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“Tu me fizeste uma das tuas criaturas, 

Com ânsia de amar 

Águia pequena que nasceu para as alturas 

Com ânsia de voar 

E eu percebi que as minhas penas já cresceram 

E que eu preciso abrir as asas e tentar 

Se eu não tentar não saberei como se voa 

Não foi à toa que eu nasci para voar. 

 

Pequenas águias correm risco quando voam 

Mas devem arriscar 

Só que é preciso olhar os pais como eles voam 

E aperfeiçoar 

Haja mau tempo haja correntes traiçoeiras 

Se já tem asas seu destino é voar 

Tem que sair e regressar ao mesmo ninho 

E outro dia, outra vez recomeçar. 

 

Tu me fizeste amar o risco das alturas 

Com ânsia de chegar 

E embora eu seja como as outras criaturas 

Não sei me rebaixar 

Não vou brincar de não ter sonhos se eu os tenho 

Sou da montanha e na montanha eu vou ficar 

Igual meus pais vou construir também meu ninho 

Mas não sou águia se lá em cima eu não morar. 

 

Vou ser quem sou e sendo assim serei feliz.”  

(Pe Zezinho) 

 



Ferreira, Tatiana Lima. Aspectos psicossociais na vivência do ninho vazio em 

mulheres: uma compreensão da Psicologia Analítica. 86f. Dissertação. 

(Mestrado em Psicologia Clínica) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, 2012. 

 

RESUMO 

Esta pesquisa procura observar e entender os sentimentos e comportamentos das 
mães frente à fase do “ninho vazio”. A temática se justifica, principalmente, por se 
tratar de uma etapa intrínseca ao ciclo familiar e por não ser muito explorada, até 
então, em pesquisas científicas brasileiras. Por isso, apresenta importância tanto no 
meio acadêmico, quanto para mulheres que demonstram sofrimento nesta fase. 
Com abordagem qualitativa, o trabalho se utilizou de questionário sócio demográfico 
e entrevista semiaberta, além de ter se baseado em conceitos da Psicologia 
Analítica. Considera-se que a maioria das mães entrevistadas apresentou reação 
negativa com a saída dos filhos, com sentimentos de tristeza, solidão, angústia e 
abandono. Conclui-se que a qualidade do relacionamento conjugal e familiar que a 
mãe estabeleceu ao longo da vida pode ter influenciado o tipo de reação vivida na 
fase do ninho vazio.   

 

Palavras-chave: Ninho vazio; Ciclo Familiar; Vínculo Materno; Psicologia Analítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ferreira, Tatiana Lima. Psychosocial aspects in women empty nest experience: 
an understanding with Analytical Psychology. 86 p. Dissertation (Master in 
Clinical Psychology) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 
2012. 

 

Abstract 

This research seeks to observe and to understand feelings and behaviors of mothers 

in "empty nest" phase. The theme is justified mainly because it is an intrinsic step to 

the family cycle and not much exploited so far in Brazilian scientific research. So it 

has importance both in academia and to women demonstrated suffering at this stage. 

Using a qualitative approach, the study was used of questionnaire socio-

demographic and semi-open interview, besides having been based on concepts of 

Analytical Psychology. It is considered that the majority of mothers interviewed 

showed negative reaction to the departure of the children, with feelings of sadness, 

loneliness, grief and abandonment. We conclude that the quality of the marital 

relationship and family that the mother established throughout her life may have 

influenced the type of reaction experienced at empty nest stage. 

 

Key words: Empty Nest;  Family Cycle;  Maternal Bond; Analytical Psychology. 
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INTRODUÇÃO 

 

A relação entre mãe e filhos sempre foi foco de meus estudos dentro da 

Psicologia Analítica. Tal vínculo aparentava ser muito mais forte e intenso em 

relação aos pais com os filhos. Intrigava-me bastante o desejo das mães de querer 

manter os filhos sempre por perto, mesmo naqueles casos onde eles já haviam 

saído de casa. 

O que acontecia, afinal, quando a fase do “ninho vazio” chegava? Pude 

observar dois casos em que as mães, logo após a saída dos filhos, passaram por 

algumas complicações de saúde. Ambas ficaram de cama, com problemas de 

coluna e nos joelhos, sem poder se levantar e locomover. Fiquei ainda mais 

intrigada, pois, em ambos os casos, as complicações eram relativas ao movimento 

das mulheres. Algo parecia impedi-las de continuar a sua caminhada. Mas o que 

seria?  

Refleti que poderia haver uma relação arquetípica devido a sua frequência. 

Assim, a origem deste trabalho surgiu a partir da vivência e da observação desse 

fenômeno em alguns lares e do grande interesse em estudar a relação mãe e filhos 

e o processo de individuação. 

A literatura analítica pouco enfoca a relação das mães com filhos adultos. A 

atenção principal é dada à relação mãe-bebê. Sabemos que essa relação, com 

certeza, é primordial para os relacionamentos futuros do filho, mas a questão 

levantada aqui será o lado materno, na sua relação adulta com o filho, e 

principalmente, como é essa relação no momento em que o último filho deixa o lar 

materno. Será que a vida da mulher volta à dinâmica do início do casamento, mas 

num nível diferente de consciência e de vivência?  

Algumas mães podem encarar a conquista da independência do filho como o 

fim da sua missão materna, sentindo-se realizadas, satisfeitas e felizes por terem 

contribuído para o bem estar do filho. Por outro lado, podem sentir essa fase como 

algo doloroso em sua vida, considerando seus cuidados dispensáveis e reagindo de 

forma resistente e angustiante. A permanência destes sentimentos pode levar à 

“síndrome do ninho vazio”, que é caracterizada pelo momento em que os filhos 
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saem de casa e um conjunto de sintomas acometem os pais, principalmente o 

sentimento de perda. 

Geralmente, o momento de ver os filhos partirem ocorre na meia idade da 

mulher, quando há uma reavaliação de sua vida e, por vezes, mudanças de 

pensamentos e atitudes. É um momento de crescimento psíquico onde 

questionamentos até então não resolvidos terão de ser elaborados e integrados ao 

seu modo de viver. Na Psicologia Analítica, esse momento é chamado de metanóia, 

que segundo Jung (OC IX/2) é um período de repensar a primeira metade da vida e 

reavaliá-la, sendo indispensável ao processo de individuação, que por sua vez, 

representa o caminho em busca da unidade e da plenitude. 

A meia idade feminina vem sendo estudada sob uma olhar clínico-médico, 

que tenta entender e sistematizar os sintomas negativos da meia idade, a fim de 

eliminá-los e livrar a mulher do sofrimento que esta etapa causa. As causas do 

sofrimento da mulher de meia idade vão desde depressão, ansiedade, ondas de 

calor, insônia e atrofia vaginal, à irritabilidade, fatores biopsicossociais, mudanças 

familiares como afastamento dos filhos, dos pais idosos, irmãos, viuvez e 

aposentadoria. 

Na perspectiva de Kublikowski e Macedo (2007) a construção social da meia 

idade feminina é marcada por muitas perdas, seja o déficit hormonal, os processos 

intrapsíquicos ou ainda fatores sociais. Enfatizar apenas o aspecto biológico seria 

reduzir um fenômeno que é multifacetado.  Para as autoras, é necessário considerar 

a noção de gênero que se inscreve na construção social de homens e mulheres. 

Esse enfoque permite evidenciar a medição cultural na produção de assimetrias que 

podem ser observadas em vários âmbitos da vida feminina. As desigualdades de 

gênero ainda não foram totalmente eliminadas pois as assimetrias continuam 

existindo na organização do sistema familiar. Essas assimetrias serão reavaliadas 

na meia-idade, principalmente pelas mulheres, levando ou não a uma reconstrução 

do relacionamento familiar. 

De acordo com Gallbach (1995) o arquétipo materno é inato comum à 

humanidade e constitui a disposição interna “a priori” para a vivência de mãe.  A 

gravidez é o primeiro momento no qual se constela com maior intensidade o 
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arquétipo materno, manifestando-se nas mudanças corporais e em nível psíquico. 

Para a autora, a gravidez representa a iniciação à maternidade e pode ser vista 

como um processo de ampliação da consciência ou transformação da 

personalidade. Essa dinâmica se repetirá por toda a vivência da mãe, inclusive 

quando os filhos partirem. Será uma nova transição onde novamente os aspectos do 

arquétipo materno permitirão uma nova ampliação da consciência, a fim de dar 

continuidade ao processo de individuação.  

Jung (O.C. IX/1, § 161-186) afirma que o arquétipo materno é a base para o 

complexo materno, tem duas polaridades (positiva e negativa) e que os efeitos do 

complexo podem afetar tanto o desenvolvimento da mãe como o do filho. O polo 

constelado na mãe a faz tratar o filho com sentimentos e comportamentos positivos 

ou negativos, o que influencia diretamente a constelação do complexo no filho, 

afetando todas suas relações.  

Segundo Harding (1985), a mãe busca a satisfação pessoal ao cuidar do filho. 

Mas se uma forma compulsiva de cuidar for adotada, que ocorre quando o complexo 

materno é constelado de maneira muito intensa, poderá fazer da criança um objeto 

de desejo a serviço de seu instinto maternal. Portanto, de acordo com essa autora, é 

necessário que a mãe sacrifique seu instinto materno, que se torne consciente de 

suas atitudes e permita o desenvolvimento e a independência do filho. 

Nas considerações de Galiás (2003), os pais também precisam deixar o papel 

de cuidador de lado e voltar o cuidado para si mesmos. Para isso é preciso que 

ocorra a desidealização cruzada, ou seja, dos filhos em relação aos pais, como dos 

pais em relação aos filhos. É necessário que ocorra esse processo de 

desidealização e separação, pois os pais também projetam nos filhos idealizações 

muito poderosas como se o arquétipo da criança divina permanecesse depositado 

no filho. Porém, a autora salienta que a superproteção dos pais dificulta a 

estruturação dos papéis adultos no filho, dificultando o processo de desidealização 

cruzada entre pais e filhos. Portanto, quando os filhos se tornam adultos e 

independentes a tarefa dos pais é recolher a maternagem e a paternagem para si 

mesmos. 
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O tema abordado neste trabalho será relacionado com a etapa evolutiva do 

ciclo de vida familiar “ninho vazio”, objeto de estudo em questão. Estudaremos no 

ciclo de vida familiar, a meia idade feminina, os papéis femininos na maturidade e o 

relacionamento mãe e filho dentro da abordagem da Psicologia Analítica. Os 

conceitos de arquétipo e complexo materno e o mito de Deméter serão utilizados 

para uma melhor amplificação. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é identificar os sentimentos e 

comportamentos de mulheres relativos à saída do último filho da casa dos pais. 

O trabalho se estrutura em 10 (dez) capítulos sendo que no primeiro, “A 

Síndrome do ninho vazio”, o foco está na definição e consequências dessa 

síndrome, assim como identificar os comportamentos e sentimentos que estão 

envolvidos nessa vivência. 

O segundo capítulo, “O ninho vazio e o ciclo de vida familiar”, procura explicar 

as etapas do ciclo de vida da família e as tarefas concernentes a cada etapa; 

enfatiza a fase em que o “ninho vazio” ocorre e mostra como a nomenclatura é 

diversificada, dependendo do autor. 

Em “A meia idade segundo a Psicologia Analítica”, o terceiro capítulo do 

trabalho, descreve as dificuldades trazidas pela meia idade para a mulher, como 

também a importância deste momento para o processo de individuação. 

O quarto capítulo, “A meia idade feminina e o ninho vazio”, vem mostrar as 

transformações físicas e psicológicas da mulher de meia idade; apresenta o 

significado dos papéis femininos e descreve os comportamentos, sentimentos e até 

os sintomas relacionados a esta etapa. 

O capítulo, “A síndrome do ninho vazio e a Psicologia Analítica”, apresenta o 

referencial teórico utilizado para a compreensão do objeto de estudo: o arquétipo e 

complexo materno, suas polaridades e consequências, os arquétipos animus, anima, 

persona e sombra, além do mito de Deméter.  

No sexto capítulo, “Revisão de Literatura”, são apresentadas pesquisas sobre 

o tema a ser abordado e quais as teorias e conclusões foram apontadas até o 

momento. 
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O sétimo capítulo, “Método”, apresenta a abordagem metodológica utilizada 

para se obter os dados necessários para a pesquisa. 

O oitavo capítulo, intitulado “Resultados”, oferece uma caracterização do perfil 

das participantes, obtida por meio de análise dos discursos verbais. Foram 

levantadas nove categorias para diagnóstico dos dados, além de divisão das mães 

em dois grupos, para posterior comparação. 

E por fim, o nono capítulo, “Considerações finais”, mostra as principais 

considerações encontradas com a pesquisa. Apresenta reflexões e interpretações 

dos dados empíricos e sugere alternativas para se entender a situação e minimizar o 

sofrimento vivido pela maioria das mulheres na fase do ninho vazio. 

O momento da saída dos filhos da casa dos pais traz muitas ambiguidades 

para a mulher. Por isso, o aprofundamento deste tema é relevante tanto no meio 

acadêmico científico quanto para mulheres que demostram sintomas de sofrimento 

nessa fase. Os objetivos que instigam essa pesquisa, portanto, são observar os 

sentimentos e comportamentos vivenciados pela mãe nesse momento de separação 

física, já que o rompimento do vínculo materno não significa cortar relações 

definitivamente, mas sim, uma transformação nos papéis de relacionamento. 
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 1. A “SÍNDROME DO NINHO VAZIO” 
 
 

“Ninho vazio” é o termo utilizado comumente para designar o momento no 

qual o último filho deixa a casa familiar para conquistar sua independência. 

 Para Carter e McGoldrick (1995, p. 20), o “ninho vazio” faz parte da etapa 

evolutiva familiar, do estágio de “lançar os filhos e seguir em frente”, caracterizada 

pelo processo de independência do sujeito em relação à sua família de origem e que 

culmina com a saída do jovem adulto solteiro de casa. O encerramento natural desta 

fase requer que o jovem adulto se separe da família sem romper relações ou fugir 

reativamente para um refúgio emocional substituto. 

 
Em algumas famílias, esse estágio é visto como um momento de 
fruição e conclusão, e como uma segunda oportunidade de 
consolidar ou expandir, explorando novas possibilidades e novos 
papéis. Em outras, ele conduz ao rompimento, ao sentimento de 
vazio e perda esmagadora, depressão e desintegração geral. Essa 
fase necessita de uma nova estruturação no relacionamento 
conjugal, agora que não são mais necessárias as responsabilidades 
paternas. (CARTER E MCGOLDRICK, 1995, p. 21) 

 

O momento da partida do jovem adulto é um marco, tanto para ele mesmo, 

quanto para seus pais. É o momento do filho estabelecer objetivos próprios e ir se 

diferenciando do programa emocional da família de origem. Essa é a fase em que 

ele pode escolher emocionalmente o que levar e o que deixar para trás, e o que irá 

criar sozinho (Carter e McGoldrick, 1995).  

Vemos que a nomenclatura que Carter e McGoldrick (1995) utilizam é 

proveniente da cultura americana. O termo “síndrome do ninho vazio” foi cunhado 

pelos americanos em meados de 1980, tendo em vista o seu modelo de cultura, 

onde o filho ao completar determinada idade, é “lançado” para outra cidade para 

estudar, nesse sentido os pais “lançam” seus filhos para a vida adulta e estes não 

voltam mais. Na cultura brasileira esse ritual de mandar o filho para outra cidade 

estudar não é tão forte como nos países americanos. Na cultura brasileira existem 

outros motivos para o filho sair de casa além de estudar, como trabalho e casamento 

(Cerveny, 2011, comunicação pessoal). 
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Deixar o filho partir é um estágio do desenvolvimento humano considerado o 

maior propósito da vida familiar, segundo afirmam McCullough e Rutenberg (1995). 

Isto significa deixar de exercer os cuidados, a proteção e toda a atenção dedicada a 

ele em prol de sua independência. Essa fase envolve uma série de tarefas familiares 

de crescimento pessoal que consistem em: a) mudança de função do casamento; b) 

desenvolvimento de relacionamentos maduros entre filhos adultos e seus pais; c) 

expansão dos relacionamentos familiares; d) oportunidade de resolver 

relacionamentos com os pais que estão envelhecendo (McCullough e Rutenberg, 

1995). Essas tarefas proporcionam uma oportunidade, na opinião das autoras, de 

reexaminar o significado da família.   

 Quando os pais vivenciam a saída dos filhos como se fosse uma perda da 

própria personalidade, parece que os complexos materno e paterno exercem um 

poder muito grande. Embora a maioria dos pais fique feliz quando os filhos saem de 

casa (vão para a universidade, conseguem um emprego ou se casam), muitos ainda 

sentem uma perda parcial da sua individualidade, relacionada àquela parte que se 

identificou com o filho (HOLLIS, 1995, p. 90). 

Para Carbone e Coelho (1997) o ciclo de desenvolvimento pressupõe que o 

filho adulto jovem seja preparado para sair da casa dos pais, em busca de sua 

independência, para constituir uma nova família. Assim, os pais também passam 

para outro momento da vida, na qual supostamente deveriam ter se preparado para 

a saída dos filhos. Com o egresso do último filho haverá uma redução estrutural da 

família e uma mudança de investimentos, gerando um novo foco sobre o casamento, 

afirmam Carbone e Coelho (1997). A mulher pode viver essa fase com mais 

dificuldade, dependendo da sua representação do “ninho vazio”, pois há, de certa 

forma, uma possível perda do papel materno. Assim, a saída do filho de casa é 

sentida pelos pais não só como uma perda numérica, mas uma perda emocional. 

Silveira e Wagner (2006) relatam que os processos de separação e 

individuação se iniciam desde muito cedo, mas é na juventude, quando a tarefa 

evolutiva é “lançar” os filhos no mundo, que família e jovem terão de negociar as 

perdas e os ganhos. Para essas autoras, os pais sentem-se ambivalentes, pois 

querem apoiar o filho na nova etapa, ao mesmo tempo em que surge o sentimento 

de perda frente à necessidade de redirecionamento de suas funções parentais. Os 
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pais podem tanto deixar seus filhos partirem, como também podem incorporá-los em 

suas teias familiares. Nesse caso, a família se organiza de forma a dificultar a saída 

de seus filhos em vez de ajudá-los a consolidar seu processo de individuação e 

construção de uma vida separada e independente. 

O “ninho vazio” não indica o fim da paternidade e da maternidade. De acordo 

com Papalia, Olds e Feldman (2006), é uma transição para uma nova etapa. Os pais 

agora podem prosseguir seus próprios objetivos enquanto usufruem das realizações 

dos filhos crescidos. O “ninho vazio” parece, de fato, ser difícil para mulheres que 

não se prepararam para isso, reorganizando sua vida. Essa fase também pode ser 

difícil para pais que se arrependem por não terem passado mais tempo com seus 

filhos. Mas também pode ser igualmente difícil para pais que desfrutaram 

harmoniosamente da companhia dos filhos, numa dinâmica saudável e não 

conflituosa. Porém, parece ser mais difícil para as mulheres que vivem mais tempo 

no ambiente doméstico ou não adentraram no mercado de trabalho, continuam as 

autoras Papalia, Olds e Feldman (2006). À medida que envelhecem, muitas 

mulheres vão se dando conta do esvaziamento do ninho e procuram alternativas 

para preencher essa lacuna. Quando isso não acontece, a velhice vem 

acompanhada de isolamento e solidão. Papalia, Olds e Feldman (2006) ainda 

enfatizam que os efeitos do “ninho vazio” dependem da qualidade e da duração de 

um casamento. Em um casamento estável, a partida dos filhos crescidos pode 

resultar na volta da intimidade do casal. Em um casamento inseguro, onde o casal 

permaneceu junto por causa dos filhos, pode agora não ver motivo para prolongar a 

união. 

Oliver (1977) afirma que o termo "síndrome do ninho vazio" é usado 

simbolicamente para expressar uma constelação de sintomas que acometem os 

pais, e principalmente a mãe, ao ver os filhos saírem de casa. Para ele, o conceito 

está ligado a uma profunda incapacidade de lidar com o estresse provocado pela 

perda da função maternal, que pode levar à depressão. A mulher que vivencia o 

estresse, quando se separa dos filhos pode ser retratada muitas vezes como uma 

mãe superprotetora, mais indulgente e mais identificada com os mesmos. Por isso, a 

separação causa um excesso de sofrimento, gerando depressão e estresse. A falta 

de poder e de autoestima são as principais fontes de raiva e frustração, afirma a 

autora. O conflito da pós-maternidade associado à depressão geralmente não é 
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experienciado como uma perda de pessoas, mas uma perda do controle de seu 

papel materno. 

De acordo com Borland (1982), a “síndrome do ninho vazio” é uma resposta 

mal adaptada da transição pós-parental, na qual a principal reação é o sentimento 

de perda. Borland (1982) identificou o papel da perda como um preditor significante 

da síndrome. Por conta de longos anos dedicados ao papel parental, a mulher, 

principalmente, pode sentir um grande vazio na sua vida cotidiana. Isso pode gerar 

uma crise de identidade e uma preocupação excessiva de como preencher o tempo 

anteriormente dedicado à criação dos filhos. 

Para Raup e Myers (1989), a excessiva preocupação com o bem-estar dos 

filhos adultos, como se fossem pequenos, pode contribuir para sentimentos 

de ansiedade, preocupação e estresse nas mães. Ao verem os filhos independentes 

e felizes, a rejeição pode ser experienciada junto com uma grande tristeza por não 

se sentirem mais necessárias. 

Seguindo o mesmo raciocínio, Orsmond (1991) postula que o fenômeno da 

“síndrome do ninho vazio” é um sentimento de perda quando os filhos deixam a casa 

materna. Essa separação vivenciada se aproxima ao luto patológico. A mãe, 

simplesmente não consegue encontrar nada para tomar o lugar do filho. Os 

sintomas mais frequentes são ansiedade, depressão, insônia, entre outros sintomas 

psicossomáticos. 

Para Botell (2001), na “síndrome do ninho vazio” a mulher sente a perda do 

papel de protagonista social, ficando deprimida, se sentindo sozinha e 

desinteressada pela vida. Mas o fenômeno pode ser percebido e vivenciado de 

formas diferentes dependendo da cultura, dos hábitos, dos costumes, da educação, 

do trabalho, da religião e de mitos que podem influenciar a manifestação da 

síndrome. 

Silva e Souza (2006) complementam que ao mesmo tempo em que a mulher 

enfrenta os desafios da “síndrome do ninho vazio”, pode também enfrentar o 

climatério. Para estas autoras, a síndrome se refere ao fato de a mulher climatérica 

sofrer depressão devido ao impacto psicológico causado pela saída dos filhos de 
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casa. Este seria um fato negativo do climatério. Dessa forma, a “qualidade de vida” 

da mulher pode ser influenciada por tais fenômenos.  

Mas essa linearidade não é vista como uma realidade. Os conflitos da meia 

idade da mulher são mais complexos e possuem muito mais fatores, o peso não 

pode ser depositado totalmente na reação da saída dos filhos de casa. (Cerveny, 

2011, comunicação pessoal). 

Carmona e Gonzales (2009) reafirmam que a “síndrome do ninho vazio” é 

uma fase que afeta, em grande parte, mulheres e que está associado ao início do 

climatério; prejudica o bem estar psicológico da mulher adulta por ser associado à 

depressão, causada pelo sentimento de perda do papel parental.  

 De acordo com Mitchell e Lovegreen (2009), os pais e, principalmente as 

mães, experimentam uma perda significativa e profunda que resulta em 

consequências negativas como depressão, alcoolismo, crise de identidade e conflito 

conjugal, que caracteriza o hall sintomatológico da “síndrome no ninho vazio”. 

Culturalmente acredita-se que as mães, em comparação com os pais, vivenciam 

maior sofrimento quando os filhos saem de casa porque elas colocam uma maior 

quantidade de tempo e esforço nos cuidados dos filhos e, portanto, têm um forte 

vínculo com eles. Como normalmente o fenômeno ocorre na etapa da meia idade, a 

“síndrome do ninho vazio” talvez seja o conceito chave para a compreensão dessa 

fase do ciclo vital humano, afirmam os autores. 

 A reportagem feita pela Rede Globo de Televisão para o programa Globo 

Repórter, veiculada em 3 de junho de 2011, vem confirmar as expectativas da fase 

do “ninho vazio” encontradas da literatura. O sentimento de solidão interfere 

diretamente no adoecimento, diz a psicóloga entrevistada Adriana Lodduca. A 

fisiatra Lin Tchia Yeng, ressalta que a dor isola as pessoas. A reportagem, feita 

somente com mulheres, mostrou que a solidão é a causa de muito sofrimento, físico 

e psíquico. A busca por ajuda médica e psicológica serve tanto para diminuir as 

dores físicas, como a fibromialgia de dona Lurdes, quanto para conseguir 

companhia, como no caso de dona Cida. Para Neide, a saída do único filho de sua 

casa trouxe um choque inesperado: para não entrar na solidão, decidiu encarar a 

nova realidade e enfrentar novas possibilidades. Nesta reportagem, portanto, é 
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nítida a diferença nas reações das mulheres. Aquelas que se entregam à solidão 

aparentam sofrer muito mais (tanto física como psiquicamente) do que aquelas que 

enfrentam esta fase como uma nova etapa da vida e saem em busca de novas 

habilidades. 

 Portanto, de acordo com os autores pesquisados, podemos entender que a 

“síndrome de ninho vazio” relaciona-se à fase de transição dos papéis parentais da 

meia idade quando, os pais – e principalmente as mães –, devido ao intenso 

estresse provocado pelo excessivo sentimento de perda, ao ver seus filhos deixarem 

a casa dos pais, respondem com tristeza, preocupação, ansiedade, aflição, 

isolamento, solidão e/ou remorso exagerados. A duração e intensidade desses 

sintomas podem provocar um quadro de depressão profunda, uma crise de 

identidade e crise conjugal, afetando o bem estar físico, psicológico e social, 

diminuindo assim a qualidade de vida. 
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2. O NINHO VAZIO E O CICLO DE VIDA FAMILIAR 

 

 A família é baseada em um sistema de relações que opera de acordo com 

certos princípios básicos e que evolui no seu desenvolvimento, de um modo 

particular e complexo, determinado por inúmeros fatores. Além disso, essa entidade 

é dinâmica e está em constante processo de mudança, fazendo-se necessário 

compreender o indivíduo em si e seu contexto familiar de forma simultânea 

(Cerveny, 2002). Dessa forma, as etapas do desenvolvimento da família vêm sendo 

estudadas, por diferentes áreas do conhecimento, a fim de ajudar o indivíduo na 

compreensão de si próprio e do relacionamento dentro do grupo familiar. 

 Vários autores estudaram o desenvolvimento da família como, por exemplo, 

Jung (OC VIII/2) ao descrever as etapas da vida; Lidz (1983) e Cerveny e Berthoud, 

(1997) ao falarem do ciclo vital; ou ainda Carter e McGoldrick (1995) explicando o 

ciclo de vida familiar. Estas várias nomenclaturas procuram explicar as etapas do 

desenvolvimento do indivíduo, na qual as funções de cada uma e seu significado 

continuam conservados. 

Jung (OC VIII/2, §749-795) organiza as etapas da vida em infância,  

juventude,  maturidade e  velhice. Na infância, se inicia a formação da consciência. 

Na juventude, o jovem deverá abandonar o estilo infantil de relacionamento e haverá 

uma diferenciação do seu mundo interno com o mundo externo circundante, no qual 

estabelecerá sua identidade. Na terceira etapa, a maturidade, ocorre uma 

interiorização. O indivíduo estará em contato com sua sombra, isto é, com as partes 

de si próprio e do mundo individual e coletivo que foram reprimidas ou ainda não 

diferenciadas. O quarto estágio é o da velhice, em que o homem participa do 

enfraquecimento da consciência e da imersão no inconsciente da psique da qual 

havia gradualmente emergido nos dois primeiros estágios. E conclui fazendo uma 

comparação do ciclo da vida com o ciclo do sol. 

 
Os cento e oitenta graus do arco de nossa vida podem ser divididos 
em quatro partes. O primeiro, situado a Leste, é a infância, aquele 
estado sem problemas conscientes, no qual somos um problema 
para os outros, mas ainda não temos consciência de nossos próprios 
problemas. Os problemas conscientes ocupam o segundo e o 
terceiro quartos, enquanto o último quarto, na extrema velhice, 
mergulhamos naquela situação em que, a despeito do estado de 
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nossa consciência, voltamos a ser uma espécie de problema para os 
outros. (JUNG, OC. VIII/2 § 795) 

 

De acordo com Lidz (1983), o ciclo vital individual é organizado em sete fases: 

primeira infância; criança pré-escolar; período juvenil; adolescência; jovem adulto; 

anos intermediários; idade avançada e morte. O “ninho vazio” faz parte desse ciclo 

vital e é vivenciado na fase dos anos intermediários, onde geralmente ocorre uma 

revisão dos anos anteriores e dos que ainda restam. Lidz (1983) argumenta que os 

anos intermediários das mulheres vêm mudando radicalmente. Isso porque elas 

usualmente estão se ocupando cada vez menos com a maternidade, seja pela 

demora em ter filhos ou pelo pouco tempo vivido com eles devido ao trabalho. 

Agora, as duas maiores transições nas vidas dessas mulheres que tendiam ser 

muito perturbadoras para muitas – o “ninho vazio” e a menopausa – muitas vezes 

são bem-vindas. 

De acordo com Cerveny e Berthoud (1997; 2002), o ciclo de vida familiar é um 

conjunto de etapas evolutivas referentes ao desenvolvimento da vida familiar. As 

etapas do ciclo de acordo com estas autoras, são 4 e consistem em: família em 

Fase de Aquisição, onde ocorre o  casamento e a chegada dos filhos. A segunda 

etapa é a família em Fase Adolescente, momento no qual os filhos estão 

experimentando a adolescência. A terceira etapa é a Família em Fase Madura, onde 

os filhos começam a sair de casa. E a quarta e última etapa é a família em Fase 

Última, onde geralmente ocorre a aposentadoria de um ou dos dois cônjuges, 

viuvez, perda de autonomia e fragilidade física.  

 O ciclo de vida familiar consiste em seis fases, de acordo com Carter e 

McGoldrick (1995, p.66-73) que são: a primeira fase é a de “sair de casa”; a segunda 

fase é a do “novo casal”; a terceira e quarta, “família com filhos pequenos e 

adolescentes”, respectivamente; a quinta fase é a de “lançar os filhos”; a sexta e 

última fase, a “fase tardia da vida”.  
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Quadro 1: As etapas do ciclo de vida familiar segundo Carter e McGoldrick 

Estágio de ciclo 
de vida familiar 

Processo emocional 
de transição 

Mudanças se segunda ordem no status familiar 
necessárias para se prosseguir 
desenvolvimentalmente 

1. Saindo de casa: 
jovens solteiros 

Aceitar a 
responsabilidade 
emocional e financeira 
pelo eu 

a. diferenciação do eu em relação à família de origem; 
b. desenvolvimento de relacionamentos íntimos com 
adultos iguais; 
c. estabelecimento do eu com relação ao trabalho e 
independência financeira. 

2. A união de 
família no 
casamento: o novo 
casal 

Comprometimento com 
um novo sistema 

a. Formação do sistema marital; 
b. realinhamento dos relacionamentos com as famílias 
ampliadas e os amigos para incluir o cônjuge; 

3. Famílias com 
filhos pequenos 

Aceitar novos membros 
no sistema 

a. ajustar o sistema conjugal para criar espaço para os 
filhos; 
b. unir-se nas tarefas de educação dos filhos, nas 
tarefas financeiras e domésticas; 
c. realinhamento dos relacionamento com a família 
ampliada para incluir os papéis de pais e avós. 

4. Famílias com 
adolescentes 

Aumentar a 
flexibilidade das 
fronteiras familiares 
para incluir a 
independência dos 
filhos e as fragilidades 
dos avós 

a. modificar os relacionamentos progenitor-filho para 
permitir ao adolescente movimentar-se para dentro e 
para fora do sistema; 
b. novo foco nas questões conjugais e profissionais do 
meio da vida; 
c. começar a mudança de sentido de cuidar da geração 
mais velha. 

5. Lançando os 
filhos e seguindo 
em frente 

Aceitar várias saídas e 
entradas no sistema 
familiar 

a. renegociar os sistema conjugal como díade; 
b. desenvolvimento de relacionamentos de adulto-para-
adulto ente os filhos e seus pais; 
c. realinhamento dos relacionamentos para incluir 
parentes por afinidade e netos; 
d. lidar com incapacidades e morte dos pais (avós). 

6. Famílias no 
estágio tardio da 
vida 

Aceitar a mudança dos 
papéis geracionais 

a. manter o funcionamento e os interesses próprios 
e/ou do casal em face do declínio fisiológico; 
b. apoiar um papel mais central da geração do meio; 
c. abrir espaço no sistema para a sabedoria e 
experiência dos idosos, apoiando a geração mais velha 
sem superfuncionar por ela; 
d. lidar com a perda do cônjuge, irmãos e outros iguais 
e preparar-se para a própria morte. Revisão e 
integração da vida. 

Fonte: Carter e McGoldrick, 1995 As mudanças no ciclo de vida familiar. Pág 17 

 

A fase na qual as separações começam a acontecer é a quarta fase, 

chamada por “família com filhos adolescentes”. Preto (1995, p. 231), relata que toda 

transformação ameaça os apegos. Dessa forma,  

 

a tarefa da adolescência desencadeia sentimentos de perda e medo 
de abandono na maioria das famílias. Na medida em que os 
adolescentes fortalecem suas alianças fora, sua menor participação 
em casa é frequentemente experienciada por outros membros da 
família como uma perda. Na verdade, a transição da infância para a 
adolescência assinala uma perda para a família – a perda da criança. 
Os pais muitas vezes sentem um vazio quando os adolescentes 
passam a ter maior independência, pois não são mais necessários 
da mesma maneira e a natureza de seus cuidados precisa mudar. 
(PRETO, 1995, pág. 231) 
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Mas a saída definitiva do filho ocorre geralmente na quinta fase, a dita 

“lançamento dos filhos”, (MCCULLOUGH e RUTENBERG, 1995, p. 348). Esta é a 

fase no qual o fenômeno do “ninho vazio” geralmente começa a acontecer e envolve 

algumas tarefas evolutivas de crescimento pessoal e das funções paternas, como, 

por exemplo: uma modificação na função do casamento, revisar e muitas vezes 

estabelecer um novo arranjo no casamento; mudanças no relacionamento com filhos 

adultos; expansão dos relacionamentos familiares, como cônjuges e netos; e 

também poderá ocorrer uma melhoria no relacionamento com os próprios pais que 

estão envelhecendo. Para as autoras, essas tarefas proporcionam uma 

oportunidade inerente de reexaminar o significado da família em todos os níveis. O 

desfecho positivo dessa fase dependerá do tipo de relacionamento que os pais 

tinham com o filho 

 

se o casal de meia-idade funcionava anteriormente como se existisse 
meramente para a procriação dos filhos, esta fase pode assomar 
como vazia e sem significado. Esses casais talvez não consigam 
adaptar-se a uma vida que não depende mais da função paterna 
para organizar seu relacionamento.  (MCCULLOUGH E 
RUTENBERG, 1995, pág, 248)   

 

 A saída do jovem conduz a um tipo de separação física quando ele vai para a 

universidade ou começa a trabalhar. O relacionamento positivo dos pais com os 

filhos representa um processo gradativo de aceitação, que é um bom indicador de 

uma separação bem sucedida, afirmam as autoras McCullough e Rutenberg (1995). 

Para algumas famílias, atingir este estágio pode ser visto como um tempo de 

realização, conclusão e uma segunda oportunidade de consolidação e expansão 

através da exploração de novos caminhos e novos papéis. Para outras, a etapa 

pode levar ao rompimento (divórcio), a um sentimento de perda esmagadora 

(síndrome do ninho vazio) ou a uma desintegração geral (doença e morte). O modo 

de funcionamento de cada família é que determinará se a fase será encarada como 

uma crise ou como etapa bem sucedida, salientam as autoras. 

Na última fase no ciclo vital da família, a “fase tardia da vida”, é que haverá a 

consolidação do “ninho vazio”, onde todos os filhos já saíram de casa. Algumas 

tarefas evolutivas são necessárias para os últimos papéis a serem desempenhados 

pelo casal idoso, afirma Walsh (1995, p.270). A mudança dos papéis parentais torna 



23 
 

esta transição crucial principalmente para as mulheres. Apesar de a maioria se 

ajustar bem à transição, a capacidade de fazê-lo depende, em parte, de como o 

“ninho vazio” é sentido. “A transição pode ser dificultada por um relacionamento 

conjugal insatisfatório e um apego excessivo a um filho” (WALSH, 1995, pág. 270). 

Entre outras questões estão a aposentadoria, a condição de avós, a perda da força 

física e da saúde e ainda a necessidade de lidar com a eventual perda do cônjuge, 

irmãos e outros, além da própria morte. 

Observamos que a nomenclatura para explicar o ciclo de vida familiar é muito 

diversificada. Contudo, todas relatam a evolução do indivíduo dentro do sistema 

familiar. A fase na qual o filho deixa a família de origem para se tornar independente 

aparece na teoria de todos os autores e é bem discutida por todos eles. Isso vem 

reforçar que essa fase sempre ocorreu e foi, dentro de um contexto maior, alvo de 

estudos e pesquisas. O interesse em saber o que ocorre com cada membro da 

família sempre foi importante e relevante para a compreensão e o entendimento de 

si próprio e do contexto em que cerca o indivíduo. A seguir vamos nos aprofundar na 

etapa específica da meia idade, termo que será adotado para o restante do trabalho 

de acordo com o enfoque da Psicologia Analítica. 
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3.  A MEIA IDADE SEGUNDO A PSICOLOGIA ANALÍTICA 

 

 A transição pela meia idade é um marco na vida de qualquer pessoa; é o 

ponto médio de um ciclo que envolve muitas dúvidas e questionamentos, que 

deverão ser resolvidos para dar continuidade ao processo de individuação. 

Hollis (1995, p.20) chama a transição da meia idade como “passagem do 

meio” e afirma que “ocorre principalmente no momento de choque entre a 

personalidade adquirida e as exigências do Self” (Hollis, 1995, pág 20). Nessa fase, 

uma morte simbólica do antigo „eu‟ deve acontecer para que um novo possa nascer. 

O indivíduo irá refletir sobre tudo o que se tornou no presente e se vai querer 

continuar do mesmo modo também no futuro. Ainda para este autor, a “passagem 

do meio” começa quando a pessoa precisa enfrentar questões até então não 

resolvidas, que são necessárias e, dessa forma, é arremessada em direção à 

consciência. A ampliação da consciência na meia-idade pode se iniciar quando o 

indivíduo começa conhecer a sua persona e sua sombra. Ainda para esse autor, na 

fase da meia idade é necessário garantir a liberdade dos filhos. Tendo passado pela 

reavaliação que esta etapa traz, os pais conseguirão lidar melhor com o vínculo de 

dependência existente com o filho. Embora a maioria dos pais fique feliz quando os 

filhos saem de casa e vão para a universidade, conseguem um emprego ou se 

casam, muitos ainda sentem uma perda parcial da sua individualidade, aquela parte 

que se identificou com o filho (HOLLIS, 1995). 

Em suas considerações sobre o assunto, Stein (2007) acredita que a 

transição da meia-idade é marcada por uma sensação de perda juntamente com 

todas as implicações emocionais que ela traz, como mudanças de humor, momentos 

de nostalgia e de luto por algo que se perdeu e não se sabe exatamente o que, um 

agudo e crescente senso das limitações da vida, ataques de pânico a respeito da 

própria morte, além das racionalizações e negações de que esse momento esteja 

acontecendo. Esse momento de transição acontece em torno dos quarenta anos, 

segundo o autor, mas hoje com o prolongamento da expectativa de vida podemos 

elevar essa idade para sessenta anos. Alguns sintomas são característicos, como 

depressão e desinteresse pela vida; sensação de fracasso e desilusão; e medo da 

morte. Além de enfrentar momentos como perda dos pais e a independência dos 

filhos, a sensação de onipotência vigente até então, começa a ficar ameaçada. Toda 
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essa situação colabora para a quebra da persona, que até então era a identidade 

psicossocial do indivíduo. Essa quebra promove a emersão da sua sombra, que 

sempre foi reprimida e rejeitada. Por ser considerado um rito de passagem, Stein 

(2007) sugeriu uma subdivisão desta fase em três etapas: separação, limiar e 

reintegração. Na separação, o ego necessita se livrar da persona, mas para que isso 

ocorra, o indivíduo deve se confrontar com a sua sombra. O período limítrofe 

começa antes dessa separação se completar e, se o ego não se libertar da sua 

antiga persona, não poderá adquirir o seu novo potencial de desenvolvimento.  A 

separação somente acontece quando a antiga persona é sepultada. Para que esse 

enterro psicológico ocorra, deve-se deixar de perceber a vida pela ótica da juventude 

e observá-la através da visão da maturidade, do fim e da morte, em função dos 

limites humanos. Após o confronto com a sua sombra e o abandono da velha 

persona, o indivíduo reintegra-se ao seu Self, encerrando assim a terceira fase, a 

reintegração. Esse processo é a missão do arquétipo da transformação e está 

presente em todos os períodos de transição da vida. O processo de transformação 

sempre envolverá a tríade nascimento/morte/renascimento e será assim que o 

indivíduo na meia idade conquistará sua verdadeira identidade.  

 Jung (OC VIII/2, §778) postulou que essa fase de transição para a segunda 

metade da vida é uma mudança singular que se processa nas profundezas da alma 

e fez um paralelo com o percurso do sol. Do nascer do sol até o meio dia é a 

primeira metade da vida, cuja característica é olhar para a vastidão do mundo, que 

se torna mais amplo à medida que o sol sobe – que pode significar a tomada de 

consciência do mundo e das coisas.  Do meio-dia em diante, quando o declínio do 

sol vai em direção ao poente, estabelece-se a segunda metade da vida, 

caracterizada pela inversão de todos os valores até então cultivados pela manhã. O 

sol entra numa contradição consigo mesmo e, então, recolhe seus raios até se 

extinguirem. 

 A meia idade é, portanto, um período de profundas transformações na vida do 

indivíduo. Um dos objetivos centrais dessa fase é a ampliação da consciência, que 

se inicia quando o indivíduo começa conhecer a sua persona e confrontá-la com sua 

sombra. A integração dos aspectos inconscientes à consciência é o caminho do 

processo de individuação e na metanóia esse processo pode ficar acentuado. 
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3.1 A Metanóia e a individuação  

 

 Lembrando que na Psicologia Analítica metanóia é o nome dado à etapa de 

transição para a segunda metade da vida e é de extrema importância para que 

ocorra a ampliação da consciência e para a continuidade do processo de 

individuação, como descrito anteriormente. 

Segundo Jung (OC IX/2, § 298 e 299), o termo metanóia vem do verbo grego 

“metanoein” que significa mudar a maneira de pensar, sair da consciência na qual se 

vive para outra atitude mental. O termo era utilizado em contraste ao termo agnoia, 

que quer dizer ignorância ou inconsciência, uma vez que e o termo ennoia significa a 

possibilidade de tornar consciente algo em estado de latência. 

Para Jung (OC VII/2 § 266), o processo de individuação significa tornar-se 

aquilo que se é em potencial, na medida em que a pessoa conhece a sua 

individualidade e singularidade. É um processo de desenvolvimento psicológico, 

onde as qualidades mais subjacentes são trazidas à tona para poderem ser 

realizadas através da retirada dos invólucros falsos da persona, assim como do 

poder sugestivo dos arquétipos, deixando, assim, o Self na sua forma mais íntegra 

para essa nova jornada que é a segunda metade da vida (JUNG, OC VII/2, § 269).  

Kast (1997a) concorda com o processo de individuação descrito por Jung e 

completa relatando que “o processo de individuação compreende o relacionamento 

dialógico entre o consciente e o inconsciente, que se unem nos símbolos”. É o 

processo em que o indivíduo, por meio da tomada de consciência, se redescobrirá e 

se tornará a pessoa que realmente é. Nesse sentido, a individuação é um processo 

de diferenciação da pessoa que viveu até agora com a pessoa que existe no fundo 

da sua psique, sem projeções e livre dos complexos. 

 
A isso pertence de modo essencial a aceitação de si mesmo com as 
respectivas possibilidades correspondentes, mas também com as 
dificuldades, que constituem de modo considerável nossa 
especificidade. A aceitação de si mesmo, com as possibilidades e 
dificuldades, é uma virtude fundamental a ser efetivada no processo 
de individuação. (KAST, 1997a, p. 10) 

  

Dessa forma, com o objetivo da própria realização, o processo de 

individuação visa a conquista de mais autonomia. O indivíduo deve tornar-se um ser 
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único, desligado dos complexos paterno e materno e, em conseqüência, dos 

padrões coletivos de normas e valores de uma sociedade, e das expectativas de 

seus papéis. Consequentemente, não se deve apenas se libertar desses valores, 

normas e expectativas interiorizados na persona, mas também da prisão do 

inconsciente, onde essas internalizações assumem autonomia suficiente para 

comandar a vida da pessoa sem ela ao menos perceber (KAST, 1997).  

Monteiro (2008) argumenta que o processo de individuação só deverá 

continuar se o sujeito passar pela metanóia. Isso porque a principal tarefa envolvida 

no processo de individuação é a mesma que se dá na metanóia, ou seja, a 

ampliação da consciência. Dentre algumas tarefas evolutivas da metanóia, Monteiro 

(2008) assim sintetiza seu processo: 

 
buscar conscientemente sentido para a vida; voltar a libido para o 
Self, ter o movimento de sístole; ressignificar as experiências vividas, 
ter maior consciência da realidade dos opostos; compreender a vida 
como um contínuo processo de auto-eco-organização; reconhecer o 
envelhecimento como sinalização de que somos seres de passagem; 
ter consciência da finitude; encarar a morte como meta, 
potencializando a vida (Monteiro, 2008, p.69). 

 
Portanto, tanto a metanóia como o processo de individuação são 

complementares e interdependentes; um depende do outro para a sua continuação. 

O objetivo desses dois processos é promover o encontro com o Self para que uma 

consciência mais ampliada e estabilizada seja base de uma nova identidade, onde já 

não será apoiada em fatores externos, como os modelos parentais, sociais e 

religiosos, mas em fatores internos de acordo com as próprias decisões e 

deliberações do indivíduo. Essa poderá ser uma tarefa penosa e dolorida, mas 

essencialmente importante para o desfecho da crise de meia-idade e para o 

contínuo processo de individuação. 
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4. A MEIA IDADE FEMININA E O NINHO VAZIO 

 

A meia idade feminina vem sendo estudada sob um olhar clínico-médico, que 

tenta entender e sistematizar os sintomas negativos a fim de eliminá-los e livrar a 

mulher do sofrimento que esta etapa causa. As hipóteses mais recorrentes sobre a 

causa do sofrimento da mulher de meia idade são: a presença de depressão, 

ansiedade, sintomas desconfortáveis como ondas de calor, insônia e atrofia vaginal, 

assim como presença de irritabilidade, taquicardia, sudorese, fadiga e preocupação 

excessiva com pequenos problemas (PEREIRA, 2009). A esses sintomas são 

somados fatores biopsicossociais, que incluem duas tendências: a fisiológica onde 

perdem a capacidade de gerar filhos; e a psicológica e social em que ocorrem 

mudanças familiares como afastamento dos filhos, dos pais idosos, irmãos, viuvez e 

aposentadoria (MORI e COELHO, 2004). As nomenclaturas dadas a este período, 

tais como climatério, menopausa ou meia idade, que parecem até se tangenciar num 

primeiro momento, vêm mostrar a complexidade de tal etapa, na tentativa de 

explicar algo que ainda não se sabe ao certo. O fato é que o climatério, a 

menopausa e a meia idade são períodos marcados por muitas transformações. 

Essas transformações obedecem a um conjunto de fatores biológicos, psicológicos e 

sociais, que serão tratados a seguir.  

De acordo com Lidz (1983), as mulheres, quando estão na meia idade, são 

mais pré-dispostas a mudar o curso de suas vidas. Isso pode acontecer devido ao 

alívio de se sentirem livres após um longo tempo presas em casa, pelos afazeres 

tipicamente delegados à mulher. Algumas mães julgam que sua principal função foi 

completada. “Conquanto uma mãe possa sentir-se agradada e até aliviada com a 

libertação de tanto trabalho e responsabilidade, usualmente ela também lamenta e 

sente um vazio em sua vida” (LIDZ, 1983, p. 489). Além disso, a chegada da 

menopausa pode agravar esses sentimentos devido ao grande impacto emocional 

que causa. As mudanças hormonais podem provocar, além das mudanças físicas, 

desconforto, incômodo, e labilidade emocional. Mesmo que essas alterações sejam 

míninas, a mulher sentirá algum tipo de modificação e deverá reajustar seu equilíbrio 

interior. 

Para Greer (1994), a mulher no climatério é prisioneira de um estereótipo 

ditado por médicos homens e a negação deste evento facilmente ocorre. A palavra 
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climatério, de acordo com a autora vem do grego „klimacter‟, que quer dizer período 

crítico. O climatério é constituído por três períodos: 

O primeiro é a perimenopausa, ou seja, o período que antecede a 
última menstruação, o segundo é a menopausa propriamente dita, 
isto é, os sangramentos que não ocorrem, e o terceiro é a pós 
menopausa (GREER, 1994, p. 22). 

 

Para esta autora, a menopausa é vivida na quinta das sete idades da mulher 

(primeira e segunda infância, adolescência, puberdade, condição de casada, período 

de reprodução, fim do período reprodutivo e velhice). O climatério se inicia por volta 

dos 45 anos e encerra-se ao redor dos 55 anos. Os sintomas presentes nesta fase 

se dividem em três categorias: somáticos, psicossomáticos e psicológicos (idem, 

p.93-94). O primeiro grupo compreende os sintomas considerados puramente 

físicos, como calores, suores frios, aumento de peso, hemorragias, dores 

reumáticas, dores na nuca e no couro cabeludo, mãos e pés frios, adormecimento 

nas pontas dos dedos ou na pele, dores no peito, nas costas, tornozelos inchados, 

edemas e distúrbios intestinais. Os sintomas psicossomáticos incluem fadiga, dores 

de cabeça, palpitações, tonturas e distúrbios da visão. Por fim, os sintomas 

psicológicos seriam mais bem descritos como sintomas comportamentais, como 

irritabilidade, nervosismo, melancolia ou depressão, esquecimento, excitabilidade, 

insônia, falta de concentração, vontade de chorar, sensação de sufocação, 

preocupação com a saúde, ataques de pânico e instabilidade mental. Na 

menopausa, mais do que nunca, a mulher se vê frente a frente com sua condição de 

mortal: parte de si está morrendo e não há nada que possa fazer para impedir. Se a 

mulher foi incentivada durante toda a sua vida a encarar a capacidade reprodutora 

como sua função mais importante, ficará profundamente abalada com a “morte” de 

seus ovários. A sensação de perda, decorrente da menopausa, atinge, consciente 

ou inconscientemente, todas as mulheres. 

Nas considerações de Ciornai (1999, p.29), climatério e menopausa não são 

sinônimos. O climatério envolve dois estágios: o primeiro, quando se inicia um 

processo de marcante instabilidade, seguido de acentuado decréscimo nos níveis 

hormonais com os períodos menstruais ainda presentes. Esta fase também pode ser 

chamada de pré-menopausa e pode começar por volta dos 40 ou 45 anos de idade. 

A segunda fase é da menopausa, na qual os períodos menstruais cessam 

totalmente, seguida da pós-menopausa, período em que o corpo ainda está 
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tentando alcançar um novo patamar de equilíbrio. Quanto à sintomatologia deste 

período, Ciornai (1999) concorda com os postulados por Greer (1994) e acrescenta 

que a intensidade e quantidade de sintomas dependerão da singularidade de cada 

mulher. Ciornai (1999) ainda levanta um fator mais sombrio que a própria 

menopausa: a sexualidade na menopausa. Para a autora, a perda da atração sexual 

e da própria libido são alguns medos que a mulher tem no avançar da idade, mas é 

difícil de afirmar com certeza que isso ocorrerá.  

Kublikowski e Macedo (2007) relatam que a construção que cada disciplina 

faz da meia idade feminina é marcada por perdas, cujos determinantes causais são 

predominantemente o déficit hormonal, os processos intrapsíquicos ou ainda fatores 

sociais. Portanto, é necessário considerar a noção de gênero que se inscreve na 

construção social de homens e mulheres. Esse enfoque permite evidenciar a 

medição cultural na produção de assimetrias que podem ser observadas em vários 

âmbitos da vida feminina. Para as autoras, enfatizar apenas o aspecto biológico 

seria reduzir um fenômeno que é multifacetado. As mudanças fisiológicas e 

psicológicas neste período do ciclo vital feminino acabam por formatar atitudes em 

relação a estes processos e às mulheres em geral.  Os ovários perdendo a sua 

função, a perda da fertilidade, a atrofia e distúrbios são termos cujos significados 

reforçam as construções de gênero tradicionais. Essas construções foram 

constituídas por uma tradição que forjou os papéis sociais masculinos e femininos 

baseados no funcionamento do corpo que mantém as mulheres presas nas 

armadilhas do apego, impedindo-as de se libertarem para adquirir a sua própria 

autonomia. Para impedir esse aprisionamento, é necessário que a mulher descubra 

os significados que essas construções possibilitam e, assim conseguir, por meio de 

sua vivência e intersubjetividade, compreender a si mesma. As autoras continuam 

afirmando que apesar de os papéis femininos estarem se transformando, a mulher 

ainda é muito associada simbolicamente à maternidade. As desigualdades de 

gênero ainda não foram totalmente eliminadas, pois as assimetrias continuam 

existindo na organização do sistema familiar. Essas assimetrias serão reavaliadas 

na meia-idade, principalmente pelas mulheres, levando ou não a uma reconstrução 

do relacionamento familiar.  

Diante disso, percebe-se que o contexto de vida da mulher de meia idade é 

bastante complexo. Frente a tantos sintomas, conflitos e incertezas, advindos das 
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transformações tanto físicas quanto psicológicas, a mulher ainda enfrenta a fase do 

“ninho vazio”, o que pode agravar os sintomas já citados. Mas como os autores 

relataram, o tipo de reação que a mulher terá dependerá da individualidade, da 

singularidade e do significado que cada uma atribui a esses eventos. 
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5. A SÍNDROME DO NINHO VAZIO E A PSICOLOGIA ANALÍTICA 

 

5.1 O complexo materno 

 Para o entendimento do complexo materno, é necessário a compreensão de 

dois conceitos separadamente: os arquétipos e os complexos. 

 Arquétipos são estruturas coletivas que conferem ao ser humano um padrão 

de comportamento, como uma espécie de norma biológica na atividade psíquica, 

que existem a priori. São vivenciados através dos motivos mitológicos e dos 

símbolos a eles associados. Seus conteúdos, por serem estruturas universais, estão 

imersos no inconsciente coletivo e atuam alternadamente na personalidade do 

indivíduo (JUNG, OC VI, § 832. OC VII/1, § 101 e 104; OC IX/1 § 149; OC IX/2 § 34; 

X/2 §447). 

Saiani (2003) relembra que é preciso distinguir claramente arquétipo das 

imagens arquetípicas, que são as manifestações concretas do arquétipo. A imagem 

arquetípica não é o arquétipo que em si é irrepresentável mas é a via pela qual 

surgirão os complexos. 

Os complexos são a vivência de um arquétipo, que com um núcleo emocional 

tem potencial de organização de uma personalidade completa. São centros de 

energia que se manifestam inconscientemente diante da emoção frente a um 

acontecimento no qual o indivíduo não está preparado (Kast, 1997b, p.31).  

Assim, na estrutura de um complexo, podem-se encontrar elementos 

de configuração psíquica dotados de forte carga emocional e que são incompatíveis 

com a atitude habitual da consciência. Por estar imerso no inconsciente, o complexo 

tem um grau elevado de autonomia e por isso, nem sempre está sujeito ao controle 

da consciência, podendo muitas vezes se comportar como uma outra personalidade 

no indivíduo, levando-o a agir de forma muito diversa da habitual. Quando um 

complexo está ativo, há na consciência um estado de perturbação, pois ele 

comporta-se como uma entidade autônoma que confunde e atrapalha a consciência. 

Nesse momento, o complexo é dominante e, de modo geral, há por parte do 

indivíduo, inconsciência acerca deles, o que atribui ao complexo uma liberdade 

ainda maior (Jung, OC VIII/2 § 198 - 201). 
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 Para Jung (OC IX/1, § 156 - 186), o arquétipo materno é a base do complexo 

materno. Todo arquétipo pode se apresentar de inúmeras formas, revestido por uma 

infinidade de imagens. Dessa maneira, o arquétipo materno pode se apresentar, por 

exemplo, na figura da mãe e da avó, da madrasta e da sogra ou ainda da fada e da 

bruxa, entre outras. Assim como os arquétipos, os complexos também apresentam, 

em seus extremos, aspectos duais positivos e negativos. Os símbolos com atributos 

maternais do complexo materno podem ser bondade, cuidado, autoridade feminina,  

 

o que sustenta, o que proporciona condições de crescimento, 
fertilidade e alimento; o lugar da transformação mágica, do 
renascimento; o instinto e o impulso favoráveis; o secreto, o oculto, o 
obscuro, o abissal. O mundo dos mortos, o devorador, sedutor e 
venenoso, o apavorante e o fatal (JUNG, OC IX/1, § 158). 

  

 De acordo com Gallbach (1995), as sensações despertadas através do filho 

como proteção e alimentação, se juntam, compondo a imagem de mãe, que é 

determinada não apenas pelo comportamento da pessoa que cuida. É preciso 

também haver uma disposição interna “a priori” para a vivência de mãe, de um 

núcleo que seleciona e atrai as percepções maternais. Esse arquétipo materno 

inato, comum à humanidade, constitui a disposição interna “a priori” para a vivência 

de mãe.  A autora continua dizendo que a gravidez é a primeira fase de transição na 

qual se constela com maior intensidade o arquétipo materno, manifestando-se em 

mudanças corporais e emocionais. Na gravidez, a mulher deve morrer 

simbolicamente para o que era, a fim de renascer para a nova tarefa que se 

apresenta, a de ser mãe. Para a autora, a gravidez representa a iniciação à 

maternidade e pode ser vista como um processo de ampliação da consciência ou 

transformação da personalidade.  

De acordo com Harding (1985), na perspectiva positiva do arquétipo materno, 

a mãe pode ser compreensível, carinhosa, com um amor maternal e piedoso; e na 

negativa a mãe parecer ser feroz e terrível. O contato corporal íntimo da mãe com o 

seu filho representa tanto as necessidades da criança quanto o próprio sentimento 

maternal. Através de tal contato a mãe experimenta sua própria maternidade. 

Porém, o desejo da mulher em ser mãe não é somente a satisfação dos cuidados do 

filho, mas também uma satisfação pessoal que, ao tomar uma forma compulsiva, 

pode fazer do objeto amado (o filho) um mero servidor de seu instinto maternal. A 
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autora ainda relata que é possível que, quando a mulher sacrifica o seu desejo 

sexual, fica inteiramente entregue ao instinto materno. E assim, pode ocorrer uma 

forte identificação com o papel materno, onde a sua satisfação pessoal está em 

buscar o bem estar do filho, deixando latentes suas exigências pessoais. Ela só fica 

feliz quando o filho está feliz, sua ambição é satisfeita se ele é reconhecido. É difícil 

reconhecer nessa atitude de indulgência para com o filho seu caráter patológico, 

pois a sociedade louva essa postura como uma virtude (persona). Culturalmente é 

bastante admirável uma mulher abdicar de seus interesses em prol do filho e 

sacrificar seu próprio conforto e bem estar a fim de satisfazer os interesses dele. A 

autora reforça a ideia de que é necessário a mulher ter consciência que o papel 

materno não é envolver demais o filho e sim deixá-lo adquirir autonomia.  

A princípio, ao se falar em complexo materno, a ideia é de um relacionamento 

simbiótico da díade mãe/filho. De acordo com Kast (2006), “simbiose é um termo 

tirado da biologia e que se refere a uma relação estreita, funcional e de mútuo 

benefício entre dois organismos” (KAST, 2006, p. 109). Num relacionamento 

simbiótico entre mãe e filho, a mãe se funde intensamente com o filho, onde os 

papéis de protetor (a mãe) e dependente (o filho) são fortemente alimentados pelo 

medo materno que essa relação possa acabar. O medo do isolamento e da 

separação são os conteúdos que formam os laços simbióticos. A saída para a 

simbiose é o desligamento do complexo. Isso só ocorrerá quando a mulher tomar 

consciência de alguns aspectos da sua personalidade, podendo decidir se irá mantê-

los ou modificá-los, processo que se estende por toda a vida. A fase de 

desligamento está relacionada com uma profunda mudança na vida da mulher, pois 

ela não entende que poderá haver um novo recomeço e novas possibilidades depois 

da separação. Portanto, para ocorrer o desligamento do complexo materno é 

necessário o reconhecimento da persona juntamente com o confronto e a integração 

da sombra à consciência.  

 Essa transformação no complexo materno é também psicossomática, diz 

Ramos (2006, p.55). Ela pode ser sentida como um mal-estar indefinido ou como 

uma sintomatologia mais evidente. Os sintomas somáticos ou psíquicos têm origem 

nos complexos. E estes, por sua vez, têm um padrão específico de imagens e 

sensações, com origem nos arquétipos. Quando, portanto, há uma cisão na 

representação de um complexo/arquétipo, poderá ocorrer um sintoma físico que, ao 
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ser entendido como um símbolo tentará compensar o conteúdo reprimido, explica a 

autora. Para entender o significado do símbolo, somente buscar a sua origem não é 

suficiente; é preciso compreender a sua finalidade. E ao compreender o significado, 

será necessária a transdução do símbolo de sua polaridade orgânica para a 

polaridade psíquico-abstrata, assim o sintoma tenderá a diminuir (RAMOS, 2006). 

A vivência do complexo materno sofre uma profunda transformação ao longo 

da vida de uma mulher. A saída dos filhos adultos juntamente com as 

transformações hormonais normais nessa etapa, como a menopausa, altera o 

funcionamento psicossomático da mãe. Um conflito nessa etapa, principalmente se 

for inconsciente, pode provocar transtornos fisiológicos significantes. E esse é um 

risco para aquelas mulheres com um complexo materno intenso constelado e que 

entram em profunda depressão ao ver os filhos saírem de suas casas. Quando a 

mãe percebe que a separação física do filho é inevitável, diversas alterações podem 

acontecer sincronicamente, desde sentimentos e comportamentos até alterações 

físicas e sintomáticas. E somente compreendendo o seu significado é que essas 

mulheres poderão deixar os filhos partirem sem nenhum pesar e continuar suas 

vidas de forma criativa. 

 

5.2 O relacionamento mãe-filhos e o mito de Deméter 

Galiás (2000) relata que as relações assimétricas são aquelas regidas pelos 

arquétipos parentais, ou seja, os arquétipos materno e paterno. As relações da 

criança com seus pais são de extrema importância tanto para a individuação dos 

filhos como para a dos pais. É devido à força dos arquétipos parentais que a criança 

idealiza os pais e estes idealizam seu filho. Porém, mais tarde será necessário que 

ocorra a desidealização para ambos. O processo de desidealização e separação dos 

pais é mais difícil, pois estes projetam nos filhos idealizações muito poderosas como 

se o arquétipo da criança divina permanecesse depositado no filho.  

 
A necessidade de recolhimento desses papéis é imposta pelo próprio 
processo de individuação. Os pais têm simbolicamente que morrer 
como pais idealizados e poderosos para os filhos, tanto quanto os 
filhos têm que simbolicamente morrer como filhos idealizados e 
poderosos para os pais. Esse é um evento natural no processo e 
individuação. (Galiás, 2003, p.72) 
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A superproteção pode dificultar os processos de desidealização cruzada entre 

pais e filhos. Dessa maneira, quando os filhos se tornam adultos e independentes, a 

tarefa dos pais é recolher a maternagem e a paternagem a si mesmos. “Essa tarefa 

requer o reconhecimento do envelhecer e a coragem de abrir mão da tarefa tão 

longa, tão treinada, tão complexa, mas tão gratificante de cuidar dos filhos” 

(GALIÁS, 2003, p.79). A tarefa de cuidar do outro, frequentemente costuma ser mais 

fácil do que cuidar e olhar para si próprio, principalmente quando se refere aos 

aspectos da sombra. 

Galiás (1992) faz uma analogia muito interessante da mãe com a coruja, onde 

tenta entender como esse animal pode ser o representante da proteção ou 

superproteção materna, já que é de sua natureza levar o filhote longe o suficiente do 

ninho para que este não volte mais. A autora enfatiza que, à medida que os filhos 

crescem, é necessário um afastamento saudável e para isso, a natureza instintiva da 

coruja serviria de modelo para as “mães-corujas” deixarem seus filhos partirem. A 

autora concluiu que a coruja simboliza a separação e a sabedoria e é associada à 

mãe, pois esta deve seguir seu exemplo no momento em que os filhos deixam o  lar. 

Além dessa “alegria-triste” de ver os filhos saírem de casa, que neste momento está 

na meia-idade, deveria enfrentar as mudanças físicas e emocionais da menopausa 

também com sabedoria e tranquilidade. A mulher psicologicamente saudável está 

em contato com o arquétipo da Sabedoria, representada pela Velha Sábia. Ser 

psicologicamente saudável não quer dizer que a mulher não sentirá os desconfortos, 

as ondas de calores, a ansiedade, a tristeza, mas os enfrenta com sabedoria. Fases 

anteriores vivenciadas de maneira complicada, conflitos psicológicos 

patologicamente mantidos e preconceitos culturais são fatores sérios que podem 

estar por trás dos distúrbios da menopausa, diz a autora. Galiás (1992) se reporta ao 

mito de Deméter e Perséfone para aprofundar a compreensão das “partidas da 

mulher” – seus filhos e sua juventude. No mito, quando Deméter se dá conta do 

desaparecimento da filha, fica desorientada e sai a sua procura. Entra em um 

grande desespero, sem comer, beber ou banhar-se. Enquanto Deméter está à 

procura de sua filha, a terra fica sem vegetação e sem fertilidade, situação que pode 

se relacionar aos sentimentos de depressão e tristeza. Outros estados emocionais 

muito fortes estão presentes no mito como: “ansiedade, preocupação, medo, raiva, 

reflexão, desejo, revolta, recolhimento, saudade, determinação, vingança e por fim 
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alegria, alívio e aceitação” (GALIÁS, 1992, p. 28). Quando uma mulher vivencia a 

perda do filho, assim como a deusa grega, esses sentimentos geralmente vêm à 

tona, na mesma ordem do mito. Assim como ao vivenciar a perda da sua juventude 

(menopausa), podem emergir os mesmos sentimentos. Esses estados emocionais 

são o caminho para a mudança de consciência e a transformação. Dessa forma, o 

mito vem reportar a necessidade de um novo nível de consciência feminina, a sua 

aceitação exterior e a sua transformação interior. O resgate da jovem interior pode 

ser associado com a busca de sentido da vida. Quando as perdas (filhos e 

juventude) podem se integradas novamente à mulher, um reencontro acontece num 

nível mais consciente.  

Bolen (1990) faz considerações interessantes sobre o perfil da mãe também 

utilizando o mito de Deméter. O perfil de uma mãe tipo Deméter é aquela que tem 

constelado o arquétipo materno muito intenso; tem um forte desejo de ser mãe 

biológica e alimentar os outros é uma satisfação. Ela é nutridora, sustentadora, 

prestativa e doadora. Ela age com a intenção de proteger o filho e, por isso, pode se 

tornar superdominadora. Ela limita a independência da criança e desencoraja a 

formação de relacionamentos com outras pessoas, por medo de perder a sua 

afeição. As dificuldades psicológicas enfrentadas pela mulher tipo Deméter tem 

temas semelhantes, como vitimação, poder, controle, expressão de raiva e 

depressão.  

 

Quando a mulher tipo Deméter perde um relacionamento em que foi 
a figura maternal, não apenas perde e sente falta da pessoa, mas 
perde também o seu papel de mãe, que lhe deu sentido de poder, 
importância e significado. É deixada com um ninho vazio e um 
sentimento de solidão (BOLEN, 1990, p.245).  

 
A autora ainda descreve o termo “depressão do ninho vazio”, que se refere à 

reação das mulheres que devotaram suas vidas aos filhos quando estes se 

afastaram. Quando o arquétipo chega ao extremo, a mulher tipo Deméter pode ficar 

tão deprimida que pode até precisar de hospitalização. Se a mulher ficar somente no 

papel da Deméter, se limitando somente em ser uma ótima mãe, a probabilidade de 

sofrer da “depressão do ninho” vazio é maior e com isso, achará que por não ser 

mais solicitada é dispensável. Algumas mulheres tipo Deméter deprimidas nunca 

mais se recuperam; sua existência permanece vazia e improdutiva. Contudo, a 
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recuperação e o crescimento são possíveis, ressalta a autora. Para Bolen (1990), o 

que pode finalizar a depressão é a transformação do arquétipo materno, deixando 

aflorar o da juventude. Assim, a energia e a vitalidade retornam juntamente com 

sabedoria e compreensão. Essas mudanças do ciclo de vida feminina são 

essenciais para o processo de individuação da mulher. Outro conceito que ajuda a 

elucidar o fenômeno do “ninho vazio” é o arquétipo da persona e como a pessoa o 

integra na sua personalidade. 

 

5.3 A Persona 

De acordo com Uniga Jr. (2011), a “síndrome do ninho vazio” ocorre devido a 

identificação da persona com o papel parental. O ideal de um ego forte para se 

relacionar com o mundo exterior é uma persona flexível; a identificação com uma 

persona específica inibe o desenvolvimento psicológico do indivíduo. A identificação 

com o papel de responsável pelos filhos faz com que o entendimento da 

emancipação se torne muito difícil de aceitação. O tédio e a depressão recorrentes 

neste momento representam uma nova persona: a vítima, abandonada, 

incompreendida. Alguns sintomas físicos também podem aparecer neste momento, 

além dos aspectos simbólicos associados ao ninho, como um continente maternal, 

protetor e de acolhimento. O autor enfatiza que este tipo de identificação da persona 

com o papel parental pode ocorrer em homens ou em mulheres. Nas mulheres, há 

um perfil de funcionamento do ego que se assemelha ao da deusa grega Deméter. 

Esse perfil de funcionamento está representado no instinto maternal desempenhado 

desde a gravidez e depois pela nutrição física, psicológica ou espiritual, que pode se 

estender a qualquer pessoa e não somente aos filhos. Quando a mulher se identifica 

exageradamente com esse perfil, acaba adquirindo uma atitude dominadora em 

relação aos filhos e consequentemente sofrerá mais quando estes saírem do lar 

materno. Nos homens, a figura mitológica associada é a Dédalo que assume uma 

postura de aconselhamento com os filhos que vão embora. Dessa forma, o autor 

salienta a importância de canalizar o sofrimento de maneira construtiva e, 

principalmente, preveni-lo através da preparação para este momento. 

Completando a ideia anterior, Hudson (1978) afirma que a persona tem o 

impulso inicial na relação mãe e filho. Depois da formação da persona se iniciam o 

desenvolvimento dos papéis sociais e dos modos de agir que dependem do meio 
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social em que o indivíduo está inserido. Quando o indivíduo coloca uma ênfase 

exagerada na persona, ocorre a identificação, que pode se prolongar por um grande 

período de tempo e pode ser acompanhado por uma intensa desorganização da 

psique. Esta desorganização vai aparecer na forma de um desajuste social e o 

indivíduo portador desta neurose vai ver a situação externa como causadora do 

desconforto e não como consequência. A identificação da persona indica um desejo 

inconsciente de retomar a mãe protetora e gratificadora e é usado como um 

mecanismo de defesa contra a ansiedade. A persona, ao invés de ser adaptativa, vai 

alienar ainda mais o sujeito e acarretar um aumento da ansiedade e de uma 

patologia mais severa. De acordo com Jung (O.C. VII/2), a cura para a identificação 

com a persona é a consciência da anima para os homens e a consciência do animus 

para as mulheres. No entanto, é praticamente impossível tomar consciência de algo 

que parece invisível e que não se conhece. Por isso, as pessoas só tomam 

consciência dessas partes inconscientes, escondidas e reprimidas de suas 

personalidades quando são forçadas pelas circunstâncias, por angústia mental ou 

neurose. 

Portanto, podemos observar que este fenômeno está presente na literatura e 

é observado também em pesquisas empíricas, algumas delas descritas no próximo 

capítulo. Entender o que ocorre psicossomaticamente com a mulher pode ser a 

chave para a compreensão simbólica deste momento. A Psicologia Analítica traz um 

respaldo significativo quando tenta mostrar a psicodinâmica desse fenômeno assim 

como outras pesquisas médicas as quais veremos a seguir. 
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6. REVISÃO DE PESQUISAS SOBRE SÍNDROME DO NINHO VAZIO  

 

 O levantamento das pesquisas foi feito para observar como o tema estava 

sendo tratado na atualidade, em bases de dados tais como Web of Science, 

PubMed, Periódicos Capes, Bireme e Scielo. Esta revisão teve o objetivo de 

identificar qual o „estado da arte‟ do fenômeno a ser estudado para uma melhor 

compreensão. Como o tema é pouco explorado as pesquisas encontradas são 

incompatíveis entre si, por isso, uma pequena reflexão será feita após a 

apresentação de cada resultado. 

  Azevedo (2010) pesquisou 67 mulheres na cidade de São Paulo, das quais 

50 trabalham fora de casa e 17 não exercem atividades profissionais externas. Ela 

quis observar se as mães que tem um trabalho fora de casa, seja profissional ou 

voluntário, reagem de forma mais positiva ao “ninho vazio”, do que as mulheres cujo 

sentido da vida se resumiu à criação e educação dos filhos. A autora observou que 

existe uma relação entre o tipo de sentimento da mãe ao ver o filho sair de casa e 

sua qualidade de vida. Para as mulheres pesquisadas a saída dos filhos não foi fator 

de desestabilidade em sua vida mas sim de recondução. Portanto ela concluiu que 

não há relação da idade, nível de escolaridade, atividade profissional e o fato de ter 

trabalhado ou não na referida fase. Vemos que nesta pesquisa, para as mulheres 

que trabalham fora, o “ninho vazio” foi sentido como uma etapa natural da vida, não 

sendo sentida negativamente. 

Mitchel e Lovegreen (2009) realizaram uma pesquisa no Canadá, visando 

descobrir se o gênero e a cultura influenciavam na ocorrência de sentimentos 

negativos frente à fase do “ninho vazio”. Com uma amostra de 316 pais (196 mães e 

120 pais) que se encontravam na fase do “ninho vazio” foram testadas diferentes 

variáveis. Os resultados mostraram que os fatores mais significativos para a 

experiência da “síndrome do ninho vazio” foram: o gênero feminino, o contexto 

cultural e maior tempo dedicado ao filho (donas de casa que trabalham parte do 

tempo), mas que de modo geral a maioria dos pais revelou conseqüências 

psicológicas positivas após deixar os filhos, como aumento do crescimento pessoal, 

melhoria das relações conjugais e lazer. Nesta pesquisa apesar de não ter sido fator 

significante, mulheres que passam mais tempo com o filho tendem a sofrem mais, 

mas para a maioria da população estudada, a fase foi enfrentada como algo positivo. 
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 Carmona Gonzáles et al (2009) buscaram identificar na vivência de casais  da 

Colômbia, o estilo de apego e de enfrentamento na transição do “ninho vazio” em 

cada membro do casal. Para a pesquisa foram entrevistados três casais casados 

legalmente cujo último filho saiu de casa durante o último ano. Os resultados 

demonstraram uma diferença de gênero no estilo de apego e de enfrentamento no 

casal. As mulheres têm um estilo de apego ansioso ambivalente, onde predominam 

condutas de preocupação, medo e ansiedade em relação à figura que é dirigida o 

apego. Seus estilos de enfrentamento são de tipo adaptativo como religião, que age 

como compensação ante um estresse emocional. Nos homens se evidenciou um 

estilo de apego seguro caracterizado por uma alta aceitação de mudanças, baixos 

níveis de ansiedade e reações positivas. Os estilos de enfrentamento são dirigidos à 

solução do problema. Podemos perceber que as reações entre homens e mulheres 

são diferentes, neste caso o gênero feminino tende a sofrer mais que o gênero 

masculino. 

 Giglio (2005) observou os significados das práticas de lazer de 19 

administradores de empresas da cidade de São Paulo pertencentes à classe social 

A e B e que estão vivenciando o estágio do ciclo de vida familiar “ninho vazio”. Em 

uma época onde as hipóteses eram que a aposentadoria e a velhice são sinônimas 

de reclusão social e domiciliar, esta pesquisa traz dados prospectivos. Os resultados 

sugerem que os entrevistados usufruem em grande escala os momentos de lazer 

em viagens; atrações culturais como cinema, teatro, concertos, museus, exposições 

de arte; almoçar ou jantar fora e prática de atividades desportivas. Gostam de ler, de 

boa música e da mídia eletrônica. A família e os amigos estão sempre presentes 

atribuindo um valor social e familiar a grande parte dessas práticas. Pode-se 

perceber que a amostra desta pesquisa é muito restrita e específica, não podendo 

ser generalizada para outros tipos de população. Mas, mesmo para essas pessoas, 

o “ninho vazio” é vivenciado como algo positivo demonstrando um aumento do lazer. 

Crowley et al (2003) estudaram 315 pessoas na cidade do Texas que 

perderam o emprego e que foram selecionadas em universidades, locais de suporte 

para pessoas desempregadas e agências de emprego, visto que para fins de 

comparação, 227 participantes tinham filhos residindo fora de casa (68 homens e 

159 mulheres) e 88 participantes (38 homens e 50 mulheres) tinham pelo menos um 

filho residindo com eles. Utilizando diversas escalas que focalizavam saúde física e 
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psicológica, afetos negativos, comportamento, satisfação com a vida e suporte 

social, concluíram que perder o emprego era mais estressante do que ter os filhos 

longe de casa. Neste contexto, a pesquisa mostrou que os pais encaram a fase do 

“ninho vazio” como algo natural que não traz eventos estressantes. 

Dennerstein et al (2002) acompanham as mudanças da qualidade de vida de 

381 mulheres australianas de 1991 a 2000, com idade média de 47 anos, em três 

momentos: antes dos filhos deixarem a casa, durante a saída deles e quando eles 

retornaram. Para o grupo como um todo foi observado um aumento significativo do 

nível de bem-estar e uma redução significativa da frequência de problemas 

cotidianos. Concluíram que a saída dos filhos de casa não está associada a 

sofrimento materno ou redução da qualidade de vida e eclosão de sintomas 

depressivos. Observamos que neste caso a saída dos filhos foi vivenciada como 

algo natural e sem sofrimentos. 

McQuaide (1998), estudando 103 mulheres brancas, com idades entre 40 e 

59 anos na cidade de Nova York, através de questionário enviado pelo correio que 

incluía perguntas sobre atitudes, crenças e sentimentos sobre a meia-idade, 

observou que 72,5% das mulheres se declararam felizes ou muito felizes e que a 

menopausa e a “síndrome do ninho vazio” não afetaram essas mulheres de forma 

relevante. Os resultados desta pesquisa mostram que a saída dos filhos foi sentida 

como algo natural e que não as afetou negativamente. 

Cerveny e Berthoud (1997) concluíram através de pesquisa com 1.105 

famílias em 69 cidades paulistas que a saída dos filhos da casa dos pais na cultura 

brasileira é vista como algo natural. 46% das famílias vêem a saída dos filhos como 

um período de mudanças, tanto financeiras quanto nos papéis desempenhados 

pelos membros da família. Esta grande pesquisa realizada nas cidades de São 

Paulo nos mostra que a fase no “ninho vazio” é vivenciada de forma positiva, 

embora possam sentir algum sentimento de perda logo que os filhos saem. Mas, o 

tempo dá lugar à possibilidade de adaptação à nova situação. 

A fase do “ninho vazio” é geralmente vivenciada na meia idade da mulher, 

quando as modificações hormonais começam a aparecer, caracterizando o início da 

menopausa.  



43 
 

Pereira et al (2009) quiseram observar a prevalência da ansiedade e quais os 

fatores associados em 749 mulheres no período do climatério (menopausa) através 

de um questionário, na cidade de Pindamonhangaba. Como resultados os autores 

encontraram que a ansiedade foi prevalente nos estágios de transição e pós-

menopausa em 49,8% da população estudada e os principais fatores associados 

foram relativos às perdas, como “síndrome do ninho vazio”, aposentadoria e 

diminuição da renda, alta escolaridade acompanhada por desemprego e a própria 

menopausa. Nesta pesquisa a ansiedade foi prevalente em metade das mulheres e 

entre os fatores associados, a “síndrome do ninho vazio” pode estar presente na 

sintomatologia. 

 Esper (2005) quis averiguar se os aspectos narcísicos, transitórios e efêmeros 

da contemporaneidade afetam as mulheres que se encontram no climatério e 

verificar quais fatores as auxiliam nas vivências do climatério, na cidade de São 

Paulo. Foi utilizado um questionário genérico de avaliação de qualidade de vida (SF-

36) e uma escala de avaliação da menopausa (MRS), além de uma entrevista 

semiestruturada, que foi aplicada em 30 mulheres. A autora, após analisar os 

resultados, subdividiu as mulheres em três grupos classificando: “as que choram”; 

“mulheres em desenvolvimento” e “rainhas do lar”. A diferença entre esses grupos é 

que para as primeiras prevalecem aspectos negativos, atando o envelhecimento à 

degenerescência, medo do futuro e desamparo. Já as do grupo “mulheres em 

desenvolvimento” conseguem buscar novas possibilidades para enfrentar as 

mudanças contemporâneas. E as “rainhas do lar” investem em projetos familiares, 

sendo a família a fonte de afeto e satisfação pessoal.  É neste grupo que se 

encaixam as mulheres que sentem o “ninho vazio” negativamente, pois sentem a 

perda da função materna.  Ao enfrentar alguma mudança importante no núcleo 

familiar, esse grupo sente impactos psicológicos negativos, da ordem de 

desestruturação psíquica e sentimentos de desamparo.  Os principais fatores que 

auxiliam as mulheres, em suas vivências do climatério foram: ter atitudes positivas 

frente perante a vida; importância da família enquanto fonte e apoio vivenciais e 

investimentos em qualidade de vida. Nesta pesquisa bem abrangente foi possível 

detectar, pela divisão dos grupos, que as mulheres realmente reagem de maneiras 

diferentes, e as que se dedicam mais às funções familiares tendem a sentir as 

modificações, como a saída dos filhos, como algo negativo.  



44 
 

 Silva e Souza (2006) buscaram compreender o significado da meia idade na 

perspectiva de mulheres que estão vivendo esta etapa da vida na cidade de 

Criciúma. Foram entrevistadas nove mulheres entre 40 e 60 anos com diagnóstico 

de depressão. Os resultados constataram que os fatores associados à depressão na 

maturidade foram: ausência de trabalho e perda do valor pessoal; redução da 

capacidade física (vinda do envelhecimento), dependência financeira; falta de 

reconhecimento social; saída dos filhos de casa; perda do papel de cuidadora; perda 

da capacidade reprodutiva e perda da beleza física. Podemos perceber que a 

população desta pesquisa foi restrita a mulheres com diagnóstico de depressão e 

que entre alguns dos fatores desencadeantes a saída dos filhos de casa parece 

provocar alguns sintomas depressivos.  

Carvalho e Coelho (2006), quiseram observar se fatores psicossociais como 

menopausa, saída dos filhos de casa, cuidado e/ou perda dos pais, 

questionamentos sobre as escolhas de vida e principalmente a depressão, estão 

associados à maturidade feminina, em São Luís/MA. Para isso nove mulheres com 

diagnóstico de depressão participaram de uma intervenção grupal psicológica. Após 

a análise dos encontros, os autores sugeriram que as perdas associadas à 

maturidade feminina, tais como, limitações físicas, modificações na autoimagem, as 

relações interpessoais e mudanças fisiológicas como a menopausa, contribuíram 

significativamente para a sintomatologia em questão. Esta pesquisa nos remete a 

pensar que não só a saída dos filhos é tida como uma perda mas todos os 

relacionamentos interpessoais, além das perdas físicas. 

Takamatsu et al. (2004) estudaram 97 mulheres, em acompanhamento na 

clínica ginecológica do Keio University Hospital, com idade media de 52 anos e que 

estavam passando por problemas sociais e de saúde. Dessas mulheres, 36 eram 

pré-menopausadas e 61 eram pós-menopausadas. As pacientes responderam a 

testes psicológicos e participaram de entrevista psicossocial. Os autores observaram 

nessas pacientes problemas como a “síndrome do ninho vazio” e perda de parentes 

queridos. Nesta pesquisa não só a saída dos filhos de casa foi sentida como sendo 

uma perda, mas também a perda de outros familiares. 
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Outro aspecto desta fase do ciclo de vida familiar é quando ocorre o contrário. 

Recentes estudos vêm mostrando a mudança da fase do “ninho vazio” para a fase 

do ninho cheio, onde há a permanência dos filhos adultos na casa dos pais. 

Henriques (2003) optou por observar essa outra face do fenômeno: a 

permanência dos filhos adultos na casa dos pais. Ao entrevistar sete famílias de 

classe média carioca, a autora observou que os motivos para o filho permanecer na 

casa da família foram; dificuldades de entrar no mercado de trabalho; permissão 

para o sexo na casa dos pais; conforto e padrão de vida usufruídos da convivência 

familiar; privacidade e isolamento dos próprios membros da casa; o adiamento do 

casamento; transformações dos compromissos afetivos entre os pares e a 

dificuldade de separação entre pais e filhos. A autora ainda percebeu que essa 

situação não incomoda nenhuma das partes, mas ao contrário traz conforto e apoio 

social.  

Para Henriques, Féres-Carneiro e Magalhães (2006), pesquisando o 

prolongamento da convivência familiar do Rio de Janeiro, observaram que as 

funções familiares podem ser alteradas de acordo com as pautas de mudanças 

imprimidas pelo sistema social.  O quadro de instabilidade e incerteza, associado ao 

novo paradigma econômico, se reflete não só na vida pessoal do indivíduo, como 

também em seus relacionamentos sociais. O indivíduo necessita de virtudes 

estáveis como confiança, lealdade e comprometimento para o desenvolvimento de 

seu caráter. Sendo assim esses aspectos fazem com que os filhos prolonguem a 

sua permanência na casa dos pais para se estabilizarem tanto financeiramente, 

socialmente e emocionalmente. 

Silveira e Wagner (2006) em seus estudos observaram os aspectos 

psicológicos e psicossociais envolvidos no processo de permanência na casa dos 

pais de adultos jovens solteiros de ambos os sexos, em Porto Alegre/RS. Para 

esses autores o “ninho vazio” é uma etapa evolutiva familiar que culmina com a 

saída do jovem adulto solteiro de casa, caracterizada pelo processo de 

independência progressiva do sujeito em relação à sua família de origem, sem 

romper relações ou fugir reativamente. Dessa forma “Ninho Cheio” seria o processo 

de permanência dos adultos jovens na casa da família de origem. Através de 

entrevistas semi-estruturadas, abordaram quatro adultos jovens, na faixa etária dos 
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27 aos 35 anos, para compreender o motivo da permanência. Concluíram que o 

maior motivo de os adultos jovens permanecerem no ninho parental é a questão 

financeira e o segundo é não querer perder o conforto e segurança que os pais 

oferecem.  

Figueiredo (2008) quis investigar como os pais vivenciam o processo de 

permanência dos filhos adultos solteiros em suas casas. Foi realizada uma pesquisa 

na cidade de São Paulo na qual seis casais de pais com filhos na faixa etária dos 27 

aos 35 anos, foram entrevistados. A autora percebeu como resultado que os pais 

vivenciam de forma tranquila e sem conflitos essa etapa, qualificando o 

relacionamento de forma positiva e não demonstrando preocupação significativa 

quanto à saída do filho de casa. Para os pais os motivos para o filho não sair de 

casa são; insegurança, bom convívio familiar, apego à família, situação econômica 

do país, necessidade de fazer pós-graduação, poupar dinheiro, não ter se casado, 

liberdade que dispõe em casa e conforto na casa dos pais. Constatou-se ainda que 

estes pais vivem somente em função de seus papéis parentais e pouco conjugais.  

 Essa revisão de literatura mostra que as pesquisas encontradas sobre a fase 

do “ninho vazio”, foram e são pouco enfocadas na realidade brasileira. As que aqui 

foram apresentadas apontam uma preocupação com a saúde e o bem estar dos pais 

com um foco maior na mulher que assiste os filhos deixando sua casa. Tentam 

buscar a causa do sofrimento, para que assim, possam ter formas de diminuí-lo. 

 O fenômeno do “ninho vazio” está intimamente correlacionado com a meia 

idade da mulher que concomitantemente vivencia a menopausa, e entre os seus 

sintomas, os sentimentos envolvidos no “ninho vazio” são reforçados.  

 As pesquisas mais atuais estão observando o fenômeno oposto: o ninho 

cheio ou a geração canguru. E estas vêm mostrando uma única direção para os 

motivos pelos quais os filhos não estão saindo de casa: o conforto emocional e 

financeiro que os pais oferecem. 

Pode-se perceber que as pesquisas sobre o tema proposto apresentam 

resultados contraditórios e inconsistentes. E que mais estudos são necessários para 

se chegar a um estudo mais qualificado, sólido e fidedigno. 
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Nenhuma pesquisa se refere ao significado simbólico desta etapa e o 

significado individual que cada mulher possui sobre sua maternidade e o seu vínculo 

materno, o que pode contribuir muito mais para a compreensão do fenômeno além 

de enriquecê-lo ainda mais. 

As pesquisas que de alguma forma relacionaram a saída dos filhos de casa 

como um fator de ansiedade, depressão, perda e afastamento social, colocam um 

peso demasiado sobre apenas este fator, quando na verdade é um conjunto de 

fatores que faz as mulheres deprimirem. Acreditamos que a saída do filho de casa 

possa sim trazer alguns sentimentos esquecidos e comportamentos inesperados. 

Por isso o objetivo central desta pesquisa será identificar os sentimentos e 

comportamentos de cada mulher em particular relativos a esse momento de sua 

vida. 
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7. MÉTODO 

  

 O objetivo deste estudo é observar quais sentimentos e comportamentos de 

mulheres relativos à saída do último filho da casa dos pais. 

O enfoque desta pesquisa é qualitativo onde se tenta entender a natureza do 

fenômeno ao descrever a sua complexidade, analisar a interação de certas 

variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos, além de aprofundar o 

entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos (Richardson, 

2008). 

 

 

Participantes 

  

 Foram entrevistadas 30 mulheres com condições gerais de saúde física e 

mental, casadas ou não, no qual os filhos já tenham deixado a casa materna. 

 Foi utilizada a metodologia "bola de neve". Nesse sentido, foram solicitadas 

indicações de mulheres nestas condições, as quais indicaram outras, repetindo o 

processo até obtenção do número desejado.  

 

Critérios de inclusão 

 

 Mulher; 

 Mãe; 

 Todos os filhos tenham saído da casa dos pais há no máximo cinco anos. 

 

Instrumentos 

 

 Serão utilizados os seguintes instrumentos:  

 Questionário sociodemográfico (anexo 1); 

 Entrevista semiaberta (anexo 2). 
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Procedimento de coleta 

  

A aplicação dos instrumentos será em uma única etapa, onde será 

primeiramente aplicado o questionário sociodemográfico, seguido da entrevista 

semiaberta, que será gravada. Prevê-se um período de dois meses para a 

conclusão da coleta de dados. 

 

Procedimento de análise 

 

 A análise do discurso verbal das participantes será feita com base nos 

conceitos da teoria junguiana.  

O paradigma junguiano que segundo Penna (2009) consiste numa 

cosmovisão que não se limita à explicação das causas, mas ressalta as relações de 

significado na compreensão da psique através de aspectos subjacentes e 

manifestos – consciente e inconsciente. A autora acrescenta que a possibilidade de 

acessar o mundo subjacente (inconsciente) repousa na hipótese de que este se 

expressa na realidade manifesta (consciente). O símbolo como ponte epistemológica 

entre consciente e inconsciente é o fenômeno psíquico passível de investigação. O 

paradigma junguiano destaca como parâmetros de análise a causa e a finalidade 

dos fenômenos e, portanto, devem ser consideradas em sua compreensão. Dessa 

forma busca-se identificar na fala das participantes, aspectos da psique que 

justifiquem os seus sentimentos e comportamentos no momento da saída dos filhos 

da família de origem. 

 

Cuidados Éticos 

 

 Os procedimentos utilizados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética 

na Pesquisa com Seres Humanos conforme a Resolução n. 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde. Após a aprovação desta pesquisa pelo Comitê de Ética, os 

cuidados tomados em relação aos participantes da pesquisa se encontram 

detalhados no Termo de Consentimento livre e esclarecido.  
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8. RESULTADOS 

 

 Este capítulo apresenta os dados obtidos a partir do discurso verbal de 30 

participantes colhidos por meio de entrevista como já mencionado no capítulo 

anterior. Todas as variáveis foram analisadas com os relatos do momento em que os 

filhos saíram de casa.   

A idade das participantes variou entre 38 e 65 anos. O nível de escolaridade 

de pouco mais da metade (n=17) era ensino Superior, seguido por ensino Médio 

Completo (n=11), curso técnico (n=1) e Ensino Fundamental (n=1).   

O estado civil mostrou que 23 mulheres estavam casadas, cinco estavam 

separadas e duas eram solteiras. A maioria das mães (n=21) trabalhava fora de 

casa e nove não exerciam atividades remuneradas fora do lar. O número de filhos 

variou até três, sendo que três participantes têm três filhos, 21 mães têm dois filhos 

e seis mulheres têm apenas um filho. 

O tempo no qual os filhos saíram da casa dos pais foi até cinco anos, como 

descrito no Capítulo de Método e o motivo para a saída variou entre casamento, 

morar sozinho, morar com outras pessoas, trabalho e estudar fora.  

Com relação ao estado de saúde das mães quando o filho saiu de casa, foi 

observado que a maioria (n=22) estava em um bom estado de saúde e apenas oito 

admitiram alguma dor, doença ou sintomas psicológicos.  

A maioria das participantes disse manter um relacionamento bom e 

harmonioso com os filhos que saíram de suas casas, sendo que 18 mães relataram 

um relacionamento equilibrado, ou seja, com moderada preocupação e cuidados 

incentivando a independência do filho; 10 mães mantinham um relacionamento de 

muito apego, ou seja, com excessiva preocupação, cuidados e apego, não 

incentivando a independência do filho; e duas disseram que o relacionamento é 

distante e conflituoso. 

Todas mantém um contato razoável com o filho após sua saída, sendo que a 

frequência variou de duas vezes por dia até três vezes por semana. 
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Com relação às mudanças ocorridas na vida das mães depois da saída dos 

filhos, 13 mulheres disseram que continuaram com as mesmas atividades 

domésticas e/ou sociais; cinco iniciaram novas atividades; nove mães relataram que 

a quantidade afazeres domésticos diminui, 10 relataram que deixaram de fazer 

atividades domésticas e/ou sociais. 

A maioria das participantes mantinha contato frequente com familiares e 

amizades fora da família; 24 frequentavam algum tipo de atividade social; 21 tinham 

um bom relacionamento com os seus maridos; 17 possuíam uma boa qualidade de 

vida profissional, e 22 mães relataram receber apoio quando precisam. 

A seguir serão apresentados os sentimentos que as mães relataram ter 

sentido no momento quando seus filhos saíram de casa: 

 

Quadro 2: sentimentos das mães frente à saída do filho de casa

Mães  Sentimentos 

1 Tristeza, vazio, solidão 

2 Felicidade, alegria. 

3 Tristeza, casa vazia, desvalorização. 

4 Tristeza, saudade. 

5 Tristeza e saudade. 

6 Tristeza, angústia, vazio. 

7 Tristeza, casa vazia. 

8 Tristeza, solidão, vazio. 

9 Tristeza, incompreensão, 

inconformidade. 

10 Tristeza, casa vazia. 

11 Satisfação, alegria. 

12 Perda, vazio, desorientação, 

desânimo. 

13 Tristeza e solidão. 

14 Vazio grande, solidão, crise do choro. 

15 Satisfação, alegria. 

 

16 Alegria, sentimento de missão 

cumprida. 

17 Tristeza, casa vazia. 

18 Tristeza, vazio. 

19 Tristeza, preocupação, crise de choro. 

20 Alegria, felicidade. 

21 Tristeza, abandono, solidão, vazio. 

22 Tristeza, angústia, vazio. 

23 Tristeza, preocupação, angústia. 

24 Tristeza, angústia, depressão. 

25 Tristeza, perda, vazo impotência, 

fragilidade. 

26 Tristeza, vazio, saudade, crise de 

choro. 

27 Tristeza, Depressão, crise de choro, 

solidão. 

28 Preocupação, medo, ansiedade, 

insegurança, vazio, angústia. 

29 Preocupação, crise de choro, 

depressão. 

30 Alegria, felicidade. 
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É possível observar neste quadro que os sentimentos de tristeza e vazio são 

os mais recorrentes entre as mães pesquisadas, seguidos por saudade, angústia e 

solidão. Isso pode demonstrar que o momento da separação física ainda causa certo 

desconforto emocional nas mães. Uma pequena parte das mães relatou sentimentos 

positivos e prospectivos em relação à saída do filho, demonstrando as diferentes 

formas que enfrentar a situação. 

 A seguir, será feita a divisão das participantes em dois grupos de acordo com 

os sentimentos relatados (ver quadro 2). Para cada grupo serão analisadas 

separadamente as variáveis e categorias levantadas no tópico a seguir. 

 

8. 1 Grupos 

 

Diante dos sentimentos relatados pelas participantes, optou-se pela divisão 

das mesmas em dois grupos, que são:  

 Grupo RP (Reação Positiva): mulheres que reagiram positivamente no 

momento da saída do filho, relatando somente sentimentos positivos, 

como alegria e satisfação; 

 Grupo RN (Reação Negativa): mulheres que reagiram negativamente 

no momento da saída do filho, relatando sentimentos negativos, como, 

tristeza, angústia, sensação de vazio e perda, solidão, abandono, 

medo e ansiedade. 

 

8.2 Categorias 

 

As entrevistas foram lidas e relidas levantando-se os temas principais 

relativos a cada pergunta.  

As categorias encontradas são “Atitudes de apego/desapego”, 

“Relacionamento familiar”, “Relacionamento social”, “Apoio social”, “Motivos pelos 

quais entristeceram”, “Estado de saúde no momento da saída”, “Formas de 

enfrentamento”, “Fatores de auxílio” e “Crenças e percepções sobre a vida”, criadas 

para oferecer uma análise do conjunto das 30 mães entrevistadas. A análise será 
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feita primeiramente com o grupo RP e posteriormente com o grupo RN, em tópicos 

separados, seguida de uma comparação entre ambos. 

 

8.2.1 Grupo RP: 

 

I. Atitudes de desapego 

 

Nesta categoria foi identificada uma postura semelhante entre as mães no 

momento da saída de seus filhos: a conduta de desapego. Algumas mães têm essa 

conduta por conta de experiências com os próprios pais ou pelo modo de vida que 

levam, mostrando que essa postura foi uma preparação psicológica para a 

separação, além de incentivar a vida independente do filho. Todas relatam de algum 

modo que esperavam a saída do filho algum dia, e que teriam que enfrentam esse 

momento mais cedo ou mais tarde. É possível identificar essa categoria nos 

seguintes relatos: 

 

“não sou muito apegada aos meus filhos, não tenho essas frescuras assim, 

porque como eu fui pai e mãe, sempre criei meus filhos muito independentes, 

porque trabalhei fora [...] ser mãe é um desprendimento, porque você tem aquele 

amor e ao mesmo tempo você tem soltar aquele amor pra fora... porque você cria, 

trabalha por aquilo, dá educação e de repente tem que soltar... ter desapego... a 

vida inteira trabalhei, então eles são mais apegados entre eles do que a mim... eles 

se cuidam um do outro, não tenho aquele apego assim, sou mãe e acabou”. (mãe 2)  

 

“ela já trabalhava, hoje ela é uma alta executiva, sempre foi mais 

independente do que a caçula, que era mais minha companheira.” (mãe 11) 

 

“minha mãe não foi uma pessoa muito maternal, então eu acho que foi como 

uma compensação eu querer ter filho... e como por serem duas meninas com idades 

muito próximas, elas viveram a maternagem entre elas, a mais velha é 

extremamente protetora em relação a mais nova, então eu acho que a mais velha 

carregou um piano que era meu.” (mãe 15) 
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 “a gente não tá tão junto, porque a gente se vê pouco, e ele foi morar sozinho, 

é diferente de quando sai pra casar como a filha... não é aquela coisa controladora, 

sempre tive a ideia de que um dia eles sairiam de casa.” (mãe 16) 

 

 “a gente tem que aprender a não se meter na vida deles. Não adianta ser 

aquela mãe „amem-se, adorem-me‟, não existe isso. Você é mãe, cria eles pra um 

dia eles irem embora pra cuidar da vida deles. (mãe 20) 

 

 “eu sempre trabalhei fora, então eu acho que por isso a gente era mais 

desapegada, ela que ficava mais em casa e eu trabalhava.” (mãe 30) 

 

II. Relacionamento familiar 

 

a) Com marido 

 

Para essa subcategoria foi possível perceber que o relacionamento conjugal 

da maioria é satisfatório e de boa qualidade, sem conflitos ou problemas. 

Aproximam-se dessa categoria respostas como: 

 

“estamos juntos há 40 anos, então já passamos por tudo. Quase nos 

separamos, voltamos. Então passamos por tudo, mas decidimos ficar juntos, e que 

bom que não nos separamos. Eu tenho 3 alianças, com o mesmo marido, 

simbolizando casa recomeço. Agora estamos muito companheiros.” (mãe 15) 

 

“bom, muito bom, somos bem unidos.” (mãe 16) 

 

“nossa é ótimo, a gente tá sempre junto, conversa, sai muito.” (mãe 30) 

 

b)  Com família 

 

Nesta outra subcategoria é possível perceber que as mães tem um contato 

frequente com toda a família, e que estende sua dedicação e atenção à todos e não 

somente ao filho. 
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“é bem intenso, meus irmãos, meus pais, o relacionamento é muito próximo, 

tá sempre junto, passeia junto, onde um tá, tá todo mundo, a gente tem essa 

amizade familiar.” (mãe 2) 

 

“sim, tenho, minha família é muito unida.” (mãe 11) 

 

“sim, muito, minha mãe, a família todo do meu marido, é bem legal.” (mãe 15) 

 

“sim, mantenho sempre contato.” (mãe 16) 

 

“sim, tenho primos, tias que mantenho contato.” (mãe 20) 

 

“a minha mãe morreu, mas com a família do meu marido sempre, somos bem 

unidos.” (mãe 30) 

 

III. Relacionamento social 

 

a) Amizades fora da família 

 

Nesta categoria foram analisadas as relações sociais, incluindo amizades e 

lugares frequentados.  Todas relataram ter amizades com contatos regulares. Isto 

mostra que elas procuram se relacionar e conviver bem com os amigos e abrem 

possibilidades para encontrar outros. Podemos averiguar essa categoria nas 

seguintes respostas: 

 

“sim, tenho amigos, saímos juntos, mas se ninguém vai, eu vou sozinha, 

alguém a gente acaba conhecendo.” (mãe 2) 

 

“sim, tenho muitos amigos, amizades longas desde o ginásio, tenho muitos 

amigos, sou rica em amizades.” (mãe 11) 

 

“frequento o clube pinheiros, vou à igreja, não uma, mas muitas, vou 

construindo a minha fé.” (mãe 15) 
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“sim, temos uma turma boa, que saímos juntos para jantar, viajar.” (mãe 16) 

“sim, tenho amigas desde a infância.” (mãe 20) 

 

“sim, bastante, com a turma toda, ainda nos falamos, mantemos contato sim.” 

(mãe 30) 

 

b) Atividades sociais 

 

As mães também relataram que costumam frequentar algum tipo de atividade 

social. Neste grupo a maioria frequenta lugares relacionados à espiritualidade, fé ou 

religião, como nos relatos a seguir: 

 

“sou espírita, sempre fui muito atuante, frequento regularmente.” (mãe 2) 

 

“sou católica, gosto de ir à missa” (mãe 11) 

 

“igreja, sou católica, e me fortalece muito, bastante, eu gosto.” (mãe 30) 

 

IV. Apoio social 

 

A maioria das mães relatou que sempre recebeu apoio social e/ou emocional 

quando precisou. Esse fato sugere certa abertura e receptividade das mães, atitude 

favorável para não se sentirem sozinhas e abandonadas. 

 

“sim, quando eu preciso, eles estão sempre ali, não tenho essa dificuldade” 

(mãe 2)  

 

“demais, demais, demais. Eu vivo sozinha, mas eu me relaciono o tempo 

todo, a gente tem que ser aberta e eu sou aberta.” (mãe 11) 

 

“sim, foi importante conversar sobre o que estava acontecendo com os 

amigos.” (mãe 15) 

 

“sim, sempre, todos me deram muito apoio quando eu precisei.” (mãe 16) 
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“ apoio é relativo, depende de como você tá precisando desse apoio. Às 

vezes você tá precisando da família, outras vezes de amigos, pra mim nunca faltou 

apoio, porque eu pensava em quem podia pedir, que eu sabia que podia dar. O mais 

importante é dar apoio pros outros, porque o dia que você for pedir, você tem que ter 

dado alguma coisa.” (mãe 20) 

 

“sim, recebo, nossa nem preciso ficar falando muito, só de me ver eles já 

sabem que tá acontecendo alguma coisa, então eles sempre tentam me animar.” 

(mãe 30) 

 

V. Motivos pelos quais não entristeceram 

 

As mães mencionaram que a saída do filho de casa não foi motivo para 

sentirem tristeza. Nenhuma relatou as sensações de perda, vazio ou abandono. 

Todas enfrentaram como um fato normal que faz parte da continuação da vida. 

 

“não fiquei triste porque meu filho é muito responsável. Eu sabia onde ele 

tava, que tava casando com quem ele queria, ela tava grávida, mas quiseram casar 

por eles mesmos.” (mãe 2) 

 

“eu fiquei bem tranquila, porque ela era a mais velha, já trabalhava, sempre 

foi independente.” (mãe „‟11) 

 

“foi muito suave, a separação foi muito gradual... sentia a separação de cada 

fase... na adolescência foi mais difícil... de dentro de mim ela já tinha saído na 

adolescência... quando ela saiu de casa foi muito normal.” (mãe 15) 

 

“foi fácil porque a gente não tá tão junto, porque a gente se vê pouco, e ele foi 

morar sozinho, e é diferente quando vc casa né?” (mãe 16) 

 

“ele tava feliz, ele casou com quem ele queria. E ele e a esposa se dão bem, 

ele estava com alguém né? Eu sabia que ele não tava sozinho, que se ele 

precisasse de alguém, ele ia ter, sabe?” (mãe 20) 
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“ela não deixou sentir tristeza, ela liga toda hora, manda 200 mensagens, 

então ela tá muito presente, a gente sente falta, mas não é aquele desespero, não 

cortei o laço, só ficou mais comprido.” (mãe 30) 

 

VI. Estado de saúde no momento da saída 

 

As mães estavam em bom estado de saúde no momento que os filhos saíram 

de casa, esse fato pode demonstrar autocontrole físico e emociona equilibrados, não 

somatizando sentimentos negativos Os trechos a seguir mostram essa categoria: 

 

“bom, não tenho problema de saúde” (mãe 2) 

 

“estava bem de saúde.” (mãe 11) 

 

“sim, estava bem.” (mãe 15) 

 

“bem, muito bem.” (mãe 16) 

 

“bem, tava bem, não tive nenhum problema não.” (mãe 20) 

 

“comigo estava bem, eu estava cuidando do meu marido que estava com 

depressão, então me cansava muito.” (mãe 30) 

 

VII. Formas de Enfrentamento 

 

A maioria das mães relatou que, com a saída do filho puderam realizar mais 

atividades de interesse pessoal, fato que pode propor novas possibilidades e maior 

investimento na vida pessoal. Alguns relatos podem mostrar essa categoria: 

 

“fui fazer a minha faculdade que eu tanto queria, que era o meu sonho, né? 

Mas não dava porque com o filhos pra criar você deixa de ter as coisas pra você.” 

(mãe 2) 
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“eu fiquei mais companheira do meu marido, eu acho que a gente se uniu 

muito mais.” (mãe 11) 

 

“diminuiu os cuidados. E eu voltei a ter uma relação mais pessoal com o meu 

marido. A gente começou a viajar mais, a gente sai mais junto.” (mãe 15) 

 

“passei a viver um pouco mais a minha vida, continuei tudo que fazia antes, 

não deixei de fazer nada não.” (mãe 16) 

 

 “eu preencho as minhas horas de maneira diversificada, não fico parada não, 

sou sócia do Palmeiras e vou um pouco, ajudo algumas instituições.” (mãe 20) 

 

“eu tive que voltar a fazer as coisas pra dentro de casa sabe? Então voltei a 

fazer mercado, ir no banco, pagar contar, que era ela que fazia pra mim. E assim 

comecei a aproveitar mais mesmo depois que aposentei. (mãe 30) 

 

VIII. Fatores de auxílio 

 

Todas as mães relataram que algo ou alguém foram fonte de apoio para 

auxiliá-las a iniciar uma nova etapa de vida e ter perspectivas boas para o futuro. 

Algumas respostas mostram essa categoria: 

 

“eu sempre tive o pensamento assim: em cada momento da vida da gente, a 

gente precisa seguir o caminho. Não tem como você parar, se você parar o trem te 

atropela. A religião me ajudou a pensar assim.” (mãe 2) 

 

“eu procuro preencher minha vida com coisas simples, eu adoro ler, adoro 

cinema, então eu faço da minha vida um momento muito alegre.” (mãe 11) 

 

“a teoria, pensar, trabalhar, pensar muito, estudar muito sobre o assunto. 

Trabalhar muito, ter o que fazer o tempo todo, ter a vida cheia. Ajudou pra entender 

que aquilo não era pessoal, era o processo que ela tava vivendo.” (mãe 15) 
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“meu marido, né? E minha vida social é muito intensa, tem jantar, tem festa, 

então isso também ajuda. Viajamos...” (mãe 16) 

 

“meu marido. Se quando meu filho saiu eu já fosse viúva eu ia sentir muito 

mais.” (mãe 20) 

 

 “ah o que me ajudou foi ela não me deixar me sentir sozinha, porque ela me 

liga muito, então eu acho que isso ajudou.” (mãe 30) 

 

IX. Crenças e percepções sobre a vida 

 

Todas as mães relataram que algum tipo de crença ou percepção que têm 

sobre a vida, ajudou no modo de educar e preparar os filhos. As crenças referem-se 

ao modo de preparar o filho para ser independente. Alguns trechos mostram essa 

vertente: 

 

“eu não sofri porque eu tenho a consciência de que a gente cria os filhos pro 

mundo. Não precisa sofrer por causa disso, eles não morreram, eles estão perto.” 

(mãe 2) 

 

“quando minha filha nasceu eu falei assim: é algo meu. Eu achei que era 

minha, mas não é né? Filho não é da gente é do mundo.” (mãe 11) 

 

 “eu espera isso, eu e meu marido moramos numa casa grande, pra receber 

os amigos. Então a gente montou a vida pra ter muito contato.” (mãe 15) 

 

“não sou aquela galinha choca... não preciso viver a vida dos meus filhos.” 

(mãe 16) 

 

“porque a gente cria o filho pro mundo, a gente sabe que um dia eles vão 

embora. Se você prender eles, eles não vão saber voar.” (mãe 20) 
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“acho que não sou galinha choca não. Não quero filho que sofra. Então tem 

que se preparar pra isso. Filho é pro mundo, a gente cria pra ficar perto da gente, 

mas no fundo é do mundo.” (mãe 30) 

 

Em síntese, este grupo reúne seis participantes. A maioria delas estava 

casada, no momento da saída do filho, e satisfeita com a qualidade da vida conjugal. 

Também estava trabalhando fora de casa e tinham uma relação saudável e 

satisfatória com o trabalho. Os motivos da saída dos filhos foram casamento ou 

morar sozinho. 

Todas as mães estavam em boas condições de saúde no momento da saída 

do filho, além de manter um relacionamento equilibrado com ele até o momento de 

sua saída, demonstrando uma postura de desapego, ou seja, sem cuidados 

exagerados e sempre incentivando a sua independência.  

Todas relataram que mantém contato diário com seus filhos por telefone ou 

presença. As mães desse grupo, em nenhum momento relataram ter perdido a 

função materna ou terem sido abandonadas pelos filhos, mas sim, que, agora são 

mães de um modo diferente. 

As mudanças na vida dessas mães após a saída dos filhos foram mais 

prospectivas, pois iniciaram atividades novas.  

Todas as mães relataram possuir contato com amigos e familiares, além de 

receber apoio social e/ou emocional. 

Os relatos das atividades sociais dessas mulheres foram mais voltados para a 

espiritualidade, sendo que os locais mais frequentados foram igreja e centro espírita. 

Os pontos de apoio que ajudaram essas mães a enfrentar o momento da 

saída do filho foram marido, amigas, religião, trabalho e contato frequente com o 

filho. 
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8.2.2 Grupo RN: 

 

I. Atitudes de Apego/ Possessividade/ Saudosismo 

Neste grupo, foi possível identificar dois tipos de reações. Algumas mães 

ficaram entristecidas e deprimidas com a saída do filho, porém, com o tempo 

demostraram entender a situação como algo natural, pois os filhos precisavam 

buscar a própria independência. Por outro lado, outras mães que entristeceram e 

deprimiram diante a saída do filho, não se recuperaram, pois demonstraram 

demasiada atitude de apego e tinham um eminente sentimento de abandono.  

Foi possível perceber que mães não esperavam que os filhos fossem embora 

pois acreditavam que iriam retribuir toda a dedicação dispensada à eles. Isso pode 

ser visto em respostas como: 

 

“eu achei que não fui valorizada pela minha filha, depois de tudo que eu fiz 

por ela, ela paparicava mais a minha irmã do que a mim, então... ela não me 

defendia, não tomava as minhas dores sabe? Não via que eu precisava mais, pois 

só eu cuidava da minha mãe. Ela não me contou que ficou noiva, só me mostrou a 

aliança. Então algumas coisas elas não me contava, então ela não deu valor a tudo 

o que eu fiz.” (mãe 3) 

 

“ela me ajudava sempre, estava sempre comigo, às vezes quando ela não 

estava comigo eu até ficava com um pouco de ciúme. Sinto muito a falta dela.” (mãe 

6) 

 

“foi muito difícil porque a gente era muito unido e eu fiquei completamente 

sozinha...” (mãe 8) 

 

“olha, meu filho veio ano passado e a mulher dele ficou com a mãe dela e ele 

veio ficar aqui em casa e minha filha também veio, e nossa, eu dava pulos de 

felicidade, porque por um momento a gente voltou a ser aquele família de quatro 

pessoas, e eu pensava assim: nossa meu Deus, essa é a família que eu criei. É a 

estrutura da nossa vida, como era importante os quatro juntos de novo, sabe? (mãe 

14) 
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“nossa muito bom, ele era muito companheiro, o mais apegado à família, o 

mais preocupado, até hoje.” (mãe 19) 

 

 “... eu não entendo porque ele quis sair daqui, ele sempre teve tudo que quis. 

Ele me falava que queria ter o canto dele, mas eu achava que ele não ia ter coragem 

de ficar sozinho sem a mamãe pra fazer tudo pra ele. Mas aí ele decidiu ir morar 

com uns amigos aí... eu ainda tento fazer o que eu puder pra ele, comida, lavar 

roupa, isso eu quero fazer, até pra ele vir mais aqui em casa [...].o mais novo era 

meu companheiro em todas as horas, eu levava comigo pra mercado, pra salão... 

então no segundo filho eu me apeguei mais, e ele estava sempre comigo [...] me 

abandonou mesmo, quer dizer não me abandonou, né? Não sei, me deixou de lado. 

Eu fiz tudo pra ele, porque ele não quis ficar mais perto de mim? Eu não queria 

sabe? Mas quando os filhos crescem parece que a gente não manda mais, que eles 

não respeitam mais, não lembram das dificuldades que passamos por causa deles.” 

(mãe 21) 

 

“eu tinha medo de ela não se dar bem no casamento, porque, assim, ela era 

muito dependente de mim, então eu achava que ela não ia saber cuidar da casa, 

porque em casa era só eu, né? Porque perto de mim tava tudo certo, eu queria que 

ficasse ali sempre debaixo de mim.” (mãe 24) 

 

II. Relacionamento familiar 

 

a) Com marido 

Nessa categoria, foi possível perceber que a maioria das mulheres casadas 

tem uma boa relação conjugal com os seus maridos. Isso demostra que, mesmo 

tendo uma boa relação conjugal, esse fator não é protetor contra sentimentos 

negativos quando os filhos saem de casa. Nessa ordem encontram-se respostas 

como: 
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“é bom, muito bom, somos amigos, conversamos sempre antes, nós dois, e 

depois conversamos com os filhos, até hoje, somos amigos desde a faculdade, 

temos os valores iguais, então é muito bom.” (mãe 4) 

 

“é bom, somos amigos, nos damos muito bem.” (mãe 7) 

 

“nós nos damos muito bem, somos muito companheiros, onde um vai o outro 

tá junto, somos amigos pra todas as horas.” (mãe 10) 

 

“nós éramos muito companheiros. Eu comecei a namorar com meu marido eu 

tinha 15 anos. A gente se conhecia tanto que a gente não precisava falar um pro 

outro o que o outro sentia, de um olhar pro outro a gente já sabia. Mas eu tive sorte. 

Nós sempre nos demos muito bem, gostávamos das mesmas coisas, então era 

muito bom.” (mãe 13) 

 

“nós somos bem unidos, companheiros, a gente conversa de tudo, se dá 

bem.” (mãe 22) 

 

Uma pequena parte das mulheres casadas relatou que a vida conjugal não 

era satisfatória ou harmoniosa. Essa relação desgastante poderia justificar uma 

maior proximidade com os filhos e por esse motivo uma reação negativa na saída do 

filho de casa. Nessa ordem os relatos a seguir mostram: 

 

“meu casamento não era muito bom, a gente vivia meio em crise, porque 

assim, ele era uma pessoa muito ciumenta, se a gente tiver junto ele fica o tempo 

todo em cima de mim, tanto que a gente tá separado agora, não no papel, mas tá 

cada um na sua casa, pra não acabar o casamento realmente.” (mãe 24) 

 

“é médio, tem o estresses, tem um monte de problema grave, mas o que o 

que sustenta o casamento é a amizade.” (mãe 28) 

 

 

 

 



65 
 

b) Com família 

A maioria das mães relatou manter contato frequente com os familiares mais 

próximos. Isso também demonstra que essa relação também não é fator protetor 

para que as mães não reajam de forma negativa e angustiante frente ao “ninho 

vazio”. Os trechos mostram essa categoria: 

 

“sim, tenho meu irmão que mora na frente da minha casa. Tenho bastante 

contato. Tenho um sobrinho que vive aqui em casa. Ele me adora, me beija, me 

abraça.” (mãe 1) 

 

“minha mãe e minha irmã eu vejo sempre, depois a minha sogra e em datas 

especiais a gente junta a família e nos vemos.”  (mãe 4) 

 

“ótimo, adoro minha família, todo vem na minha casa.” (mãe 7) 

 

“sim, nossa família é muito unida” (mãe 14) 

 

“sim, a gente tem um laço muito estreito do lado da minha mãe.” (mãe 25) 

 

Algumas mães relataram ter relacionamento distante com a família, o 

afastamento familiar pode ser um motivo para maior apego ao filho. 

 

“tenho 2 irmãos mas não vejo sempre, só em datas especiais.” (mãe 3) 

 

“olha, vejo pouco, eu ligo as vezes pra minha mãe, vejo se tá tudo bem, mas 

encontros assim pra se ver, não.” (mãe 21) 

 

“não. Não vejo, não tenho contato não.” (mãe 28) 

 

III. Relacionamento social 

 

A maioria das mães possui amizades fora da família. O que mais uma vez 

demonstra que, sozinho, esse fator também não é um fator relevante para proteção 
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contra sentimentos e sensações negativos frente a saída do filho de casa. Os relatos 

a seguir esclarecem: 

 

“sim tenho bastante, viajo com elas, vejo sempre.” (mãe 3) 

 

“sim, tenho, tenho bastante, tenho amizades de mais de 50 anos.” (mãe14) 

 

“tenho as amigas do clube, da faculdade, os vizinhos, os amigos do clube do 

vinho, os amigos dos vizinhos...” (mãe 18) 

 

“de monte, amizade não me falta” (mãe 23) 

 

IV. Apoio social 

 

Com relação ao apoio social também ficou evidente que não foi uma variável 

que interferisse na reação das mães para amenizar o sofrimento, já que a maioria 

delas relatou ter apoio sempre que precisaram. Temos exemplos nos relatos a 

seguir: 

 

“sim, todo mundo me dá toda a atenção, fico até sem jeito as vezes de tanta 

ajuda que eu tenho.” ( mãe 7) 

 

“com certeza, recebo mais dos amigos do que dos familiares.” (mãe 10) 

 

“sempre, porque eu ponho a boca no trombone, quando eu preciso eu passo 

a mão no telefone e os 3 ficam sabendo, eu não seguro sozinha a bucha não.” (mãe 

13)  

 

“ah recebo, são muito preocupados com a gente, minha filha já me falou que 

quando a gente ficar bem velhinho, que ela vai cuidar da gente, porque ela viu nós 

cuidarmos dos nossos pais.” (mãe 14) 

 

“sim, do marido principalmente, ele sempre foi um herói.” (mãe 22) 
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“recebo, da família, dos amigos, sou um pouco fechada, mas sim, recebo 

sim.” (mãe 27) 

 

Uma minoria relatou não ter apoio quando precisou, e da mesma forma que 

os fatores anteriores, não receber apoio pode ser um motivo para maior apego ao 

filho: 

 

“não, não tenho. Nem da família, nem dos amigos.” (mãe 1) 

 

“acho que não. Às vezes fico esperando que alguém fale ou faça algo por 

mim e aquela pessoa não faz, aí eu acho que é uma falta de consideração, porque 

eu faço tudo pra todo mundo, e na hora que eu preciso ninguém liga pra mim, mas 

tudo bem eu tenho Deus”. (mãe 6) 

 

“nem sempre, às vezes eu acho que não vem quando eu preciso.” (mãe 8) 

 

“de Deus e do plano espiritual, só.” (mãe 9) 

 

“dou mais do que recebo, não é prepotência, mas as vezes nem peço.” (mãe 

12) 

 

V. Motivos pelos quais entristeceram  

 

Nesta categoria percebemos que as mães relatam com pesar a saída do filho 

de casa. A maioria relatou sentimentos de tristeza, solidão, sensação de vazio e 

perda. Os relatos a seguir exemplificam: 

 

“fiquei bem pra baixo, muito triste. Mas o marido ficou sabe? Então deu pra 

aguentar. Então eu não cuidava mais da filha, mas cuidava do marido, porque ele 

era doente. (mãe 1) 

 

“ah eu me senti muito triste, mas não só porque ela saiu, mas porque foi tudo 

junto, a doença da minha mãe, a separação.” (Mãe 3) 
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“foi muito difícil porque a gente era muito unido, e eu fiquei completamente 

sozinha, eu senti muita tristeza, solidão, um vazio bem grande, foi um sentimento 

muito estranho, é como se uma parte de mim tivesse ido embora.” (mãe 8) 

 

“eu fiquei perdida [...] foi uma coisa assim, perda, perda, perda de uma vez 

só, de acorda e não saber o que fazer, sabe? Preferir voltar pra cama. Eu sentia 

muita depressão, porque eu perdi a função de mãe, porque eu fazia muita  coisa pra 

ela. E assim, foi uma coisa assim sem chão.” (mãe 12) 

 

“aquela agonia [...] eu bloqueei o sentimento pra esquecer [...] quando me dei 

por conta eu já tava, sabe? Eu queria tomar banho toda hora, porque parece que eu 

ia tomar banho e eu ia me limpar de tudo aquilo que eu tava sentindo, eu não via a 

hora que chegava de noite pra dormir, porque aí ia passar tudo. Então quando eu 

dormia, eu falava: vai passar e amanhã vai estar todo mundo aqui na minha casa. E 

eu acordava e não era aquilo, né? Então, (chorou) é um sentimento horrível.” ( mãe 

22) 

 

“ah muito mal, muito mal [...] eu não levantava mais da cama sabe? Eu fiquei 

doente mesmo. Eu tinha medo de ela não se dar bem no casamento, porque ela era 

muito dependente de mim, e nós somos muito próximas, tanto que ela mora em 

frente a minha casa. Então era uma tristeza, angústia, angústia, era angústia que eu 

sentia de medo de não dar certo, porque perto d mim tava tudo certo, eu queria que 

ficasse ali, sempre debaixo de mim.” (mãe 24) 

 

“impotente, frágil, triste e com um sentimento de que ela nunca mais ia voltar. 

De perda, vazio. Ficou um espaço que não conseguia preencher. Hoje eu tô um 

pouco mais acostumada, eu acostumei com a situação. Mas eu não aceito ainda.” 

(mãe 25) 

 

“ah foi uma verdadeira tragédia. Aí eu sentia que a casa ficou vazia, não tinha 

ninguém, perdeu o sentido até da vida, foi difícil pra recuperar, muito triste, eu 

chorava todo dia, ainda choro até hoje.” (mãe 26) 
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“meu mundo caiu, vou morrer, é horrível, é uma coisa impressionante, eu 

nunca imaginei que eu ia passar por isso, porque eu sempre achei que por ajudar 

ele a sair de casa, por qualquer motivo que fosse, ou casar ou ter a casa dele, eu 

achava que eu ia lidar super bem, porque eu tinha isso na minha cabeça, que filho 

não tem que viver grudado nos pais, mas na hora realmente eu me senti mal, um 

medo, insegurança, agonia, ansiedade [...] como se assim, fosse esquisito viver a 

vida sem ele por perto. É um vazio mesmo. Não tinha mais ele pra cuidar. Isso é o 

mais marcante eu acho, abandonar o papel de mãe. Não sei se é parar de ser mãe, 

mas é ser mãe diferente.” (mãe 28) 

 

VI. Estado de saúde no momento da saída 

 

A maioria relatou estar em boas condições de saúde no momento da saída do 

filho de casa. Contudo, algumas mulheres relataram algumas complicações de 

saúde ao ver o filho partir. Isso pode sugerir que o sentimento negativo que elas 

tiveram não foi elaborado conscientemente e foi transduzido para o nível somático. 

Nas respostas a seguir segue esta categoria: 

 

“eu tive pneumonia, aparentemente tava tudo bem, aí uma semana depois eu 

tive a pneumonia, e fui ver o que significava, e vi que tava relacionado com tristeza, 

aí associei com o fato dele estar saindo de casa.” (mãe 4) 

 

“eu tenho labirintite sabe, então as vezes ataca, fico zonza e preciso ficar de 

cama. Depois que meu saiu atacou um pouco, eu lembro que eu pedia pra ele vim 

me buscar pra me levar na farmácia, e ele vinha.” ( mãe 21) 

 

“aí me deu tiróide, me deu tudo. Aí eu fui no médico, e ele me receitou 2 

remédios, eu tomo até hoje. (mãe 22) 

 

“eu tenho hérnia de disco então eu travo as vezes, e eu travei algumas vezes 

no tempo que ele tinha me dito que queria ir morar com o pai.” (mãe 27) 
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VII. Formas de Enfrentamento  

 

Foi possível perceber que as mães deste grupo enfrentaram a situação como 

uma perda e não como uma oportunidade para novas perspectivas e possibilidades, 

como no grupo anterior. Muitas continuaram as mesmas tarefas domésticas e/ou 

sócias e outras deixaram várias atividades costumeiras. Respostas nesta ordem são 

encontradas nos seguintes trechos: 

 

“não, nunca parei. Nem comecei algo novo, só continuei meu trabalho 

voluntário, senão eu tinha ficado louca. Amo trabalhar sabe?” (mãe 1) 

 

“não, fiz tudo o que eu fazia antes, meus cursos, acho que isso me ajudou.” 

(mãe 3) 

 

“não, continuei tudo o que fazia antes. A academia eu parei um ano depois, 

mas nem foi por causa dele, foi por outra razão. E os meus estudos, foi igual eu 

fazia antes.” (mãe 4) 

 

“parei de fazer tudo, né? Não era mais mãe, não trabalhava mais, foi assim 

fiquei perdida, ainda tô no processo de ver o que eu vou fazer.” (mãe 12) 

 

“mudou tanta coisa: na vida sexual, na alegria, na vontade de viver, diminuiu 

tudo isso, porque eu não queria, não queria nenhuma aproximação, meu marido 

teve muita paciência comigo.” (mãe 22) 

 

“ah eu fiquei mais sozinha, porque ela era companheira, era muito 

companheira, muito presente, entendeu? Ela enchia a casa, era engraçada, então a 

casa nunca tava vazia com ela.” (mãe 25) 

 

VIII. Fatores de auxílio 

 

As mães relataram quais foram os fatores que as auxiliaram a enfrentar o 

momento da saída do filho de casa. Os trechos a seguir mostram esses fatores: 
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“meu trabalho ajudou, ter a cabeça ocupada, sabe?” (mãe 1) 

 

“quem me ajudou foi meu marido [...] ele tava sempre aqui e falava comigo.” 

(mãe 4) 

 

“as amigas que me levaram pro clube, pro inglês, foram as amizades que me 

falaram que era pra eu ir, as amigas foras muito importante.” (mãe 18) 

 

“busquei Deus, essa força, preencher o vazio. E só Deus me ajudou, só ele, 

mais ninguém, tinha as amigas tudo, mas cada um tem a sua vida.” (mãe 25) 

 

IX. Crenças e percepções sobre a vida 

 

As crenças e percepções sobre o ciclo da vida para as mães deste grupo 

foram de ordem protetora e comodista. As mães acreditavam que os filhos não 

estariam preparados para enfrentar o mundo sem tê-las por perto. Elas gostariam 

que eles ficassem em casa por mais tempo, ou então, que nunca saíssem. O termo 

“galinha choca” foi recorrente nos relatos desta categoria, o que sugere uma postura 

excessivamente protetora em relação aos filhos. As respostas presentes nesta 

classe são: 

 

“eu achava que ela não ia ter coragem de ir sozinha, sabe?” ( mãe 6) 

 

 “você fica apreensiva de deixar ir sozinho, e aqui você fala todo dia, sabe que 

tá ali, e lá não, tá longe, e eu tinha preocupação se ele ia conseguir fazer amigos, se 

dar bem, essas coisas.” (mãe 17) 

 

 “não entendo porque ele quis sair daqui, ele sempre teve tudo o que ele quis, 

ele falava que queria o canto dele, mas eu achava que ele não ia ter coragem de ir 

ficar sozinho, sabe? Sem a mamãe pra fazer tudo pra ele.” (mãe 21) 
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 “eu sou uma galinha choca mesmo, bem choca, queria que todo mundo 

ficasse embaixo das minhas asas pra sempre, não precisava ir embora não. Eu 

quero sempre proteger, sempre. E assim, não criei filho pro mundo não. Eu sei que 

não são meus, mas não criei pro mundo não.” (mãe 22) 

 “eu achava que ela não ia saber cuidar de uma casa, que ela ia sofrer, porque 

em casa era só eu, né? Porque perto de mim tava tudo certo, eu queria que ficasse 

ali, sempre debaixo de mim. Sou uma galinha choca mesmo, quero que fique aqui, e 

se cria pro mundo mas a gente quer que fique perto da gente também.” (mãe 24) 

 

 “eu sou meio galinha choca, até hoje. Eu acho uma delícia tudo em casa, mas 

ao mesmo tempo você tem que criar pro mundo, deixar voar, deixar virar águia, vai 

voar, é um sentimento horrível quando vai, mas tem que ir.” ( mãe 25) 

 

 “eu acho que eu não sou aquela galinha choca, eu quero que eles sejam 

felizes, porque se eles ficarem embaixo das minhas asas, eles não vão ser felizes, e 

filho a gente cria pro mundo, dói muito pra mãe e pro pai. Mas a gente tem que 

soltar eles, porque eu não saí de casa pra fazer o que eu queria? Pra ser feliz? E eu 

tava feliz, minha mãe e meu pai tavam sofrendo, hoje eu entendo, mais tarde 

quando eles tiverem os filhos deles eles vão entender [...] é como uma tristeza-

alegre, porque eu sabia que tava feliz, fazendo aquilo que ela queria. Triste mas feliz 

porque ela tava buscando ser feliz, crescer na vida, porque é isso que os pais 

querem pros filhos.” (mãe 26) 

  

Em síntese, esse grupo apresentou 24 participantes.  A maioria das mães tem 

um bom nível de escolaridade; é casada e trabalhava fora de casa. Os motivos da 

saída do filho foram bem variados, sendo que surgiram em ordem crescente 

casamento, estudar fora, trabalho, morar sozinho ou com amigos e morar com o pai. 

Também a maioria das mães estava em boas condições de saúde, porém 

surgiram alguns relatos de doenças ou sintomas psicológicos. 

A maior parte da amostra mantinha um relacionamento equilibrado e 

harmonioso com os filhos. Algumas mães alimentavam um estilo de relacionamento 

de muito apego, com excessiva preocupação e cuidados, reprimindo a 

independência do filho.  
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 Não houve mudanças significativas na vida das mães com a saída dos filhos, 

pois a maioria relatou ter continuado, e até mesmo, deixado de fazer tarefas sociais 

e/ou domésticas. Uma pequena parte começou a fazer atividades novas. 

Todas relataram manter razoável contato, não ficando mais de três dias sem 

falar ou ver o filho. 

 A maioria possui contato frequente com os familiares e amigos, e recebe 

apoio quando precisa. Porém algumas mães disseram que não mantém vínculos 

afetivos com outras pessoas a não ser o filho. 

As atividades sociais variaram entre frequentar igreja, centros espíritas, 

candomblé e academia de ginástica. Algumas mães não frequentam nenhum tipo de 

atividade social. 

 A maioria relatou ter um bom relacionamento conjugal, porém, uma pequena 

parte do grupo relatou conflitos e problemas no casamento.  

 Foi possível notar que as mulheres com casamento ruim, as separadas, 

viúvas e solteiras demonstraram uma reação mais desadaptada, com sentimentos 

negativos mais intensos e maior sofrimento. Portanto a qualidade da vida conjugal é 

valor relevante, e não somente estado civil, um casamento frustrado pode ser motivo 

para a mãe se apegar mais ao filho, e consequentemente sofrer mais com a sua 

saída. 

 A maioria mantém jornada de trabalho fora do lar e é satisfeita 

profissionalmente. Esta variável não tem relação com a reação negativa das mães. 

Os pontos de apoio e ajuda para enfrentar o momento variaram em ordem 

crescente trabalho, fé ou a religião e amigos. 

Com isso, pode-se observar que as mães que tiveram uma reação muito 

intensa com sentimentos negativos, principalmente de tristeza, perda e vazio, 

apresentaram também outros fatores de conflito como falta de contato com família 

ou amigos, falta de apoio emocional, e um casamento frustrado.  
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8.3. Análise e Comparação dos grupos 

 

 Para uma avaliação mais ampla das variáveis psicossociais juntamente com 

as categorias levantadas, optou-se por uma comparação entre os dois grupos. Essa 

comparação servirá para detectar quais as diferenças mais relevantes 

predisponentes à reação negativa do “ninho vazio”. 

 O grupo RP tem um nível de escolaridade ligeiramente superior em relação 

ao grupo RN. Nos dois grupos, a taxa de casadas e separadas são equivalentes. 

 A maioria, nos dois grupos, trabalhava fora no momento da saída do filho de 

casa. Esses fatores, portanto não são relevantes diante da reação das mães no 

momento do filho sair de casa.  

 A maioria dos filhos do grupo RP saiu por motivo de casamento, enquanto 

que no grupo RN os motivos variaram entre casamento, morar sozinho, trabalhar e 

estudar fora. Portanto, sair para se casar pode ter um significado social positivo, 

enquanto que, sair para morar sozinho pode ser uma rejeição que pode tornar o 

processo mais doloroso. 

 O estado de saúde das mães mostra que no grupo RP todos os relatos são 

positivos, enquanto que no grupo RN houve relatos de doenças ou sintomas 

psicológicos mais aparentes. Portanto o grupo RN apresentou queixas de saúde. 

 O tipo de relacionamento com o filho do grupo RP é equilibrado, ou seja, sem 

vínculos exagerados. No grupo RN, embora algumas mães mantivessem um 

relacionamento equilibrado com o filho, várias apresentaram uma postura de maior 

apego, demonstrando demasiado cuidado e proteção.  

 Não há diferença quanto à frequência de contato com o filho depois que ele 

saiu de casa, nos dois grupos. 

 Com relação às mudanças na vida da mãe, o grupo RP demonstrou reações 

mais prospectivas enquanto que as mães do grupo RN ficaram mais estagnadas, 

sem iniciativas para novos empreendimentos. 
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 O convívio familiar das mães do grupo RP é bastante ativo, enquanto que no 

outro grupo, algumas mães não mantêm relações com os familiares. 

 Com relação às atividades sociais desempenhadas, os dois grupos tem certa 

taxa de equivalência. Os locais variam entre igreja, centro espírita e academia de 

ginástica. 

 Todas as mulheres do grupo RP relataram receber algum tipo de apoio social. 

No grupo RN, a maioria alegou ter tal apoio, porém algumas mães mostraram algum 

descontentamento, relatando maior solidão. 

 A maioria das mulheres casadas do grupo RP está satisfeita com a vida 

conjugal, porém, no grupo RN, as mães são mais insatisfeitas e frustradas com o 

casamento, fator este que pode ter relevância, pois pode levar a uma maior atitude 

de apego com o filho. 

 Os fatores que ajudaram as mães a enfrentar tal momento no grupo RP foram 

marido, seguido de trabalho e amigos, enquanto que no grupo RN foi religião e fé, 

amigos ou familiares. Isso pode indicar que as mulheres do grupo RN enfrentaram 

sozinhas a situação, fato que pode ter contribuído para ficarem deprimidas. 

 Dentro do grupo RN, foi possível notar que algumas mães conseguiram se 

adaptar à situação e os sentimentos negativos desapareceram com o tempo. Outras 

não conseguiram e os sentimentos negativos permaneceram. As que conseguiram 

se adaptar (11) foram aquelas que relataram um bom casamento, certa frequência 

de contato com amigos e família.. 

 As mulheres que fazem parte desse grupo, mas que não se adaptaram (13) 

são viúvas, separadas, solteiras e casadas insatisfeitas com o casamento. 

Relataram falta de amigos e apoio, além de pouca frequência de contato com a 

família. 

Nota-se que „bom casamento‟, „frequência de contato com amigos e família‟ e 

„receber apoio quando necessário‟, ajudam as mulheres a enxergar a fase do “ninho 

vazio” como uma etapa natural da vida, sem sentimentos negativos, pesares ou 

arrependimentos. Mas quando a qualidade dessas relações é ruim, pode levar a 

uma maior atitude de apego. Pode-se perceber que no grupo RN, as mães que 



76 
 

relataram a falta de um casamento feliz, por exemplo, tiveram mais de uma 

insatisfação, como falta de apoio ou falta de contato com a família e amigos.  

 Com relação às categorias, é claramente perceptível que o grupo RN possui 

uma postura de apego, possessividade e saudosismo em relação aos filhos, 

enquanto que o grupo RP mantém uma postura de desapego e independência. 

 Os motivos pelos quais as mães do primeiro grupo entristeceram foram 

porque se sentiram abandonadas e rejeitadas, além de relatarem ter perdido a 

função materna. Já as mães do segundo grupo não entristeceram em nenhum 

momento e relataram estar felizes por seus filhos estarem construindo uma vida 

nova. 

 As formas de enfrentamento foram bem diferentes nos dois grupos. No grupo 

RN as mães não procuraram começar novas atividades: algumas continuaram com 

as mesmas, outras deixaram muitas delas, principalmente as que envolviam o filho. 

Já no grupo RP as mães foram mais prospectivas e ativas. 

 Em relação às crenças e percepções sobre a vida, as mães do grupo RN 

pensam de forma mais simplista e até egoísta, julgam-se “galinhas chocas”, pois 

querem os filhos sempre por perto. Já as mães do grupo RP tem a crença de que 

“filho se cria para o mundo”, ou seja, um pensamento mais abrangente e altruísta.  

 É possível notar que algumas das variáveis psicossociais levantadas, entre as 

quais, „escolaridade‟, „estado civil‟ e „trabalhar fora', não apresentaram relação com o 

tipo de reação da mãe no momento do filho sair de casa, pois para os dois grupos 

esses fatores foram equivalentes.  

 Já as outras variáveis, „motivo pelo qual o filho saiu‟, „estado de saúde da 

mãe‟, „qualidade da vida conjugal‟, „tipo de relacionamento que a mãe manteve com 

o filho até a sua saída‟, „mudanças na vida da mãe decorrentes da saída do filho‟ e 

„presença/ausência de apoio, família e amigos‟, podem ter alguma relação com o 

tipo de reação, já que os comportamentos apresentados foram bem diferentes e 

significantes nos dois grupos. 

 Algumas das categorias como, por exemplo, „atitudes de apego/desapego‟, 

„motivos pelos quais entristeceram‟, „estado de saúde da mãe‟, „formas de 
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enfrentamento‟ e „crenças e percepções sobre a vida‟ também apontam diferenças 

significativas e relevantes, as quais podem estar relacionadas a mecanismos 

psicológicos mais profundos associados a algum tipo de sofrimento emocional. 

Por isso, é necessário analisar os fatores internos e os externos em conjunto 

para poder compreender melhor a sua relação com a postura das mães e tecer 

considerações mais aprofundadas. Os fatores externos isolados não são suficientes 

para predizer ou até mesmo justificar a reação das mães diante da fase do “ninho 

vazio”. 

 As mães do grupo RP acreditam que deixar o filho partir faz parte do ciclo da 

vida e que é muito importante incentivar a sua independência. Segundo McCullough 

e Rutenberg (1995), a partida do filho é o maior propósito do desenvolvimento 

humano na vida familiar e isso implica na diminuição dos cuidados e atenção 

dedicados ao filho. 

 O maior sofrimento das mães do grupo RN pode ser devido a uma forte 

identificação com o filho influenciada pelo complexo materno. Nesse caso, segundo 

Hollis (1995), a saída do filho é como perder a própria personalidade, pois os pais 

perdem aquela parte interior que se identificava com o filho. 

 As mães do grupo RP, satisfeitas com o casamento, disseram que após a 

saída do filho, o casamento voltou a ter mais atenção, tendência também observada 

por Carbone e Coelho (1997) e Papalia, Olds e Feldman (2006), quando afirmaram 

que o egresso do último filho promove uma reestruturação na vida a dois e o casal 

volta a ser o foco. Portanto, podemos afirmar que um bom casamento pode ser um 

fator de proteção contra sentimentos negativos nesta etapa. 

 A tristeza relatada pelas mães do grupo RN também pode estar relacionada 

com a perda da função materna e da posição de cuidadora, conforme também 

apontaram Borland (1982), Raup e Myers (1989), Orsmond (1991), Bottel (2001) e 

Mitchell e Lovergreen (2009). 

 O processo de retirada das projeções ou desidealização cruzada (Galiás, 

2000) provavelmente aconteceu nas mães do grupo RP, já que estas não 
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apresentaram sentimentos negativos. Já no grupo RN, porém, tal processo não 

aconteceu devido às mães adotarem uma postura de superproteção muito forte. 

 De acordo com Bolen (1990) e Galiás (2000), a fase no “ninho vazio” deve 

ocasionar mudança e ampliação da consciência. Essa postura foi observada nas 

mães do grupo RP que demonstraram desapego e adaptação frente à situação. 

 As mães do grupo RN demonstraram manter um relacionamento simbiótico 

com os filhos, que segundo Kast (2006) é devido ao medo da solidão. 

 Dessa forma, podemos perceber que a qualidade dos relacionamentos é um 

fator que pode agravar a situação. As mulheres parecem ter dificuldades de retirar 

as projeções que fizeram sobre seus filhos e vê-lo como adulto, bem como, se 

desenvolver além da função materna, ampliando suas possibilidades de serem 

mulheres. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A fase do “ninho vazio”, apesar de parecer natural, é enfrentada por muitas 

mães de maneira negativa e dolorosa. Os estudos apresentados no capítulo 

“Revisão de Literatura”, em sua maioria norte-americanos, apresentaram mães que 

se adaptaram mais rapidamente à nova situação. Essa maior aceitação mostrada na 

“Literatura”, pode ser explicada diante do fato destas mães estarem em uma cultura 

que preza a independência do filho, uma vez que se preparam, inclusive 

financeiramente, para “lançá-los” para a faculdade. 

Os fatores que se mostraram relevantes foram: a qualidade do casamento da 

mãe, possuir contato com a família, amigos, presença e apoio. Isoladamente esses 

fatores não apresentaram proteção ou risco para as mulheres se deprimirem.  Mas, 

se essas relações foram negativas e concomitantes, o risco para se apegarem aos 

seus filhos é maior e com isso a fase do “ninho vazio” pode ser vista como negativa. 

As mães que relataram um casamento insatisfatório, falta de apoio, de 

contato com a família e/ou amigos, foram mulheres que se isolaram por não suportar 

tais frustrações nos seus relacionamentos e projetaram no filho toda a sua 

expectativa de sucesso.  

 O medo das mães de que seus filhos não seriam felizes longe delas, pode 

significar o medo de enfrentar e conviver consigo mesma, uma vez que o filho já não 

é mais o foco de atenção e os aspectos internos se afloram por haver o ponto de 

projeção. 

 Podemos levantar a hipótese que as mães depositaram nos filhos toda a 

expectativa de melhoria e salvação de suas vidas, o que pode significar a sua 

insatisfação com os relacionamentos reais, já que não conseguem manter nenhuma 

relação sem idealizá-las. 

  Pode ser que os filhos representem para as mães do grupo RP, a 

complementação de sua vida e não o único foco de atenção, ao contrário do grupo 

RN, onde filhos e mães pareceram representar uma só vida. É como se o filho fosse 

a sua única fonte de energia, criando motivo para tal atitude de apego. Elas não têm 
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atividades bem sucedidas, bem como relacionamentos sólidos e resolvidos. O filho é 

sua única companhia, seu único sucesso, gerado e criado para salvá-la de todas as 

suas derrotas. Com isso, colocam neles todas as suas expectativas. 

 A independência do filho, então, é motivo de frustração para as mães, 

impedindo qualquer ampliação de consciência. A esperança depositada no filho para 

que este não as abandone é altamente alimentada durante toda a permanência dele 

em sua casa. Isso inclui os mais diversos tipos de chantagens emocionais e ganhos 

secundários para mantê-lo por perto, como doenças sem causas físicas aparentes. 

 A preparação para enfrentar esse momento inclui uma conduta de 

desapego, ampliação da consciência, retirada das projeções e interação com o 

meio, seja em atividades sociais ou convívio com família e amigos. 

Diante das tantos papéis que a mulher pode desempenhar hoje em dia, 

dedicar-se somente ao de mãe é um risco para a conduta de apego. Por isso, é 

importante desenvolver todas as possibilidades do arquétipo do feminino. 

O sofrimento das mães nesta etapa pode se tornar crônico, prejudicando a 

qualidade de vida delas e dos filhos, os quais podem ser constantemente solicitados 

a preencher um lugar que não lhes cabe mais. Neste sentido seria aconselhável que 

elas procurassem ajuda terapêutica para refletir que conflitos estão por trás do seu 

apego excessivo, da sua melancolia e até de doenças. 

Este estudo tentou mostrar os principais sentimentos e comportamentos de 

mães diante da saída de seus filhos de casa e identificar tendências e o significado 

das reações. Não tem a intenção de esgotar o assunto, uma vez que mais estudos 

serão necessários, com outros enfoques, possibilitando uma maior compreensão da 

questão. Esperamos que esta pesquisa possa auxiliar mães que ainda passarão por 

essa fase, para que consigam entender que cada pessoa tem o seu processo de 

individualização, e que seguir esse processo requer perdas e ganhos necessários e 

conscientes.  
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ANEXO I 

 

Questionário Sócio-demográfico para pesquisa 

 

1. Nome: 

2. Idade: 

3. Escolaridade: 

4. Estado civil: 

5. Profissão: 

6. Numero de filhos (incluindo idade e gênero): 

7. Há quanto tempo o seu último filho saiu de casa? 

8. Quantos anos você tinha quando seu filho saiu de casa? 
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ANEXO II 

Entrevista 

 

1. Qual foi o motivo para seu filho sair de casa? 

2. Qual era o seu estado de saúde quando o filho saiu? (incluindo sintomas da 

menopausa) 

3. Como era o seu relacionamento com o filho que saiu? 

4. Como você se sentiu quando o seu último filho saiu de casa? 

5. Em que sua vida mudou depois que seu filho saiu de casa? (acrescentou 

algo? deixou de fazer algo?) 

6. Com que freqüência você mantém contato com o filho que saiu? 

7. Como é para você a experiência de ser mãe? 

8. Como você classifica a qualidade da sua vida conjugal? (se casada) 

9. Como você avalia a qualidade do seu trabalho? 

10. Você mantém contato frequente com familiares? 

11. Você se relaciona com pessoas além da sua família? (círculo de amizades) 

12. Você acha que recebe apoio quando precisa? 

13. Você frequenta algum grupo, clube ou instituição? Qual? 

14. Você acha que algo ou alguém te ajudou a enfrentar esse momento da sua 

vida? 

15. Deseja comentar algo que não foi perguntado, fique a vontade. 
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