta do espaço físico e emocional que Gustavo ocu-
pava. Ela falou por todos da família quando participou do atendimento.

Gustavo sempre estudou escola particular até a irmã começar a ir para
a escola também. Quando isto aconteceu, como os pais não podiam pagar
escola particular para ambos, os dois foram para uma escola pública. A partir
deste momento que Gustavo começou a ir pior na escola e não querer mais
freqüentar as aulas.  Ele chegou a reprovar um ano e no ano de 2007 estava
em perigo de rodar novamente.

Com relação ao relacionamento do casal, ambos já não viviam como
casal há algum tempo. Luciano trabalhava 17 horas por dia, chegando em
casa de madrugada e saindo muito cedo. Cíntia referia que por vezes o ma-
rido bebia e chegava em casa agressivo. Luciano referia que Cíntia tinha o
“problema” da depressão, como desculpa para não arrumar a casa, que ele
queria que estivesse sempre em ordem. Estas questões foram também abor-
dadas no atendimento.

Sobre a dinâmica familiar

De acordo com Minuchin e Fishman (1990) a estrutura familiar é o
conjunto invisível de exigências funcionais que organiza as maneiras pelas
quais os membros da família interagem. A família é um sistema que opera
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através de padrões transacionais. Estas transações estabelecem padrões
de como, quando e com quem se relacionar e, são estes padrões que refor-
çam a identidade e funcionamento do sistema.

Para que uma organização de qualquer natureza sobreviva, é necessá-
ria uma distribuição de papéis e de funções, assim como também é neces-
sário o estabelecimento de regras e de normas. Na família, as regras geral-
mente são pouco explícitas e estabelecidas através de um consenso não
verbal, a partir da repetição de determinados comportamentos, que passam
a ser esperados, como se fossem deveres de uma das partes e direito da
outra (Anton, 1998).

Minuchin e Fischman (1990) classificam alguns tipos de família, entre
eles, a família chamada de descontrolada. Observando-se a Família B, per-
cebe-se que ela se enquadra em alguns aspectos a esse tipo. Geralmente,
há problemas em mais de uma área: organização hierárquica da família,
implementação de funções executivas parentais e proximidade dos mem-
bros da família. Pode-se supor também que os cônjuges desqualificam um
ao outro, o que deixa um no papel de tirano, que tem uma posição de poder
que assusta tanto a ele quanto a família.

No caso da Família B, eles estão passando por dois momentos no que
diz respeito ao estágio de desenvolvimento do ciclo vital, uma vez que são
pais de uma menina que está entrando na vida escolar e que tem um “reina-
do absoluto” na família e de um menino que está entrando na adolescência e
está tendo que lidar com questões individuais e de auto-estima, mas não
consegue. O filho aparenta estar muito preso em casa e na relação dos pais
como um casal, dos pais com a irmã e dos pais com ele. O casal parece não
conseguir lidar com as diferenças entres os filhos e as fases em que se
encontram.

Com relação ao reinado da filha mais nova, o objetivo terapêutico seria
o de reorganizar a família, com os pais cooperando entre si e com a criança,
que passa a ocupar o seu posto na hierarquia. De certa forma isso já vem
acontecendo durante o tratamento e vem ajudando o filho adolescente a
poder se soltar e se preocupar com outras coisas.

É comum em família com crianças com fobia escolar, apresentarem
características de uma união excessiva com algum membro da família que a
prende em casa e a faz permanecer como companheira (Minuchin &
Fischman,1990). Gustavo não chegou a apresentar um quadro de fobia es-
colar propriamente, mas apresentava muita resistência em freqüentar a es-
cola, ficando em casa junto à mãe sempre que possível fosse.

Os pais, principalmente a mãe, têm dificuldades em dar limites. Sen-
tem-se culpados e sofrem com isso. Parecem ter que dar tudo igual para
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ambos os filhos, o que não é possível, pois são duas crianças com caracte-
rísticas totalmente diferentes.

Bergman (1996) enfatiza que todos os sintomas nas crianças estabili-
zam casamentos instáveis e que, quanto maior a magnitude de um conflito
conjugal, maior será a magnitude do sintoma. Além disso, quanto mais en-
coberto ou escondido o conflito conjugal, mais necessário será o sintoma
para que ele continue escondido ou encoberto. A família B procurou atendi-
mento em função dos sintomas de Gustavo, porém, as terapeutas optaram
por trabalhar somente com os pais, primeiro com relação à parentalidade,
podendo mais tarde começar a trabalhar os conflitos do casal, que na verda-
de estavam refletindo no filho.

Minuchin e Fischman (1990) afirmam que os padrões de comunicação
tendem a ser caóticos nestes tipos de família. As comunicações parecem
ser organizadas em torno de pequenas e desconectadas porções de afeto
ou transações comunicacionais. Influência mútua e comunicação têm rela-
ção direta, ainda que esta última ocorra de modo não verbal. O ser humano
reage muito intensamente às diversas sensações que experimenta (não só
às auditivas e visuais), aos diversos sentimentos (não só às idéias, aos
pensamentos), a tudo o que, de alguma forma, atinja sua segurança e seu
bem-estar. Desta forma, boa parte da influência do sistema sobre o indivíduo,
de um subsistema sobre outro, ocorre sem que os envolvidos cheguem a
percebê-lo claramente e, mais ainda, sem perceberem que, de qualquer for-
ma, existe reciprocidade, circularidade, ou seja, existe mútuo reforço. Pode-
se criar então um clima favorável ao desenvolvimento do ciclo vital ou um
clima que iniba o crescimento. Esse clima gera respostas repetitivas, carac-
terizando a fixação em alguma etapa do ciclo vital (Anton, 1998). No caso da
Família B, pôde-se perceber este clima inibitório do crescimento com rela-
ção ao desenvolvimento de Gustavo. Até então o menino estava preso nas
questões familiares, não podendo vivenciar as situações características da
fase evolutiva em que se encontra.

Segundo Watzlawick, Beavin e Jackson (1967), existem interações
que são definidas como relações baseadas na igualdade ou na diferença. No
primeiro caso, chamada de interação simétrica, os parceiros tendem a refle-
tir o comportamento um do outro, existindo uma igualdade e minimização da
diferença. No segundo caso, denominada interação complementar, o com-
portamento de um parceiro complementa o do outro, proporcionando uma
maximização da diferença. Tendo em vista o propósito deste trabalho será
ressaltado o segundo caso, o da interação complementar.

Numa relação saudável, um parceiro não impõe uma relação comple-
mentar ao outro, mas antes, comporta-se de maneira que pressupõe com-

Bullying – B. Detoni

Pensando Famílias, 12(1), jul. 2008; (119-131)



128

portamento do outro, enquanto que, ao mesmo tempo, fornece razões para
tal comportamento. Ou seja, as respectivas definições de relação se encai-
xam (Watzlawick et al, 1967).

Na patologia de uma interação complementar, tende a haver uma
desconfirmação do Eu do outro. Observa-se um crescente sentimento de
frustração e desespero em um ou ambos os parceiros, juntamente com quei-
xas de sentimentos cada vez mais assustadores de auto-alienação e
despersonalização, de atuações irracionais e compulsivas. Esses indivíduos
parecem perfeitamente capazes de funcionar satisfatoriamente quando es-
tão fora de seus lares ou na ausência do parceiro. Quando entrevistados
individualmente podem parecer muito bem ajustados. Porém, este quadro
muda dramaticamente quando são vistos em conjunto com seus “comple-
mentos” (Watzlawick et al, 1967).

Através dos atendimentos, foi-se percebendo que o casal parental ha-
via estabelecido este tipo de relação entre eles, na qual acabavam agindo
em função do outro, no sentido de desconfirmar-se e desqualificar-se mutu-
amente. Cíntia achava que tudo se dava pelo fato de Luciano beber à noite e
chegar em casa mais agressivo e explosivo. Luciano, por sua vez, justificava
tudo em função da depressão de Cíntia. Na medida em que o tratamento foi
evoluindo, pode-se perceber que, na verdade, ambos têm um temperamento
explosivo, não somente o Luciano. Outra queixa do casal também pode
exemplificar essa complementariedade: Cíntia reclamava que ambos não
tinham mais tempo para namorar e criticava a falta de romantismo de Luciano,
em contrapartida, Luciano reclamava da bagunça da casa, que era dever de
Cíntia. Ambos foram deixando de fazer o que lhe cabia como uma forma de
comunicar ao outro que não estavam satisfeitos, sem que esse tipo de co-
municação tivesse um resultado satisfatório.

Nestes casos, a mudança terapêutica pode ser provocada muito dire-
tamente pela introdução da simetria na complementaridade ou vice-versa.
Porém, sabe-se que é muito difícil introduzir, na prática, qualquer espécie de
mudança em sistemas tão rigidamente definidos (Watzlawick et al, 1967).

O bullying e o sistema familiar

Considera-se que Gustavo vinha sofrendo bullying na escola na qual
estuda. Ele chegou para o atendimento com baixa auto-estima, peso acima
do esperado para sua idade e altura. Passou a estudar em uma escola muito
diferente da qual estudava, com alunos de um nível sócio-econômico muito
inferior ao seu. Além disso, costumava não realizar as atividades na sala de
aula, tendo alguns momentos em que respondia as perguntas do professor
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sem nem ter escrito nada ou estudado a respeito. Todas essas característi-
cas que ele apresentava facilitavam para que fosse um alvo desse tipo de
agressão em sua escola.

Gustavo não queria ir à escola porque os colegas ficavam “implicando”
com ele, chamando de “gordo”. Demonstrava um pouco de preguiça para
fazer as coisas, mas quando se tratava de algo que ele gostava, até estimu-
lava-se mais. A mãe disse que ele tinha que ser sempre incentivado e elogi-
ado para fazer as coisas e ficar feliz.

Gustavo não parece ter uma base afetiva e orientação firme em casa.
Seus pais têm temperamentos explosivos, muitas vezes discordando na
educação adotada com os filhos, discutindo na frente deles. Por vezes aca-
bavam exigindo do menino muito mais do que a sua capacidade. Gustavo
relatava em casa o que acontecia na escola e como se sentia, mas sempre
ouvia a mesma frase do pai: “A vida é assim mesmo”, não sendo realmente
escutado e não conseguindo sair da posição em que se encontrava. Tinha
que se conformar com a situação.

Logo no início do tratamento, os pais tiveram muita dificuldade em po-
der pontuar qualidades de Gustavo. Na medida em que puderam olhá-lo de
outra forma e perceber o seu potencial, ele pode também se ver de outra
forma. A esta altura do tratamento, os pais conseguem elogiar o menino e
reparar suas qualidades.

Através do tratamento individual e familiar, Gustavo pode ter uma outra
escuta e dar um novo rumo para a sua vida: passou a ir para a escola sem
reclamar, voltou a jogar futebol, emagreceu cinco quilos e começou a se
interessar pelas meninas, colegas de aula dele (em função disso começou a
utilizar a internet – MSN e ORKUT). Gustavo também contou com o apoio da
escola, que preocupada com a sua situação, fez uma reunião com as
terapeutas individual e de família, com todo o corpo docente que trabalha
diretamente com ele, no sentido de poder ajudá-lo de alguma forma. Dentre
estes professores, um professor homem que conseguia perceber suas qua-
lidades, o incentivando e elogiando sempre que possível.

Estima-se ainda poder ajudá-lo a construir um desenvolvimento auto-
crítico, que só poderá se dar através do desenvolvimento de habilidades so-
ciais e elevação da auto-estima de Gustavo, juntamente com um trabalho
com os pais para que possam tomar decisões juntos.

Considerações finais

A idéia de fazer um trabalho a respeito de como a dinâmica familiar
pode estar influenciando uma criança vítima de bullying na escola se deu em
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função da relevância do assunto e do desenvolvimento terapêutico de uma
família com essa temática. Acredita-se que a relação família – bullying não é
direta. O que está diretamente relacionado são o contexto familiar em que a
criança está inserida, as características individuais da criança e o contexto
escolar. Essa interação propicia que a criança se enquadre em determinado
papel dentro da escola.

A família em questão proporcionava para Gustavo um ambiente onde
ele não era escutado. Os pais tentavam tratar ambos os irmãos como se
fossem iguais, quando isso não poderia se fazer possível em nenhum mo-
mento, pela diferença de idade e de gênero entre os dois. Gustavo foi perden-
do tudo o que tinha após o nascimento da irmã: o amor do pai, a voz, os
espaços, e acabou sendo esse o jeito dele lidar com as questões da escola,
onde era maltratado e não conseguia se defender.

Mizell (2003) afirma que desde que a família é considerada o primeiro
agente de socialização, muitos especialistas têm apontado os estilos parentais
junto com a violência e discórdia entre os pais são as principais causas de
problemas de comportamento em crianças. De acordo com a aprendizagem
do paradigma social, crianças aprendem e adquirem comportamentos atra-
vés da observação e imitação. Sendo assim, discórdias parentais podem ser
manifestadas em relações de pares de crianças.

No caso apresentado, além da discórdia, havia também uma
desqualificação entre os pais. Pode-se supor que uma dinâmica familiar na
qual exista muita desqualificação, surge um dos pontos centrais no que se
refere ao acontecimento do bullying na escola. Os agressores geralmente
agem no sentido de desqualificar a vítima. Uma criança como Gustavo, que
era desqualificado pelos pais em casa, e presenciava as discordâncias entre
ambos, tem grande chance de desempenhar este papel também na escola.

A vida psíquica de um indivíduo não é inteiramente um processo inter-
no. O indivíduo influencia o seu contexto e é por ele influenciado, em seqüên-
cias de ação constantemente recorrentes (Anton, 1998).

Embora freqüentemente se perceba como explicação alternativa, a
extensão para as quais discordâncias entre os pais e a baixa auto-estima
contribuem para o comportamento bullying. Estas não deveriam ser vistas
de forma separada, mas sim como partes de um sistema integrado que
produz conseqüências para essas crianças (Mizell, 2003).

Vê-se esta questão como envolvendo um sistema muito maior que abar-
ca desde o indivíduo com suas características pessoais, sua família e o
papel que ele desempenha dentro do sistema familiar, até a escola, seu
funcionamento e valores. Sendo assim, a ajuda deve se dar em todos esses
aspectos, individual, familiar e escolar.
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Contribuições para uma Terapia Sistêmica Individual

Cristina Benites Tronco¹

Resumo

Este artigo tem por objetivo fundamentar teoricamente os atendimen-
tos individuais sistêmicos realizados em uma clínica de atendimentos a ca-
sais e famílias, em Porto Alegre. Serão apresentados conteúdos teóricos e
intervenções específicas, oriundas da teoria sistêmica para os atendimen-
tos familiares, que podem ser utilizadas com eficácia também no contexto
individual. Duas intervenções serão descritas: o Questionamento Circular e
a Externalização. Foi possível concluir que a Terapia Sistêmica Individual se
baseia em fundamentos teóricos bastante coerentes, porém ainda existe
muito pouca bibliografia nacional sobre o assunto. Para difundir esta prática
é necessário encorajar os terapeutas que se utilizam desta técnica a escre-
ver sobre suas experiências.

Palavras-chave: Terapia individual sistêmica; questionamento circu-
lar; externalização.

Contibutions to an Individual Systemic Therapy

Abstract

This work aims to explain theoretically the Individual Systemic Therapy
performed in a therapeutic setting for couples and families, in Porto Alegre.
Theoretical contents and specific interventions of  family therapy based on
the systemic theory, which can also be used effectively in the individual context,
will be presented. Two interventions are described: the Circular Questionning
and Externalizing. It was possible to conclude that Individual Systemic Therapy
is based on coherent theoretical foundations, but there is a lack of literature
on the subject. To disseminate this practice it is necessary to encourage
therapists who make use of this technique to write about their experiences.

Keywords: Individual systemic therapy; circular questionning;
externalizing.
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Introdução

Os Atendimentos Individuais Sistêmicos são muito utilizados na práti-
ca clínica, principalmente em clínicas e cursos de formação em Terapia Fa-
miliar Sistêmica. Porém, esta modalidade de atendimento ainda não está
consolidada na literatura, principalmente na literatura nacional, existindo pouca
bibliografia que a sustente e ampare aqueles terapeutas que optam pela
abordagem sistêmica na clínica individual.

Na tentativa de suprir esta carência, os terapeutas que utilizam o
referencial sistêmico em seus atendimentos individuais acabam adotando
diferentes idéias, técnicas e intervenções provenientes de outras configura-
ções de atendimento nesta mesma abordagem (como atendimentos de ca-
sal e família). Este trabalho se propõe a reunir este conteúdo adotado pelos
terapeutas, apresentando os fundamentos e as intervenções mais utilizadas
na prática clínica dos atendimentos individuais sistêmicos.

Atendimento individual sistêmico

A Terapia Sistêmica Individual é uma modalidade de atendimento bas-
tante utilizada nos centros de atendimento a famílias e cursos de formação
em terapia de casal e família que seguem o referencial sistêmico. No entan-
to, muitos conceitos e aplicações da Terapia Familiar Sistêmica acabam
sendo adotados pela abordagem individual, devido à carência de material
técnico específico sobre este assunto.

Boscolo e Bertrando (1996) foram pioneiros ao escreverem uma obra
inteira sobre a abordagem individual sistêmica. Nesta, eles descrevem o
caminho que seguiram até chegar nesta modalidade de atendimento e deter-
minam de que forma estes atendimentos devem ser organizados. Estas co-
ordenadas foram apresentadas e discutidas por duas autoras brasileiras (Gui-
marães & Cruz, 2004), contribuindo para o conhecimento desta técnica no
Brasil.

A possibilidade de utilização da Teoria Sistêmica aplicada ao contexto
individual ainda possui opiniões muito divergentes. Autores nacionais, como
Aun, Esteves de Vasconcelos e Coelho (2006), defendem que o atendimento
individual, seguindo o referencial sistêmico, não deveria ser uma opção para
o profissional que atua a partir desta perspectiva, pois seria contrário à teoria
em si. Entretanto, autores como Weber e Simon (1989), consideram que a
utilização desta modalidade de atendimento seria uma forma eficaz de traba-
lhar com todo um sistema, na presença de apenas um componente deste.

Se retomarmos a história da construção da teoria sistêmica, podere-
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mos compreender um pouco melhor porque existem pensamentos tão opos-
tos e divergentes sobre a utilização deste referencial na prática do atendi-
mento individual. A Terapia Familiar surgiu entre os anos de 1952 e 1962,
caracterizando-se e diferenciando-se como uma forma de tratamento que
trabalhava com a família como uma unidade de tratamento (Alda, 1995).

Pela consolidação deste referencial ter sido estabelecida desta forma,
assumindo a família como uma unidade, os terapeutas sistêmicos adotaram
como verdade absoluta, por um longo tempo, a presença indispensável de
todas as pessoas significativamente importantes para o paciente identifica-
do nos atendimentos de família, durante todo o processo de tratamento (Weber
& Simon, 1989). Ou seja, se algum membro da família se negasse ou não
estivesse disposto a comparecer às sessões, mesmo que os outros mem-
bros estivessem motivados para o tratamento, sem a presença integral da
família, o terapeuta de família não aceitaria realizar o acompanhamento da
mesma.

A partir da década de 70, este panorama começou a sofrer algumas
modificações. O período entre 1975 e 1985 é apontado por Nichols e Schwartz
(2007), como a época em que a terapia de família já estava consolidada, e os
terapeutas familiares passaram a sentirem-se mais confiantes. Esta época
teria propiciado um “desabrochar das mais imaginativas e vitais abordagens
de tratamento” (Nichols & Schwartz, 2007, p.27). Novas escolas dentro da
terapia de família começaram a ser criadas, e os atendimentos tornaram-se
mais flexíveis.

Neste sentido, muitos teóricos passaram a permitirem-se pensar em
diferentes recursos terapêuticos, não perdendo de vista as idéias gerais da
teoria sistêmica, mas também não se mantendo tão presos aos conceitos
rígidos nos quais se agarraram durante a fase de formação da teoria. Com o
objetivo de apresentar como as idéias e os métodos sistêmicos poderiam
ser aplicados com proveito em diversos contextos, no final da década de 80,
Weber e Simon (1989) apresentam uma proposta de Terapia Sistêmica Indi-
vidual.

Estes autores não desconsideram a importância do atendimento fami-
liar, nem tiveram a intenção de assumir que a terapia individual poderia subs-
tituir a terapia de famílias. Entretanto, considerando que nem sempre é pos-
sível tratar de toda a família, defendiam que um trabalho eficiente também
poderia ser realizado com apenas um indivíduo. Weber e Simon sustentam
sua idéia a partir de uma premissa básica da teoria sistêmica, na qual a
mudança em uma parte do sistema interfere no todo, ou seja, a mudança em
um dos membros da família acarretaria em mudanças em todo o sistema do
qual ele faz parte.
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Uma descrição mais detalhada do processo de construção da Terapia
Sistêmica Individual e das diretrizes a serem seguidas na aplicação dos
atendimentos que seguem esta abordagem, foi apresentada por Boscolo e
Bertrando (1996). A partir das contribuições da segunda cibernética e do
construcionismo, eles defendem um modelo de atendimento que, em oposi-
ção ao modelo psicodinâmico, visa compreender o indivíduo de maneira mais
complexa, o indivíduo em relação, considerando tanto o mundo interno quan-
to o mundo externo do paciente.

No final da década de 90, Maldonado (1999) propôs uma Teoria Sistêmica
do Self que pudesse servir de base para a Terapia Sistêmica Individual. Ele
considerou sua produção mais como uma proposta de trabalho e um conjun-
to de idéias. Maldonado construiu sua proposta utilizando-se das idéias de
diferentes teóricos e correntes teóricas, tais como Foucault, a lingüística e
as terapias narrativas. Considera que o enfoque narrativo teria sido o primeiro
modelo que propôs elementos originais para a teoria do self, pois compreen-
de o indivíduo a partir do contexto em que este está inserido e não como uma
entidade intrapisíquica isolada.

Maldonado (1999) critica a terapia sistêmica por ter se concentrado tão
seriamente no funcionamento do sistema, que teria perdido de vista o indiví-
duo. Considera, portanto, necessária uma análise sistêmica de cada indiví-
duo que integra a família, o que equivale a interessar-se pelo self do indiví-
duo. Ressalta ainda a lacuna que existe entre a aplicação da teoria sistêmica
ao indivíduo e os fundamentos teóricos que existem sobre esta prática.

Na Terapia Sistêmica Individual, o interesse principal do terapeuta não
é centrar-se na dinâmica intrapsíquica e na estrutura psíquica do paciente, e
sim nas dinâmicas e estruturas relacionais deste. O foco está nas relações
(Weber & Simon, 1989).

As principais críticas ao atendimento individual sistêmico se baseiam
na idéia de que um profissional que se considera sistêmico, não aceitaria
trabalhar com apenas um indivíduo deste sistema; um atendimento onde o
trabalho é realizado somente entre o paciente e terapeuta não teria repercus-
sões comportamentais no ambiente externo do paciente, o que não acarre-
taria em mudanças neste sistema. O terapeuta precisaria fazer parte do
sistema familiar, durante um período, para que fosse implementada a mu-
dança, e só então poderia retirar-se do sistema, quando este estivesse pron-
to para resolver suas dificuldades sozinho (Aun et al., 2006).

Na proposta de Weber e Simon (1989), a terapia individual está centrada
na participação ativa do paciente para a mudança, e, diferente das idéias das
autoras que criticam esta forma de intervenção, Weber e Simon acreditam
que não é o terapeuta que implementa a mudança na família. O paciente
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sabe que a responsabilidade pela mudança se deve a ele, e a principal mu-
dança nos sistema acontece nos intervalos entre um encontro e outro, quan-
do este indivíduo interage em seu meio, proporcionando mudanças no(s)
sistema(s) em que participa, mudanças essas que serão trabalhadas nas
sessões seguintes. A possibilidade de eventualmente chamar pessoas de
sua família ou seu convívio para participar da sessão também é apresentada
ao o paciente desde as primeiras sessões.

Neste espaço pudemos percorrer pelas idéias de autores que escreve-
ram trabalhos especificamente sobre a Terapia Sistêmica Individual. Perce-
bemos que todos os trabalhos que fundamentaram teoricamente e defende-
ram esta proposta de abordagem (Boscolo & Bertrando, 1996; Weber & Simon,
1989; Maldonado, 1999) foram escritos por autores internacionais, que já
utilizavam estes atendimentos em sua prática clínica.

Consideramos importante aprofundar alguns conteúdos base da teoria
sistêmica, amplamente utilizados nas terapias familiares e de casal. Estes
conceitos contribuem para a consolidação de uma teoria e prática da Terapia
Sistêmica Individual, pois podem ser aplicados também no contexto individual.

Contribuições sistêmicas para atendimentos individuais

Inúmeras idéias e premissas da teoria sistêmica são utilizadas na apli-
cação da Terapia Sistêmica Individual, não somente como forma de interven-
ção, mas também como princípios que o terapeuta mantém em mente ao
trabalhar com o paciente.

Um dos conceitos que o terapeuta deve manter presente durante o
atendimento, e inclusive tentar transferi-lo ao paciente, é de que não pode-
mos considerar que exista uma realidade absolutamente correta e verdadei-
ra, mas sim diversas realidades. A realidade vai depender do observador, em
que critérios ele se baseia para obter suas informações, e a partir de qual
perspectiva, interesse e objetivo ele irá observar e compreender a situação
(Simon, 1995).

Isto é especialmente importante para que o terapeuta mantenha-se
atento ao fato que aquela posição sobre o assunto que está sendo contado
pelo paciente é a opinião desse, a partir de uma realidade que ele vivenciou
e a partir da perspectiva que ele observou. O terapeuta deve estar sempre
consciente de que outras realidades do mesmo fato talvez fossem contadas
se outra(s) pessoa(s) que se relacionam com o paciente estivessem ali.

Esta idéia também pode ser transmitida ao paciente através de comen-
tários, observações ou intervenções, como é o caso dos questionamentos
circulares, que serão descritos adiante. Segundo Simon (1995), quando se
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introduz a perspectiva externa na perspectiva interna, demonstra-se ao paci-
ente a possibilidade, que pode se transformar em necessidade, de procurar
por opções alternativas para as situações observadas.

Para a perspectiva sistêmica, nenhum evento ou comportamento é
entendido como sendo a causa de outro, mas sim, compreende-se que cada
evento ou comportamento está relacionado, de maneira circular, a diversos
outros eventos ou partes de comportamentos. A compreensão circular toma
o lugar da explicação linear da situação. Para tal, a investigação dos eventos
é compreendida dentro do contexto em que estes ocorrem, focando a aten-
ção principalmente nas relações e conexões que se estabelecem, e não
tanto nas características individuais (Papp, 1992).

Esta perspectiva se reflete no atendimento individual quando o terapeuta
se preocupa mais em entender como são as reações e comportamentos das
pessoas em determinadas situações, do que avaliar qual foi o sentimento
pessoal do paciente ou porque ele se comportou daquela maneira em deter-
minada situação. Um exemplo é quando se tenta compreender como acon-
tece a interação do paciente com seu cônjuge, diante de uma situação de
conflito. Ambos passam a ser compreendidos como responsáveis da situa-
ção, e nenhum como o culpado ou o causador do conflito. Segundo Simon
(1995):

Do ponto de vista sistêmico não se questiona se o comporta-
mento de A é a causa do comportamento de B ou se o comportamento
de N é a causa do comportamento de A. Em vez disso o observador vê
a circularidade na qual os comportamentos são interligados e trama-
dos. (...) Para descrever o sistema analisado, basta concentrar-se com
a descrição de comportamentos e definir as regras das ligações “quan-
do..., então...” de comportamentos (p.139).

Como alternativas para introduzir a perspectiva externa para o ambien-
te da terapia individual, e desculpabilizar o paciente pelo sintoma, propician-
do uma perspectiva mais flexível em relação ao problema, algumas interven-
ções, como os Questionamentos Circulares e a Externalização, podem ser
utilizadas.

Tipos de intervenções em terapia individual sistêmica

Existem dois tipos de intervenções que considero bastante eficazes
quando utilizadas em Atendimentos Individuais. São elas o Questionamento
Circular (Palazzoli. Prata, Boscolo & Cecchin, 1980) e a técnica da
Externalização. Estes dois tipos de intervenção serão apresentados e des-
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critos a seguir, junto com sugestões de como aplicá-los no âmbito do aten-
dimento individual.

O Questionamento Circular é considerado um dos mais importantes
instrumentos (se não o mais) da Terapia Individual Sistêmica (Boscolo e
Bertrando, 1996). No contexto familiar, estas permitem que o terapeuta con-
duza a investigação do caso, a partir de perguntas que este faz, que enfoquem
uma diferença ou definam uma relação, baseando-se nas respostas que a
família fornece para seguir a entrevista (Hoffman, 1998; Guimarães; Santos;
Lima & Bomsucesso, n.d). Este método tem como propósito aumentar a
qualidade e a quantidade de informação que se obtêm em uma entrevista, e
seguem os pressupostos de Bateson, que sustenta a idéia de que a informa-
ção está na diferença (Palazzoli et. al., 1980).

No que diz respeito ao uso dos questionamentos circulares no setting
da terapia individual, Guimarães et. al. (n.d) pontuam que estes “represen-
tam um instrumento eficaz na terapia individual sistêmica” (p. 12), pois pos-
sibilitam que pessoas significativas para o paciente se façam, de certa for-
ma, presentes na sessão. O terceiro é assim representado, e suas perspec-
tivas e formas de relação são repensadas. “Esse tipo de pergunta, além de
possibilitar a reflexão sobre seus próprios posicionamentos na família, am-
plia a percepção individual de cada pessoa, favorecendo uma visão mais
global e interacional.” (Guimarães et. al. , n.d., p. 09).

Consideramos que os questionamentos circulares acrescentam e pos-
suem grande utilidade durante os atendimentos de terapia individual, pois
possibilitam que o paciente amplie sua percepção sobre as relações, inclu-
indo a perspectivas dos outros à sua volta. Percebemos que os efeitos desta
intervenção se estendem, ainda, para além do setting terapêutico, pois o
paciente acaba assimilando esta forma de pensar, e passa a aplicá-la na
compreensão das situações de relação que ocorrem no seu dia a dia, inclu-
indo em sua compreensão a perspectiva do terceiro.

O Questionamento Circular permite ainda que a rigidez com a qual o
paciente percebia seus problemas, seja destruído. Isso permite um espaço
para o surgimento de novas perspectivas e idéias, introduzindo a flexibilidade
e a circularidade ao sistema (Guimarães et.al, n.d.)

Outra técnica que atribui uma nova perspectiva para a forma como o
problema é visto e tratado é a Externalização. A Externalização é uma técni-
ca desenvolvida por Michael White, um clínico do enfoque narrativista, duran-
te a década de 80 (Tomm, 1994). A idéia surgiu a partir do trabalho de White
(1994) com crianças que sofriam encoprese. Ele percebeu que, ao transfor-
mar aquele problema como algo distinto da criança, freqüentemente resulta-
dos positivos eram alcançados no tratamento.
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Na introdução de Tomm (1994) para um dos livros de White (1994),
onde a abordagem da externalização foi discutida, foram apontadas diversas
características desta técnica. A proposta da externalização seria fazer com
que o paciente diferencie o problema de sua própria identidade pessoal, para
que assim possa tomar iniciativas mais eficazes a fim de diminuir a influên-
cia que o problema exerce em sua vida.

A primeira parte deste processo seria externalizar o problema. Isso é
feito a partir de um trabalho lingüístico, onde o problema ganha forma, cor,
tamanho, e vida própria, podendo assim ser visto pela pessoa como algo
diferente dela mesma. Após realizado este trabalho, o segundo momento do
processo seria a internalização da posição como agente. Nesta etapa, são
realizadas perguntas que incentivam o paciente a perceber que ele pode
decidir e agir sobre o problema e sobre sua própria vida (Tomm,1994). Dessa
forma, segue-se ajudando o paciente a encontrar armas com as quais ele
possa se defender da aproximação do problema.

O processo de externalização do problema é considerado progressivo
e contínuo, de co-elaboração de uma nova realidade. É importante ressaltar
ainda que esta técnica não exclui a responsabilidade pessoal do paciente,
pelo contrário, permite que o paciente perceba que ele tem a opção de con-
tinuar sob a influência do problema ou de escolher não submeter-se a este
(Tomm, 1994).

Considerações finais

A Terapia Sistêmica Individual já é amplamente utilizada nos centros
de terapia familiar e por terapeutas que fizeram uma formação com base na
teoria sistêmica. Porém, percebe-se que os profissionais que trabalham com
esta abordagem, nem sempre seguem as diretrizes estabelecidas por Boscolo
e Bertrando (1996), por não terem acesso à sua obra, ou por nem sempre ser
possível aplicar sua metodologia em nossa população.

Nesse sentido, percebeu-se que existe uma escassez de trabalhos
publicados sobre esta prática, principalmente no Brasil. O nosso contexto
carece de diretrizes que possam guiar o terapeuta a aplicar a Terapia Sistêmica
individual em nossa população. Isso propicia que os profissionais e centros
terapêuticos realizem a Terapia Sistêmica Individual aplicando os conceitos
sistêmicos da terapia de família diretamente ao contexto individual, sem uma
padronização. Desta forma, é possível que a Terapia Sistêmica Individual
seja realizada em locais distintos, sendo chamada pelo mesmo nome, po-
rém com condutas diferentes.

É necessário demarcar o território da Terapia Sistêmica Individual, para
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que quem escolha trabalhar com esta abordagem tenha claro o método que
deverá seguir. As adaptações da Terapia Sistêmica Familiar para a Terapia
Sistêmica Individual podem e devem ser feitas, porém é necessário que se
realize uma adequação destas ao contexto individual. Para isso, é importan-
te ampliar os estudos e trabalhos teóricos relacionado à Terapia Sistêmica
Individual, assim como, encorajar a troca de conhecimentos e experiências
entre os profissionais centros que utilizam-se desta forma de atendimento.
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