NOVAS FAMILIAS - INTERVEN~AO SOCIAL
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Neste artigo a autora aborda a problemdtica das novasfamflias,
designadamente das neofamflias oufamflias reconstrufdas, aluz da
perspectiva sistemica, deduzindo das diferentes vertentes des sa andlise, e designadamente das transformac;oes estruturais e funcionais
assinaladas, perspectivas e orientac;oes para o trabalho social com
este tipo de famflias.

Introdu~o

A organiza9ao familiar esta sempre associada ao sistema socio- econ6mico de que
faz parte. Aquele em que hoje vivemos solicita de homens e mulheres uma enorme
disponibilidade de tempo dedicado ao trabalho. 0 ritmo de outros tempos existe cada
vez menos. Sobretudo em meio urbana, o ideal para a economia setiam seres humanos
livres, sem la9os 1, prontos a trabalhar em qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer
ponto do globo - laboralmente eficazes e eficientes!
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S6 que a ciencia e a tecnica ainda nao descobriram modos de individuos tao
"livres" resolverem sozinhos as quest6es emocionais e afectivas- (as reprodutivas
estao em "boa" via ... ).
Entao, nao tern havido maneira de nos vermos livres da familia!
Mas que familia?
0 div6rcio tern conquistado de tal modo teneno que nao tardarao a ser mal vistos
os casais que teimam em viver uma vida juntos. Ouja sao?
Em Portugal os div6rcios cresceram 16,9% em 1998. Uma curiosidade: -nos A9ores, cresceram 47,1% no mesmo ano.
Mas nem por is so os casamentos deixaram de crescer tambem!
As pessoas descasam, mas para voltar a casar- assim dizem as estatisticas.
Pelo meio, e claro, hli separa96es que nao resultam em novas uni6es.
0 certo e que assistimos amultiplica9ao de novas formas de organiza9ao familiar.
Familias mono, bi, tri, (... ?) - parentais, familias homossexuais, cruzamentos entre
elas ...
A complexidade e tal que faltam nomes para dar a"coisa"!
Mas descasar e casar ainda e para quem pode. Sao necessarias condi96es nao s6
de mentalidade, mas tambem de relativa independencia material. Por isso, estes movimentos se registam em maior numero nas classes media-superior. Nos grupos mais
desfavorecidos, o fen6meno traduz-se mais comunmente pelo abandono da familia
por urn dos pais.
Por exemplo: quem quer hoje ser chamado de padrasto ou madrasta?
Poucos aceitam esse sabor dos velhos tempos bern testemunhados pelos contos
infantis. Tempos em que alguns eram chamados a substituir um dos pais biol6gicos
falecidos, nunca conseguindo tal proeza. A segunda fanu1ia era sempre olhada como
urn mal menor.
Hoje nao se pensa em substituir, mas em acrescentar pais. Sao os pais sociais.
En tao, como nomear todos estes pais acrescentados? Este parece ser urn problema em todas as linguas ...
Entre n6s, por vezes, optava-se por chamar ao pai social padrinho, amae social
madrinha. Mas o que parece salvar urn tanto a situa9ao eo nome proprio que cada urn
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de nos man tern fixo. Mesmo assim, os filhos ja nao sabem se hao-de chamar mae e pai
aqueles com quem vi verne Maria e Joao a quem aparece ao flm de semana, ou vice-versa.
Fiquemos por aqui.

0 certo e que a nome indiz{vel corresvonde urn estatuto indecidfvel.
Na intervenc;ao, torna-se necessario ir clarificando com qual ou com quais da(s)
familia( s) devemos estar, para se sentirem implicados nos varios momentos do processo.
Ha dias, uma mae dizia:
"A verdade e que somos duas famflias e so estamos aqui nem metade de cada
uma!".

Eque, para esta mae tinha chegado a hora de trazer o padrasto e a filha do padrasto. Mas para o pai, ainda nao era bern a hora de trazer a madrasta eo filho dos dois.
Naturalmente, a organizac;ao desta complexidade familiar, tambem acrescenta complicac;5es.
A titulo de exemplo:
Maria telefona ao seu ex-marido Pedro e pede-lhe para tomar conta dos filhos
durante a proxima quinzena.
Pedro fala com a sua segunda mulher Teresa e en tram em acordo.
Teresa tern dois filhos do 1o casamento; entao, telefona ao seu ex-marido, Reinaldo,
para lhe pedir se este pode mudar a data do fim de semana que tern para estar com os
filhos, para que estes nao saiam de sua casa no meio da estadia dos filhos de Pedro.
Reinaldo aceita este pedido, mas pensa para si proprio:
"Querem que eu mude os meus projectos porque a mae da ex-mulher do segundo
marido da minha ex-mulher esta doente ... ".
Complicado, sim. Mas e importante sublinhar que os verdadeiros problemas nunca sao os de organizac;ao. Estes sao sustentados por outros.
Abordaremos alguns.
Neste artigo, nao abordamos sistemas familiares formados por maes solteiras ou
por homosexuais. Estas farru1ias implicam, por patte do interventor, uma reflexao especffica. Essencialmente do ponto de vista dos preconceitos- ou pre-construc;5es-
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mas tambem das concep~oes actuais e respectivos quadros socio-cultural e legal.
Tambem nao comtempla abordagens importantes para o Servi~o Social, ligadas a
recursos materiaris, disponfveis ou a disponobilizar, numa sociedade chamada a canter a exclusao que produz.
Este artigo centra-se numa aten~ao particular ao nfvel relacional, tambem, com
frequencia, o mais "maltratado".
As familias constitufdas ap6s separa~oes ou div6rcios sao designadas de modos
diversos. Aconcep~ao sistemica con vern mais a designa~ao de familia neoformada
ou nova familia, em vez de famflia reconstrufda. Pretende-se sublinhar o facto de
trabalharmos com urn novo sistema, multiplicado nas suas rela~oes , e nao com bocados de sistemas antigos.
Sempre houve formas de organiza~ao familiar diferentes da tradicional.
Ate meados do Sec. XX muitas mulheres moniam no parto e muitos homens jovens moniam expostos a doen~as , acidentes e guerras. Tanto homens como mulheres
nao viviam urn unico Casamento.
Mas ha algumas diferen~as de fundo nas novas formas de famflias actuais. Os
dois parceiros separados ou divorciados coexistem e, sendo pais, sera sempre preferfvel dialogarem, ate porque hoje se investe muito na educa~ao dos filhos. Outra
diferen~a tern aver com a habita~ao.
Os filhos repartem-se entre varios tectos, ainda que residam de modo mais permanente sob urn deles, os sistemas casal e parental estao separados.
Uma questao se coloca: qual a liga~ao dominante? A biol6gica ou a social?
Irmaos, meio-irmaos, irmaos sociais; paise maes biol6gicos, paise maes sociais.
Quais os "verdadeiros"?
0 n6 do problema esta na disposi~ao dos la~os ligados aos aspectos biol6gicos, sociais e jurfdicos.
Social e psicologicamente, ha dificuldades inerentes avida destas famflias e
sua organiza~ao.
Dificuldades ligadas a:
-lealdades concorrentes
-

rela~oes

mal definidas
lnterven~ao

Social n• 25/26, 2002

Novas Fam[/ias-

- papeis a reinventar
-problemas de pertenc;a e identificac;ao.
Mas por outro lado, ja ha testemunhos positivos. 0 seu born funcionamento e
possfvel e pode ser benefico para os filhos.
Benefico porque a rede de relac;oes sendo mais lata, multiplicam-se as possibilidades de interajuda e solidariedade.
Ou seja: aumentam os membros, os recursos e oportunidades.
Ha pafses em que estas famflias ja constituem verdadeiras tribos, substituindo as
farm1ias tradicionais (USA).
Quanto aLei, em muitos pafses ainda ignora estas farm1ias, em bora os tribunais ja
optem, em situac;oes especfficas, por confiar tambem as crianc;as ao padrasto e nao
ao pa1.
A Inglaterra e pafses n6rdicos tern a vantagem de uma legislac;ao clarificadora das
relac;oes entre crianc;as e padrastos e madrastas. Clarificadora, por conseguinte, dos
respectivos estatutos. Por exemplo, obrigac;ao de alimentos por parte do padrasto e
autoridade parental conjunta.
Finalmente, uma questao metodol6gica: na intervenc;ao junto destas farnflias, prevalece a noc;ao de familia ou a noc;ao de rede, na qual a crianc;a religa as diferentes
partes?
Numa perspectiva sistemica, tentaremos compreender a que corresponde, na intervenc;ao, esta diversidade de lac;os.

Analise sistemica
0 estudo sistemico da farm1ia, iniciado nos anos 50, produziu urn corpo de conhecimentos de importancia indiscutivel para a sua compreensao e, consequentemente,
para a sua abordagem clfnica e comunitaria. Foram descritos a sua estrutura, padr5es
de funcionamento, mecanismos de equilibrac;ao, tipos de disfunc;oes, formas de desenvolvimento.
Esta descric;ao dos processos relacionais familiares , a partir da qual se foram
construido os diferentes modelos da intervenc;ao sistemica, foram, no en tanto, baseados, na observac;ao de famflias nucleares- pai, mae, filhos - e sua relac;ao com as
estruturas transgeracionais. Esta tomada de consciencia obriga-nos, face arealidade
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do crescimento das novas formas de familia, a compreender diferenc;as, analizando,
mais especfficamente, as suas caracteristicas particulares.
Enquanto sistema, este tipo de familia distingue-se pelo seu canicter profundamente mutante. Tal estado de mudanc;a, na sua hist6ria recente e ainda na vida presente, reflecte-se nao s6 na sua estrutura interna, projectos e finalidades , mas tambern em alterac;oes essenciais do seu funcionamento e relac;oes como ambiente, que,
consequentemente, tambem mudou.

Revolm;ao estrutural
No que respeita asua estrutura, a adaptac;ao necessaria aequilibrac;ao do sistema
conesponde a uma maior transformac;ao e mais condensada no tempo do que no caso
das famflias tradicionais, porque o ciclos da vida familiar se alteram e se desdobram.

Afase da separac;ao do casal sucedem-se fases diversas dos dois elementos que
o constituiram, em paralelo com a relac;ao com os filhos comuns. Pod em existir diferentes tempos de luto do casamento que acabou, variaveis periodos de mais ou
menos namoros pontuais de cada urn, e a formac;ao de urn ou dois segundos casais.
A constituic;ao deste segundo casal corresponde, tambem, automaticamente, a
entrada de novos elementos na estrutura (sogros, enteados, cunhados, etc), e da
origem, potencialmente, a novos nascimentos. A sequencia dos ciclos de vida da
fallll1ia deixa, assim, de ser linear e os seus projectos e finalidades perdem a unicidade
do fio de continuidade no tempo: por exemplo, a formac;ao do casal nao e anterior a
nascimentos, porque as crianc;as ja existem e pod em coexistir filhos em fases muito
diferenciadas do ciclo de vida, todos eles a exigirem adaptac;oes particulares do sistema.
Perdemos, assim, aquelas noc;oes classicas "a fallll1ia na etapa do primeiro filho"
- pode ser o primeiro para urn dos conjuges e nao para o outro, ou nao ser o primeiro
para nenhum, mas ser o primeiro daquele casal- «a fallll1ia com filhos adolescentes»,
podem coexistir adolescentes e bebes, cada urn com as suas necessidades particulares de ajustamentos parentais. E por ai fora.
Daqui resulta que, para entendermos os mecanismos de adaptac;ao do sistema,
nos seja exigido urn respeito e uma atenc;ao especiais pelo seu grau de complexidade,
sem negligenciar cada urn dos subsistemas que o constitui.
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Revolw;ao Funcional
No que concerne a adapta<;ao funcional no sistema, mais uma vez se releva o seu
elevado grau de mudan<;a, em resposta as altera<;6es que marcam uma descontinuidade
nas rela<;6es como ambiente. Uma manuten<;ao do equilfbrio do sistema nesta sucessao de mudan<;as descontfnuas, exige uma reorganiza<;ao complexa dos seus padr6es
de funcionamento.
Come<;ando no momento da separa<;ao e continuando pela forma<;ao do segundo
casal, assiste-se a constru<;ao de novas rela<;6es como mundo exterior- mudan<;as de
casa, de vizinhan<;a, de ambiente ffsico, de escola dos filhos, etc. -que obrigam a
transforma<;ao de rotinas, rituais, comportamentos sociais. Os pais que formavam o
antigo casal passaram a viver em espa<;os diferentes e, com a entrada de novos
elementos no sistema, tambem novos papeis, regras e padroes de comunica<;ao se
tornam necessarios para que a informa<;ao circule e a familia se integre com nfveis
rnfnimos de funcionalidade. Por exemplo, a vida em cas a do pai pode exigir ao filho o
ajustamento a padr6es de funcionamento diferentes daqueles a que tera de se adaptar em casa da mae. Alguns lidam bern com is to, outros nao. Por vezes, urn dos filhos
chama a si a pesada tarefa de manter as duas famflias em dialogo.
Tambem a este nfvel estas famflias nos exigem que nos libertemos de velhas
formulas que unificavam «a cultura particular» desta familia, «O padrao
comunicacional» daquela outra fanu1ia, para flexibilizarmos o nosso espfrito a coexistencia funcional de diferentes culturas, estilos de vida, regras, modelos de comunica<;ao, dentro de urn mesmo sistema complexo de rela<;6es.
Esta concomitancia de transforma<;6es profundas a nfvel estrutural e funcional
do sistema implica que, para que este sobreviva no sentido de algum equilfbrio, seja
capaz de evoluir. De facto, se por urn lado, as fronteiras sao me nos claras e a ideia de
estabilidade e amea<;ada pela mobilidade dos filhos entre as familias dos progenitores - o que refor<;a o polo de mudan<;a e as dificuldades inerentes a integra<;ao de
diferentes modelos de funcionamento -, tambem se sublinha o enriquecimento obtido
pela conjuga<;ao de outras perspectivas, ideias e modelos de vida a que os filhos tern
acesso e de que participam.
Se a evolu<;ao de uma familiae uma meta de elevada exigencia, torna-se obrigat6ria uma maior aten<;ao as necessidades psicol6gicas, relacionais e sociais destes
sistemas.
Olhando mais atentamente para as dificuldades-desafios que as transforma<;6es
referidas operam, podemos construir urn corpo de referenda do senti do a dar ao
nosso trabalho com estas familias. Este «corpo te6rico-pragmatico de referencia»,
que pressupoe urn senti do etico da abordagem no terreno, come<;a por identificar,
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mais perto do objecto, algumas caracterfsticas e dificuldades que distinguem estas
das fmru1ias ditas tradicionais, sugerindo algumas linhas orientadoras da interven9ao.

Tornemos, en tao, as mudan9as conjuntas da estrutura e funcionamento familiar,
sempre em rela9ao com uma cultura, desta feita para avaliar as dificuldades que levantam ao nfvel do sentir, do pensar, do dever, do gerir, do agir.
A concomitancia, atras referida, de diferentes eta pas do ciclo de vida- a constitui9ao do casal e a defini9ao do papel parental- exige uma forte capacidade de negocia9ao, visto estas duas etapas se sobreporem no tempo. A existencia de crian9as,
nao fazendo geralmente parte do projecto inicial do casal logo no mom en to em que se
junta, obriga a mobiliza9ao de recursos pessoais que permitam a gestao de uma eventual e natural discrepancia entre a realidade eo desejo. Nao sera facil ser num mesmo
momenta um novo casal e assumir fun96es parentais de crian9as de varias idades e
educadas, ate ali, na vivencia de outros contextos e regras familiares.
Haque gerir o tempo e a intensidade dos afectos para que a rela9ao conjugal se
possa realimentar sem que os filhos se tornem excessivamente aut6nomos para a
idade. Nao lhes pedindo, por exemplo, que desempenhem papeis que noutras circunstancias competiriam aos adultos agora ausentes, que cuidem de si pr6prios sozinhos ou dos elementos mais novos da fratria.
0 novo casal parte para a rela9ao transportando mem6rias das rela96es anteriores , habitos e padr6es de funcionamento diferentes dos actuais. Haque lidar com
essas mem6rias dos anteriores casamentos. Nao contem as mesmas recorda96es para
ambos os conjuges, mas sao sempre implfcita ou explicitamente tidas em conta, a
acrescentar a influencia da vivencia em diferentes familias de origem.
A experiencia do fracas so anterior, tanto mais intensa quanta se tem o sentimento
de ser "responsavel" por ele, frequentemente provoca idealiza9ao da nova familia
com expectativas excessivas, miss6es impossfveis, o mito de que "nada sera como
dantes" e a ideia de que uma rela9ao com sucesso vai reparar o insucesso anterior,
como se a familia ideal pudesse ter uma existencia real.
Talvez a decep9ao em rela9ao a esta idealiza9ao seja uma das razoes que contribuem para que apesar do amadurecimento e da maior experiencia, as segundas uni6es
nao tenham, estatisticamente, mais sucesso do que os anteriores, ao contrario do que
se poderia imaginar.
Numa falTI11ia em que os conjuges transportam mem6rias e significados adquiridos
em casamentos anteriores, a juntar aos ja transportados das famflias de origem, ha
que valorizar especialmente a metacomunica9ao. Ou seja, trata-se de clarificar, para
os conjuges e os filhos de ambos, o senti do do que esta a ser comunicado neste novo
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contexto. Por exemplo, quando urn elemento do casal diz «estou cansado» pode nao
significar falta de desejo sexual, como acontecia no contexto do casamento anterior.
Nestas famflias existem mitos especfficos orientadores de comportamentos e de
formas de rela~ao. Alguns dos mais comuns sao:
- o mito de rna madrasta (a madrasta maltrata os enteados),
- o mito do amor instantiineo (quando se ama alguem deve-se amar automaticamente os seus filhos) ;

- o mito de reconstru~ao da antiga famflia (como se se pudessem corrigir os
erros do passado na vivencia da famflia actual).
Estas ideias, muitas vezes presentes, podem dificultar o dia-a-dia eo sucesso das
novas rela~5es familiares.
As quest5es ligadas a gestao de lealdades merecem tambem neste caso uma particular aten~ao. A existencia de varios sub-sistemas em co-presen~a pode determinar
atitudes e comportamentos de sobreprotec~ao, sobre-investimento e tambem de
rejei~ao e manipula~ao.
Acontece frequentemente a crian~a ser utilizada como vefculo de comunica~ao
entre os pais biol6gicos. Sem disso se darem conta, podem usa-la como objecto
mediador e/ou reparador, numa rela~ao conflitual, como se fosse uma especie de
pombo coneio ou moeda de troca de interesses que lhe sao alheios. Pode ser colocada numa situa~ao em que tenha que tomar o partido de urn dos pais, e opor-se ao
outro, com sofrimento e riscos para a sua saude mental.
Os filhos tern que lidar com mais subsistemas, famflias mais alargadas, participar
em lituais familiares distintos e integrru.· todas estas expetiencias, modelos e vivencias
na constru~ao da sua identidade. Edesejavel que o fa~am de uma forma que contribua para enriquecimento das suas pr6prias perspectivas de vida.
0 sentimento de culpabilidade ligado a separa~ao dos pais, tal como a aceita~ao
das novas li ga~5es, estao muito dependentes da idade da crian~a, mas tambem da
forma como os adultos vivenciam e se adaptam as suas mudan~as de vida.
Nas novas famnias existem cadeiras vazias e espa~os por preencher. Demasiadas
vezes querem anular-se os elementos ausentes fisicamente, fazendo de conta que o
passado nao esta la, quando ele existiu e condiciona o presente de todos os elementos da familia.
Os pais biol6gicos nao podem ser anulados, mas os novos conjuges dos pais,
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em bora nao os substituam, de vern desempenhar urn papel e uma presen'ra na vida das
crian'ras. Haque valorizar a sua presen'ra de adultos, novos companheiros do pai e/
ou da mae, membros do sistema, intervenientes, participativos, interessados e
credfveis, capazes de ganhar confian'ra em vez de exercer urn papel controlador. A
questao provocat6ria «tu nao es meu pai ou minha mae», seria born obter a serena
resposta «na verdade nao, mas moro ca em casa, fa'ro parte da tua vida».
Os papeis de padrasto e madrasta sao construfdos na vivencia do dia-a-dia, nao
existindo uma clara defini'rao legal ou social do seu estatuto. A sua interven'rao e
aceitavel e necessaria enquanto companheiro/a da mae/pai e inaceitavel enquanto
substituto do pai e/ou mae ausente.

Intervenc;iio
Com estas referencias, quando trabalhamos, no terreno, com estas famflias, passa
a ser preciso trabalhar ao nfvel da qualidade das rela'r6es, contribuindo para a constru'rao de novos significados e refor'rando a identidade que da coesao ao grupo. S6
assim poderemos ten taro papel de facilitadores desta evolu'rao.
Para come'rar, torna-se imprescindfvel uma avalia'rao que os ajude a integrar, por
urn lado e produzir por outro, mudan'ras adaptativas na sua rela'rao como ambiente.
Trata-se en tao de trabalhar as mudan'ras no microssistema- modelos de comunica'rao, regras, papeis, adaptabilidade e coesao, com aten'rao a cada indivfduo e aos
problemas particulares que se colocam a cada urn- na interac'rao como seu ambiente,
que podemos separar nas categorias de mesossistema, exossistema e macrossistema.
No mesossistema podemos considerar factores do ambiente fisico-social mais
proximo:
- o alojamento, o bairro, a vizinhan'ra- as eventuais mudan'ras de casa e, para
os filhos, os desdobramentos entre duas casas, exigem adapta'r6es sociais e
logfsticas
- a escola- que pode ter mudado, o que implica ajustamentos no sentido da
integra'rao aos novos professores, ao grupo de cole gas, aos programas, etc.
- a familia alargada- que aumentou, significando novos relacionamentos,
rituais, rotinas familiares, enfim, o enquadramento num novo sistema.
No exossistema ha a considerar as recursos e as mudan'ras no mundo do trabalho.
Podem levantar-se problemas de ordem finance ira, ap6s a separa'rao, e is so implicar
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mudan9as ao nfvel do trabalho: novos empregos, sobrecarga honiria, problemas na
carreira, disponibilidade reduzida para a fmru1ia.
No macrossistema temos os valores e a cultura da comunidade em que a falTI11ia se
insere: o estigma do div6rcio cada vez se observa menos, sobretudo nos meios mbanos, mas temos deter em conta a sensibilidade de cada familia em rela9ao a estas
quest6es, tal como do contexto social em que vive.
0 modelo que parece mais favonivel a abarcar toda esta complexidade consiste no
trabalho com a rede social. Mesmo na clfnica, os modelos dissicos da terapia familiar
baseavam-se, esmagadoramente, como se referiu atnis, nos padr6es relacionais estudados nas familias tradicionais, onde a conjugalidade e parentalidade estavam
decalcadas.
Nesta no9aO de rede 0 filho (crian9a/adolescente/jovem) e 0 fio que religa OS
diferentes bocadinhos de urn tecido, e o elemento aglutinador, a uniao entre adultos
com diferentes fmmas de vida.
Uma interven9ao na rede deve guiar-se por dois objectivos essenciais,:
1. Transformar rela96es de dependencia, em rela96es de maior autonomia individual.

2 Reduzir a focaliza9ao nos interesses individuais, favorecendo a integra9ao
no colectivo real, atraves do desenvolvimento de sentimentos positivos de
perten9a.
Assiste-se, por vezes, a reac96es de defesa individual face as mudan9as
sentidas, com evitamento das novas rela96es, pelo assumir de atitudes individualistas, dentro da filosofia do «salve-se quem puder». Esta nega9ao do
novo sistema familiar mascara, muitas vezes sentimentos de perten9a confusos ou problemas de lealdade nao resolvidos.
Estes objectivos implicam, na interven9ao, ajudar este sistema complexo que
corresponde a uma rede relacional, a tornar-se mais democnitico, mais flexfvel e
inclusivo, construindo n6s com eles, necessariamente, urn sistema de interac9ao com
estas caracteristicas. Enecessaria nao ignorar nenhum elemento da estrutura, respeitando todos e cada urn, no seu papel, espa9o emocional e opiniao.
E tornamos ao desafio que estas familias nos lan9am, para que a meta seja a
evolu9ao do sistema: ou seja, o termos de evoluir com elas, enquanto profissionais.
Cabe-nos, (nomeadamente) an6s:
- Aumentar e facilitar a circula9ao da informa9ao sobre os seus processos
especfficos;
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- Sermos capazes de nos despirmos das nossas crenc;as relativas anormalidade familiar, val ores relativos a ideais de famflias, etc. Ao contnirio de uma
ideia preconceituosa, os segundos casamentos nao sao necessariamente
frageis e traumatizantes para as crianc;as e, pelo contnirio, podem ser bastante beneficos - podem, por exemplo, fornecer urn melhor modelo de
conjugalidade do que o par de origem, onde imperavam o conflito ou a indiferenc;a. Haque perceber que, nao obstante as dificuldades que se colocam
aos segundos casamentos, nao deixa de sera procura do amor aquilo que os
move. 0 div6rcio dos nossos tempos e uma conquista da acontecia antigamente, em que o contrato social-econ6mico- moral do ideia de que o
casamento sem amor nao faz sentido, ao contrario do que casamento se
sobrepunha asatisfac;ao emocional.
Mais importante do que tudo e perspectivarmos estas famflias no que estas tern
de mais positivo, ou seja, nas vantagens e beneffcios que estas encerram. Explorarmos com elas a enorme riqueza relacional eo potencial evolutivo desta rede de relac;oes. A riqueza que advem da sua necessidade essencial de:
- expandir a criatividade na busca activa de novas formas integradoras de
funcionamento, novos rituais familiares, novos paradigmas de convfvio familieu:;
- aumentar a flexibilidade e os sentimentos de tolerancia em relac;ao a cada urn
e seu respectivo espac;o. Aprender a gerir conflitos, desenvolvendo esforc;os no sentido do «savoir-faire»;
- reinventar papeis- madrasta, padrasto, enteado, etc.
- manter presentes e claros os papeis educativos de cada urn relativamente
aos filhos - por exemplo a prioridade dos pais biol6gicos nas decisoes
educativas.
Desenvolver relac;oes positivas nesta complexidade relacional exige esforc;os de
grande maturidade, flexibilidade e criatividade de evoluc;ao de cada urn nas relac;oes,
de modo a que possa reconstruir a sua hist6ria, com mais hist6rias dentro dela; urn a
hist6ria mais recheada, com mais personagens, mais modelos e estilos de vida, com
cenarios mais variados, com mais crises e evoluc;oes na relac;ao humana.

Conclusao
1. Ao falarmos de famflias que, ao longo da sua hist6ria de vida, vao perdendo
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e/ou acrescentando sempre mais membros, optamos pela escolha de urn angulo de visao positiva.
As raz6es sao simples e essenciais. Desde logo, uma razao etica: a conotac;ao
positiva e uma postura de princfpio. As separac;oes nao acontecem sem
motivos. Haque respeita-los. Haque respeitar o sofrimento. En tao, e importante desenvolver "habilidades" para procurar os aspectos favoraveis , por
vezes escondidos sob os desfavoraveis. Tal postura estimula a tolerancia e
a solidariedade.
A outra razao esta naturale directamente ligada aintervenc;ao. Olhar demais
as dificuldades, nomeadamente nos aspectos confusos de organizac;ao, inibe o relevo a dar a elementos de analise mais evolutivos. Sem eles, diminufmos a criatividade, a construc;ao de sentidos a dar aos acontecimentos, nos
termos e contexto pr6prios do sistema familiar. Inibimos sentidos promotores de futuro para cada membro e para a familia no seu conjunto.

Eclaro, a conotac;ao positiva nao deve ser compreendida como contrapor a
queixa, mecanicamente, uma leitura positiva! A expressao de mal estar deve
ter espac;o suficiente. 0 proprio sofrimento e positivamente conotavel: pode
ser necessaria muita coragem para sofrer!. Trata-se, afinal, de uma questao
de ritmo da entrevista.
1m porta criar ressonancia. As diferentes sequencias vao permitindo a introduc;ao de outros e ate novos modos de ver os mesmos problemas. Progressivamente, descentrando uma visao tensa, sem safda, provocando abertura,
desenhando escolhas possfveis.
A escolha fortalece, sustenta o empowerment.

2 A intervenc;ao apoia-se na descric;ao do objecto. A descric;ao leva aavaliac;ao/diagn6stico que, em bora sempre reformulavel, orienta a acc;ao.
Para descrever o sistema familiar, precisamos de considera-lo na sua complexidade, traduzida em multiplos factores. Por isso, tivemos em conta alguns
nfveis:
A estrutura (composic;ao; flexibilidade ou rigidez).
A func;ao (nfvel de cooperac;ao entre os diversos membros -pais e
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filhos -, respondendo aos diferentes estatutos e papeis).
A transformar;ao (evolw;ao no tempo: dificuldades, bloqueios, resolu~ao de problemas em diversas fases).
As finalidades (objectivos, sentido( s), perspectiva~ao do futuro)
0 contexto (o ambiente especifico que da sentido ao dito e ao nao dito,
as regras implicitas e explicitas e as interac~6es, situado em meio(s)
mais amplo(s)- grupo social /sociedade)
A cada urn destes nfveis, nao necessariamente por esta ordem, fomos associando
alguns aspectos tecnicos validos como exemplos, como pistas de intervenr;ao reguladora dos recursos afectivos e instrumentais da famflia.
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