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Resumo 

 

O presente trabalho teve como objetivo entender a influência dos segredos 

familiares na formação dos sintomas. Para tanto, foi realizada uma revisão 

bibliográfica do pensamento psicanalítico a este respeito, ampliando-se a 

pesquisa teórica para a questão da entrada dos pais no processo analítico e a 

busca de um entendimento do papel desempenhado pela família no processo 

de formação do sujeito, focando a questão de como um segredo (ou um não-

dito) pode agir na dinâmica familiar. Seguiu-se a isto uma abordagem sobre a 

transmissão psíquica da história, para entender os processos psíquicos 

envolvidos quando há um segredo mediando as relações familiares. Com esse 

aparato teórico foi possível pensar analiticamente sobre o filme do diretor 

espanhol Pedro Almodóvar, “Tudo sobre minha mãe”, de 1999. O filme retrata 

até que ponto um segredo pode ser corrosivo na trama das relações familiares.   
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Introdução 

“Ao quebrar o silêncio a linguagem realiza 
o que o silêncio pretendia e não conseguiu obter.”  

[Merleau-Ponty | O Visível e o Invisível.] 

 

Ao entrar em contato com os casos clínicos em fila de espera para 

atendimentos psicológicos na clínica da DERDIC/PUCSP (Divisão de 

Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação), deparei-me com o 

caso de um menino de nove anos, em espera de um estudo psicodiagnóstico, 

cujo sintoma era não falar nada. A série de exames feitos revelava que sua 

questão estava para além de fatores biológicos. 

O menino entrou em processo de psicodiagnóstico e nesse revelou-se um 

segredo em família: o seu pai no registro não era seu pai biológico, porém, nem 

a criança nem os pais (biológico e de registro) conheciam, de fato, a verdade e, 

estes apenas supunham o ocorrido.   

A mãe, supondo que o filho não pudesse entender o que se passava, 

falava do assunto de forma velada e sem se dar conta de que este fato 

pudesse ter alguma influência na vida de seu filho. Ela, na tentativa de poupá-

lo de algo que julgava ser um mau passo seu, não lhe revelou quem era o seu 

verdadeiro pai. O menino não tinha acesso à sua história, mas, de alguma 

forma, sentia-se como um “estranho no ninho”.  

Durante o período em que o garoto esteve em atendimento por uma 

colega de supervisão, discutimos que o sintoma de não falar, podia relacionar-

se com fato de ele ser impedido de ter acesso a sua história. Inferimos que  

não falava porque não podia falar de si.   

Esta história intrigante despertou em mim uma curiosidade de pesquisar a 

influência de segredos em família na vida da criança, assim como suas 

decorrências. Infelizmente, por questões institucionais, não pude atender o 

caso, apenas acompanhá-lo em supervisões, porém, serviu de estopim para 

que eu pudesse buscar outras histórias semelhantes. Em minha busca, 

deparei-me com o filme do diretor espanhol Pedro Almodóvar “Tudo sobre 
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minha Mãe”, que narra a história de um menino que também não tem acesso à 

sua história e não conhece seu pai.  

Para que possamos entender a influência dos segredos familiares cabe 

ressaltar o do papel fundamental da família, assim como da história em que o 

sujeito está inserido, de forma a delinear o contexto em que estes segredos 

aparecem e como são capazes de influenciar na formação de sintoma na 

criança e no jovem,  

Utilizamos o pensamento de Winnicott para entender a contribuição que 

uma família pode realizar no crescimento e enriquecimento da personalidade 

de cada membro que dela participa, deixando claro o seu papel fundamental na 

integração do sujeito. 

Foi realizada ao longo do trabalho uma revisão bibliográfica do 

pensamento psicanalítico sobre a relação dos sintomas da criança e a 

presença de alguma lacuna em sua vida e, nesse processo, entramos em 

contato com  trabalhos de Françoise Dolto (1986) e Maud Mannonni (1971) que 

discutiram o assunto.     

Deparei-me neste processo com uma questão importante em relação ao 

caminho a ser seguido em uma psicoterapia infantil. Alguns pensadores da 

psicanálise infantil acreditam que a psicoterapia deveria ser feita com a criança 

propriamente, e seus pais entrariam no processo apenas trazendo informações 

relevantes ao caso. Outros autores acreditam que a presença dos pais neste 

processo é fundamental para o entendimento das questões que aparecem na 

clínica. E isso, pois, como afirma Miriam Debieux Rosa em sua dissertação de 

mestrado (1995), na clínica é possível perceber que há uma relação entre os 

dados trazidos e não-trazidos pelos pais e o sintoma da criança.  

Muitas vezes, na tentativa de poupar os filhos de um passado doloroso, os 

pais escondem partes de sua história e da história de seus filhos, porém, estes 

silêncios impostos são capazes de criar uma situação desumanizante. Imber-

Black (1994) em sua coletânea de artigos sobre os segredos em família e a 
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terapia familiar discutiu amplamente como esse processo acontece e suas 

decorrências na dinâmica familiar.   

A dissertação de mestrado de Rosa (1995) permitiu o contato com outro 

fundamento teórico que foi imprescindível neste entendimento: o conceito de 

não-ditos. Não-ditos são lacunas da história do sujeito que impedem uma 

comunicação completa e, por isso, torna-se corrosiva para o ser humano.  

O que me proponho com este trabalho é buscar escutar estes “silêncios 

ensurdecedores” e entender como um segredo em família pode produzir 

sintomas na criança e no adolescente. 
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1- Método:   

O trabalho pretende traçar um panorama de leituras de psicanalistas de 

modo a entender a influência de segredos familiares na formação de sintomas 

nas crianças. 

Para tanto, será necessário desenvolver uma revisão bibliográfica dando 

base para o entendimento do contexto em que um segredo surge e as 

conseqüências deste na vida dos envolvidos nesta trama. 

A pesquisa tem como fundamento teórico um argumento psicanalítico 

que leva em conta o inconsciente, a sexualidade e a questão edípica como 

pressupostos básicos. 

A dissertação de mestrado de Miriam Debieux Rosa  nos proporcionou 

um contato inicial com a questão do não-dito que permeia este trabalho, e abriu 

um leque de possibilidades de leituras sobre o assunto, de forma a permitir 

uma busca da temática em outros autores psicanalíticos, sem que nos 

detivéssemos na perspectiva da psicanálise francesa. 

Ao tratar de modo prático do tema em questão, encontramos dificuldade 

de acesso à casos clínicos compatíveis com a análise pretendida, de forma que 

coube buscar outras alternativas para atingir tal abordagem. Isso porque a 

discussão de casos clínicos esbarra em questões éticas, além de haver risco 

de uma superficialidade analítica, já que não haverá um espaço-tempo para um 

aprofundamento desejado. Dessa forma, me proponho a fazer uma análise de 

um caso fictício de uma produção cinematográfica. 

A opção por um olhar analítico de um filme como forma de interpretação 

do fenômeno em questão deu-se em conformidade com o pensamento de 

Zusmam (1994), que defende que “o cinema é um riquíssimo manancial 

didático, cujas potencialidades ainda não foram exploradas em toda sua 

extensão e valor” (Zusman, 1994 p.10) 

Pretendemos nos aliar à proximidade das representações pictórias da 

vida mental, garantida pela linguagem cinematográfica para uma discussão 

sobre os segredos familiares, dessa forma, a análise de uma obra 

cinematográfica pode ser muito rica. 
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Para tanto, utilizaremos uma das obras do diretor espanhol Pedro Almodóvar: 

“Todo sobre mi madre” ou “Tudo sobre minha mãe”, de 1999. O filme retrata 

até que ponto um segredo pode ser corrosivo na trama das relações familiares.   
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2- Discussões: 

Este capítulo pretende traçar uma série de discussões e trazer algumas 

considerações teóricas que possibilitarão pensar o tema Segredos Familiares, 

antes de entrarmos na discussão do assunto propriamente dito. 

Cabe então, fazermos um levantamento sobre a questão da criança e 

seus sintomas, passando por um breve debate sobre a entrada dos pais no 

processo analítico. Ampliaremos em seguida para uma discussão sobre a 

família e seu papel fundamental na vida do individuo para depois falarmos da 

transmissão psíquica da história.  

 

2.1 - A criança e seu sintoma: 

A escuta psicanalítica nos obriga a aprofundar e a buscar uma verdade 

que está para além daquilo que é manifesto. Desta forma, a escuta analítica 

deve transpor o sintoma trazido pelos pais, pois, muitas vezes, este sintoma 

aparece como um caráter negativo, um desajuste ao meio social e o pedido 

que nos chega é um retorno a tranqüilidade do meio social, porém, Dolto 

(1986) nos mostra que alguns sintomas que são socialmente aceitos como 

positivos podem encobrir uma neurose infantil ou juvenil, por isso, faz-se 

necessário que a escuta analítica vise buscar o significado dado por aquele 

que vive a experiência. Muito mais do que cessar o sintoma, busca-se entendê-

lo em seu contexto. 

É pensando neste jogo entre o que é manifesto e o que está latente que 

a escuta analítica deve ir além do pedido de ajuda dos pais e buscar o que 

significa o “grito de socorro” presente nos sintomas. 

 De acordo com Dolto (1986), ao escutar analiticamente um sintoma 

(para além daquilo que é manifesto) é possível perceber claramente a mistura 

de forças inconscientes entre genitores, ascendentes e descendentes, e isso, 

pois, desde sua vida pré-natal o humano já é marcado pela maneira como é 

esperado, por aquilo que representa ao nascer e também pelo confronto da sua 

existência real frente às projeções feitas pelos pais (o ser humano já nasce 

inserido numa história). 
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 Mannoni (1980) diz que o sintoma aparece como uma máscara, cujo 

papel é esconder o texto original ou o acontecimento perturbador. Apresenta-se 

como uma expressão codificada, como uma linguagem cifrada. Desta forma, 

podemos pensar que a comunicação estende-se pela superposição de várias 

linguagens, desde aquilo que é dito através das palavras, passando pelos 

gestos do corpo e abrangendo também os sintomas. 

Estes sintomas e comportamentos encarnam e presentificam um conflito 

vivo, familiar ou conjugal, comunicando-o a nós.  É uma “eloqüência muda”, 

visto que, a perturbação da criança nos diz, silenciosamente, sobre as 

angústias e os conflitos de seus pais e, por isso, pode-se dizer que “a criança 

pequena e a adolescente são porta vozes de seus pais” (Dolto, p.13 in 

Mannoni,1983). O sintoma nos fala de uma dinâmica familiar que muitas vezes, 

perturba o funcionamento deste sistema, além de causar sofrimento na criança. 

Garcia Arzeno (1995), ao falar da importância da entrevista familiar no 

psicodignóstico de crianças diz: 

O sintoma da criança é o emergente de um sistema 
interpsíquico que está, por sua vez, inserido no 
sistema familiar também doente, com sua própria 
econômica e dinâmica. Este princípio tem sido aceito 
por todos os setores das diferentes escolas 
psicanalíticas e outras (Garcia Arzeno 1995 , p. 167)     

  Quanto mais novo é o ser humano, maior é a dificuldade que ele tem de 

defender-se criativamente das tensões que sofre direta ou indiretamente 

desses conflitos parentais, acarretando em distúrbios das mais diversas 

ordens. O psiquismo dessas crianças é como uma esponja que absorve todo o 

conflito parental exposto ou velado.    

 Durante a primeira infância, os distúrbios apresentados são, quase 

sempre, alguma forma de reação frente aos conflitos parentais ou ao ambiente 

inter-relacional em que esta criança está inserida.  

 Quando acontecem distúrbios em fases posteriores à primeira infância, e 

podem estar relacionados à conflitos dinâmicos, inerentes ao desenvolvimento 

da criança, estes, podem de alguma forma provocar sentimentos de impotência 

nos pais, por não saberem com lidar com tais questões. Assim, quando a 

criança, frente a estas questões que aparecem, volta aos pais a fim de buscar 



13 
 

neles um refúgio inconsciente de ajuda e assistência, poderá sentir as reações 

dos pais como uma incompreensão do meio a sua volta, instalando reações em 

cadeia de decepções tanto dos pais como da criança.  

 Cria-se uma espécie de barreira na comunicação que impede que a 

energia livre, que seria aplicada em outros interesses da criança, reduza-se 

cada vez mais, impossibilitando novas aquisições culturais e uma perda da 

autoconfiança, podendo com isso, gerar uma angústia e isolamento do jovem.     

 A angústia e o isolamento poderão acarretar em processos 

desculturalizantes e, quando isso ocorre, pode gerar quadros clínicos tardios 

de distúrbios de caráter, com incidência social e intrafamiliar.  

 A criança pequena pode apresentar os mais diversos graus de 

perturbações, desde aquelas ocasionadas por uma carência de uma presença 

sensata de um adulto na primeira idade, passando pela ausência de uma 

situação triangular socialmente sadia (pai- mãe- filho) ou aquelas relacionadas 

à ausência de esclarecimentos verbais às perguntas explícitas ou implícitas 

que a criança faz. Há nesses casos ausência crônica de possibilidade de um 

intercâmbio verdadeiro no decorrer da vida do ser humano e isso mostra como 

a presença de lacunas na comunicação pode ser corrosivas. 

Para que a criança possa desenvolver-se de forma criativa e saudável, 

resolvendo de maneira sadia os conflitos inerentes ao seu desenvolvimento, é 

necessário que o adulto que dela se ocupa, não tenha uma dependência 

emocional para com essa criança maior do que para com outro adulto, ou seja, 

a criança não pode ser esperada como sendo aquela que resolverá alguma das 

questões de seus genitores.   

Mesmo que estes adultos não sejam legalmente cônjuges, devem 

assumir uma complementaridade entre si. Porém, não é imprescindível para o 

desenvolvimento sadio da criança, a presença física de um dos pais ou de 

ambos e isso porque não são os fatos reais vividos por uma criança que 

importam, mas sim, o conjunto das percepções que ela tem destes fatos 

vividos e o valor simbólico que tais percepções assumem para ela. 

 O valor simbólico que as percepções assumem, depende da 

justaposição (ou não) daquilo que foi vivido e das palavras pronunciadas (ou 
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não) sobre aquela experiência. Tais palavras assumirão, na memória daquele 

que viveu a experiência, um papel de representantes verdadeiras ou falsas do 

experienciado, uma vez que, as palavras geram imagens na memória que 

funcionam como registro daquela vivência. 

Desta forma, quando há um silêncio imposto à criança diante de suas 

percepções, tanto no que tange as experiências reais diretas, e também, as 

não-experiências reais (desejos), faz com que aquelas percepções e indivíduo 

que as experimentou, fiquem na mentira ou em um mutismo cósmico mágico. 

Essa mentira pode levar à dor ou ao prazer que há no indizível, uma vez que 

não encontram as palavras que lhe dêem realidade. 

Quando uma situação real é ocultada da criança, ela é informada de seu 

conteúdo inconscientemente, de maneira muito sutil, porém lhe faltam as 

palavras para traduzir sua experiência.Esta falta de uma justaposição entre as 

experiências e as devidas palavão entre as experiências e as devidas palavras 

que as traduzem, faz com que a criança sinta-se estranha, como “objeto de um 

mal estar mágico” (Dolto, 1983 p.17). Esse mal estar é desumanizante, pois ela 

não encontra nas palavras a necessária tradução e sua experiências ficam sem 

entendimento. Há uma obrigação alienante de se calar frente à sua verdade 

pessoal. O sujeito vê-se impedido de falar sobre si. 

Assim, a criança busca por referenciais em outras circunstâncias vividas 

anteriormente, cujos atos ou percepções tem mesma tonalidade de prazer ou 

desprazer daquela que o silêncio imposto não permite dar sentido. 

A criança sente, mas não encontra um referencial que lhe de sentido 

àquilo que é vivido. 

Se um dos elementos estruturantes da pessoa, por algum motivo, é 

atingido antes da idade da resolução edipiana, ou seja, se algo acontece a um 

de seus pais, por exemplo, “a experiência psicanalítica, mostra-nos que a 

criança está totalmente informada disso, de maneira inconsciente” (Dolto, 1983 

p.17), mesmo que a divulgação do fato tenha sido interditada, pois, a criança 

está envolvida na situação.  

Toda vez que o papel de uma das figuras dos genitores é substituído 

sem que a criança possa ter conhecimento, essa substituição poderá 
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manifestar-se como uma experiência patológica, já que, a pessoa-substituto 

entra como uma espécie de prótese enganadora da relação, na tentativa de 

poupar a criança de experiências de solidão, abandono emocional ou material.  

Isso não significa que não possa haver a entrada de outras pessoas na 

relação, porém, a criança deve saber o lugar em que essa nova pessoa se 

enquadra, como não sendo de direito natural, mas como alguém que assume o 

lugar do genitor ausente, deixando-a livre para depositar ou não confiança por 

sua própria iniciativa. Neste sentido, deve-se notar que, por mais doloriosa que 

seja a situação própria de cada ser humano em sua posição triangular (pai- 

mãe- filho), ela é única e diz de uma verdade pessoal que permite que ele se 

estruture enquanto criatura humana verídica, referenciado pelos dois genitores 

particularizados. 

 

 

Uma Breve Discussão sobre o Lugar dos Pais na Escut a Analítica 

Ao entrar em contato com o tema segredos familiares, deparamo-nos 

com uma questão importante no trabalho na clínica infantil: a entrada dos pais 

no processo terapêutico. Essa discussão não é válida apenas quando se trata 

da presença de um segredo familiar permeando as relações familiares, mas, 

deve acontecer durante todo o trabalho terapêutico. 

Não é raro acontecer de pais que são responsáveis por levar seus filhos 

às sessões de terapia, querer invadir o espaço terapêutico da criança, ora 

desejando informações sobre o andamento das sessões, ora querendo trazer 

informações que julgam relevantes ao processo analítico. 

Essa reflexão acerca da entrada ou não dos pais no trabalho terapêutico 

com crianças é importante, pois está implicada na perspectiva que cada 

psicoterapeuta assume para si, sobre a maneira do sujeito advir. 

Como a prática analítica não pode estar desvinculada da teoria, a atitude 

que o terapeuta assume também precisa ser refletida a luz da forma como 

concebe o sujeito. Mesmo assim, há uma série de novos aprofundamentos 

teóricos que permitem que o profissional pense em sua prática clínica sem que 
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se feche em uma teoria como verdade absoluta. É necessário que toda a 

prática clínica seja aliada a um raciocínio clínico num permanente movimento 

de construção teórica.  

Foi necessário fazer esta breve discussão sobre a entrada dos pais no 

processo terapêutico, pois, compartilho com Rosenberg (1994) quando afirma 

que o sintoma da criança costuma se fazer naqueles lugares que se tornam 

insuportáveis para seus pais e aparece em substituição a um desejo reprimido 

de forma que pode ser utilizado pelos pais como um pedido de análise, ou 

mais, o sintoma também “pode aparecer no lugar de algo que ficou bloqueado 

no desenvolvimento de suas relações inconscientes com seus próprios pais. 

Desta maneira, as crianças reatualizam conflitos enterrados, não resolvidos 

dos pais”. (Rosenberg, 1994, p.26), como se houvesse uma transmissão dos 

estados psíquicos de uma geração a outra. Tal fato se dá, visto que, “no caso 

da infância existe uma sobreposição, ou uma superposição, na formação da 

subjetividade entre a dinâmica psíquica da criança e a de seus progenitores” 

(Rosenberg, 1994, p.27); porém como afirma Rosenberg (1994), isto não 

significa que todo sintoma seja um deslocamento do conflito parental. Por isso, 

faz-se necessário trabalhar no espaço que é próprio da criança.  

Levando isso em conta, algum contato direto com os pais torna-se 

importante durante o processo de psicoterapêutico para um amplo 

conhecimento do desenvolvimento e para melhor entendimento das origens 

das fantasias e das bases de estruturas egóicas da criança, como afirma 

Casella (1990), nem que este assuma apenas um caráter informativo.  

Como já foi abordado, em muitos casos clínicos, o sintoma formado na 

criança tem relação com dados relatados pelos pais e que costumam ser 

ignorado ou pouco valorizado. Muito do que é trazido pelos pais nem sempre é 

de conhecimento da criança. Há uma compreensão do senso comum de que o 

que é traumático para a criança deveria ser ocultado de sua vida. Este tipo de 

postura tende a considerar a criança como ingênua, frágil e, por isso, dados 

relativos à sua história ou a história de seus familiares são omitidos de seu 

conhecimento como forma de protegê-la da verdade.   

Ortigues e Ortigues (1988) observam que, 
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Os sintomas da criança, pelos quais os pais solicitam 
ajuda a um especialista, seriam uma resposta precisa 
por ela produzida à distribuição familiar singular de 
que faz parte. Através de sua resposta, a criança 
parece solicitar as posições de seus pais, procurar 
distanciar-se deles para construir-se, tentar mobilizá-
los a fim de poder ela própria evoluir. É o que 
chamamos de ‘tensão entre o lugar atribuído e o lugar 
ocupado’. (Ortigues e Ortigues,1988 p. 51) 

 

Sobre essa questão Casella (1990) afirma que a doença mental de um 

integrante da família deve ser considerada como uma mensagem, uma 

expressão de um intercâmbio no nível do sistema familiar, um sinal que nos 

leva à estrutura inconsciente do grupo familiar. 

Neste capítulo tentamos traçar a relação do sintoma da criança e a 

dinâmica familiar em que ela está inserida. Agora cabe-nos fazer uma 

discussão sobre o papel da família na formação do sujeito para podermos 

ampliar o raciocínio sobre a influência desta família na formação do sintoma da 

criança, principalmente quando há um segredo envolvido.     
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2.2- A Família  

 “O bebê nasce com tendências herdadas que o impulsionam 

impetuosamente para um processo de crescimento” (Winnicott, 1986 p. 139), 

ou seja, quando o bebê nasce, há, em sua estrutura, características que o 

auxiliarão em seu processo de desenvolvimento. Estas características, porém, 

necessitam de um ambiente que facilite o processo, pois, sozinhas, não darão 

conta do crescimento. 

 A presença de um ambiente facilitador (figura materna) é necessária, 

principalmente no início da vida, período em que há uma dependência quase 

absoluta do bebê a outro humano, em relação aos cuidados que garantirão a 

sua sobrevivência.  

Inacabado fisiologicamente no nascimento, o ser humano é cheio de 

necessidades a serem satisfeitas e vê-se exposto a sua impossibilidade real, 

por isso, precisa ser assistido por adultos. Esses cuidados de um adulto com a 

criança garantem o encontro do humano, com o humano, pelo encontro de 

corpos, que dá a ilusão de troca de amor. Desta forma, estes encontros com o 

outro ficam memorizados no corpo (de formas carinhosas ou violentas) e dão 

sentido a existência enquanto Homem. 

 Como vimos, há uma dependência da criança para com os adultos, 

desde o princípio. A dependência da nova geração às gerações anteriores está 

para além da dependência dos cuidados físicos, pois envolve também 

dependência afetiva. 

Os cuidados para com o bebê requerem uma qualidade humana que uma 

máquina não garantiria, mesmo que desempenhasse perfeitamente os 

cuidados físicos que este necessita – trocar fralda, alimentar. Sem 

descartarmos a importância desse tipo de cuidado físico, devemos considerar 

que estes procedimentos devem carregar algo a mais, uma qualidade humana, 

que poderá levar a criança a uma plenitude pessoal – integração e crescimento 

– e desta forma, garantir uma estabilidade facilitadora da continuidade da 

experiência pessoal. 

Esta qualidade humana, que garantirá a continuidade da experiência 

pessoal, envolve o segurar, o manejar e a apresentação de objetos- holding e 
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handling. Estes processos desempenhados por uma figura materna garantem 

amparo e sustentação da existência do bebê, principalmente no início. O bebê, 

através destes cuidados maternos, é capaz de ver a si mesmo no rosto da 

mãe, como uma espécie de espelho, e isso, já lhe garante uma existência.  

 Quando há este ambiente facilitador, que inicialmente se dá na relação 

mãe-bebê, há a possibilidade de um desenvolvimento emocional e mental da 

criança.  A criança passa a desenvolver-se e integrar-se, passando para 

estágios de dependência mais relativos. O cuidado materno vai, aos poucos, 

transformando-se num cuidado oferecido por ambos os pais. 

 Posteriormente, a família também exercerá o papel de devolver a criança 

a si mesma, como aquele papel desempenhado pela mãe inicialmente. 

Winnicott (1965) afirma que à medida que a criança se desenvolve, ela se torna 

cada vez menos dependente de receber de volta um sinal de si mesma, a partir 

do rosto da sua mãe e de seu pai, de modo que, passa a poder receber o 

reconhecimento de si a partir de outras pessoas. O autor afirma que a família, 

quando se mantém íntegra, garante que a criança se veja, na atitude de cada 

um de seus integrantes, ou na atitude da família como um todo. 

Winnicott (1965) afirma que, 

Com isso, poderíamos expressar a contribuição que 
uma família pode realizar no sentido do crescimento e 
enriquecimento da personalidade de cada um de seus 
membros, individualmente. (Winnicott, 1965 p.162) 

Dessa forma, a família tem um papel estruturante para cada membro que 

dela participa. Este sistema complexo de relações, que é a família, é sede das 

primeiras trocas afetivo-emocionais e matriz da construção da identidade. 

A família é, inicialmente, a única fonte capaz de dar continuidade às 

tarefas dos pais de atender às necessidades individuais e assegurar a 

transição dos processos de dependência absoluta em direção a independência. 

Este processo de se tornar gradualmente mais independente se estende ao 

longo de toda a vida do individuo saudável. 

É dessa forma que este autor mostra a importância da coesão familiar e 

dos cuidados dos pais para a descoberta de uma solução pessoal satisfatória, 
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no sentido da organização de sua realidade psíquica pessoal (crescimento 

emocional). 

Porém, por mais que a família faça tudo que julgue ser melhor para um 

de seus filhos, a economia interna de cada indivíduo pode, de alguma forma, 

“travar” o desenvolvimento, de modo que este não atinja a plena maturidade. 

 Ao considerar o papel da família na integração do sujeito, não podemos 

esquecer que vários aspectos do grupo familiar modificam-se segundo a época 

e o lugar, como mostra a psicologia social e a antropologia, porém Winnicott 

(1986) afirma que quando ocorrem mudanças, há sempre uma evidência de um 

conhecimento inconsciente sobre as origens, sobre a paternidade, mesmo 

quando os fatos são desconhecidos no campo da consciência do indivíduo.  

 Pensando na identificação entre saúde e maturidade relativa, Winnicott 

(1986) diz que o individuo só pode atingir sua maturidade emocional num 

contexto em que a família proporcione um caminho de transição entre os 

cuidados dos pais e a vida social – enquanto extensão das funções da família. 

A família deve permitir que o indivíduo atinja o estado de adulto maduro, que 

possa se relacionar com agrupamentos ou instituições sociais sem perder sua 

continuidade pessoal.  

Mesmo levando em conta famílias cuja coesão permite um 

desenvolvimento de cada um dos membros, pode-se dizer que a família passa 

por períodos de estabilidade e transição, de equilíbrio e de adaptação: 

nascimentos, mortes, separação da família de origem e formação de um novo 

casal, nascimento do primeiro filho e, assim por diante. Paralelamente, podem-

se viver eventos inesperados como divórcios, mortes imprevistas, doenças, 

desempregos, entre outros.  

Em situações críticas, cada família encontra modos singulares de 

enfrentar essas situações e, em alguns casos, há um emudecimento 

imperceptível como solução adotada pelos familiares, frente ao passado 

doloroso, porém, eles não têm clareza deste fato, visto que, estão submetidos 

à processos inconscientes, como afirma Rosa (2001). 

Muitas vezes, justamente o que os pais acham que não devia ser 

transmitido aos filhos acaba sendo vivido pelos filhos como um enigma a ser 
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decifrado. Os pais sentem que poderiam omitir dados de sua história pessoal 

do conhecimento dos filhos, visto que acreditam ser possível construir um 

futuro independente do passado e que este passado, quando penoso, deve ser 

apagado, pois julgam que sua revelação poderia ser traumatizante ao filho.  
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2.3- A transmissão psíquica da história 

 

“ Há um passado em meu presente” 

Milton Nascimento 

 

A família tem um papel estruturante em cada membro que dela participa. 

Podemos dizer que todos seus participantes estão enredados numa trama 

familiar e que, desta forma, tudo que passa no seio da família, passa, de 

alguma forma, por todos os seus membros. O elo entre eles é a grande rede do 

inconsciente familiar.  

 Quando um bebê nasce, em cada uma de suas células há uma carga 

genética que é transmitida da geração anterior àquela nova. Por outro lado, a 

transmissão de uma geração a outra ultrapassa as características biológicas. 

Essa transmissão entre gerações se dá também em relação à história das 

gerações anteriores – embora essa transmissão não seja através do código 

genético e sim através das representações conscientes e inconscientes que 

passam ou são omitidas, dos pais para os filhos. Consideramos, então, a 

família como a matriz fundadora do psiquismo e meio de transmissão da vida 

psíquica entre gerações. “Todos nós somos portadores de uma herança 

genealógica que constitui o fundamento de nossa vida psíquica e que se 

processa a nível inconsciente”.(Correa, 2000 p.65) 

 Freud, em “Totem e Tabu” (1913), ao falar da proibição do incesto que 

persiste durante milhares de anos e que, de alguma forma, se mantém 

operante mesmo em gerações que não puderam ter conhecimento direto da 

questão, afirma que a transmissão de uma geração a outra está para além de 

formas de comunicação direta, como a transmissão pela cultura ou tradição.  

 A continuação de questões de gerações anteriores nas sucessivas 

gerações, segundo Freud (1913), pode estar na “herança de disposições 

psíquicas” (Freud, 1913 p. 160), ou seja, na atividade mental inconsciente há 

um ‘apparatus’ que permite que as reações das outras pessoas sejam 

interpretadas mesmo quando tais reações estão deformadas pela tentativa de 

mascará-las. Desta forma, “... nenhuma geração pode ocultar, à geração que a 
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sucede, nada de seus processos mentais mais importantes”. (Freud, 1913 

p.160)  

 Casella (1990), uma autora mais recente, ainda referindo-se à influência 

das gerações anteriores na transmissão psíquica da história, faz uma analogia 

disto a um rio subterrâneo: 

Podemos pensar numa espécie de rio que corre 
subterraneamente, durante o decurso de várias 
gerações, e emerge como sintoma muitos anos 
depois, existindo, então, uma história, uma repressão 
e, depois, um ressurgimento da história, uma 
continuidade psíquica que influencia a psicologia 
individual do sujeito. (Casella, 1990 p.17)    

 Segundo Correa (2000), uma autora que estudou a questão da 

transmissão psíquica da história, podemos distinguir dois tipos de transmissão 

geracional ambas interligadas: a Intergeracional,e a Transgeracional. 

 A transmissão intergeracional é aquela que permite uma simbolização e 

representação pelos membros das gerações posteriores e, por tanto, pode ser 

retomado pelos membros da família e, até mesmo, ser reelaborado. Já a 

transmissão transgeracional, diferente da primeira, não foi devidamente 

simbolizado ou reprensentado, impossibilitando que seu conteúdo pudesse ser 

reelaborado pelos membros da família. Neste caso, o material psíquico 

transmitido apresenta lacunas. A autora faz uma analogia a imagens em 

“negativos”, que guardam uma imagem não revelada e são transmitidas de 

uma geração a outra. 

 Os não-ditos são também semelhantes a imagem em “negativo” 

descrita. São enigmas que circulam no seio familiar e também apresentam 

lacunas sobre as histórias, impedindo a simbolização, ou elaboração do 

conteúdo velado. 
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3- Não-ditos 

Em sua tese de Doutorado Miriam Debieux Rosa afirma que, não-ditos 

“são dados importantes omitidos da história da criança ou da família em torno 

dos quais se cria um suspense”. (Rosa, 2000, p.67)  

O não-dito é aquilo que, de alguma forma, nos fala quando se cala. Por 

isso, não é o não sabido, mas sim, o que não pode ser elaborado pela falta de 

verbalização. São incógnitas que não podem ser abordadas, mas “funciona – 

em off – como causa.”(Rosa, 2000, p.12)  

Sem a verbalização, as chances de elaborar os conteúdos implícitos 

diminuem ou faltam por completo, então, é bem provável que aquilo que não 

pode ser simbolizado volte de alguma forma, motivando inibições, sintomas ou 

angústia. O Não-dito cria um espaço fantasmático, ou seja, possibilita o 

imaginário e afasta-se do real.      

Rosa (2000), com relação à percepção da criança sobre os não-ditos 

familiares diz: 

 Nota-se que, em alguma instância, a criança ‘sabe’ do 
que se trata, uma vez que são coisas que se 
passaram com ela ou coisas que são insinuadas pela 
família e também porque a criança expressa o tema 
por meio de desenhos ou brinquedos. Mas ela não 
pode perguntar, saber ou dizer. (Rosa, 2000, p. 67) 

O que não é dito é percebido pela criança, uma vez que diz de sua 

história ou da história de seus familiares e é, muitas vezes, expressado em 

suas atitudes ou sintomas. Porém, os não-ditos ficam sem uma elaboração 

completa e por isso, não se pode perguntar saber ou dizer a seu respeito. 

Ortigues e Ortigues (1988) também trabalharam esta temática da 

presença de não-ditos na história familiar da qual se faz parte. Afirmam que o 

drama familiar silencioso, encoberto, é transmitido aos descendentes sem que 

seja necessário postular uma comunicação de “inconsciente a inconsciente”. A 

criança, segundo esses autores, é capaz de reter os sinais de comunicações 

fragmentadas e delimitar zonas de sombra, numa espécie de sondagem do 

terreno.  
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 Como afirmam, “(...) a criança procura os pontos de referência que os 

pais podem dar-lhe, explora o que é possível para eles e, quando esbarra num 

limite, procede por transferências, eventualmente por construções fantasiosas”. 

(Ortigues e Ortigues,1988 p. 85), ou seja, criam fantasias em relação àquilo a 

que não é dado a referência necessária, ou que não foi representado, mas que 

julgam ser importante. 

Caroline Eliacheff (1993) afirma que a “experiência mostra que, se não 

dizemos nada, sob o pretexto de evitar uma identificação perversa ou um 

‘trauma’, esse silêncio não só é ineficaz como patogênico para os indivíduos, 

por muitas gerações”. (Eliacheff,1993, p.51) Essa autora, através da análise de 

casos de crianças que foram separadas de seus pais pelo fato deles terem 

cometido algum tipo de delito, notou que, muitas vezes, com a desculpa de 

proteger a criança, opta-se por não contar a verdade, ou não contar nada. 

Com essa atitude, acaba-se por obrigar a criança, contra sua vontade e 

também contra vontade daqueles que omitem a história, a reviver essa história 

em atos quando poderia ser vivida em palavras.   

 Rosa (1995) nos apresenta em sua tese as diversas dimensões do não-

dito: ditos possíveis, ditos impossíveis e não-ditos voluntários. Segundo ela, “O 

não dizer é regulado por inúmeros fatores que vão desde a supressão 

voluntária, até a interdição absoluta” (Rosa, 1995, p.92); e, afirma, ainda, que 

estas, não são categorias excludentes, mas tampouco, complementares e que, 

“As relações entre elas são das mais diversas ordens”. (Rosa, 1995 p.7). A 

autora elencou vários tipos de não-ditos. São eles: a fantasia, o mal entendido, 

o mal dito, o sagrado, os articulados na subjetividade (recalque, renegação e 

forclusão), os segredos, o implícito e as convenções sociais com seus mitos.   

Nesse trabalho vou me limitar a tratar da questão dos segredos, uma 

forma de não-ditos voluntários, de modo a buscar a compreensão de seu 

sentido e efeitos. Os segredos são histórias não verbalizadas, mas insistentes 

que, de alguma forma, intrigam o outro.   
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3.1- Segredos Familiares 

 

“ Segredo: Tudo aquilo que não se faz publicamente. 
Não apenas porque se esconde do olhar dos outros para 

agir, mas também pelo desejo que os outros ignorem que tal 
ação aconteceu; o primeiro exprime a intenção de se 

esconder; o segundo, a ausência de testemunhas”. 

René Bailly    

 

 Frente a algumas verdades consideradas catastróficas na vida de uma 

pessoa, uma das soluções adotadas é a manutenção de um silêncio sobre 

aquilo que ameaça criar uma situação de constrangimento, vergonha ou 

estigma.  

 O segredo é um encobrimento intencional que, com freqüência está 

relacionado a situações dolorosas da vida de um individuo que fogem das 

normas socioculturais.  A esse respeito, Rosa (2000) diz: “O segredo é o que 

se recusa por razões morais” (Rosa, 2000 p.62), ou seja, está intimamente 

ligado aos mais diversos dramas humanos: sexo, morte, relações intra e extra 

conjugais, tabus etc.   

Segundo Casella (1990), os segredos familiares podem ser 

inconscientemente partilhados por pais e filhos através de gerações; além 

disso, é possível que um fato real seja mantido em segredo, mas também que 

as fantasias ligadas a ele determinem o comportamento dos envolvidos na 

trama.  

A autora ainda afirma que, segundo Bucher (Bucher,1982 apud Casella, 

1990), há uma ligação entre a origem do segredo e a transgressão de uma lei 

por um dos membros da família, com culpa respectiva. Os segredos são 

apontados por Bucher como “verdades caladas e abafadas” (Bucher,1982 

apud Casella, 1990) 

 Na coletânea de artigos organizados por Evan Imber-Black (1994) 

acerca dos segredos familiares e a terapia familiar, a autora afirma que uma 

das razões mais freqüentes para manter segredos, tanto por parte dos pais 

quanto dos filhos, é de 'proteção'. "Infelizmente, muitos segredos que visam 
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proteger acabam por distanciar as pessoas ou prejudicar a confiança.” (Imber-

Black, 1994, p. 82) Essa proteção é relativa, pois ao mesmo tempo, gera uma 

onda avassaladora de medo e insegurança na relação. Outro ponto que deve 

ser mencionado é que muitas vezes, quem se sente protegido quando há uma 

informação velada é aquele que a retém, isso porque evita de se expor 

(pensando em não expor o outro) em relação à situação capaz de causar 

constrangimento. 

 O segredo familiar deixa fios soltos que impedem a formação de redes 

de elaboração. Guardar um segredo bloqueia o fluxo de informações entre as 

pessoas, podendo gerar uma erosão da confiabilidade do relacionamento.  

 Assim, quando a criança sente que certas informações sobre sua vida 

ou de seus familiares são retidas, cria crenças, mitos e fantasias particulares 

acerca daquilo que lhe falta e são freqüentemente acompanhados de 

comportamentos sintomáticos. A criança pode tornar-se ansiosa e confusa, 

perdendo o senso de confiança no meio e, com freqüência, culpando-se deste 

fato.  

 Ainda segundo Imber-Black(1994), “as tensões e conflitos produzidos 

pelos segredos permanecem insolúveis, enquanto as informações necessárias 

para sua resolução continuam inacessíveis” (Imber-Black, 1994 p.77) Porém, 

propõe que é preciso considerar que a revelação do segredo pode ter uma 

conseqüência curativa ou desastrosa, ao mesmo tempo que assume que toda 

pessoa tem o direito de saber o que afeta sua vida. 

Dentre os segredos que mais desorientam a pessoa em formação estão 

aqueles que dizem respeito à sua origem. Aqui entram questões como 

situações atípicas com relação à concepção, tais como violência sexual, 

fertilização in vitro, inseminação artificial, "barrigas de aluguel", pais 

desconhecidos, adoção, árvore genealógica indesejável por questões de 

preconceito sócio-cultural, econômico, racial, religioso ou outros. “A falta de 

conhecimento sobre nós mesmos faz com que sintamos que nós mesmos 

somos irreais” (Imber-Black, 1994 p.99), e cria um espaço para especulações 

fantasiosas. A confusão criada por informações incompletas e contraditórias 

dificulta o estabelecimento da identidade.  
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 Após uma discussão teórica sobre os segredos familiares, podemos sair 

da teoria pura em direção a uma análise prática. Cabe neste ponto do trabalho 

entrar em contato com o caso a ser analisado. Como foi dito, utilizaremos o 

filme de Almodóvar (1999) “Tudo sobre minha mãe” para entendermos a 

influência de segredos na subjetividade.  
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4-  Apresentação do filme: Tudo Sobre Minha Mãe 

 O premiado filme do diretor espanhol Pedro Almodóvar “Tudo sobre 

minha mãe” (1999) serviu de pano de fundo para pensarmos sobre as questões 

dos “Segredos Familiares” que permeiam a relação das personagens 

envolvidas nesta trama. 

 Esteban é um jovem que vive em Madrid com sua mãe, a enfermeira 

Manuela e decidiu escrever um livro (segundo ele, o futuro prêmio pulitzer) 

intitulado “Tudo sobre minha mãe”, título criado a partir do filme que assistiam 

em casa na noite da véspera de seu aniversário de dezessete anos, chamado 

“All about Eva” que em português significa “Tudo sobre Eva”, mas que fora 

traduzido por “A Malvada”.  

 Enquanto mãe e filho assistem ao filme, surge uma conversa em que 

Esteban pergunta à mãe se ela seria capaz de prostituir-se por ele. Manuela 

afirma que fora capaz de qualquer coisa pelo filho. Ainda neste ponto da trama, 

não nos é revelado o que de fato a mãe fora capaz de fazer por Esteban, 

porém fica no ar um mistério sobre a história que irá se desenrolar. 

 O mistério que fica para nós, telespectadores, sobre a história de 

Manuela, parece também ser algo desconhecido para o filho, que nada mais 

pergunta a esse respeito para mãe naquela véspera de aniversário. 

  A conversa de mãe e filho segue adiante como se não tivesse havido 

aquele momento enigmático. Esteban diz a Manuela que se ela algum dia 

fosse atriz ele poderia escrever-lhe papéis para que ela pudesse atuar. 

Manuela então conta ao filho que fora atriz há algum tempo atrás e que, mais 

tarde mostraria alguma foto daquele tempo.  

 Assim, quando o filme que assistiam termina, a mãe mostra-lhe uma 

antiga foto sua, que havia sido rasgada pela metade. Era como se tivesse outra 

pessoa ao lado de Manuela, como se aquela pessoa, que já não estava na 

foto, tivesse sido propositalmente arrancada.      

 Esteban passa o dedo sobre o rasgo e então, nos fica a sensação de 

que aquilo que falta na fotografia, também falta na vida do garoto. Fica no ar 

uma incógnita sobre o que, ou quem, falta naquela foto.  Esteban não pergunta 
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a mãe o que havia naquela metade faltante, mas sabemos que, de alguma 

forma, diz respeito aos enigmas que a mãe não conta ao filho.    

 Na primeira hora do aniversário de dezessete anos de Esteban, sua mãe 

lhe dá de presente um livro de Truman Capote, “Músicas para Camaleões”, 

cujo prefácio o jovem pede que sua mãe leia. Abaixo, uma citação de tal livro: 

 “Comecei a escrever quando tinha oito anos. Eu não sabia então que 

ficaria preso para sempre a um nobre, porém implacável mestre. Quando Deus 

dá um dom a alguém também dá lhe um chicote e o chicote é para a 

autoflagelação”.  

 Ao ouvir a citação lida por sua mãe, Esteban mostra alguma 

cumplicidade com o autor, e não apenas por dizer – se escritor como Capote, 

mas talvez pelo fato de reconhecer o paradoxo que existe quando se é escritor: 

por um lado a escrita é um dom, mas por outro, é também é um instrumento de 

autopunição.  A escrita fala do homem, mas ao falar do homem, fala de nós 

mesmos, de nossas dores e dramas.        

 Em uma das cenas seguintes, enquanto mãe e filho vão ao teatro 

assistir uma versão de uma peça chamada “Um bonde chamado Desejo”, 

Manuela se emociona com uma das personagens da peça.  Esteban, 

percebendo que aquele espetáculo havia emocionado sua mãe, mesmo sem 

saber o motivo da comoção, resolve ir em busca do autógrafo da atriz principal, 

Huma Rojo.  Enquanto esperam que a atriz saia do teatro, Manuela revela ao 

filho que o papel de Huma Rojo havia lhe emocionado, pois ela havia 

representado aquele mesmo papel há vinte anos atrás, juntamente com o pai 

de Esteban. 

 Essa é a primeira vez que é falado sobre o pai de Esteban no filme. Até 

então, nunca havia sido mencionado nem pela mãe e nem pelo filho. O jovem 

não conheceu seu pai e sabe pouco de sua história. Tudo que conhece é o que 

é narrado pela mãe. Manuela contou ao filho que o pai dele havia morrido 

antes de seu nascimento e que esta, era uma história difícil de ser contada.   

Sabemos o quanto deve ser difícil para uma mãe cuidar de um filho na 

ausência de um pai, mas para um filho, também deve ser muito difícil crescer 

sem saber a história de seus pais. Esteban pede então a mãe que lhe conte 
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toda a história, mesmo sabendo que seria dolorosa, e Manuela promete contar-

lhe quando chegassem à casa.  

 A promessa de Manuela de contar ao filho toda a história é tragicamente 

interrompida por um acidente que tira a vida de Esteban. O garoto é atropelado 

no momento em que tenta conseguir o autógrafo da atriz cujo papel havia 

impressionado Manuela.  

 Desconsolada, Manuela que é uma enfermeira que trabalha no setor de 

doação de órgãos de um hospital, vê-se diante da notícia de que seu próprio 

filho é um possível doador de coração. Após aceitar doar o coração de 

Esteban, ela vai ao encontro do homem que recebeu o coração do filho em La 

Coruña, mas não fala com ele. Pedro Almodóvar mostra através do uso 

magistral de sua câmera que Manuela penetra no peito do homem que recebeu 

o coração de seu filho para assim atingir o coração de Esteban.  

 Na cena seguinte é narrado um trecho do que Esteban havia escrito em 

seu bloco de notas e que nos mostra as lacunas se sua história. O trecho 

narrado era: 

 “Ontem minha mãe me mostrou uma foto sua de quando era jovem. E 

faltava uma metade. Não quis lhe dizer, mas em minha vida também falta esse 

pedaço.”  

 É como se parte da história de Esteban tivesse sido “rasgada” de sua 

vida, assim como na fotografia. O filho, de alguma forma, sabia que a lacuna 

que sentia em sua vida poderia ser preenchida com a metade faltante daquela 

foto.   

 Essa cena marca o início da busca que Manuela fará do pedaço que 

faltava na vida de Esteban; da história que havia sido mantida em segredo 

durante todos os anos da vida do filho. Manuela resolve ir ao encontro do pai 

do garoto, que não havia morrido como ela havia dito ao filho, e reconstruir 

tudo o que havia ocultado de sua vida e da vida de Esteban. 

 A mãe resolve pegar um trem rumo a Barcelona, cidade que havia 

deixado quando está grávida de Esteban, há dezessete anos. Durante a 

viagem Manuela começa a relembrar a história que havia ocultado da vida do 
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filho. Na tentativa de preencher a lacuna da história de Esteban, a mãe pensa 

no momento em que deixa Barcelona rumo a sua nova vida e narra: 

  “Há dezessete anos fiz este mesmo trajeto, só que ao contrário:  de 

Barcelona à Madrid. Eu também estava fugindo, mas não estava sozinha. 

Trazia Esteban dentro de mim. Na época eu estava fugindo do pai dele. E 

agora, vou procurá-lo.” 

 Manuela fugiu do pai de Esteban, mas disse ao filho que ele havia 

morrido, na tentativa de ocultar a verdadeira história da vida do garoto, porém, 

mesmo tentando evitar qualquer sofrimento que a história pudesse causar em 

Esteban, não pode evitar que a lacuna da falta do pai, perturbasse o filho.   

 A busca de Manuela pelo pai de Esteban começa em uma zona de 

prostituição, lugar onde encontra Agrado, um travesti que havia sido seu amigo, 

anos atrás, a quem pede ajuda para encontrar o pai de seu filho. 

  Durante esse encontro conversam a respeito de outro travesti, Lola, que 

antes da transformação recebia o nome de Esteban. Ao longo do filme é 

revelado que Lola é o pai do filho de Manuela, Esteban. Lola também não sabia 

da existência do filho e por isso, nunca fora ao eu encontro.  

  Começamos a pensar que a razão pela qual a mãe esconde a 

verdadeira história do pai ao filho, deve ser uma tentativa de evitar o sofrimento 

do garoto por fazer parte de uma história conturbada e traumática. Porém, a 

ausência do conhecimento da história do pai também pode ter sido traumática 

ao garoto.  

 Manuela, sem emprego e dinheiro e longe da cidade onde havia vivido 

dezessete anos com o filho, vai, com Agrado, procurar emprego junto às freiras 

que, por caridade, ajudam os travestis e prostitutas em um centro de auxilio.  

 É nessa busca por trabalho que Manuela conhece Rosa, uma freira que 

lhe revela estar grávida e ser soropositivo, que havia sido infectada em seu 

único relacionamento, que fora com um travesti. Manuela descobre que, o tal 

travesti que havia engravidado e transmitido a doença a freira, era Lola, seu ex-

marido e o pai de seu filho Esteban. A partir daí, inicia uma cumplicidade entre 

Manuela e Rosa, isso porque o sofrimento de cada uma tinha a mesma origem: 

Lola.        
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 É por essa cumplicidade entre as duas moças, que Rosa pede para 

morar junto com Manuela, pois sua mãe não sabia sobre sua gravidez e sua 

doença e Rosa temia que ela a recriminasse.  Manuela inicialmente reage ao 

pedido da freira dizendo-lhe:   

 “Você está pedindo que eu seja sua mãe e não tem direito a isso. Você 

tem uma mãe, mesmo não gostando dela. Não se escolhem os pais, eles são 

quem são”.   

 A frase que Manuela diz a freira remete a sua própria história com seu 

filho Esteban. Mesmo sendo conturbada a história do pai do garoto; mesmo 

que Manuela julgasse que aquele não fosse o pai ideal para seu filho, não 

adiantou esconder-lhe a verdade sobre quem de fato ele era, pois, como 

afirma, os pais “são quem são”.  

 Já devidamente instalada em Barcelona, Manuela vai a uma 

apresentação da peça “Um bonde chamado Desejo”, o mesmo espetáculo que 

assistiu na noite do acidente com seu filho.  Após o espetáculo, Manuela 

conhece a atriz principal da peça, Huma Rojo, a mesma atriz, cujo autógrafo, 

Esteban tentou conseguir na noite de sua morte. A mãe de Esteban aceita 

trabalhar para a atriz como sua secretária pessoal, até o dia em que a outra 

personagem da peça, parceira de Rojo, tem que se ausentar da apresentação 

e Manuela a substitui, visto que conhece de cor o texto a ser representado. 

Manuela  justifica que conhece todo o texto da peça pois, diz que “Um bonde 

Chamado Desejo” havia marcado sua vida, já que, foi onde conheceu o marido 

e depois, marca a morte de seu filho.  A ida ao teatro para assistir a peça que 

marcou sua vida marca a tentativa de Manuela reconstruir sua vida, 

preenchendo as lacunas de sua história e da história de seu filho morto. 

 A história narrada por Almodóvar é cheia de tramas que fazem com que 

Manuela se envolva com várias personagens em seu desenrolar, mas o foco 

principal para este trabalho está na busca de reconstruir a história que havia 

deixado de fora da vida de seu filho Esteban e que o garoto sentia como uma 

parte que lhe faltava em sua vida. 

 Em uma cena, Manuela conta a Rosa a sua história com o pai de seu 

filho que havia se tornado o travesti Lola. A história é narrada por Manuela 
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como se não dissesse sobre sua vida, como se pertencesse a outra pessoa, de 

forma que o “choque” frente à estranheza da história fosse evitado.  Manuela 

lhe diz: 

  “Eu tenho uma amiga que se casou muito jovem. Um ano depois o marido foi 

trabalhar em Paris. Ele a avisaria quando se estabilizasse. Dois anos se 

passaram, ele conseguiu juntar dinheiro e montar um bar em Barcelona. Ela 

veio se encontrar aqui com ele. Dois anos não é muito tempo, mas o marido 

havia mudado. (...) Ele havia colocado um par de seios maiores que o dela. 

Minha amiga era muito jovem. Estava em um país estrangeiro e não tinha 

ninguém. Fora o par de peitos, o marido não havia mudado tanto, e no final, 

acabou aceitando-o...”. 

 A tentativa de falar de sua história sem revelar que, de fato, falava de si, 

foi frustrada, pois Rosa percebeu que esta era a dramática história da vida de 

Manuela. Desta forma, a cumplicidade entre a freira e a mãe de Esteban 

aumenta. 

Durante todo o período em que Rosa esteve grávida, Manuela esteve a 

seu lado e cuidou dela como se fosse sua própria filha. Porém, já decidida em 

não mais manter segredos, convida a mãe de Rosa, que ainda não sabia do 

estado da filha a visitá-la e esclarecer tudo o que faltava ser esclarecido entre 

mãe e filha. Manuela com essa atitude parece não querer cometer o mesmo 

ato que havia cometido com seu próprio filho, de manter segredos. 

Rosa decide que seu filho também terá o nome do pai e do filho de 

Manuela, Esteban. Após dar a luz, Rosa morre e Manuela assume seu filho, 

porém decide que desta vez fará tudo diferente da maneira como havia criado 

o seu Esteban. Promete que desta vez não esconderá a história do filho de 

Rosa, mesmo que essa possa ser dolorosa.  

Manuela consegue finalmente encontrar Lola, pai de seu filho e do filho 

de Rosa e decide contar-lhe que havia dado a luz há dezessete anos. Lola nem 

desconfiava de que, ao partir, Manuela carregava em seu ventre uma criança, 

que era sangue de seu sangue, por isso diz nunca ter ido ao seu encontro. Na 

mesma ocasião, também apresenta ao pai, o novo Esteban, filho de Rosa com 

Lola, como nunca havia feito com seu próprio filho. 
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Manuela não pôde apresentar o pai ao filho pelas vicissitudes da vida. 

Em primeiro, pois acreditava ser doloroso ao filho conhecer a verdade, e 

depois, porque Esteban morre em um acidente de automóvel. A maneira pela 

qual a mãe consegue apresentar seu filho Esteban para seu pai foi entregando 

à Lola uma fotografia e o bloco de notas do garoto, que guardava parte dos 

pensamentos de Esteban. Quando Lola recebe o bloco de notas que pertencia 

ao filho, Manuela pede que ele leia um trecho que havia sido escrito pelo 

garoto antes de morrer, e esse trecho dizia: 

“Hoje de manhã mexi em umas de suas gavetas e encontrei algumas 

fotos. Em todas faltava a metade. Meu pai, suponho. Eu quero conhecê-lo. 

Tenho que fazer a mamãe compreender que não importa quem seja, nem 

como seja, nem como se comportou com ela. Ela não pode me negar este 

direito.”       

A mãe, julgando estar fazendo a escolha certa, omite um importante fato 

da vida do filho, porém percebe, ao ler essa frase escrita por ele, que sua 

escolha não evitou o sofrimento de Esteban. Lola morre alguns dias depois, 

porém o encontro entre pai e filhos aconteceu de alguma forma, preenchendo 

as lacunas da história de Esteban.  

 Manuela assume o filho de Rosa como seu próprio filho, porém promete 

a si mesma não manter em segredos a história da criança. A mãe de Rosa não 

aceita o neto depois de descobrir que ele era fruto de uma relação de sua filha 

com um travesti. Além disso, havia o risco de que a criança tivesse contraído a 

doença dos pais e fosse também soropositivo, o que assustava a avó. 

Ao final, percebendo a reação da avó frente ao pequeno Esteban, 

Manuela retorna a Madrid, cidade que vivia com seu filho antes do acidente, 

levando consigo o filho de Rosa. Porém retorna a Barcelona dois anos depois 

e, desta vez não nega que a criança entre em contato com sua história.   
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5- Análise do Filme 

Após a abordagem de alguns pontos teóricos envolvidos na questão dos 

segredos em família e a apresentação do filme do Diretor espanhol Pedro 

Almodóvar “Tudo sobre minha mãe”, de 1999, somos capazes de analisá-lo 

utilizando os conceitos desenvolvidos ao longo deste trabalho.  

O filme nos inspira a pensar a questão dos segredos familiares na vida 

de uma pessoa. Esteban é privado do acesso a sua história desde o início de 

sua vida. Manuela, a mãe, julgando o quanto seria penoso para o filho ter 

conhecimento de um drama seu, vivido antes do nascimento do garoto, omitiu 

uma parte fundamental da história de seu filho: seu pai.  

Mesmo assim, em alguma instância psíquica o garoto sabia dessa 

lacuna de sua vida, isso porque sentia a ausência de seu pai e não encontrava 

nas palavras de sua mãe uma explicação plausível para essa falta. De maneira 

muito sutil, Esteban percebia uma incoerência no discurso de sua mãe sobre a 

ausência do pai e isso gerava sentimentos contraditórios nele. Seu 

inconsciente estava informado do fato, mas faltavam-lhe palavras para traduzir 

a sua sensação.   

   No início do filme, Esteban se propõe a escrever um livro intitulado 

“Tudo Sobre Minha Mãe”, o que nos dá a sensação de uma tentativa de 

preencher as lacunas de sua vida e re-significar sua história. Podemos 

enxergar uma sutil ironia do autor, pois o garoto, ao tentar entender tudo sobre 

sua mãe, buscava entender tudo sobre seu pai, de quem nada sabia.  

Outro jogo de palavras presente e que também diz respeito ao nome 

escolhido por Esteban para seu livro é a origem do título.  A idéia do nome de 

seu livro surge no momento em que Esteban assistia a um filme com sua mãe, 

cujo nome fora traduzido como “A malvada”, mas que, em seu original 

chamava-se “All About Eva” (TUDO SOBRE EVA), semelhante ao título dado 

por Esteban a seu livro “Tudo sobre minha mãe”, o que nos faz pensar que o 

garoto estaria fazendo uma alusão ao fato de sua mãe estar lhe escondendo 

uma parte importante de sua vida e, desta forma sendo também “a malvada” de 

sua história. 
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Esteban percebe e sente a falta de seu pai, porém, Manuela nega-lhe 

explicações adequadas aos sentimentos de vazio vivido pelo filho. Quando a 

mãe mostra-lhe uma foto sua, em que havia alguém que fora propositalmente 

arrancado, Esteban diz ter sentido que aquela também era uma parte 

arrancada de sua vida. O garoto vive o drama como um enigma a ser 

decifrado. 

Como verificamos, frente a algumas verdades consideradas 

catastróficas na vida de uma pessoa, uma das soluções adotadas é a 

manutenção de um silêncio sobre aquilo que ameaça criar uma situação de 

constrangimento e, neste caso, a mãe julgou ser melhor para o filho manter-se 

à parte de sua própria história.  

Imber- Black (1994) defende que este movimento silencioso de guardar 

um segredo visa muitas vezes proteger aquele que não sabe a verdade, 

porém, há neste movimento, também uma proteção daquele que nada diz, 

mesmo que esta seja uma defesa inconsciente. Manuela, ao revelar a seu filho 

a verdade sobre seu pai, estaria revelando as verdades sobre seu passado 

também doloroso.  

Manuela sente que poderia omitir as verdades de sua história pessoal da 

vida do filho, acreditando ser possível construir um futuro independente do 

passado, porém, este está diretamente ligado ao presente e ao futuro de seu 

filho, visto que estão unidos pela rede do inconsciente familiar, que possibilita 

ou impede a transmissão de representações conscientes e inconscientes.    

Esteban percebe a dificuldade da mãe de falar da ausência de seu pai. A 

sua percepção ultrapassa as evidências intencionais da mãe de vetar o 

assunto e estende-se para uma interpretação das reações dela, mesmo 

quando estas reações estão deformadas pela tentativa de mascará-las. 

Manuela encobre a verdade sobre o pai dizendo que ele havia morrido antes 

do nascimento do garoto, porém, em alguma instância Esteban sabia que esta 

não era a história real, pois apresentava lacunas que o impediam de dar um 

sentido plausível a sua história. 

 Em sua busca por tentar entender sua história, o garoto escreve o livro, 

numa tentativa de preencher as lacunas de sua vida. Esteban diz a sua mãe 
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que está escrevendo um livro, um futuro prêmio pulitzer, porém, o que parece é 

que o interesse maior do jovem não se limita a ser um escritor de renome 

internacional, mas ele deseja, narrar sua própria história.   

Em um dos trechos do filme, Esteban narra suas percepções escritas em 

seu caderno de anotações, quando encontrou as fotos pela metade na gaveta 

da mãe: “Hoje de manhã mexi em uma de suas gavetas e encontrei algumas 

fotos. Em todas faltava a metade. Meu pai, suponho. Eu quero conhecê-lo. 

Tenho que fazer a mamãe compreender que não importa quem seja, nem 

como seja, nem como se comportou com ela. Ela não pode me negar este 

direito.” 

 Segundo Benjamin (1936), a narrativa é uma forma artesanal de 

comunicação. Não pretende transmitir o que há de puro nas coisas, como a 

informação ou o relato, mas mergulha nas coisas da vida do narrador para 

depois ressurgir. Por isso traz as marcas daquele que narra gravadas em si, 

como um vaso de barro traz as marcas da mão do oleiro que o modelou.                

Quando lemos o que Esteban diz sobre as fotos de sua mãe que 

estavam pela metade, podemos entrar em contato com a própria falta que há 

em sua história, num mergulho na vida daquele que nos conta. Porém, a 

escrita era para o garoto um paradoxo: por um lado, um dom e por outro, um 

instrumento para autoflagelação, isso porque, ao escrever e permitir um 

mergulho em sua própria vida, há um constante movimento de percepção da 

falta que nela existe.  A grande busca do garoto está em recontar sua história. 

 O sociólogo francês Pierre Bourdieu (1986) nos diz que o relato 

autobiográfico se baseia na preocupação de dar sentido e extrair uma lógica ao 

mesmo tempo retrospectiva e perspectiva, e é essa a busca de Esteban: uma 

busca por um sentido pessoal à sua história. 

Ao tentar escrever sua história, o garoto começa a articular o que de fato 

foi vivido e tudo aquilo que sente, mas não encontra as referências necessárias 

para verificar se suas sensações são reais ou fantasiosas.  

Segundo Manonni (1980), 

“É pela linguagem que ele [o adolescente] vai sair da 
prisão imaginária e articular sua demanda com um 
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domínio que lhe era impossível enquanto 
permanecesse sob o efeito de uma pura relação 
imaginária”.  (Mannoni, 1980 p.58)   

Ou seja, Esteban tentou falar através de sua escrita sobre aquilo que lhe 

era impossível dizer e, desta forma, tentava elaborar aquilo que estava na 

prisão do seu imaginário, em sua fantasia sobre seu pai.   

Não podemos falar com segurança sobre algo que não foi retratado 

pelas câmeras do diretor. O que podemos fazer são inferências sobre os 

possíveis acontecimentos da vida das personagens, ocultadas da trama.  

No dia de seu aniversário de 17 anos, Esteban escolhe ir a um evento 

com sua mãe. Em nenhum momento são mostradas outras pessoas na vida do 

garoto. Não podemos saber o quanto isso é verdade, mas poderia ser este um 

indicio de um retraimento social não tido como algo negativo ou mesmo, 

passível de uma investigação. Porém, como aponta Dolto (1986), alguns 

sintomas socialmente aceitos podem encobrir uma neurose. São como gritos 

de socorro abafados.      

Ainda no dia de seu aniversário, o garoto pede a sua mãe como 

presente que  ela lhe conte a história verdadeira sobre seu pai. Manuela aceita 

e promete contar a história quando chegassem à casa, porém é impedida de 

contar ao filho pois um acidente tira a vida do garoto. Podemos pensar que a 

história que não havia sido contada permanece não-dita pela fatalidade do 

acidente, isso porque, o menino, ao mesmo tempo em que pede um 

esclarecimento, teme o resultado da revelação da verdade. 

 Como já foi dito, o garoto em alguma instância de seu psiquismo sabia 

sobre o drama de seus pais, pois dizia também sobre um drama seu, porém a 

revelação deste segredo o levaria a entrar em contato com toda história que 

fora poupado e se exporia a todo conteúdo do qual havia sido protegido pelo 

silêncio de sua mãe. Como afirma Rosa (1995) “Cala-se o que faz sofrer, para 

esquecer a existência dos males”. (Rosa, 1995 p.55) Na espera de um 

autógrafo, Esteban prolonga sua ida para casa, como se temesse a verdade 

que estava por vir e na sequência é atropelado.     Não podemos dizer que o 

ato de Esteban ter sido atropelado foi algo intencional, mas permitiu a 
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manutenção de seu não conhecimento sobre a verdade, e assim, foi mantido 

“calado” o que lhe fazia sofrer. Rosa (1995) nos fala:  

“Há indivíduos que centram suas vidas sobre os 
segredos. Supervalorizam seu mundo interno, temem 
perder suas fantasias e consideram não as merecer, 
como se fosse roubo, o que gera culpa. Dão ao 
mesmo tempo o sentimento de ser únicos e de estar 
de mais, podendo ser excluídos.” (Rosa, 1995 p.55)   

Ao ter revelado para si o segredo que fora, por toda sua vida, guardado 

Esteban teria que abrir mão de suas fantasias e entrar em contato com um 

estilhaçamento de seu mundo interno, com a perda de suas fantasias.  

Segundo Imber-Black (1994) a falta de conhecimento sobre nós mesmos 

cria um espaço para especulações fantasiosas e confusão, dificultando o 

estabelecimento de identidade real.  Com essa lacuna corrosiva sobre si, 

podemos supor que Esteban sentia o que Imber-Black (1994) chamou de “ 

perplexidade genealógica”(Imber-Black, 1994 p.100), uma dificuldade no 

estabelecimento da identidade pela presença de um segredo sobre as origens.  

Após a morte de seu filho, Manuela também parte em busca de uma re-

significação de sua vida. A mãe de Esteban retorna à cidade que há dezessete 

anos havia deixado para trás na tentativa de “enterrar” parte de seu passado 

que julgava doloroso para si e para seu filho. O passado dos pais de Esteban, 

mesmo enterrado ainda era insistente na vida de todos os integrantes daquela 

família, semelhante a uma fenda em uma represa que fica minando água.  

Manuela vai ao encontro de Lola, pai de Esteban que havia se 

transformado em um travesti.  

Podemos pensar que Manuela parte em busca de uma ligação dos fios 

que haviam ficados soltos em sua história e que impediam a formação de redes 

de elaboração do conteúdo secreto, tanto para seu filho, como para ela própria 

e desta forma busca reelaborar a sua história. Depara-se com a possibilidade 

de recontar sua história quando encontra Rosa, uma mulher que vive um 

drama parecido com o seu.  Era como se ela pudesse assistir sua própria 

experiência sendo vivida por outra pessoa. Rosa engravida do mesmo homem 

que engravidara Manuela, ou seja, Lola. 
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Com essa possibilidade de reviver sua história, agora mais como 

espectadora do que como atriz principal, a partir do drama de Rosa, Manuela é 

capaz de re-significar sua experiência de mãe e de mulher, o que antes era 

impedido pela lacuna existente. 

Essa lacuna impedia reter algumas informações. Podemos compará-la a 

um buraco numa rede de pescador, que impede a retenção de peixes. Quando 

Manuela pôde entrar em contato com a lacuna que também era presente em 

sua vida e não apenas na vida do filho, pôde também re-ligar os fios soltos 

“costurando” o buraco que impedia a retenção das informações necessárias e a 

sua elaboração.  

Notamos este movimento quando a mãe de Esteban diz a Rosa: “Você 

está pedindo que eu seja sua mãe e não tem direito a isso. Você tem uma mãe, 

mesmo não gostando dela. Não se escolhem os pais, eles são quem são”. 

Manuela percebeu que os pais “são quem são”, mesmo não gostando 

deles. Ela mesma pôde aceitar que as informações sobre as origens não 

podem ser negadas, por mais doloridas que sejam tais situações. 

 Após este processo de elaboração, Manuela, ao se deparar com uma 

nova possibilidade de manter um segredo sobre o pequeno Esteban, filho de 

Rosa e Lola que ela havia adotado, não tem dúvidas sobre a importância de 

contar a verdade sobre as origens, por mais doloridas que fossem. Manuela 

pode perceber aquilo que Dolto(1983) afirma: 

A situação própria de cada ser humano na sua relação 
triangular real e particular, por mais dolorosa que seja 
ou tenha sido, conforme ou não a norma social, é 
única, se ela não é camuflada e trucada nas palavras, 
capaz de formar uma pessoa sadia na sua realidade 
psíquica, dinâmica, orientada para um futuro aberto. 
(Dolto, 1983 p.18) 

 Uma questão intrigante que é suscitada ao longo do filme é o fato de 

tanto pai quanto filhos terem o mesmo nome: Esteban. 

 Bourdieu (1986) afirma que “O nome próprio é o atestado visível da 

identidade do seu portador através dos tempos e dos espaços sociais(...)” 

(Bourdieu, 1986 p. 187). Com isso, podemos pensar que na identidade de cada 

filho há presentificado no nome escolhido pelos pais parte da história e das 
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expectativas destes diante do pequeno individuo que acabou de nascer. 

Podemos supor que Manuela ao escolher o nome de seu filho igual ao do pai, 

cuja história havia sido propositalmente escondida, buscava amenizar a sua 

culpa frente ao silêncio sobre a origem do filho, como se trouxesse à tona a 

história escondida ao pronunciar seu nome, numa expectativa, talvez 

inconsciente, de que o filho conhecesse a verdade. O nome Esteban era como 

uma chave que permitia o acesso a sua história e a vida de seu pai.      

Como Dolto (1983) afirma, para que a criança possa desenvolver-se de 

forma criativa e saudável, resolvendo de maneira sadia os conflitos inerentes 

ao seu desenvolvimento, ela não pode ser esperada como sendo aquela que 

resolverá alguma das questões de seus genitores. Esteban (filho) cumpria em 

parte este papel de tentar resolver a questão que fora velada por Manuela.   

O pequeno Esteban, filho de Rosa, também nasce carregando em sua 

identidade as histórias de seu pai e de seu meio-irmão, porém, Manuela (que o 

adota), após o processo de re-significação de sua história, aparentemente 

poderá dar a essa criança um lugar único, que não seja na sombra dos outros 

Estebans.   
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6- Considerações Finais  

Com esse trabalho pudemos verificar como a presença de um segredo 

familiar pode ser corrosiva e impedir o estabelecimento de uma comunicação 

saudável no núcleo familiar, pelo bloqueio do fluxo de informações entre as 

pessoas e, desta forma, cria um espaço para especulações fantasiosas. 

 A história de Esteban e Manuela permitiu uma reflexão de como as 

lacunas na comunicação, que podem aparecer ao longo da vida, deixam fios 

soltos que impedem a formação de redes de elaboração. Vimos que o não-dito 

não é o não sabido, mas sim, o que não pode ser elaborado pela falta de 

verbalização. 

  Quando há um segredo na relação, este pode significar um abismo 

entre os envolvidos e, de alguma forma, é percebido por aquele que nada 

sabe, pois, diz de algo que é de sua vida. 

 Os “silêncios ensurdecedores” que buscamos ouvir quando tentamos 

entender o modo como o não-dito, alguma forma, nos fala quando se cala é 

um grito de socorro abafado que muitas vezes se manifesta através de 

sintomas. Porém, esses sintomas quando socialmente aceitos podem 

esconder um sofrimento latente. 

     O propósito deste trabalho estava em desenvolver um raciocínio clínico 

visando o entendimento da influência dos segredos familiares na formação dos 

sintomas em crianças e adolescentes. É importante pensarmos que a clínica 

também exige dos terapeutas um constante raciocínio, unindo teoria e prática, 

num permanente movimento de construção teórica. A análise de casos fictícios 

admite que lancemos hipóteses mais ousadas acerca das questões que vão 

aparecendo e, isso permite o desenvolvimento da personalidade do analista 

em formação, pelo jogo entre o teórico e a prática.  

   

 
 
 

"...e  o resto é silêncio". 
Hamlet - Shakespeare, 1603 



44 
 

Referências 

BENJAMIN, W. O narrador – reflexões sobre a obra de Nicolai Lesskov.  In: 

Sobre Arte, técnica, linguagem e política. (1936) Trad. Maria Luz Moita Maria 

Amélia Cruz e Manuel Alberto. Lisboa: Relógio D´Água Editores, 1992. p.27-

57.  

BOURDIEU, Pierre. A Ilusão Biográfica (1986). In: MORAES FERREIRA 

Marieta, AMADO Janaína,(orgs.). Usos & abusos da história oral. 2ª Ed. Rio de 

Janeiro: FGV Editora, 1996 p.183-191. 

DOLTO, Françoise.  (1986) Prefácio. In MANNONI, Maud- A primeira 

entrevista em psicanálise. Ed. Campos Ltda, p.9-27. 

CASELLA, Maria Augusta Minosso. Mitos e Segredos: um estudo dobre a 

estrutura e a dinâmica familiar no psicodiagnóstico infantil. São Paulo, 1990. 

80 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica) PUCSP.   

CORREA, Olga B. Ruiz (Org). Eclosão dos vínculos genealógicos e 

transmissão psíquica. In: Os avatares da transmissão psíquica geracional. São 

Paulo: Escuta, 2000. 

ELIACHEFF, Caroline. Papai matou mamãe. In: Corpos que gritam: a 

psicanálise com bebês. São Paulo: Ática, 1993. p.49-80 

FREUD, Sigmund (1913) Totem e Tabu. In: Edição standard brasileira das 

obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Vol.XIII. Rio de Janeiro: 

Imago, 1996. 

GARCIA ARZENO, Maria Esther. A entrevista familiar diagnóstica. Importância 

da sua inclusão no Psicodiagnóstico de Crianças. In: Psicodiagnóstico 



45 
 

clínico: novas contribuições. Trad. Beatriz Affonso Neves. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1995. p.166-178  

HENRIQUES, Maria Isabel Gonçalves e GOMES, Isabel Cristina. Mito familiar 

e transmissão psíquica: uma reflexão temática de forma lúdica. Psyche (Sao 

Paulo). [online]. dez. 2005, vol.9, no.16, p.183-196. Disponível em: 

http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-

11382005000200012&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 11/12/07 

IMBER-BLACK, Evan.  Segredos na família e terapia familiar - Porto Alegre: 

Artes Médicas,1994. 

MANNONI, Maud (1971)- A Criança, sua “doença” e os outros: sintoma e a 

palavra. Trad. A. C Villaça. Rio de Janeiro: Zahar, 1980. 

ORTIGUES, Marie-Cecile e ORTIGUES, Edmond. A Solidariedade na 

Evolução. In: Como se decide uma Psicoterapia de Criança. São Paulo: Ed. 

Martins Fontes, 1988. p.51 -66. 

 ROSA, Miriam Debieux.  Histórias que não se contam: O não-dito e a 

psicanálise de crianças e adolescentes. Taubaté/SP: Cabral Editora 

Universitária. 2000.  

ROSA, Miriam Debieux. O não-dito e a psicanálise com crianças. São Paulo, 

1995. 182 f. Tese (Doutorado em psicologia clínica) - PUCSP.       

ROSA, Miriam Debieux. O não-dito familiar e a transmissão da história - 

Psychê - Ano V – n°8 - São Paulo – 2001- pg.123-137 .        

ROSENBERG, Ana Maria Sigal (org.). O lugar dos pais na psicanálise de 

crianças. São Paulo: Ed.Escuta,1994.     



46 
 

WINNICOTT, Donald.(1986) A Família. In:Tudo começa em casa - 3ª ed. São 

Paulo: Martins Fontes,1989. p. 115-164.        

_________.  (1965) Família e maturidade emocional. In: A família e o 

desenvolvimento individual. Trad. Marcelo Brandão Cipolla. 2ª Ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2001, p. 129-138. 

_________. (1967) O papel do espelho da mãe e da família no 

desenvolvimento infantil. In: O Brincar e a Realidade. Trad. José Octavio de 

Aguiar Abreu e Vanede Nobre. Rio de Janeiro: Imago, 1975, p. 153-162.  

ZUSMAM, Waldemar- Apresentação. In: Os filmes que eu vi com Freud – Rio 

de Janeiro: imago Ed., 1994. p. 9-16.  

Filmografia: 

Tudo sobre minha mãe. Dir. Pedro Almodóvar. Videolar. Manaus, 1999. 

 


