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Olhar Sistêmico sobre um Caso de Adolescente em Conflito com a Lei 
 

Silvana Terezinha Baumkarten1 

 
Resumo 

 
Este artigo apresenta um caso de um adolescente em conflito com a lei e sua família, por meio 

de um entendimento sistêmico. O adolescente é oriundo de uma família marcada por separações, por 

não ditos e segredos, principalmente o segredo de filiação. A ausência do pai enfraquece as 

fronteiras intergeracionais. O surgimento do sintoma ocorre num momento de crise familiar, que exige 

mudanças estruturais e modificação nas interações. O sintoma torna-se mais patológico e repetitivo 

com a chegada da adolescência e o comportamento delinquente mantém o equilíbrio sistêmico da 

família. O sintoma apresentado pelo adolescente delinquente é uma tentativa de superar a crise, sem 

que nenhuma mudança ocorra, mas também um sinal de que há necessidade de que algo novo se 

produza. 

Palavras-chave: adolescente em conflito com a lei; segredos; teoria sistêmica. 

 

Systemic Perspective on a Case of Adolescent in Conflict with the Law 
 

Abstract 
 

This article presents a case of an adolescent in trouble with the law and his family, through a 

systemic understanding. The teenager comes from a family marked by separations, by non spoken 

and secrets, especially the secret about membership. Father absence weakens the intergenerational 

boundaries. The appearance of the symptom occurs at a time of family crisis, which requires structural 

changes and changes in the interactions. The symptom becomes pathological and repetitive with the 

advent of adolescence and the delinquent behavior maintains the systemic balance of the family. The 

symptom presented by the delinquent adolescent is an attempt to overcome the crisis, without 

occurring any change, but also assign that there is necessity that something new is produced. 

Keywords: adolescents in conflict with the law; secrets; systems theory. 
 

 

Pretende-se neste artigo apresentar um caso de um adolescente em conflito com a lei, numa 

visão sistêmica relacional. O adolescente em questão e sua família foram entrevistados por ocasião 

da produção de dissertação de mestrado na Universidade de Brasília, concluída em 1992. O artigo 

faz uma releitura desse caso, a fim de mostrar como a abordagem sistêmica entende o adolescente 

em conflito com a lei. 

                                                            
1 Psicóloga, professor titular III do curso de Psicologia da Universidade de Passo Fundo, Doutora em Psicologia pela 
Universidade de Brasília.  
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As entrevistas com o adolescente em estudo foram realizadas numa delegacia especializada em 

adolescentes, com autorização do juiz da infância e da adolescência e as entrevistas com a família 

ocorreram em seu domicílio, com horário e dia previamente marcados. 

 

A adolescência 

 

A adolescência pode ser definida como um período de transição do desenvolvimento humano, 

entre a infância e a maturidade física, psíquica e social, que caracteriza o status adulto. Uma 

característica marcante ligada à adolescência é a noção de crise. Gervais (1994) refere-se a essa 

crise como um período de revolta, de oposição e de colocar em causa os valores parentais, 

escolares, institucionais. De acordo com esse autor, a crise da adolescência, período de profundas 

transformações tanto físicas como psicológicas, é uma crise necessária e salutar durante a qual o 

jovem vai colocar em causa seus modelos parentais, com o objetivo frequentemente inconsciente de 

tentar encontrar sua identidade própria.  

A adolescência aparece, para Selosse (1997), como um processo de mudança individual e de 

reorganização dialética cuja evolução e itinerário são demarcados por certo número de pontos de 

referência. Período de transição entre a dependência infantil e a autonomia adulta, a adolescência é 

caracterizada por transações identitárias, afetivas, relacionais, sociocognitivas e normativas; todas 

essas modificações, em busca de reequilíbrio, não ocorrem sem angústia, sem perturbação, sem 

turbulência e sem conflito, refere o autor. 

Fishman (1988/1996) afirma que a adolescência deve ser considerada como uma transformação 

social, mais do que biológica, e que a adolescência não existe à parte de um contexto social definido. 

Boutillier (1992) afirma que, em todos os campos de existência, o adolescente se encontra 

confrontado com numerosas modificações e reorganizações que visam uma autonomia progressiva e 

uma procura de sua própria individualidade, ao fim da qual, normalmente, o indivíduo terá adquirido 

uma maturidade e independência, podendo até constituir sua própria família. Morel, Hervé e Fontaine 

(1997) falam da necessidade constante do adolescente: explorar novos espaços e novas 

capacidades, repelindo limites que eram inerentes à infância.  

Colle privilegia os conceitos de adolescência e de crise aplicada ao sistema familiar, sendo 

possível trabalhar por uma desestigmatização dos adolescentes. Destaca o autor que “os conceitos 

de crise e adolescência, ligados ao sistema amplo, restauram o aspecto evolutivo e dinâmico inerente 

a todo o processo de mudança e crescimento. A crise de adolescência não é unicamente a 

característica de um indivíduo: é um processo de um momento dado, determinado na existência do 

sistema familiar” (1996, p. 198).  

A adolescência pode ser abordada como idade de transição, já que é precisamente nesse 

período em que se dá um passo decisivo no desenvolvimento da criança, ao concluir sua infância e 

passar à etapa do desenvolvimento psíquico que o prepara diretamente para a vida laboral 

independente (Bozhovich, 1985). 

 
Famílias com um adolescente em conflito com a lei 
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No mundo inteiro, ou quase, a família e o grupo de parentes e aliados constituem o principal 

plano de crescimento da criança, facilitando esse crescimento desde a pequena infância até o início 

(pelo menos) da adolescência. A família fornece os modelos e a formação de que o indivíduo tem 

necessidade sobre diversos planos – afetivo, social, profissional, intelectual e moral – para poder 

funcionar como adulto (Nowlis, 1975/1987). 

Atualmente, a palavra família designa um grupo restrito de indivíduos que vivem juntos: um pai, 

uma mãe e um ou dois filhos. Isto é alguma coisa inteiramente nova, pois tradicionalmente a família é 

uma entidade muito mais ampla, muito mais convivial com sistemas relacionais muito elaborados. Em 

25 anos, durante o período de aceleração da história, se pôde assistir a profundas mutações 

sociológicas, econômicas, filosóficas, éticas, entre outras. Essas grandes transformações tocaram, 

igualmente, dois fundamentos essenciais de nossa sociedade: a família e o habitat. Antigamente, a 

família era uma organização estável, evoluindo em uma rede de múltiplas interações e situada em um 

habitat comunitário, camponês ou tribal. Agora, a família é reduzida e isolada. O anonimato e o 

individualismo determinam e qualificam o habitat moderno (Gervais, 1994). 

Selosse (1997) também se refere às transformações radicais pelas quais passa a família: sob as 

pressões econômicas e culturais, as imagens e os papéis masculinos e femininos evoluíram; a 

liberação da mulher e o desenvolvimento das práticas contraceptivas participaram da ‘morte do pai’; a 

vida do casal se transformou; o aumento do divórcio, a multiplicação de lares monoparentais e o 

refúgio nos modelos de relações intergeracionais de tipo fraternais, têm conduzido os adolescentes a 

conceber a fragilidade do quadro e do sistema familiar.  

O conceito de ciclo de vida da teoria sistêmica inclui a temporalidade na análise dos sistemas, 

onde a família vive em constante transformação, realizando adaptações às diversas fases de seu 

ciclo de vida. A adolescência, de acordo com Carter e McGoldrick (1989/1995), é entendida como 

uma fase do ciclo de vida, que envolve a família toda. Ausloos (1982) refere que se descreve 

habitualmente a adolescência em termos individuais, mas provém inevitavelmente uma crise familiar: 

as regras que regiam o sistema até então devem ser modificadas.  

Fishman, Stanton e Rosman (1985/1988) também abordam a adolescência como um momento 

do ciclo de vida familiar, caracterizado por crises, as quais manifestam uma necessidade de 

mudança, principalmente em nível de relações entre os membros do grupo. Para os autores a crise 

se produz quando uma regra, que antes dava resultado, deixa de funcionar, isto é, a crise é um 

colapso das regras que antes regiam satisfatoriamente as interações familiares. Assim, pode-se dizer 

que, antes da adolescência, as interações e a composição estrutural da família eram apropriadas e 

que, com a adolescência, o jovem desenvolve novas necessidades evolutivas, que requerem uma 

mudança nos padrões de interação familiar.  

Na adolescência o jovem precisa aprender a tornar-se independente de sua família sobre o plano 

social, afetivo, econômico; aprender a tornar-se uma pessoa dotada de uma identidade própria, de 

um passado, de um presente e de um futuro que vale ser vivido ou que seja ao menos tolerável; 

aprender a estabelecer com as pessoas que não fazem parte de sua família relações que sejam 

satisfatórias e que favoreçam o crescimento; aprender a ajustar sua sexualidade; a afirmar seu papel 



4 
 

sexual no contexto da definição que dá à sociedade a qual ele pertence, e estabelecer relações 

construtivas com as pessoas dos dois sexos; adquirir bastante maturidade para aceitar a 

responsabilidade de dar a vida e de cuidar de seus filhos; aprender a encontrar na existência uma 

significação que transcende o eu e que seja um apoio (Nowlis, 1975/1987). 

Samaniego e Schürmann (1999) apontam que muitos pais têm dificuldade em lidar com a 

separação do filho adolescente. Para os autores, a individuação é um processo no qual se produzem 

inevitavelmente certas formas de separações, enquanto que se reconstroem novas formas de 

conexão em um nível diferente, novos vínculos com o outro; vínculos que vão certamente limitar sua 

liberdade, mas, em troca, vão dar o sentimento de pertinência. 

Segundo Krestan e Bebko, “é comum que uma disfunção inerente à estrutura familiar só surja 

quando os filhos atingem a adolescência. Muitas vezes, regras inadequadas, violações de fronteiras, 

triangulamentos e conflitos entre os cônjuges são sustentados e a família é capaz de funcionar com 

um tênue equilíbrio, até surgirem os problemas e desafios da adolescência às regras hierárquicas da 

família” (1989/1995, p. 427). Continuam dizendo as autoras que as demandas adolescentes, por 

serem tão intensas, servem frequentemente como catalisadores para a reativação de questões 

emocionais. A luta para satisfazer essas demandas, muitas vezes, faz aflorar conflitos não resolvidos 

entre os pais e os avós, ou entre os próprios pais.  

Haley (1980, In Colle, 1996) registra que os sintomas aparecem quando há uma ruptura ou 

interrupção no desenvolvimento do ciclo de vida de uma família ou de outro grupo natural. O sintoma 

seria, então, um sinal de que a família experimenta dificuldades em ultrapassar um estado de seu 

ciclo de vida. Do ponto de vista sistêmico, de acordo com Miermont (1987/1994), o sintoma 

apresentado pelo paciente designado deve ser entendido no contexto relacional no qual surge. 

Nichols e Schwartz (1995/1998) destacam que os sintomas fazem sentido quando vistos à luz de 

seus contextos familiares e servem a uma função nas famílias. 

Ausloos (1995) refere que, quando este comportamento sintomático se coloca para cumprir uma 

função, ele começa a entrar nas modalidades organizacionais do sistema e a participar da economia 

pessoal do sujeito, que se torna, assim, paciente-designado e, em um momento dado, o 

comportamento selecionado e amplificado se cristaliza, começa a tornar-se um hábito, a fazer parte 

da vida do sujeito, a ser um meio pelo qual é identificado em seu sistema. 

De acordo com Ausloos (1983a), quando no sistema familiar um paciente é designado a ter 

sintomas, este recebe por missão privilegiar as finalidades do sistema em detrimento das suas 

próprias. Assim, coloca o autor que numerosos adolescentes estão prontos a sacrificar seu futuro e 

arriscar a serem institucionalizados ou presos para salvaguardar o funcionamento de seu sistema 

familiar. Walgrave (1983) leciona que o comportamento delinquente de um ou mais filhos é uma 

necessidade para manter o equilíbrio sistêmico da família. 

Para Nichols e Schwartz (1995/1998), os sintomas tornam-se mecanismos homeostáticos, que 

ajudam o sistema a evitar mudanças ameaçadoras. Werner (2007/2010, p.56), por sua vez, aponta 

que o sintoma apresenta uma função protetora do sistema, pois os membros da família têm sua 

atenção desviada para o sintoma em detrimento das mudanças que são necessárias. Continua 
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dizendo a autora que o sintoma tem significado e funcionalidade e fixa o “bode expiatório” e sua 

família no estágio do ciclo de vida em que o sintoma começou. 

Miermont (1987/1994) aponta que “um dos papéis do paciente designado consiste na 

preservação das regras do funcionamento familiar. Ao localizar linearmente a fonte do conjunto das 

dificuldades do grupo, a função da designação permite que seja evitado um sofrimento maior” (p.421).  

Os terapeutas de família colocaram em evidência, diz Ausloos (1983-a), a existência de cadeias 

de retroações empregadas na família, para tentar evitar as modificações do sistema familiar, que são 

sentidas como ameaçadoras; designando um emissário, a família chega a manter uma aparente 

coesão e evita que seu disfuncionamento leve à explosão. Continua dizendo o autor (1983-c) que 

essas retroações são adaptativas e úteis à manutenção da família, mas custam muito caro para 

aquele que é designado para jogar o papel de bode expiatório pela instância de controle familiar que 

prevalece. 

De acordo com Segond (1978), o fenômeno do ‘bode-expiatório’, ou atribuição de um papel 

desviante a um de seus membros pela família, permite a essa projetar sobre ele todas as pulsões de 

agressão ou de revolta que outros membros se sentem incapazes de assumir por eles mesmos. Isso 

tem por efeito reduzir provisoriamente as tensões e conflitos internos do sistema, mantendo a 

‘fachada’, mas sem os resolver realmente: ‘Nós estamos todos bem, ele é que está mal’ (Segond, 

1978). 

Ressalta Ausloos (1983-b) que se encontram, nas famílias com adolescentes em conflito com a 

lei,na maioria dos casos, más comunicações, não ditos e segredos. Coloca ainda o autor que nessas 

famílias há, geralmente, um problema de definição da relação e que a simetria está frequentemente 

exacerbada e os conflitos conjugais são relativamente violentos e abertos. 

Imber-Black (1993/1994) coloca que os segredos são fenômenos sistêmicos, moldam as díades, 

triângulos, alianças encobertas, divisões, calibram a intimidade e o distanciamento nos 

relacionamentos. O mesmo autor complementa que os tópicos permitidos das conversas tornam-se 

cada vez mais limitados, para que o segredo não emerja e que a limitação das conversas, em muitas 

áreas, pode prejudicar seriamente a capacidade de uma família para solucionar problemas ou 

confrontar questões desenvolvimentais normais.  

Diz Segond (1978) que os comportamentos desviantes do adolescente devem ser interpretados 

como o sintoma de dificuldades relacionais no sistema familiar ou de perturbação de uma de suas 

funções essenciais, e não somente como o sinal de inadaptação pessoal de origem intrapsíquica. 

Ausloos (1983-a) aponta que o sintoma pode ser considerado como uma mensagem, uma forma 

de comunicação ao conjunto do sistema familiar, que toma seu sentido na leitura das interações 

familiares. Ausloos (1977) lança também a hipótese de que a passagem ao ato delinquente no 

adolescente pode ser considerada como a expressão atuada no exterior de um segredo familiar não 

verbalizado no interior da família. Ele revelaria o segredo sem mostrar o sentido, encontrando seu 

caráter repetitivo nessa procura perpetuamente insatisfeita de sentido. Explicando essa hipótese, 

Ausloos refere que as necessidades inerentes ao processo da adolescência fazem com que a 

presença do adolescente na família imponha a procura do sentido do segredo, a fim de permitir ao 

adolescente se determinar em relação ao conteúdo do segredo, com objetivo de encontrar sua 
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identidade própria. O segredo, como o não dito, são provavelmente pré-existentes, mas é somente na 

adolescência que essa lacuna na comunicação se revela patológica. No entanto, procurar o sentido 

da dívida seria ir de encontro à regra do segredo que institucionalizou o não dito na família. Resta ao 

adolescente a possibilidade de encontrar um sentido no exterior da família, e parece que esse 

processo pessoal é reforçado pela mensagem familiar que delega, de certo modo, ao adolescente, o 

papel de descobrir o sentido de ser agente revelador do segredo. Todavia, como a passagem ao ato 

se faz ao exterior, no caso da delinquência, ele não trai a regra familiar do segredo, pois o sentido 

não pode ser percebido pela família (Ausloos, 1977). De acordo com Ausloos (1983-c), essa 

hipótese, na qual os segredos da família seriam atuados pelo adolescente, permite colocar em dúvida 

a ideia, frequentemente aceita, apresentando o comportamento delinquente como um ato que não 

tem sentido, colocado em função do princípio do prazer, resultado de uma incapacidade do eu e do 

superego de administrar certas pulsões. 

Selosse (1983) refere que, mais que um comportamento qualificado segundo sua gravidade ou 

periculosidade, mais que a passagem ao ato que constitui a matéria da imputação jurídica, é o agir 

fora e o agir sobre o real e o outro que interessarão o modo de atuar psicológico. Isto decorre na 

medida em que o ato delituoso não é somente para ser apreendido em sua materialidade, mas 

igualmente em sua expressão simbólica. Continua dizendo Selosse, que o agir delituoso não possui 

somente um valor sintomático para seu autor, ele se insere numa relação e caracteriza uma relação 

particular entre os sujeitos e objetos. Não possui somente um valor em si, mas como ele se dá a ver, 

ele se insere como uma mensagem num campo de comunicação que lhe confere sentido e função. A 

incitação a agir se situa na intersecção das possibilidades de trocas e de comunicação com o outro 

(Selosse, 1983). 

Chirol e Segond (1983) nos dizem que o legado da abordagem sistêmica é igualmente o de 

restituir um sentido a uma dimensão histórica e transgeracional, que a teoria analítica tem 

singularmente abandonado. As crenças, mais do que os fatos tais como elas circulam nas famílias, as 

regras explícitas e implícitas mantendo os segredos, são as origens dos legados e delegações. 

Costa (2010) aponta que a abordagem sistêmica pensa a família em seu contexto, procurando 

conhecer a função do sintoma para a organização familiar, perceber a emergência de problemas e 

conflitos considerando a passagem da vida familiar por ciclos. A autora ainda refere que essa 

abordagem considera a reciprocidade como influência mútua nos relacionamentos, analisa as 

interações e os problemas vivenciados como produto de uma causalidade circular e valoriza o 

processo de comunicação. 

 

A história do sintoma 
 

Utilizaremos nomes fictícios a fim de garantir o anonimato dos participantes. Chamaremos o 

adolescente de Cleverson. Ele estava preso na delegacia especializada por latrocínio (roubo, em que 

ocorre por ataque à mão armada, que trouxe como resultado a morte da vítima). 

O adolescente entrevistado refere que não sabe explicar como começou “nesta vida de 

malandragem” e sua mãe, que denominaremos de Dona Maria, coloca que os problemas do filho 
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começaram por causa das más companhias. Ambos estão de acordo em associar o início dos 

problemas à época em que Cleverson era pequeno e ia vigiar carros. Foi ali, diz ele, que conheceu 

outros meninos e começou a roubar e usar drogas. Refere que sempre levava dinheiro para a mãe, 

não lhe contando que era dinheiro de roubo, mas acha que ela sabia, pois onde ele “iria arrumar 

dinheiro, já que não trabalhava” [sic]. Já a mãe conta que desconfiou que ele usasse drogas há pouco 

tempo, porque ele começou a ficar agressivo em casa. O dinheiro que ele sempre trazia para casa, 

ela achava que era fruto do trabalho. 

Refere a mãe que há dois anos Cleverson tem tido passagens pela delegacia, mas sempre ficou 

pouco tempo, ela ia lá e o trazia para casa. Nessa última vez, diz ela, ele está “mais complicado” [sic], 

porque “matou um cara num assalto” [sic]. Refere ainda que acha que o filho não matou o homem, 

mas sim um dos amigos dele, que, por ser maior de idade, está sendo encoberto por Cleverson. 

Sobre esse fato, Cleverson relata que na saída de um bar, com uns amigos, resolveram assaltar 

“um cara” e como este reagiu, o adolescente atirou. Diz ainda que não queria matar, ele atirou e “não 

sabia aonde a bala iria pegar” [sic], que foi a primeira vez que matou alguém e nunca havia assaltado 

de arma na mão.  

Cleverson teve, nos dois últimos anos, oito passagens pela delegacia especializada por: 

1)  roubo de dinheiro; 

2)  roubo; 

3)  desacato e perturbação; 

4)  furto; 

5)  furto; 

6)  furto; 

7)  tentativa de furto; 

8)  latrocínio. 

Por essa última passagem Cleverson permaneceu preso na delegacia especializada por mais de 

três meses, sendo, após, liberado e encaminhado ao Juizado da Infância e da Juventude, sob medida 

de liberdade assistida. 

 

Apresentação do caso 
 

Cleverson tem 18 anos, é o penúltimo filho, nascido de uma terceira ligação da mãe. A mãe, 

Dona Maria, de 49 anos, casou duas vezes e teve mais duas uniões, tendo filhos com todos os 

companheiros (no total sete filhos). Atualmente mora com seis filhos: Gilmar, 26 anos; Silvia, 24 anos; 

Cláudio, 23 anos – do segundo casamento; Kátia, 19 anos; e Cleverson, 18 anos – da terceira união; 

Gilnei, 13 anos – da quarta união. A filha mais velha, Salete, de 30 anos, filha do primeiro casamento, 

é casada e mora noutro estado, no nordeste brasileiro. 

Dona Maria é costureira, moram em um barraco, numa das cidades satélites do Distrito Federal. 

Os filhos, quando empregados, contribuem com a renda familiar, no entanto a situação financeira é 

precária. 
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O pai de Cleverson acabou o namoro com Dona Maria logo após o nascimento deste. Apesar de 

nunca terem morado juntos, registrou os dois filhos que teve com Dona Maria. Ele atualmente é 

casado, mora na mesma cidade, está bem financeiramente, mas não contribui com nenhum tipo de 

pensão. Cleverson e a irmã não conhecem o pai, a mãe faz questão de não contar nada a eles sobre 

o pai. 

 

História familiar 
 

Dona Maria morava com os pais no interior do nordeste. Com aproximadamente 15 anos de 

idade casou-se com Pedro. Após três anos, seu marido, que era pedreiro, decidiu ir para uma cidade 

no centro-oeste à procura de trabalho, permanecendo ela na casa dos pais. Logo após a partida do 

marido, percebeu que estava grávida. 

Quando o marido escreve, pedindo para ela vir ao seu encontro, a mãe de Dona Maria não a 

deixa ir, dizendo que estava com a “barriga muito grande para viajar de pau de arara” [sic] e também 

porque era seu primeiro parto e não teria ninguém para ajudá-la no “resguardo”. 

Quando a filha tinha seis meses, Dona Maria vai para a cidade satélite do Distrito Federal atrás 

do marido – os pais só a deixam vir com a condição de deixar a filha com eles –, mas não o encontra. 

Soube apenas que ele havia se “desiludido com ela” [sic], por ela não ter vindo, quando ele lhe 

chamou e havia ido morar em outro estado do centro-oeste. Nunca mais teve notícias dele. Era 

casada com Pedro apenas no religioso. 

Dona Maria foi, então, trabalhar como doméstica e logo começou a namorar João (nome fictício), 

que era policial, e este se tornou seu segundo marido. 

De início Dona Maria não queria namorar, pois achava que o marido poderia voltar. Refere que o 

namorado “a respeitava, pois pensava que ela era moça” [sic]. Quando ficou sabendo, que ela já 

havia tido um marido e uma filha, convidou-a para morarem juntos. Após cinco meses de convivência, 

casaram-se no civil. Dona Maria pediu para João registrar a filha (que estava no nordeste com os 

avós maternos) no nome dele e até hoje a filha chama João de pai, pois ele foi um “verdadeiro pai 

para ela” [sic], refere Dona Maria. 

Relata Dona Maria que os primeiros anos de casamento foram muito felizes, no entanto, quando 

começaram a vir os filhos, o marido começou a incomodar: andar com outras mulheres e a lhe bater. 

Tiveram três filhos. Quando o filho mais novo tinha pouco mais de um ano de idade, o marido pediu o 

desquite. Ela aceitou, pois achava que o casamento não estava dando certo. 

Dona Maria refere que após o desquite se “emperiquitava” [sic] toda e ia muito a bailes, sem se 

importar com os filhos. Diz que virou uma mulher vulgar – era nova, bonita e “tinha muito fogo” [sic], 

além do despeito pelo marido a ter deixado. 

Foi num baile que conheceu Darci (pai de Cleverson), com o qual iniciou uma “amizade colorida” 

[sic]. Diz que foi um namoro muito bonito e muito bom enquanto durou – ela precisava de um homem 

e ele também, naquele momento, precisava dela. Teve dois filhos dessa união. E logo após o 

nascimento de Cleverson, ele terminou tudo com ela, pois iria se casar com uma professora. No 

entanto, registrou os dois filhos em seu nome. 
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Anos depois conheceu José, pai de seu filho caçula. Diz Dona Maria que dessa vez não deu 

certo porque a família dele não a aceitou – principalmente por ela “ser de cor e eles eram muito 

racistas” [sic]. Há tempos não o vê, pois ele está morando em outro estado do centro-oeste. 

Refere que, após esse relacionamento, resolveu se “aquietar e aceitar o fato de que não nasceu 

para viver com um homem, pois com nenhum deu certo” [sic]; e também porque os filhos já estão 

grandes e ela achou difícil continuar namorando. 

Dona Maria parece muito ambivalente ao falar sobre Darci, o pai de Cleverson. Primeiramente 

refere não ter raiva dele, por tê-la “largado” [sic]b – “do mesmo jeitinho que ele entrou em minha vida, 

ele saiu... conversou, não fugiu, não foi covarde...” [sic]. Após, diz que não deu certo (aparentando 

aqui muita mágoa), por causa da família dele, pois ela era mais velha que ele, era separada e já tinha 

três filhos de outro casamento. 

Conta que foi Darci que quis ter filhos com ela – “ele não quis que eu fizesse aborto, pois não 

achava certo...” [sic]. Relata, nostalgicamente, que o sonho de Darci era ter um casal de filhos, e ela o 

teve, mas que o sonho dele não se realizou, pois está casado com outra. Foi a pedido de Dona Maria 

que ele registrou os dois filhos em seu nome. 

Os filhos nunca o conheceram, Dona Maria não tem contato com ele e diz nunca tê-lo deixado 

frequentar a casa após a separação. Refere Dona Maria não saber se errou não deixando os filhos 

conhecerem o pai e nem o pai conhecer os filhos, mas não queria ele se “metendo na vida dela” [sic], 

tendo outra família. Conta ainda que os outros filhos não são revoltados pelo pai ter se separado 

dela, mas Cleverson e Kátia são. Quando eram pequenos perguntavam muito pelo pai, mas depois 

que cresceram nenhum perguntou mais. 

Refere Dona Maria que Cleverson é parecido com o pai, no que se refere às suas manias, a 

andar todo ajeitado e esnobe. Em outras ocasiões acha que ele não “puxou ao pai”, e ao dizer isso a 

Cleverson, este lhe responde: “Que pai? Eu não tenho pai” [sic]. Kátia Chama o pai de “Seu Darci, 

nunca se refere a ele como pai” [sic].  

Ao falar sobre o pai, Cleverson relata que os pais se separaram quando ele era bem pequeno e 

que foi a mãe que lhe contou que ele não chegou a conhecer o pai. Quando era um pouco maior (não 

se lembra a idade), a mãe lhe falou que o pai havia casado de novo e que tem outros filhos, que 

nunca foi procurá-los e que “não lhes deu uma bala sequer” [sic]. Cleverson diz ter muita raiva do pai, 

por ter posto filhos no mundo e tê-los largado. 

Darci, ao saber da última prisão de Cleverson, foi procurar Dona Maria para oferecer ajuda. Essa 

lhe respondeu que não, que ainda tinha forças para cuidar de tudo sozinha. Dona Maria conta que 

não quis saber de ajuda de Darci porque “na hora que ele devia assumir os filhos, ele não quis e 

agora ela não queria que ele se metesse” [sic] (diz isso num tom bastante alterado). 

Nesse momento, Dona Maria refere que criou todos os filhos sozinha, sem pai, e por isso se 

considera uma heroína (lágrimas nos olhos). Diz que “não tem raiva de nenhum de seus homens – é 

amiga de todos eles” [sic]. 

No entanto, Darci procura o filho na delegacia, levando-lhe material de higiene e se apresentando 

como pai. Cleverson fica muito feliz com a visita do pai e diz: “ele até lembrou de levar escova de 

dentes” [sic]. 
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Entendimento da família 

 

Na história dessa família, marcada por tantas separações, por não ditos e segredos, aparece 

fortemente a figura da “mãe heroína”, que criou todos os filhos sozinha. 

A mãe parece encarnar fortemente esse mito de “mãe heroína”, talvez como uma forma de 

encobrir seu fracasso como filha, mãe e esposa, que parece trazer subjacente um grande sentimento 

de culpa por ter abandonado a filha mais velha e a deixado com os avós maternos, por ter perdido os 

maridos, principalmente o primeiro, ao qual não atendeu seu chamado; por ter se tornado uma 

“mulher vulgar”, ter filhos destas ligações sem casamento, e ter negligenciado os filhos, quando 

pequenos. 

Esse sentimento de culpabilidade da mãe faz com que a questão da filiação de Cleverson fique 

no terreno do não dito; se constituindo um segredo. E é na adolescência de Cleverson que esse 

segredo toma maior importância, pois a adolescência se caracteriza, como diz Ausloos (1983-a), “por 

uma necessidade de dar um sentido às coisas, de compreender os fatos, de precisar sua própria 

visão de mundo”. É nesse período que a mãe percebe mudanças em Cleverson, diz que ele ficou 

agressivo em casa, e que ela desconfia que esteja usando drogas. Nessa época também Cleverson 

inicia suas passagens pela delegacia e pelo juizado. 

Com sua adolescência, Cleverson reivindica mudanças no sistema familiar, com redefinição de 

fronteiras e modificação das regras. A homeostase familiar é ameaçada, e o segredo de filiação 

atacado. No entanto, seu comportamento infrator evita recolocar em causa a estrutura familiar, pois a 

mãe fica mais “heroína” no seu papel de vítima, que sofre por seu filho. 

Tornando-se um adolescente em conflito com a lei, Cleverson alivia sua mãe, pois assume ele 

mesmo o papel daquele que erra, que envergonha, e ela, então, torna-se a vítima/heroína, a mãe 

devotada que faz tudo para salvar seu filho. Nessa posição de vítima e sofredora, a mãe pode 

também expiar sua culpa e vergonha em relação ao passado. 

Ainda no papel de paciente designado, Cleverson se vinga de sua mãe, guardiã do segredo de 

sua filiação, por não ter lhe permitido conhecer o pai. O paradoxo do segredo o envolve: ele não pode 

saber, mas também não pode esquecer que há esse segredo. A necessidade de manutenção do 

segredo produz regras predominantes no funcionamento do sistema familiar: Cleverson não quer falar 

do pai, mas sabe que este o “abandonou” [sic] e nunca lhe “deu uma bala sequer” [sic]. Kátia não 

quer chamá-lo de pai, mas pelo prenome. No entanto, a mãe traz o passado sempre presente: “você 

é parecido com seu pai” [sic], mas não pode conhecê-lo. 

Stierlin (1977) traz à tona a hipótese que pode ser aplicada neste caso, que os adolescentes são 

frequentemente delegados por sua família para cumprir certas missões, onde o adolescente iria agir o 

segredo familiar. O segredo torna-se, nesse momento, um dos meios de transmitir essa delegação e 

o mandato da missão. 

Parece, assim, que Cleverson é designado para fazer agir o segredo e atacar o mito: fora de 

casa faz aquilo que não pode ser falado dentro da família, o que permite nada revelar. 
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Ao mesmo tempo que, com seu sintoma, Cleverson protege sua mãe, tornando-se dependente 

dela e reforçando seu papel de mãe heroína, ele ataca esse mito, demonstrando que há falhas e 

fracasso no seu papel de mãe, talvez até cumprindo uma designação da avó materna, que não a 

deixa trazer a filha junto, pois ela não seria uma boa mãe longe de sua própria mãe. No entanto, mãe 

e filho são parceiros neste jogo. 

A ausência completa do genitor de Cleverson enfraquece as fronteiras intergeracionais, pairando 

a ameaça de viver uma relação incestuosa com a mãe – ele não quer que ela namore, tem ciúmes 

dela. Com seu comportamento infrator, ele resgata a função maternal da mãe – ele se situa como 

filho que necessita de sua mãe, definindo melhor sua relação com ela. Selosse (1997) aponta que o 

pai é aquele que faz obstáculo ao desejo de possessão da mãe pelo filho com seu papel de esposo; e 

é ao redor dessa estruturação fundamental e deste posicionamento que se enunciariam o lugar da 

regra e o papel do interdito. 

A figura paterna, nessa família, é desvalorizada – pai é aquele que abandona. No entanto, está 

sempre presente. Cleverson, designado para agir este segredo de filiação, e por ser sempre 

lembrado que se parece com o pai, com seu comportamento infrator, parece mostrar que o pai era 

realmente uma figura má, aliviando assim a mãe de não ter sido boa esposa. No entanto, o sintoma 

também é uma procura do pai, que procura a mãe quando Cleverson está preso e procura o filho na 

delegacia. Assim, com seu sintoma, Cleverson acede ao pai e a sua filiação. 

 

Conclusão 

 

Considera-se que a abordagem dessa problemática em sua essência psicológica individual, sem 

contextualizá-la, seria incompleta. Assim, deve-se privilegiar o contexto onde se manifesta o sintoma: 

a família, as instituições, a sociedade. Como lecionam Minuchin, Colapinto e Minuchin (1999), 

devemos “ir além do indivíduo para compreender importantes características do caso” (p. 40).  

Bucher-Maluschke (2007) aponta que o ato, isoladamente, pode ser visto como um ato de 

transgressão à lei jurídica, mas se visto de dentro da estrutura familiar pode ter outro sentido. 

Também há de se considerar cada sintoma como algo que tem lugar dentro da interação familiar, até 

em nível transgeracional. 

Os resultados do presente estudo ratificam que o comportamento delinquente de um dos 

membros é necessário para manter o equilíbrio sistêmico da família. Esse membro, o adolescente 

delinquente, é designado e tem por missão privilegiar as finalidades do sistema familiar, em 

detrimento de suas próprias (Auloos, 1983-a): é sacrificado e sacrifica a si mesmo para salvaguardar 

o funcionamento do sistema. 

Vislumbra-se, aqui, uma das funções do sintoma delinquência no âmbito do sistema familiar, qual 

seja a de reguladora da homeostase. E, nesse sentido, o delinquente pode ser considerado um 

membro competente, adequado e necessário ao funcionamento familiar. Essa constatação vem ao 

encontro do que diz Ausloos (1983-a, 1983-c) quando afirma que o delinquente é útil à família e, 

desse ponto de vista, pareceria lógico desejar que ele prossiga sua ação, qualquer que seja o preço 

pago. 
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Através do material desse caso, percebe-se que o surgimento do sintoma ocorre num momento 

de crise familiar, que exige mudanças estruturais e modificação nas interações. E, nessa família 

estudada, na qual mudanças são sentidas como ameaçadoras e qualquer redefinição do contexto é 

sinônimo de perigo e instabilidade, a crise desencadeia o sintoma. 

Parece que o sintoma torna-se mais patológico e repetitivo com a chegada da adolescência, crise 

que é individual e familiar, suscitando mudanças estruturais na família (Ausloos, 1983-a), onde as 

regras e as relações precisam se modificar, os papéis têm de ser redistribuídos e o status de cada um 

reconsiderado. É um período em que o adolescente vai procurar seu próprio lugar, sua identidade e 

sua autonomia. 

No caso de Cleverson, parece que a crise de adolescência suscita o sintoma delinquente. É 

nesse período que o segredo da filiação toma maior importância para Cleverson, que na busca de 

sua identidade tem necessidade de se determinar em relação ao conteúdo do segredo e dar um 

sentido às coisas. 

Segond (1978) declara que o sintoma pode ser considerado como um sinal de boa saúde latente 

no membro designado, cujo comportamento informa algo sobre a problemática da família. Para 

Ausloos (1983-a), o sintoma é também uma forma de comunicação, uma mensagem particular, que 

deve ser entendida e utilizada. Selosse (1983) dá particular importância à expressão simbólica do agir 

fora e o agir sobre o real e o outro. 

Podemos concluir, ainda, como Chirol e Segond (1983), que o ato delinquente é feito para 

assinalar, de forma às vezes dramática, que os problemas afrontados atualmente pelas famílias, em 

um momento dado, de seu ciclo de vida, não podem mais serem resolvidos pelas regras habituais e 

que essas devem ser reajustadas ou mudadas, com vistas à superação da crise. Assim, o sintoma 

apresentado pelo adolescente delinquente é uma tentativa de superar a crise, sem que nenhuma 

mudança ocorra, mas também um sinal de que há necessidade de que algo novo se produza. 

A manifestação do sintoma de Cleverson vincula-se ao segredo de sua filiação. Ele, ao mesmo 

tempo em que protege sua mãe – guardiã do segredo – aliviando sua culpa, com o papel de infrator, 

ele a pune e se vinga por não ter lhe permitido conhecer o pai. O paradoxo do segredo o envolve: as 

mesmas regras familiares que não permitem a revelação do segredo de filiação, com a chegada da 

adolescência, o designam para ser o agente revelador do segredo, que, no entanto, só pode ter ação 

no exterior da família. Porém, ao agir fora, sobre o real, denuncia que as regras familiares são 

inadequadas e que necessitam ser mudadas. Com seus atos delinquentes, Cleverson, ao mesmo 

tempo em que reforça o mito da “mãe heroína”, colocando-a no papel de mãe-vítima de um filho 

infrator, ataca esse mito, denunciando as falhas e o fracasso da função materna. 

O presente estudo trouxe elementos importantes para mostrar que o sintoma delinquência 

contribui para a ocultação do disfuncionamento familiar, através do movimento homeostático. Em 

outras palavras, procura superar a crise, sem que nenhuma mudança ocorra no sistema familiar, 

provocando outra crise com atos delinquentes, capazes de promover a mudança. Aqui nos parece 

que uma intervenção terapêutica, apoiada na perspectiva teórica adotada neste estudo, teria um 

efeito benéfico. 
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Fishman (1988/1996) destaca que a terapia familiar é uma intervenção terapêutica poderosa para 

trabalhar com adolescentes, pois a família é o meio ambiente social do qual o adolescente emergiu, é 

a fonte dos relacionamentos mais duradouros e o sustento financeiro primário do adolescente. E a 

família, frequentemente, tem os maiores recursos para efetuar a mudança (Fishman, 1996). 

Ausloos (1983-d) reforça essa constatação quando refere que a prisão do adolescente ameaça 

gravemente a homeostase da família, onde o ato delinquente agiria como um sinal de 

disfuncionamento familiar, podendo-se dizer que a delinquência está para a família como a angústia 

está para o indivíduo. Nessas condições de desequilíbrio, uma intervenção exterior é aceita 

relativamente de forma fácil, na medida onde ela aparece capaz de reduzir o sentimento de mal estar. 

Alguns autores, como Ausloos e Walgrave, chegam a referir uma perspectiva otimista de que o 

sintoma delinquência, quando associado à crise de adolescência, pode se resolver espontaneamente. 

Diz Auloos (1983-a) que em muitas famílias as adaptações necessárias se fazem sem intervenção 

exterior, em parte graças aos sintomas produzidos pelos adolescentes. É assim que numerosas fugas 

de delitos menores se resolvem espontaneamente, na medida em que eles suscitam uma reação de 

adaptação por parte do sistema familiar em geral, e do subsistema parental em particular. E Walgrave 

(1983) menciona que a maior parte da delinquência desaparece espontaneamente, quando a 

identidade do papel é essencialmente adquirida e não há mais necessidade de provocar a família. 

Mas, como os próprios autores exprimem, em muitos casos isso não acontece. O sintoma torna-

se repetitivo e patológico, continuando a assinalar a necessidade de mudança no sistema familiar. 

Há, nessas famílias, uma resistência a mudanças maiores, uma necessidade de manter a 

homeostase a todo custo. Esse parece ser fator importante na família estudada, onde aparece um 

forte medo de ruptura, que pode ser ocasionada pela mudança.  

Se Cleverson aceder a sua autonomia e sua reivindicação quanto ao segredo de filiação se 

concretizar, a mãe perde seu poder de heroína/vítima porque cuida dos filhos só, podendo ser 

ocasionada a independência dos filhos. 

Agrega-se outro aspecto: a perda do contato com a família de origem, quando a Dona Maria se 

mudou para a cidade satélite do Distrito Federal. Aparece, nos discursos da mãe, essa “nostalgia das 

origens”. A mãe de Cleverson deixou a casa dos pais, no interior do nordeste, há cerca de trinta anos. 

Os pais só a deixam vir para o Distrito federal, atrás do marido, com a condição de deixar a filha com 

eles. 

Esse afastamento da família de origem pode fazer supor a existência de conflitos não elaborados 

e dívidas transgeracionais, e pode-se inferir que isso tenha gerado esse grande temor de ruptura na 

família estudada, fazendo com que desenvolva padrões interacionais, com regras rígidas, que 

protegem o sistema de mudanças, que possam ocasionar a ruptura. 
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