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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi compreender a construção e reconstrução do 

relacionamento fraterno entre irmãs das camadas médias urbanas que tivessem uma vida 

profissional ativa. Pretendemos compreender as influências recíprocas entre estas 

mulheres ao longo da vida, e quais suas implicações para o desenvolvimento do projeto 

profissional de cada uma delas. Para tanto, realizamos um estudo de caso. Foram 

realizadas entrevistas abertas com quatro irmãs, cujas narrativas nos permitiram compor 

um quadro de suas experiências de vida, atual e passada. Constatamos que os laços entre 

estas mulheres se construíram com base em lealdade e apoio mútuo, o que se evidencia 

ao longo da história do relacionamento e perpassa temas de relevância na vida 

individual, dentre os quais a vida profissional. 

 

Palavras-chave: fratria, mulheres, vida profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 The objective of this study was to comprehend the construction and 

reconstruction of women´s sibling relationship between sisters of medium to high 

income living in urban areas who have an active professional life. We intended to 

understand the reciprocal influences between these women throughout their lives and 

the implications of such influences on their professional lives. To achieve this objective 

we performed a case study. Open interviews were conducted with four sisters whose 

narratives allowed us to better understand their life experiences, current and past. We 

have found that the bonds between them are built based on loyalty and mutual support 

which becomes evident throughout their relationships histories and influences important 

themes in all of their individual lives, among which is their professional life. 

 Keywords: sibling relationships; women; professional life 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A temática do relacionamento fraterno pode ser considerada relevante para 

estudos e pesquisas em psicologia clínica, tendo em vista a marca das primeiras relações 

afetivas para a formação psicológica do ser humano, consideração axiomática nas 

teorias psicológicas. No entanto, os estudos sobre as relações afetivas familiares 

estiveram focados nas relações verticais pais e filhos, tendo-se negligenciado a 

compreensão psicológica do relacionamento entre irmãos. (BANK E KAHN, 1982)  

Cicirelli (1995) considera que um interesse renovado pela temática da fratria 

surgiu a partir dos trabalhos da terapia familiar sistêmica, para a qual pai-mãe, pai-

criança e relacionamentos entre irmãos eram vistos como partes de um sistema 

interdependente.  

A maneira como irmãos adultos se relacionam provê um modelo de 

relacionamento às fratrias da geração mais nova da família. Fourez (2000), por 

exemplo, questiona se o modelo de relacionamento que a fratria adulta deseja transmitir 

às crianças, sobrinhos e sobrinhas, trata das antigas “(...) armadilhas, preparadas há 

milênios pela natureza humana (ciúme, disputas de herança, rupturas relacionais (...)” 

(p.17) ou trata de uma fratria preocupada em transmitir às gerações futuras valores mais 

nobres e preocupados com o progresso humano. 

Ainda no que se refere à relevância de estudos sobre a fratria, observamos que as 

teorias psicológicas existentes parecem negligenciar a importância dos laços afetivos 

entre pessoas de mesmo gênero (same-gender), de acordo com Kuba (2011). Com 

relação às fratrias femininas, esta autora destaca algumas das razões pelas quais os laços 

afetivos entre irmãs foram ignorados ou mal-compreendidos pelas grandes teorias da 

Psicologia. Segundo Kuba (2011), tais razões se vinculam às conexões e desconexões 

familiares dos próprios teóricos, ao contexto social de desvalorização contínua da 

mulher, “com a resultante ausência de compreensão sobre como meninas 

desempenham um papel no desenvolvimento de seus pares.” (p.6) 

Os irmãos são aqueles que propiciam ao indivíduo suas primeiras experiências 

de relacionamentos horizontais. Por meio do relacionamento fraterno, as crianças têm a 

possibilidade de exercitarem sua socialização primária, treinarem o auto-controle de 

pulsões agressivas e realizarem trocas igualitárias (MEYNCKENS-FOUREZ, 2000). A 

fratria se evidencia como um laboratório seguro para experimentação de 
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comportamentos, em que novos papeis são treinados, encorajados ou conhecidos antes 

que possam ser vivenciados com os pais e pares sociais. (BANK E KAHN, 1975; 

MINUCHIN, 1982) Irmãos também são uma importante fonte de relacionamento 

afetivo constante e previsível (BANK E KAHN, 1982). Além disso, a convivência na 

fratria torna possível às crianças o desenvolvimento da capacidade de serem empáticas. 

(GOLDSMID, FÉRES-CARNEIRO, 2011)  

 Autores proeminentes no campo dos estudos sobre a fratria, Bank e Kahn (1982) 

tratam do que poderíamos denominar eixos temáticos de impacto para o relacionamento 

fraterno: o ‘jogo’ entre o sub-sistema fraterno e o sub-sistema parental, a morte ou 

partida de irmãos do sistema familiar e a função do irmão ‘saudável’ X irmão ‘doente’. 

Consideram, ainda, que a lealdade seria a chave da compreensão dos relacionamentos 

fraternos.  Para estes autores, laços de lealdade se evidenciariam em contraste à 

rivalidade fraterna.  

Com relação à rivalidade fraterna, Bank e Kahn (1982) e Meynckens-Fourez 

(2000), descrevem a participação determinante dos pais no manejo do conflito entre 

irmãos em fase de formação de identidade como promotor de convivência positiva ou 

de rivalidade acirrada.  

 À medida que se inicia a idade adulta, com a separação gradual do núcleo 

familiar e provável foco no desenvolvimento profissional e afetivo, os irmãos precisam 

desenvolver estratégias comportamentais de manutenção do relacionamento. Myers 

(2011), em análise sobre as razões pelas quais adultos mantém os relacionamentos com 

seus irmãos, caracteriza comportamentos de manutenção relacional que consistem em: 

positividade, abertura, reafirmação, comunicação em rede (network), tarefas, manejo de 

conflitos e conselhos. Este autor ressalta que as razões pelas quais os irmãos mantém 

contato na idade adulta são diferentes do modo como se dá este contato. 

A literatura descreve que há maior ocorrência de comportamentos de intimidade, 

de suporte entre irmãos e de atividades de lazer e interesse entre irmãos do mesmo sexo. 

(BARROSO, 2011; MYERS, 2011) No que se refere ao gênero, Floyd (1995), 

considerou, em seus resultados de pesquisa sobre gênero e proximidade entre amigos e 

entre irmãos, que não houve diferenças significativas na avaliação geral de proximidade 

relacional, compromisso ou satisfação entre irmãos homens e entre irmãs. No Brasil, 

resultados semelhantes foram descritos por Souza, Maciel Jr e Lima (texto no prelo). 

 Neste estudo, limitaremos nosso campo de pesquisa à fratria feminina na idade 

adulta.  Nesta área, há pesquisas circunscritas ao desenvolvimento emocional da mulher 
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permeado pela fratria, dentre os quais citamos o trabalho de KUBA  (2011) e Fabreti 

(2010). Não encontramos, entretanto, estudos sobre fratria feminina que tratem do 

crescente destaque profissional da mulher e à relação que se estabelece entre irmãs 

frente a esta realidade.  

Em muitas culturas, há maior probabilidade de que as filhas sejam educadas para 

cuidar dos outros, inclusive dos irmãos, sendo que, de modo geral, as meninas não têm 

os mesmos privilégios que os meninos e há menos expectativas familiares de que elas se 

sobressaiam. (MCGOLDRICK, 2012)  

 No que se refere aos homens, Giddens (1992), descreve que a busca da 

identidade masculina girou em torno do trabalho, sendo que, ao responder à pergunta “o 

que os homens desejam?”, este autor argumenta que “Os homens querem status perante 

os outros homens, conferido por recompensas materiais e associado a rituais de 

solidariedade masculina.” (p.71) As relações fraternas masculinas estiveram permeadas 

por este olhar acerca da masculinidade, em que a competitividade, o status social 

proporcionado pelo trabalho e as aquisições materiais foram tratadas como sendo um 

caminho natural aos homens. O mesmo não se pode dizer sobre as mulheres, para quem 

esta realidade é relativamente recente.    

Bruschini e Lombardi (1999) afirmam que, a partir do final dos anos 60 e 70, as 

mulheres foram impulsionadas para as universidades em busca de um projeto de vida 

profissional. Há alguns dados relevantes no que se refere à intensificação da 

participação feminina no mercado de trabalho brasileiro, sendo que um deles trata do 

aumento no nível de escolaridade das mulheres nos últimos anos. (BRUSCHINI, 2007) 

 É necessário ressaltar, no entanto, que ainda há grande disparidade entre as 

mulheres da mesma camada sócio-econômica no que se refere ao seu desenvolvimento 

profissional, o que nos leva a pensar num contexto mais amplo de influências culturais e 

expectativas familiares na construção do projeto de vida de mulheres adultas. Podemos 

nos questionar, por exemplo, sobre as condições familiares presentes nas etapas de 

formação psicológica destas mulheres que as levam, posteriormente, a um percurso de 

vida em que o destaque profissional seja um aspecto importante de suas identidades na 

idade adulta.  

Frente a este contexto, outros questionamentos são possíveis e compõem a 

problematização das relações fraternas femininas: se é visto como natural que os 

homens se destaquem no campo profissional, sendo inclusive esperado e incentivado 

que se sobressaiam e que tais expectativas permeiem a fratria masculina, o que se pode 
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dizer sobre mulheres irmãs que trabalham e têm seu trabalho como parte significativa da 

construção de suas identidades? Há competitividade, solidariedade, incentivo? Quais 

são as marcas afetivas destas relações?  

A construção de uma carreira ou profissão pode se destacar, ainda, como uma 

possibilidade de expressão individual da mulher, de sua criatividade e potencial. Neste 

sentido, como se entrelaçam as temáticas referentes à fratria e ao desenvolvimento 

profissional feminino?  Como se expressam questões referentes à lealdade e à rivalidade 

fraternas? Como se articulam, por exemplo, a admiração e o espelhamento na escolha 

de vida profissional de uma irmã com a necessidade de se destacar individualmente?   

A partir destes questionamentos e em face ao contexto social de participação 

feminina intensa e díspar no cenário profissional, aliado a um dos aspectos relevantes 

para o desenvolvimento emocional da mulher - as relações fraternas, delimitamos como 

objetivo de nossa pesquisa a compreensão da construção e reconstrução do 

relacionamento fraterno entre irmãs das camadas médias urbanas que tenham uma vida 

profissional ativa. Pretendemos compreender as influências recíprocas entre as irmãs ao 

longo da vida, e quais suas implicações para o desenvolvimento do projeto profissional 

de cada uma delas. 

No primeiro capítulo, abordaremos a fratria no contexto do ciclo familiar de 

origem.  No segundo capítulo, trataremos da fratria na vida adulta. No terceiro capítulo, 

abordaremos o trabalho feminino no Brasil nas últimas décadas. Posteriormente, 

apresentaremos o método, resultados e discussões e considerações finais. 
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1. A FRATRIA NA FAMÍLIA 

 

A família 

 

A contextualização da família nos parece significativa, pois, sendo o primeiro 

grupo ao qual o ser humano pertence, tem influência marcante na formação psicológica 

do indivíduo e impacto inegável na construção dos relacionamentos fraternos. Pertencer 

e, ao mesmo, tempo ser único, separado, são dois aspectos do desenvolvimento humano 

e ocorrem, antes de tudo, no ambiente familiar. Neste capítulo, abordaremos a definição 

de família, seus modos de funcionamento, definições de mudança e crise no contexto 

familiar.   

O senso de pertencimento a um grupo é influenciado pelo senso de 

pertencimento à família, ao mesmo tempo em que a família confere a seus integrantes a 

marca da individualidade. De acordo com Minuchin (1982), “a experiência humana de 

identidade tem dois elementos: um sentido de pertencimento e um sentido de ser 

separado.” (p.53), sendo que, para este autor, as funções da família atendem aos 

objetivos de proteção psicossocial de seus integrantes (objetivo interno) e de adaptação 

e transmissão da cultura aos seus integrantes (objetivo externo).   

Andolfi (1984), numa perspectiva semelhante, define família como sendo um 

 
sistema ativo em constante transformação, ou seja, um organismo 

complexo que se altera com o passar do tempo para assegurar a 

continuidade e o crescimento psicossocial de seus membros 

componentes. (p.18)  

 

De acordo com este autor, este processo de continuidade e crescimento permite 

que a família se desenvolva como unidade, ao mesmo tempo em que assegura e 

promove a diferenciação entre seus integrantes. 

Além disso, Andolfi (1984) menciona a necessidade de coesão da família, ao 

mesmo tempo em que seus integrantes têm a necessidade de se diferenciar do projeto 

familiar, trazendo aquilo que o autor denomina como sendo aspectos contraditórios da 

mesma realidade. Este autor compreende o termo diferenciação como sendo a “(...) 

necessidade de auto-expressão de cada indivíduo.” (p.18) 

A família está sempre às voltas com a contradição de permanecer coesa e, ao 

mesmo tempo, abrir as fronteiras para o mundo externo. Paradoxalmente, permitir a 

mudança pode auxiliar sua continuidade e trazer união e estabilidade. Além disso, a 
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capacidade dos integrantes do sistema familiar de suportar situações de crise torna-se 

imprescindível para se alcançar uma nova etapa. 

A família pode ser compreendida, ainda, em termos de sua estrutura, 

funcionamento/dinâmica e desenvolvimento (MINUCHIN, 1982). A estrutura abrange 

aspectos como hierarquia, definição de papéis, regras, mitos e valores que regem o 

grupo familiar, e que de certa forma influenciam e são influenciados pela dinâmica dos 

vínculos entre seus integrantes. 

O desenvolvimento da família será tratado, no presente estudo, por meio da 

proposta de Carter e McGoldrick (2001), que contextualiza o ciclo de vida da família 

numa perspectiva temporal e em estágio. Para estas autoras, o ciclo de vida individual 

acontece dentro do ciclo de vida familiar, sendo este o “contexto primário do 

desenvolvimento humano”. (p.9)  

A existência de um projeto familiar voltado para a evolução de seus integrantes, 

em que o modo de cada um vivenciar a diferenciação é visto como uma possibilidade de 

mudança para todos, promove a renovação da família e reafirma sua continuidade. O 

termo mudança pode ser compreendido como a possibilidade da família de chegar a 

uma nova definição de si mesma, o que Carter e McGoldrick (2001) definiram como 

sendo uma mudança de segunda ordem. Na mesma linha, Hoffman (2001) enfatiza 

processos de mudança que se auto-organizam na busca de novos estágios de evolução, 

diferentemente de processos que buscam somente o equilíbrio.   

Carter e McGoldrick (2001) definiram seis estágios do ciclo vital familiar, em 

que descrevem ‘princípios-chave’ para os processos emocionais de transição a cada 

fase, bem como as mudanças de segunda ordem que os acompanham. Reproduzimos, na 

página seguinte, tabela elaborada pelas autoras, na qual descrevem tais estágios. 
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Estágios de Ciclo 

de 

Vida Familiar 

Processo Emocional de 

Transição: 

Princípios-chave 

Mudanças de Segunda ordem no 

Status Familiar Necessárias para se 

Prosseguir 

Desenvolvimentalmente 

1. Saindo de 

casa: jovens 

solteiros 

Aceitar a responsabilidade 

emocional e financeira pelo 

eu 

a. Diferenciação do eu em relação à 

família de origem 

b. Desenvolvimento de 

relacionamentos íntimos com 

adultos iguais 

c. Estabelecimento do eu com 

relação ao trabalho e independência 

financeira 

2. A união de 

famílias no 

casamento: O 

novo casal 

Comprometimento com um 

novo sistema 

a. Formação do sistema marital 

b. Realinhamento dos 

relacionamentos com as famílias 

ampliadas e os amigos para incluir o 

cônjuge 

3. Famílias com 

filhos pequenos 

Aceitar novos membros no 

sistema 

a. Ajustar o sistema conjugal para 

criar espaço para unir o(s) filho(s) 

4.Famílias com 

adolescentes 

Aumentar a flexibilidade das 

fronteiras familiares para 

incluir a independência dos 

filhos e as fragilidades dos 

avós 

a.Modificar os relacionamentos 

progenitor-filho para permitir ao 

adolescente movimentar-se para 

dentro e para fora do sistema 

5.Lançando os 

filhos e seguindo 

em frente 

Aceitar várias saídas e 

entradas no sistema familiar 

a. Renegociar o sistema conjugal 

como díade 

b.Desenvolvimento de 

relacionamentos de adulto-para-

adulto entre os filhos crescidos e 

seus pais 

c.Realinhamento dos 

relacionamentos para incluir 

parentes por afinidades e netos 

d.Lidar com incapacidades e morte 

dos pais (avós) 

6.Famílias no 

estágio tardio da 

vida 

Aceitar a mudança dos papéis 

geracionais 

a. Manter o funcionamento e os 

interesses próprios e/ou do casal em 

face do declínio fisiológico 

b. Apoiar um papel mais central da 

geração do meio 

c. Abrir espaço no sistema para a 

sabedoria e experiência dos idosos, 

apoiando a geração mais velha sem 

superfuncionar por ela 

d. Lidar com a perda do cônjuge, 

irmãos e outros iguais e preparar-se 

para a próprias morte. Revisão e 

integração da vida. 

Fonte: (CARTER E MCGOLDRICK, 2001, p.17) 
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A expressividade dos integrantes da família no contexto social é entremeada 

pelas fases do ciclo vital, pela negociação destes relacionamentos ao longo do tempo e 

modo como se resolvem conflitos em cada uma das etapas. Entretanto, quando a 

existência dos indivíduos acontece em termos de manter a funcionalidade do sistema, a 

diferenciação de cada integrante torna-se comprometida, pois ameaça o equilíbrio 

familiar. Desta forma, o desenvolvimento de um projeto de vida individual pode ser 

prejudicado. 

A internalização das expectativas familiares pode levar os integrantes da família 

à assunção de comportamentos específicos que lhe permitam cumprir mandatos não 

explicitados, objetivando o compromisso de manutenção do sistema. Neste sentido, 

pode-se pensar as relações familiares em termos mais complexos, a partir de lealdades 

implícitas e explícitas (BOSZORMENYI-NAGY E SPARK, 2008), compondo a trama 

invisível que une os indivíduos em torno de expectativas familiares que envolvem pais-

filhos e a fratria, especificamente.  

Mason (1994) considera como parte do processo de amadurecimento trair a 

lealdade infantil à família, com a necessidade de rompimento de regras para que se 

possa criar uma lealdade adulta. E, se pensarmos nestes termos, é possível compreender 

que a lealdade infantil está a serviço da manutenção do status relacional dos integrantes 

da família, o que pode dificultar o desenvolvimento individual.  

Sendo assim, a transição à vida adulta pressupõe mudanças no modo de se 

manifestar a lealdade para com a família de origem, o que acontece muitas vezes em 

meio a crises familiares.  O crescimento de qualquer integrante da família implica certo 

grau de perda para o grupo e desequilíbrio relacional. (BOSZORMENYI-NAGY E 

SPARK, 2008) 

Segundo Brown (2001), indivíduos que mantém um relacionamento 

indiferenciado com a família agem em função daquilo que parece certo ou bom, bem 

como em função das expectativas dos outros. Há, desta forma, um preço significativo a 

se pagar quando o individuo permanece em função da manutenção do sistema familiar 

de origem.   

Ainda que de forma não intencional, toda família transmite seu próprio modelo 

de relacionamento por meio de papeis complementares, havendo a possibilidade de 

repetição em outros contextos fora do grupo familiar. A dinâmica de manter o sistema 

familiar vivo e ao mesmo tempo buscar a auto-expressão promove  modos de ser mais 

ou menos cristalizados, construídos a partir dos vínculos familiares.  Trata-se, desta 
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forma, de uma construção individual e, ao mesmo tempo, familiar, que se expressa e 

tem sustentação quando num determinado contexto.  

Como vemos, lidar com a contradição de forças entre a diferenciação do 

indivíduo e a continuidade do grupo parece ser a tarefa existencial mais importante ao 

longo do ciclo de vida individual e familiar. De acordo com Morel (1990), em seu 

estudo sobre as famílias criadoras, as famílias geradoras de vida favorecem o trânsito 

entre seu interior e o exterior, propiciando aos seus integrantes as condições para o 

florescimento da criatividade e para a ressignificação de acontecimentos dolorosos.  

Para Andolfi (1984), numa família que se pode chamar de saudável, seus integrantes 

“estimulam tanto a coesão familiar como a individuação dos membros da família.” 

(p.20) O espaço pessoal pode ser compartilhado sem ser ameaçado, e sem que o 

indivíduo se sinta forçado a existir em função destes relacionamentos.  

No entanto, muitas vezes a tensão entre a necessidade de diferenciação e de 

pertencimento ao sistema familiar pode se tornar exacerbada em determinados 

momentos, o que demanda novas possibilidades de existência individual e familiar.  

Hoffman (2001) nos fala de famílias cujos integrantes se sentem angustiados, dizendo 

que estas parecem estar vivenciando uma dificuldade em evoluir, aparentando estarem 

‘fixadas’ num “estágio obsoleto” (p.85).  

Hoffman (2001) descreve que há um poder inerente a todos os sistemas vivos, da 

“capacidade de transcender à fixação e avançar para um estágio diferente”. (p.85). A 

partir desta perspectiva, podemos pensar que a tendência do sistema familiar seria a de 

prosseguir em sua jornada de desenvolvimento, em seu projeto existencial de servir de 

base para que cada integrante caminhe em seu processo de diferenciação.  

Carter e McGoldrick (2001) ressaltaram que  

 

“(...) o estresse familiar é geralmente maior nos pontos de transição de 

um estágio para outro no processo desenvolvimental familiar, e os 

sintomas tendem a aparecer mais quando há uma interrupção ou 

deslocamento no ciclo de vida familiar em desdobramento.” (p.8) 

 

 As fases de estresse individual ou familiar podem deflagrar a necessidade de 

mudança nas relações, na medida em que evidenciam uma crise no estilo de 

relacionamento até então existente. A mudança, para Hoffman (2001), aconteceria de 

forma descontinuada e imprevisível. Como se o padrão de equilíbrio familiar fosse 

levado à exaustão. A autora cita o exemplo do caleidoscópio, que mantém o mesmo 
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padrão geométrico até que, de repente e imprevisivelmente, com um pequeno 

movimento, altera-se todo o padrão, irreversivelmente. 

De acordo com Hoffman (2008), baseada nas idéias de Ashby (1960), existe a 

tendência de que o sistema realize movimentos corretivos no sentido de retornar ao 

padrão antigo, gerando uma tensão crescente que, a certa altura, pode se tornar 

insustentável, fazendo nascer uma nova integração, um novo modo de ser e de se 

relacionar no contexto familiar, com a possibilidade de maior diferenciação entre os 

integrantes da família.  

Andolfi (1989) considera que o “processo de separação-individuação” (p.19) 

requer fases de instabilidade, incertas e confusas, marcando a transição para um novo 

equilibro nos relacionamentos, o que só é possível “(...) se a família é capaz de tolerar 

a diferenciação de seus membros” (p.19), favorecendo o desenvolvimento da 

autonomia e, ao mesmo tempo, assegura a continência afetiva necessária para o 

enfrentamento de uma crise.  

 A idéia de crise pode sempre ser pensada como uma oportunidade de 

desenvolvimento e, mais ainda, como a constatação de que há movimento e, portanto, 

há vida pulsando no sistema. Remete-nos à visão do movimento das ondas do mar, em 

contraste com as águas paradas de uma represa. Faz pensar na perspectiva de que 

partimos quando, como psicólogos, dizemos que uma crise pode ser uma importante 

propulsora de transformação.  

  Em determinadas circunstâncias, algo acontece para além do que é suportável 

para a família, tornando impossível retornar ao estado de equilíbrio e provocando um 

colapso, situações caóticas e temporárias que exigem um salto qualitativo na existência 

de todos os envolvidos. Nestes momentos, ciclos de vida individual e familiar 

convergem e evocam a necessidade de transformação dos papéis familiares.  

Os irmãos, inevitavelmente, vivenciam situações de crises e mudanças familiares 

ao longo de toda a vida. Conforme descreveremos, há fases do ciclo de vida individual 

que promovem ou dificultam a proximidade entre irmãos, movimento todavia permeado 

pelas experiências na família de origem. 
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A fratria 

 

A fratria tem início quando do nascimento do segundo filho, deslocando o 

primeiro de seu papel de filho único para o papel de primogênito. Minuchin (1982) 

define três sub-sistemas que integram o sistema familiar, dentre eles: o sub-sistema 

conjugal, sub-sistema parental e sub-sistema fraterno. O sub-sistema parental se inicia 

com o nascimento do primeiro filho, inevitavelmente carregado de expectativas. Novos 

papeis familiares de pai e mãe se entrepõem aos papeis conjugais, sendo que os 

cuidados parentais com a criança exigem a reorganização do casal.   

A etapa de formação do vínculo fraterno ocorre em períodos viscerais do 

desenvolvimento infantil, salvo no caso de primogênitos que permaneceram filhos 

únicos por mais tempo. Para Bank e Kahn (1982), é neste ponto que residem alguns dos 

mistérios para a compreensão do laço entre irmãos.   

Na seqüência, a chegada do segundo filho também exige a adaptação da criança 

que fora, até então, única. O fato de que esta adaptação se dê em condições de formação 

neuro-psicológica da criança faz com que as primeiras experiências da fratria sejam 

únicas e marcantes. Sentimentos primitivos têm lugar de destaque neste momento, em 

paralelo a vivências de intensa dependência e apego em relação aos cuidadores adultos.  

A propensão de que os seres humanos de desenvolvam fortes laços afetivos com  

outros foi amplamente contextualizada por Bowlby (2006) no desenvolvimento da 

teoria do apego, a qual oferece um modelo de compreensão das ligações afetivas no 

início da vida. Bank e Kahn (1982) falam sobre a dependência primária entre irmãos e 

afirmam que o apego fraterno desempenha um papel importante no desenvolvimento 

infantil.  

Em termos emocionais, podemos nos perguntar o que significa o laço fraterno. 

De acordo com Bank e Kahn (1982), o laço fraterno pode ser definido como sendo“uma 

conexão entre os selves, tanto em níveis íntimos quanto público (...); é um ‘ajustamento’ 

conjunto da identidade de duas pessoas. A ligação é algumas vezes calorosa e positiva, 

mas também pode ser negativa.” (p.15) 

Estes autores trazem a concepção de que, nos termos do ajustamento conjunto 

das identidades dos irmãos, apenas um deles pode ocupar determinado espaço 

psicológico a cada vez. Quando na construção de identidades rígidas, que giram em 

torno de algumas poucas características impostas pelo desejo e expectativas parentais e 

que não se adaptam à individualidade da criança, seriam escassas as possibilidades de 
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flexibilização nos modos de ser. Para Minuchin (1982), é destacado um território 

psicológico e transacional para cada criança no âmbito familiar. 

Goldsmid e Féres-Carneiro (2011) ressaltam que os irmãos tornam-se objeto de 

investimento afetivo intenso um do outro, na medida em que são também objetos de 

investimento dos pais. No campo do relacionamento entre irmãos, condutas são 

atribuídas a cada um, esperadas ou proibidas segundo normas de funcionamento 

próprias a este sub-sistema, simultaneamente permeadas por expectativas parentais. 

Para Oliveira (2005), entretanto, embora seja inegável a influência do casal 

parental no sub-sistema fraterno, cabe a estes definirem a forma de seu relacionamento. 

É importante ressaltar que, ao longo da vida, o campo vivencial se amplia de tal forma 

que são incontáveis as influências que se expressam na relação entre irmãos.   

Os estudos sobre relacionamento entre irmãos estiveram mais dedicados, 

segundo Godsmid e Féres-Carneiro (2007) à competição e à rivalidade do que à 

convivência solidária. Segundo as autoras, a dinâmica das relações fraternas abrange 

tanto a competição e rivalidade quanto a solidariedade e companheirismo. Os artigos e 

livros que pesquisamos, referentes à temática da fratria, são unânimes em tratar destes 

aspectos aparentemente opostos, ainda que de forma tangencial. Para Bank e Kahn 

(1975), os pólos rivalidade X lealdade devem ser a tônica da compreensão dos 

relacionamentos fraternos.  

Tradicionalmente, segundo Cicirelli (1995), definiu-se irmãos como sendo 

indivíduos com ambos os pais biológicos em comum. Este autor menciona três fases de 

vida de um relacionamento: fase de formação, fase de manutenção e fase de dissolução. 

Na fratria, a fase de formação do relacionamento se dá na infância e adolescência, fase 

de alta acessibilidade entre os irmãos, propiciadora de um contexto de intimidade em 

que se expressam toda uma gama de sentimentos que servem de base e conferem 

sentido às tramas que unem e separam os irmãos posteriormente, na idade adulta. 

Este mesmo autor descreve características exclusivas da fratria: 

- Relacionamentos fraternos são geralmente os mais longos da vida de um ser 

humano, sendo a temporalidade um fator que por si só já teria um impacto relevante na 

relação;  

- O relacionamento fraterno é sempre designado, nunca uma escolha e, ainda que 

haja a possibilidade de dissolução do relacionamento, não existe a possibilidade da 

dissolução do status de fratria;  
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- Situação de contraste entre a vivência de intimidade diária/constante na 

infância e adolescência e a vivência de intimidade na vida adulta, mantida por meio de 

outros tipos de comportamento, tais como telefonemas, visitas periódicas ou cartas. 

Atualmente, ressaltamos a acessibilidade por meio do uso da tecnologia (e-mails, redes 

sociais, blogs); 

- Relacionamentos fraternos são descritos como relativamente igualitários. 

Para Cicirelli (1995), um relacionamento afetivo próximo envolve alto grau de 

influência mútua, apego, intimidade e envolvimento emocional. Sendo assim, 

evidencia-se a conexão entre a convivência/alta acessibilidade entre irmãos em idades 

de formação da identidade para que se estabeleçam laços afetivos duradouros e de 

influência mútua.  

De acordo com Bank e Kahn (1982), a ligação emocional entre irmãos depende 

da acessibilidade entre eles, facilitada por fatores como ter idades próximas e ser do 

mesmo sexo. Para estes autores, irmãos de pouco acesso são frequentemente separados 

por mais do que oito ou dez anos, não precisaram um do outro nem tampouco tiveram 

pais que delegaram cuidados parentais aos filhos. 

Outras condições particularizam a relação fraterna: a proximidade em idade 

intensifica o relacionamento e pode acentuar os pólos de conflito e afinidade entre 

irmãos, propiciando uma condição de maior ambivalência no vínculo. (BANK E 

KAHN, 1982) Sabe-se, ainda, que fratrias de díades também tendem a polarizar o 

relacionamento e intensificá-lo. (BANK E KAHN, 1982, CICIRELLI, 1995) 

A fratria tem seu período de formação e fortalecimento durante a infância, sendo 

o auge de seus conflitos e transformações expressos  na adolescência e com provável 

reequilíbrio na idade adulta e velhice, período em que se expressam novas formas de 

manutenção do relacionamento. (GOLDSMID E FÉRES-CARNEIRO, 2007) 
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A fratria na infância e adolescência 

 

 

A fratria, na infância, é marcada por intensa acessibilidade entre os irmãos. No 

início da vida, irmãos são fonte de constância um ao outro, ao mesmo tempo em que são 

base de comparação por meio de quem a criança pode se diferenciar e criar uma 

identidade pessoal. (BANK E KAHN, 1982) 

Os irmãos são, ainda, plateia uns dos outros, confirmando seu senso de 

existência e oferecendo segurança e proteção mútua para os primeiros ensaios de 

socialização fora do sistema familiar. Um irmão pode, de acordo com Bank e Kahn 

(1982), funcionar como objeto transicional para o outro, o que, para estes autores, pode 

ser uma das condições propiciadoras da ambivalência no laço fraterno.  

Sendo uma etapa de convivência ostensiva e ao mesmo tempo de construção da 

identidade, a influência mútua dos irmãos é marcante para o desenvolvimento da auto-

imagem e auto-estima individuais, uma vez que, por meio do espelhamento, as crianças 

aprendem sobre quem são e como são. Aprendem, desta forma, a se valorizar em função 

daquilo que aprenderam sobre si mesmas. 

Se, conforme Minuchin (1982), é destacado um espaço transacional a cada um 

dentro do sistema familiar, uma das tarefas parentais, neste contexto, é auxiliar as 

crianças a se diferenciarem em função de suas características individuais. (BANK E 

KAHN, 1982) Ao mesmo tempo, a tarefa de cada um, ao longo do tempo, será 

diferenciar-se dos ditames familiares, o que será possível na medida em que se 

relacionem com outros fora do contexto familiar.  

Para Bank e Kahn (1982), em famílias saudáveis, papeis e identidades infantis 

não são rigidamente impostos, são de certa forma flexíveis e passiveis de mudança, o 

que tem impacto nas primeiras dinâmicas de relacionamento da fratria. Cicirelli (1995), 

apoiado em estudo longitudinal sobre irmãos na infância de Brody, Stoneman e McCoy 

(1994) descreveu que a qualidade da formação do relacionamento fraterno foi 

influenciada pelo temperamento da criança, pelo nível de coesão e de expressividade 

emocional da família e pelo tratamento diferencial dos pais para com os filhos. 

  Neste contexto da fratria na família, a lealdade entre irmãos, tema da maior 

importância, segundo Bank e Kahn (1975), pode se expressar em maior ou menor 

intensidade. Bank e Kahn (1982) estudaram a lealdade entre irmãos em dois aspectos: a 

lealdade de única via e a lealdade recíproca.  
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 A lealdade de única via trata de irmãos que foram designados aos cuidados 

parentais para com seus outros irmãos. Estes mesmos autores a diferenciam da lealdade 

recíproca em três aspectos: o irmão cuidador dá sem receber, está cristalizado no papel 

de cuidador e não há a troca calorosa que caracteriza grupos recíprocos de irmãos. Este 

irmão é motivado por algumas circunstâncias a se tornar o cuidador, sendo esta a função 

que o caracteriza e define. Uma delas reside na necessidade de proteger os próprios pais 

e alcançar um papel em que manifeste competência. (BANK E KAHN, 1982).    

A outra faceta da lealdade fraterna é manifestada na reciprocidade entre irmãos, 

o que depende necessariamente de que estes tenham sido atendidos em suas 

necessidades básicas na infância, tendo-se em vista que a lealdade recíproca é 

caraterizada não somente pela capacidade de cuidar, mas também pela sensibilidade 

interpessoal.  (BANK E KAHN, 1982)  

 Este tipo de lealdade implica maior mobilidade nos papeis de cuidador e 

cuidado e, além disso, a existência de um modelo parental em que predominam a 

solidariedade e afetividade na provisão de cuidados. Cicirelli (1995) descreveu, em sua 

revisão bibliográfica, a pesquisa dos autores Dunn e Kendrick (1982a, 1982b, 1982c), 

para quem a relação dos irmãos mais velhos com os recém-nascidos se mostraram mais 

positivas quando as mães lhes descreveram o bebê como sendo uma pessoa com 

sentimentos.  

O outro pólo do relacionamento fraterno, de acordo com Bank e Kahn (1975) 

trata da rivalidade, também construída e permeada pelas vivências da fratria na família. 

Bank e Kahn (1982) delimitam três temáticas principais no que se refere à rivalidade 

fraterna, destacando que nem toda agressão se situa no campo da rivalidade. Estes 

autores tratam dos aspectos positivos das brigas na infância, do modo como os pais 

lidam com as rivalidades paralisantes e do impacto da rivalidade fraterna no 

desenvolvimento individual. Sendo assim, os contornos da rivalidade devem ser 

observados em cada contexto específico, o que lhe confere significados particulares.   

O modelo de resolução de conflitos ensinado direta ou indiretamente pelos pais 

às crianças tem repercussões inegáveis na expressão da rivalidade fraterna. Uma das 

formas de resolução de conflito entre irmãos, por exemplo, é evitá-lo por meio da 

polarização de papeis e territórios emocionais. (BANK E KAHN, 1982) 

Meynckens-Fourez (2000) e Fabreti (2010) descrevem que as relações podem 

ser cristalizadas em padrões de vitimização e agressão, quando a construção do 

relacionamento fraterno se fundamenta na rivalidade. Meynckens-Fourez (2000) e 
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Goldsmid e Féres-Carneiro (2011), por sua vez, destacam ser mais fácil à criança 

confrontar um rival fraterno ao invés de uma figura parental, o que por um lado 

possibilita o treinamento para confronto de pares e figuras de autoridade em 

circunstâncias posteriores e por outro pode cristalizar no papel de bode-expiatório o 

irmão designado a receber as agressões. Esta situação pode ser intensificada frente à 

impossibilidade da criança agressora confrontar diretamente a autoridade dos pais. 

Cicirelli (1995) descreve que conflitos fraternos de resolução bem-sucedida, 

com ou sem ajuda parental, preparam os irmãos para interação com pares e outros ao 

longo da vida. Kuba (2011) destacou, nos resultados das entrevistas abertas que realizou 

com vinte e oito irmãs adultas, que o aprendizado do manejo de conflitos fraternos na 

infância permitiu às irmãs a construção de um relacionamento positivo na vida adulta.  

Por outro lado, Cicirelli (1995) ressalta que a escalada do conflito para 

interações mais violentas ou para abusos físico e mental de um irmão mais forte para 

com outro irmão mais fraco pode se tornar seriamente prejudicial. MEYNCKENS-

FOUREZ (2000) descreve que uma possível aliança entre o adulto e a criança 

vitimizada mantém o irmão agressor na situação de excluído.  Tanto mais a criança se 

sinta ameaçada e excluída, mais se cristaliza no papel de agressora, “(...) e a outra, no 

seu papel de vítima, que lhe permite obter o apoio do adulto.” (p.46)  

A entrada do irmão mais velho na escola e, posteriormente, a chegada à 

adolescência, transformam as relações fraternas. Na adolescência, a crescente 

necessidade de pertencimento a outros grupos sociais e de diferenciação da família 

marcam o desenvolvimento emocional. Ambas as circunstâncias promovem a ampliação 

da rede social da criança e, consequentemente, o afastamento entre irmãos. 

Cicirelli (1995), apoiado nas pesquisas dos autores Buhrmester (1992) e 

Buhrmester e Furman (1987,1990), em que investigaram o curso dos relacionamentos 

fraternos durante o final da infância e ao longo da adolescência, descreveu que no início 

da adolescência que a rivalidade e os conflitos fraternos atingiram seu ápice. Outro dado 

interessante, neste mesmo estudo, foi o de maior proximidade afetiva entre irmãos do 

mesmo sexo do que entre irmãos de sexos opostos. 

Por sua vez, qualidades positivas do relacionamento fraterno, tais como a 

capacidade de diversão mútua, confiança, compreensão, declinaram significativamente 

na adolescência e aumentaram depois, na idade adulta. (CICIRELLI, 1995) A chegada à 

idade adulta também surge como um marco nos relacionamentos fraternos, na medida 
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em que convoca os irmãos para seus projetos de vida individuais, o que se reflete nas 

relações familiares de modo geral.   

 

 

A fratria segundo a ordem de nascimento 

 

Os papéis de pai e mãe nascem com o primogênito. De acordo com Britto 

(2002), o primogênito é o laboratório vivo por meio de quem os pais treinam o papel 

parental recém-adquirido. Segundo esta autora, muitas culturas adotaram, durante 

séculos, um sistema de privilégio total para o primogênito ou para o primeiro filho do 

sexo masculino.  

Todavia, a primogenitura masculina perdeu sua força devido à queda dos 

direitos à propriedade privada e títulos do filho mais velho, com equalização razoável de 

direitos e privilégios de irmãos e irmãs e diminuição do poder parental. (BANK E 

KAHN, 1982)     

 Primogênitos têm mais oportunidade de serem responsáveis, cuidadosos e 

paternais (MCGOLDRICK, 2012) e estão mais sujeitos à ansiedade e severidade, de 

acordo com Bank e Kahn (1982). Têm, contudo, mais oportunidades de desenvolver 

características de liderança e menos de receber amor, segundo estes últimos autores. São 

eles quem, possivelmente, se responsabilizam pela transmissão dos valores familiares. 

(MEYNCKENS-FOUREZ, 2000) 

 McGoldrick (2012) ressalta a diferença na primogenitura de homens e mulheres. 

Para a autora, os filhos mais velhos “(...) tipicamente têm um sentimento inconfesso de 

ganharem prerrogativas, as filhas mais velhas têm sentimentos de ambivalência e culpa 

em relação às suas responsabilidades.” (p.125)  

No que se refere à fratria feminina, Kuba  (2011) descreveu que as irmãs mais 

velhas desempenhavam, algumas vezes, um papel materno, o que impedia que o 

relacionamento fraterno fosse mais igualitário. A saída de uma irmã muito mais velha 

da casa da família de origem teve, na descrição da autora, um impacto significativo nos 

papeis familiares e nos relacionamentos.   

O segundo filho tem mais permissão para errar, criar e aventurar-se de modo 

idealista, com menos apego às tradições e regras familiares, segundo Britto (2002). A 

autora refere-se ao segundo como sendo mais sociável e comunicativo. Todavia, a 

autora ressalta que a necessidade de encontrar uma identidade e se diferenciar da função 
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de mediador da família pode torná-los aparentemente mais agressivos. McGoldrick 

(2012) descreve que há menor pressão para que filhos do meio assumam 

responsabilidades, ao mesmo tempo em que “(...) precisam se esforçar mais para 

deixarem uma marca, porque não têm um papel de destaque.” (p.130) Além disso, as 

opções de identificação do segundo filho são maiores, pois, além dos pais, pode se 

identificar com o irmão mais velho. (MEYNCKENS-FOUREZ, 2000) 

 O filho caçula pode esconder seu nível real de amadurecimento, o que acaba por 

autorizar os pais a trata-lo de modo infantilizado por um tempo prolongado. (BRITTO, 

2002)  

McGoldrick (2012) os descreve como provavelmente mais infantis e 

despreocupados. Pode haver, ainda, menor disponibilidade do irmão mais velho em 

tolerar as qualidades de amadurecimento evidenciadas por um irmão mais novo, sendo 

este frequentemente levado pelo mais velho a permanecer em seu papel de ‘júnior’. 

(BANK E KAHN, 1982; MCGOLDRICK, 2012)  

Entretanto, Bank e Kahn (1982), ressaltam a importância de se estudar a 

dinâmica da relação fraterna para além de sua estrutura, ressaltando que, na cultura 

ocidental, um irmão do meio ou mais novo pode ser o cuidador, por exemplo, e não 

necessariamente o irmão mais velho, apesar da tendência de que irmãs primogênitas 

sejam consideradas as mais leais da família. Na mesma linha, Meynckens-Fouyrez 

(2000) ressalta que o lugar funcional de um irmão na fratria nem sempre corresponde à 

ordem de nascimento. Na idade adulta, são muitos fatores que exercem influência sobre 

os relacionamentos familiares de origem, de modo que a posição na fratria deixa de ser 

tão relevante. (MCGOLDRICK, 1988) 

No entanto, ordem de nascimento e gênero influenciaram na composição de 

expectativas específicas para uma irmã em particular, segundo resultados de KUBA  

(2011) em suas entrevistas com irmãs adultas. Meynckens-Fourez (2000), por exemplo, 

ressaltaram a influência significativa da fratria posteriormente, na posição social ou nas 

relações conjugais, em que o indivíduo pode vir a desempenhar o papel que lhe é bem 

conhecido, reproduzindo modelos relacionais antigos. 
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2. A FRATRIA NA VIDA ADULTA 

 

 

Os relacionamentos fraternos na idade adulta passaram a ter maior destaque na 

década de sessenta, segundo Oliveira (2005).  Os estudos realizados desde então 

demonstraram que irmãos permanecem em contato na fase adulta, sendo possível 

afirmar que fratria surge como temática relevante no campo da psicologia ao longo de 

toda a vida do ser humano. A recente pesquisa de Cicirelli (2009), na qual o autor 

destaca a relação entre a morte de um irmão, o medo da morte e a sintomatologia 

depressiva em idosos, pode ser um exemplo. Irmãos adultos, frequentemente ignorados 

pelos terapeutas, podem ser recursos de extrema importância na terapia e em outros 

serviços de saúde. (MCGOLDRICK, 2012) 

De acordo com pesquisa de Connidis (1992), há evidências de que os laços 

fraternos são revigorados, intensificados e aprofundados a partir dos eventos 

significativos da idade adulta, o que sugere o desenvolvimento da relação ao longo da 

vida para uma quantidade substancial de irmãos. A provisão de apoio emocional e 

companhia surgem como importantes funções dos relacionamentos fraternos ao longo 

de toda a vida. (SOUZA, MACIEL JR E LIMA, TEXTO NO PRELO) 

A transição dos irmãos à vida adulta marca uma nova etapa nos ciclos de vida 

familiar e individual, sendo que a saída do primeiro filho de casa é inegavelmente um 

marco nesta transição, com um impacto considerável à família e à fratria, 

especificamente. Os estudos sobre relacionamento fraterno na idade adulta têm 

apontado a tendência de diminuição do contato entre irmãos no inicio da fase adulta, 

com sua estabilização na meia idade e aumento na velhice. (SOUZA, MACIEL JR E 

LIMA, texto no prelo) 

A ampliação do campo vivencial no início da vida adulta, com a construção de 

uma carreira e vida amorosa, tem como consequência o redimensionamento dos 

relacionamentos na família de origem. Irmãos vivenciam transições diferentes ao 

mesmo tempo, o que aumenta a complexidade das relações fraternas e tem impacto na 

proximidade e afastamento entre eles.  

Conger e Little (2010) destacaram, em revisão bibliográfica na qual buscaram 

compreender a conexão entre os papeis de transição à vida adulta, relacionamentos 

fraternos e ajustamento individual, cinco eventos significativos que comumente 
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acontecem nesta etapa: a saída de casa, término da escolaridade regular, entrada no 

mercado de trabalho, casamento e filhos. 

  Para estes autores, a saída de um irmão de casa traz uma nova perspectiva para 

o relacionamento fraterno, evocando mudanças nos papeis familiares como um todo e 

redimensionando as relações entre os integrantes da família. Ainda, irmãos mais velhos 

que têm uma transição bem-sucedida na saída de casa podem servir de modelo positivo 

para irmãos em fase de estudos, o que também pode acontecer em termos de suporte 

financeiro ou social oferecido pelo mais velho aos mais novos.   

A revisão bibliográfica realizada por Conger e Little (2010) evidenciou as 

seguintes conclusões sobre a fratria neste estágio da vida: 

- o suporte dos mais velhos aos mais novos, além de aumentar a probabilidade 

de conquistas profissionais destes últimos, também auxilia no fortalecimento dos laços 

fraternos.  O acesso ampliado a recursos educacionais também pode contribuir para 

relações fraternas positivas na idade adulta, na medida em que reduz comparações 

sociais negativas entre irmãos; 

  - a percepção do favoritismo parental a um irmão em termos de provisão de 

recursos para a educação pode ser um fator promovedor de conflito fraterno nesta etapa 

de transição à vida adulta; 

- a entrada no mercado de trabalho, outro fator de transição, pode diferir entre 

irmãos devido a expectativas familiares em relação ao jovem adulto, condições 

econômicas e disponibilidade de empregos;  

- o casamento e nascimento de filhos, como eventos marcantes da vida adulta, 

também podem aproximar e afastar os irmãos; 

- o relacionamento fraterno também é impactado por mudanças em poder e 

igualdade no relacionamento, maturidade individual, mudanças no padrão de interação 

cotidiana e influências étnicas e culturais e expectativas de gênero que levam a 

diferenças de tratamento nos contextos intra e inter-familiares.  

 Connidis (1992), em estudo qualitativo com sessenta díades de irmãos adultos 

em que buscou compreender os efeitos das transições de vida nos laços fraternos, 

descreve o casamento como fase de restrição de fronteiras aos familiares de origem por 

parte do novo casal, o que pode promover maior distância emocional na fratria. 

Por outro lado, o nascimento de um filho pode levar à maior proximidade entre 

irmãos nesta fase da vida, à medida que abre as fronteiras do sistema familiar e pode 
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alimentar o desejo de que os irmãos e as crianças vivenciem os novos papeis familiares 

de tios e sobrinhos. (CONNIDIS, 1992)  

A composição de gênero também pode ser fator de impacto nos relacionamentos 

fraternos. McGoldrick (2012) trata dos papéis diferentes desempenhados por irmãos e 

irmãs ao longo da vida, ressaltando a influência dos papeis de gênero nos padrões 

fraternos. Para a autora, fratrias exclusivamente femininas tendem a ter padrões 

fraternos muito diferentes de fratrias mistas.  Em fratrias exclusivamente femininas,“(...) 

as irmãs mais velhas têm certos privilégios e expectativas depositadas nelas que, de outra 

forma, seriam colocadas nos filhos homens.” (p.128) 

A complexidade da relação entre irmãs reside, para além dos laços e relações 

familiares, na responsabilidade do papel de cuidadora designado às irmãs e na 

competitividade pela aprovação do sexo masculino. (MCGOLDRICK, 2012) Os 

vínculos de lealdade são, aparentemente, mais sólidos entre irmãos do mesmo sexo, 

segundo Bank e Kahn (1982). 

 Uma possível explicação, de acordo com estes últimos autores, reside no fato de 

que irmãos do mesmo sexo não precisam lidar com a atração sexual entre eles, o que os 

permite expressar mais prontamente a lealdade. Para Bank e Kahn (1982), os irmãos 

mais leais costumam ser os primogênitos, sendo que, dentre estes, a maioria parecem 

ser  mulheres. 

  A composição de gênero na fratria, aliada ao contexto cultural mais amplo, 

parece ter influência marcante na dinâmica do relacionamento fraterno ao longo de toda 

a vida, sendo que também pode se expressar no período de transição à idade adulta na 

forma como irmãos iniciam um novo padrão de contato uns com os outros, uma vez que 

a tendência é saírem da casa dos pais. 

Sabe-se, por exemplo, que o contato entre pares de irmãs é maior do que entre 

díades mistas, sendo que irmãos homens são os que têm menos contato. (CICIRELLI, 

1995) Outro dado refere-se à amizade entre irmãos, mais provável de acontecer quando 

ao menos um dos irmãos é mulher, não casada e mora próximo (CICIRELLI, 1995), o 

que sugere que a conjugalidade também é um fator relevante na manutenção do contato 

entre irmãos adultos. McGoldrick (1988) descreveu que os relacionamentos entre irmãs 

são, no geral, mais íntimos do que os relacionamentos entre fratrias mistas ou 

masculinas. 

Barroso (2011), em seus resultados de pesquisa sobre a percepção social da 

composição sexual da fratria de jovens adultos, descreve que mulheres integrantes de 
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fratrias exclusivamente femininas percebiam o relacionamento entre irmãs como sendo 

próximo, harmônico e intimo. Mulheres foram descritas pelas entrevistadas como sendo 

mais expressivas emocionalmente e mais propensas a demonstrações físicas de afeto do 

que homens, principais razões citadas pelas quais irmãs mantém relacionamentos mais 

próximos.   

A manifestação de apoio entre irmãos também parece ser diferente entre homens 

e mulheres, assim como variam de acordo com o contexto familiar. Voorpostel e 

Blieszner (2008), examinaram, em sua pesquisa, se o suporte prático e emocional entre 

irmãos era aumentado pela solidariedade intergeracional, e de que forma tal suporte 

diferia entre irmãos e irmãs. Estes autores descrevem que ter um relacionamento 

positivo com os pais fortalece principalmente o laço entre irmãs, enquanto que, para os 

irmãos, ter um relacionamento mais empobrecido com os pais auxilia especialmente no 

fortalecimento do vínculo fraterno, como forma de compensação.  

A resolução ou não de conflitos no relacionamento, possíveis indicativos de 

maior ou menor rivalidade entre irmãos, também tem influência na interação entre estes 

na idade adulta. O declínio ou não da rivalidade fraterna ao longo da idade adulta parece 

controverso. Cicirelli (1995) aponta resultados de pesquisas diferentes no que se refere à 

rivalidade fraterna na idade adulta. Um dos estudos descritos por este autor indicou, por 

exemplo, declínio da rivalidade em coortes de irmãos mais velhos do que mais novos, 

com maior rivalidade entre pares de irmãos homens e menor entre irmãos de sexos 

diferentes.  

 No entanto, Cicirelli (1995) também descreve que estudos baseados em método 

s projetivos ou entrevista clinica sugerem que a rivalidade entre irmãos pode ser maior 

do que se imagina, diminuindo pouco com a idade. Um exemplo é o estudo de Bedford 

(1989), em que a autora pesquisa a qualidade e estabilidade dos relacionamentos 

fraternos durante a idade adulta por meio do TAT (teste de apercepção temática), 

focando em temáticas de afiliação, conflito e separação entre irmãos em dois períodos 

da vida adulta: fase de educação de filhos e fase do ‘ninho vazio’. Em seus resultados, a 

autora descreveu que as histórias sobre irmãs apresentaram mais temáticas de conflito 

do que histórias entre irmãos, contrariando a literatura existente até aquele momento.   

Kuba  (2011), em estudo qualitativo com mulheres com idades entre dezessete e 

aproximadamente oitenta anos, no qual buscou compreender o papel das irmãs no 

desenvolvimento da mulher, ressaltou que, em relações fraternas consideradas 

próximas, os conflitos eram compreendidos como inevitáveis e insignificantes na 
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totalidade do relacionamento. A valorização do relacionamento fraterno, segundo esta 

autora, faz com que irmãos desenvolvam “(...) modos de interação que evitam o conflito 

e camuflam a rivalidade”. (p.56) 

No estudo de Kuba  (2011), parte da proximidade entre irmãs foi compreendida 

como resultante da possibilidade de resolução de seus conflitos, que incluíam 

estratégias como confrontar diretamente a dificuldade, deixar o tempo passar ou ignorar 

o conflito. No entanto, conflitos e rivalidade fraternos estiveram presentes ao longo da 

vida, segundo a autora. 

Expectativas, imagens e conflitos fraternos congelados no tempo podem 

favorecer uma interação de maior ou menor solidariedade entre irmãos. Bank e Kahn 

(1982) observaram que o caos familiar, na infância, predispõe os irmãos a manterem os 

conflitos congelados e, consequentemente, imagens cristalizadas uns dos outros.  A 

necessidade de prover cuidados aos pais, por exemplo, pode evocar antigos papeis 

familiares. Neste ponto do relacionamento fraterno também se incluem questões de 

gênero no que se refere a papeis familiares prescritos a homens e mulheres com relação 

à responsabilidade pelo cuidado.  

Com a chegada da meia idade, eventos marcantes no ciclo de vida individual, na  

família de origem e na possível família construída põem a fratria em perspectiva e 

podem, desta forma, favorecer a aproximação ou afastamento entre irmãos. As escolhas 

de vida realizadas até então, bem como situações de divórcio, viuvez, pais que 

necessitam de cuidados, promovem circunstâncias em que o apoio entre irmãos pode ser 

fundamental.  

Connidis (1992) descreveu em seu estudo que, em situações de divórcio ou 

viuvez, houve apoio entre os irmãos, com aumento na frequência de contato e 

fortalecimento dos laços afetivos entre eles. Bank e Kahn (1982) ressaltaram que, em 

situações de crise, é possível se conhecerem as profundas estruturas e os significados do 

relacionamento entre irmãos.  

Connidis e Kemp (2008) ressaltaram, em seus resultados, que há pouco 

consenso, entre irmãos, no que se refere às expectativas de cuidados dos filhos aos pais. 

De acordo com estes autores, a negociação explícita e o planejamento foram limitados, 

na fratria, quanto ao que deveria ser feito quando um dos pais precisasse de cuidados. 

Tal limitação se deu, inclusive, entre irmãos relativamente próximos, o que nos leva a 

pensar que há mais dificuldades em se lidar com esta realidade do que se possa supor.   
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Outro ponto importante se refere à função dos irmãos, em estágios mais 

avançados do ciclo da família de origem, de herdarem e transmitirem o legado familiar. 

Após a morte dos pais, os irmãos deixam de ter intermediários na família de origem, e a 

manutenção do relacionamento passa a ser voluntária. Connidis (1992) descreveu, em 

seus resultados, que a morte de integrantes familiares, bem como ausência de saúde 

destes, aproximou afetivamente os irmãos.   

A resolução de antigos conflitos fraternos, a esta altura, pode fazer com que os 

irmãos se relacionem solidariamente entre si e possam compartilhar a memória familiar. 

É provável que os irmãos sejam, nesta fase, as maiores testemunhas uns dos outros das 

vivências da infância e adolescência, e podem se tornar mutuamente importantes na 

reconstrução da história de vida afetiva de cada um. Muniz e Féres-Carneiro (2012) 

falam de um sentimento de pertencimento à fratria “(...) reforçado pela partilha de 

acontecimentos íntimos e de lembranças de momentos decisivos.” (p.49) Para estas 

autoras, este acesso às memórias possibilita o resgate da história individual. 

Inevitavelmente, a biografia pessoal de cada irmão é permeada pelos relacionamentos 

fraternos e por sua construção e reconstrução ao longo do tempo, o que nos abre 

inúmeras e importantes possibilidades de estudo no campo da psicologia clínica.  
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3. TRABALHO FEMININO NAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

 

  

Neste capítulo, pretendemos contextualizar a intensificação das mulheres no 

mercado de trabalho e ao aumento da escolarização feminina nos últimos anos, 

perpassando por temas que, de alguma forma, sejam decorrentes desta realidade. 

O acesso feminino às universidades, intensificado a partir dos anos setenta com 

as transformações nos padrões culturais até então vigentes, trouxe novas oportunidades 

às mulheres de inserção no mercado de trabalho. (BRUSCHINI, 2007) Alguns fatores 

contribuíram para esta realidade, sendo que, dentre eles, destacam-se as mudanças de 

comportamento promovidas pelos movimentos feministas e de contracultura, o que 

“(...) despertou o desejo de autonomia financeira e de realização profissional nas 

mulheres das camadas médias.” (MATOS E BORELLI, 2012, p.143) Outros fatores, de 

acordo com as autoras, foram a difusão do uso da pílula anticoncepcional, 

possibilitando à mulher o controle de natalidade e o planejamento quanto ao 

investimento na vida profissional, e a melhoria das condições econômicas, nos anos 

setenta. 

Tal realidade estimulou as mulheres brasileiras das camadas médias a se 

deslocarem de seus papeis tradicionais de mãe e esposa e a adentrarem os espaços 

públicos designados aos homens, o que ampliou as possibilidades de expressão de 

potencialidades femininas para além do âmbito doméstico e circunscreveu um projeto 

de identidade na vida adulta da mulher.  

 Entre 1970 e 1975, a presença das mulheres em universidades quintuplicou, ao 

passo que o número de homens dobrou, havendo a intensificação da escolaridade 

feminina nas décadas seguintes, de acordo com Matos e Borelli (2012). Em 2005, 

sessenta e dois por cento dos formados no ensino superior eram mulheres, segundo o 

Censo do Ensino Superior realizado pelo Ministério da Educação. (BRUSCHINI, 2007)  

A tabela a seguir demonstra as taxas de atividade gerais num período de trinta e 

dois anos, de 1970 a 2002. É interessante observar que houve um aumento considerável, 

neste período, entre mulheres com idade acima de quinze anos até a terceira idade. A 

porcentagem de homens permaneceu praticamente estável, havendo uma queda entre os 

que têm mais de sessenta anos, enquanto que a de mulheres cresceu de forma bastante 

evidente:  
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De acordo com Bruschini (2007), um dos fatores de grande impacto sobre a 

presença das mulheres no mercado de trabalho é a expansão da escolaridade, sendo este 

último um contexto a que seguramente a tabela acima se vincula. O aumento da 

escolarização, por sua vez, leva a postos de trabalho mais qualificados. A autora 

ressaltou as duas faces do trabalho feminino no Brasil: uma delas, configurada por 

mulheres altamente escolarizadas, com acesso a remunerações interessantes e a 

ocupações de prestígio social e, outra, de mulheres que trabalham em atividades 

precárias e informais, marcando a realidade das disparidades socioeconômicas em nosso 

país.  

Há duas tabelas mencionadas por Bruschini (2007), que nos auxiliam a compor 

este capítulo. Uma delas refere-se à compreensão das taxas de atividade entre mulheres 

e homens segundo o grau de instrução, demonstrando a vinculação entre presença no 

mercado de trabalho e escolaridade:  
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TAXAS DE ATIVIDADE, SEGUNDO O SEXO E A ESCOLARIDADE 

BRASIL 

 

Anos de estudo 

 

 

1995 

 

 

2005 

     Homens                Mulheres      Homens              Mulheres 

    

Sem instrução 

e menos de um 

ano 

 

73,5 

 

40,2 

 

68,6 

 

37,2 

1 a 3 anos 65,6 39,0 61,0 37,9 

4 a 7 anos  73,9 44,0 66,0 42,1 

8 a 10 anos 82,5 52,8 78,9 55,4 

11 a 14 anos 88,6 69,0 89,2 73,3 

15 anos ou 

mais 

90,6 82,3 89,1 82,8 

Total (%) 75,3 48,1 73,6 52,0 

Fonte: FIBGE/PNADs-Microdados. In: BRUSCHINI (2007,p.548) 

 

A presença feminina no mercado de trabalho, atualmente, ainda se concentra nas 

áreas de Educação e Humanas, segundo Matos e Borelli (2012), embora as autoras 

refiram-se a maior diversificação em outras áreas do conhecimento, dentre as quais 

Arquitetura, Veterinária, as Engenharias, a Medicina e o Direito. Em profissões como 

Medicina e Direito, sabe-se que o número de mulheres homens está bastante próximo.   

Com relação à conclusão no ensino superior, a tabela seguinte nos permite uma 

visualização referente ao período que vai de 1994 e 2005, sobre a distribuição das 

mulheres nas áreas do conhecimento: 
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ENSINO SUPERIOR: CONCLUINTES DO SEXO FEMININO SEGUNDO AS 

ÁREAS DO CONHECIMENTO NO BRASIL 

 

                                               Concluintes  

                         1994                                                       2005 

 Total Mulheres Parcela 

feminina 

(%) 

Total  Mulheres  Parcela 

feminina 

Brasil 245.887 150.339 61,1 717.858 446.724 62,2 

Educação 26.158 24.119 92,2 199.392 161.695 81,1 

Humanidades 

e Artes 

 

26.323 

 

20.630 

 

78,4 

 

24.810 

 

16.108 

 

64,9 

Ciências 

Sociais, 

negócios e 

direito 

 

 

 

100.979 

 

 

 

55.298 

 

 

 

54,8 

 

 

 

277.572 

 

 

 

150.958 

 

 

 

54,4 

Ciências, 

matemática e 

computação 

 

 

30.175 

 

 

17.657 

 

 

58,5 

 

 

56.436 

 

 

22.061 

 

 

39,1 

Engenharia, 

produção e 

construção  

 

 

19.491 

 

 

5.081 

 

 

26,1 

 

 

36.918 

 

 

10.892 

 

 

29,5 

Agricultura e 

Veterinária 

 

5.274 

 

1.671 

 

31,7 

 

11.874 

 

4.834 

 

40,7 

Saúde e bem-

estar social 

 

35.687 

 

24.621 

 

69,0 

 

90.610 

 

66.600 

 

73,5 

Serviços 1.435 1.110 77,4 20.246 13.576 67,1 

Fonte: MEC/Inep- Censos do Ensino Superior: tabulações especiais. In: 

(BRUSCHINI,2007,p.550) 

 

 

A tabela acima expressa que, neste período, houve uma diminuição na graduação 

de mulheres nas áreas de Educação, Humanidades e artes, redutos tradicionalmente 

femininos e um aumento em outras, como Engenharia, produção e construção e 

Agricultura e Veterinária. Entretanto, nos setores de Ciência, Matemática e 

Computação, houve considerável diminuição da parcela feminina neste período, como 

nos mostra a tabela.  

A intensificação da escolaridade e da presença feminina no mercado de trabalho 

trouxe uma série de implicações na vida cotidiana e íntima das mulheres, e sobre este 

tema falaremos a seguir.   
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Implicações do trabalho feminino na vida das mulheres. 

 

Tendo sido tradicionalmente responsáveis pela construção e manutenção das 

relações afetivas familiares (MCGOLDRICK, 1988), as mulheres tiveram, a partir do 

acesso ao ensino universitário, outras alternativas de destaque social, sendo que a 

possibilidade de gerenciar o próprio orçamento lhes conferiu maior autonomia, 

liberdade e poder para tomar decisões na vida íntima. O trabalho qualificado 

possibilitou à mulher o rompimento com alguns estereótipos femininos clássicos, 

segundo GONÇALVES (2010). 

A literatura tem evidenciado que as mulheres têm um ganho na auto-estima, 

auto-imagem e no auto-respeito quando desempenham trabalhos dos quais se orgulham 

e por meio dos quais se aperfeiçoam continuamente. (JONATHAN, 2005; POSSATTI E 

DIAS, 2002)  

Possatti e Dias (2002), em estudo cujo objetivo foi compreender a relação entre 

o desempenho de múltiplos papéis e o bem-estar psicológico de cento e trinta e duas 

mulheres -das quais 71,2% tinham o terceiro grau- afirmaram que os aspectos relatados 

pelas mulheres como sendo os mais recompensadores foram: ajudar os outros, 

oportunidade de novos aprendizados, autonomia para tomar decisões, senso de 

realização e competência proporcionado pelo trabalho, trabalhar com aquilo que se 

adequa aos próprios interesses e habilidades. Há um alto nível de bem-estar psicológico 

relatado pelas entrevistadas.  

Jonathan (2005), em artigo no qual buscou compreender as inquietações e o 

bem-estar subjetivo de mulheres empreendedoras, descreveu o perfil das quarenta e 

nove mulheres entrevistadas como sendo escolarizadas, de meia idade, casadas e mães, 

atuando predominantemente no setor de serviços. Em sua discussão, o autor 

compreendeu que tais mulheres se sentem vitoriosas e têm uma nítida percepção de seu 

sucesso à medida que podem equilibrar as demandas dos múltiplos papeis vivenciados. 

O senso de realização destas mulheres esteve conectado ao interesse pelo que fazem, à 

autonomia no trabalho e ao poder de decisão no contexto profissional. As mulheres 

relatavam satisfação especialmente no que se refere ao trabalho, aos filhos e ao respeito 

que tinham por si mesmas, aparentemente conciliando de forma satisfatória papeis 

familiares e o papel profissional. 

No entanto, a integração de papeis familiares e profissional, entre as mulheres, 

parece controversa. Almeida (2007), em estudo qualitativo no qual investigou os 
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sentidos atribuídos por mulheres das camadas médias e populares à maternidade, aos 

cuidados infantis e ao trabalho, considerou a existência de um antagonismo entre os 

significados construídos sobre a maternidade e aqueles construídos sobre o trabalho.  

Tais resultados, encontrados tanto nas camadas médias como nas populares, sugeriram à 

autora que há uma dificuldade de integração dos papeis maternos e profissionais numa 

identidade feminina única. 

A construção de uma nova identidade feminina (BRUSCHINI, 2007) 

fundamentada tanto nos papeis profissionais quanto nos papeis tradicionais de esposa e 

mãe, parece controversa.  O novo perfil das mulheres trabalhadoras, mais velhas, 

casadas e mães, revela que alguns dos reveses desta nova identidade se apresentam no 

cotidiano, em que as mulheres continuam responsáveis pelo cuidado com os filhos, 

outros familiares e pelas atividades domésticas (BRUSCHINI, 2007), o que também foi 

descrito nos comunicados do IPEA de março de 2010. Matos e BORELLI (2012) 

mencionaram a realidade de um cotidiano feminino caracterizado pela ‘dupla jornada’. 

Alguns dados descritos nos comunicados do IPEA (2010), referentes ao ano de 

2008, são interessantes: 

- 86,3% das brasileiras com dez anos ou mais afirmaram desempenhar atividades 

domésticas, em contraposição a 45,3% dos homens; 

- mulheres relataram despender, em média, 23,9% de horas por semana em tais 

atividades, em contraposição aos homens, que gastavam 9,7 horas.  

A sobrecarga de trabalho doméstico promove condições de desigualdade na 

ascensão profissional feminina, uma vez que “(...) os estereótipos associados às 

responsabilidades familiares não as colocam como potenciais candidatas a ocupar 

cargos mais prestigiados.” (COMUNICADOS DO IPEA, 2010) 

Narvaz e Koller (2006), por sua vez, problematizaram as formas de subversão 

dos papeis familiares de gênero prescritos pela sociedade patriarcal, e destacaram a 

capacidade humana de criar e subverter estereótipos que definem o que é ser homem ou 

mulher no contexto familiar.  

Outro fator de destaque ocorrido a partir da intensificação da presença das 

mulheres nas universidades foi a diversificação de modelos femininos para as gerações 

seguintes. Se, nos anos sessenta e setenta, elas foram pioneiras na construção de 

projetos de vida alternativos àqueles possivelmente vivenciados por suas mães, as 

gerações mais novas tiveram uma pluralidade maior de exemplos a serem seguidos.  
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Mulheres que tiveram acesso à educação e à profissionalização trilharam 

caminhos outrora negados ou restritos a poucas, de acordo com Gonçalves (2010). 

Seguramente, houve uma infinidade de manifestações de lealdade e parceria entre as 

mães ‘tradicionais’ e suas filhas pioneiras para que estas pudessem realizar suas 

conquistas. 

Destacamos a pesquisa de Colombo (2008), em que a autora buscou 

compreender a transmissão do feminino de mães para filhas por meio de entrevistas 

realizadas com trinta e três mulheres, todas terapeutas, com idade entre dezenove e 

sessenta anos. Tais autores ressaltaram que, ainda que as mães não tivessem se realizado 

profissionalmente, incentivaram a autonomia das filhas e lhes permitiram um espaço de 

reflexão e de questionamento. 

Soares (2001), num artigo bastante interessante sobre a ascensão de mulheres em 

ciência e tecnologia, perguntava-se sobre a disparidade entre o grande número de 

mulheres bem sucedidas na obtenção de diplomas em ciência e tecnologia e o fato de 

haver poucas delas em posições acadêmicas permanentes. Esta autora se perguntou 

sobre as razões desta realidade, quando se sabe que um número significativo de 

mulheres é bem sucedida na obtenção de diplomas nesta área. A autora sublinhou, 

dentre outros aspectos, que há menos expectativas de sucesso para as mulheres, nesta 

área. Entre adolescentes, meninos se superestimam, enquanto que meninas se 

subestimam em ciência e tecnologia, o que não se explica por meios lógicos. (SOARES, 

2001) 

As pesquisas apresentadas mostram que a confluência entre os contextos de 

trabalho e da vida familiar não parecem ser algo resolvido para as mulheres. Entretanto, 

ter uma profissão, na atualidade, é um fator de organização e de influência, por vezes, 

determinante em outras áreas da vida das mulheres das camadas médias urbanas. 

(GONÇALVES, 2010).  

Os estudos apresentados neste capítulo, se tomados em conjunto, tornam 

possível a percepção de diferentes concepções de feminilidade, satisfação no trabalho e 

papel profissional, devendo-se ressaltar que ainda há diferentes coortes de mulheres no 

mercado de trabalho feminino. O que podemos afirmar sobre o trabalho feminino 

qualificado é que ele promove um contexto favorecedor ao desenvolvimento da 

autonomia e auto-respeito na mulher. Frente a esta realidade, torna-se importante 

compreender como se formam e se mantém as relações afetivas, neste cenário. 
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4. MÉTODO 

 

 

O objetivo do presente estudo foi compreender a construção e reconstrução do 

relacionamento fraterno entre irmãs das camadas médias urbanas que tivessem uma vida 

profissional ativa. Pretendemos compreender as influências recíprocas entre as irmãs ao 

longo da vida, e quais suas implicações para o desenvolvimento do projeto profissional 

de cada uma delas. 

O método de pesquisa selecionado para a realização de nosso propósito foi o 

qualitativo, que nos permitiu uma compreensão em profundidade das realidades 

vivenciadas por estas mulheres. A pesquisa qualitativa, enquanto abordagem 

interpretativa, busca a compreensão dos fenômenos “em termos dos significados que as 

pessoas a eles conferem”. (Denzin e Lincoln,2006,p.17), possibilitando sua ampla 

expressão a partir do encontro pesquisador-pesquisado. 

 O pesquisador qualitativo está implicado no fenômeno estudado, de modo que a 

compreensão a que se chega com a realização da pesquisa são parciais e co-construídas 

entre pesquisador e pesquisado em contextos específicos. A realidade é concebida como 

produto da coalisão de subjetividades (MACEDO, KUBLIKOWSKI, SANTOS, 2004).   

Creswell (2010) denomina o processo de pesquisa do pesquisador qualitativo de 

“projeto emergente” (p.209), enfatizando a possibilidade de mudança das fases do 

processo de investigação depois que pesquisador entra em campo. 

Utilizamos, como delineamento de nossa pesquisa, o estudo de caso. Tendo em 

vista que não encontramos pesquisas na área de estudo por nós delimitada, e dado à sua 

relevância clínica, realizaremos o estudo de caso para problematizar e evidenciar temas 

para futuros trabalhos.  

Uma vez que se trata de um estudo exploratório, tal abordagem nos permitiu 

compreender as especificidades e as nuances do objetivo em questão. Por meio de sua 

história única, o caso a ser estudado é uma entidade complexa que se expressa dentro de 

inúmeros contextos e, por este motivo, requer uma abordagem holística. (STAKE,1994)  
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Participantes   

 

Fizeram parte desta pesquisa quatro irmãs da mesma família de origem, 

provenientes das camadas médias urbanas. As idades das mulheres abrangeram a faixa 

dos quarenta e quatro aos cinquenta e três anos.  

 Os critérios de seleção foram: mulheres adultas, das camadas médias, com 

atividade profissional continua Não foi critério de exclusão a profissão ou estado civil.  

 

Procedimentos 

 

Foram contatadas algumas mulheres que preenchiam os critérios de inclusão. 

Uma delas aceitou participar e facilitou o contato com suas irmãs, que foram convidadas  

por telefone, tendo sido explicitado nosso objetivo e agendadas as entrevistas. Três 

delas foram realizadas pessoalmente, e uma por Skype. Todas as entrevistas 

aconteceram em locais reservados e convenientes às participantes. De início foi 

retomado os objetivos da pesquisa e solicitada a assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido. 

Realizamos entrevistas abertas individuais com as quatro irmãs. Buscamos 

seguir o livre discurso de cada uma iniciando a entrevista com uma pergunta 

disparadora, que se referia às primeiras ideias às quais o termo ‘relações fraternas’ lhes 

remetia. Buscou-se garantir informações que cobrissem os temas: 

- história familiar e do relacionamento fraterno; 

- construção da vida pessoal, social e profissional; 

- vida profissional feminina e suas implicações para a fratria, para relações 

familiares de origem e para os relacionamentos atuais.  

Gravamos as entrevistas e, posteriormente, transcrevemos na íntegra as 

narrativas. Todos os nomes, tanto das participantes como das pessoas a quem elas se 

referem nos discursos, foram trocados, bem como foram suprimidas informações que, 

de alguma forma, pudessem identificá-las.  

Cabe mencionar que esta pesquisa está de acordo com a Resolução CNS 196/96 

e a Resolução 16/2000 do Conselho Federal de Psicologia, tendo sido aprovada pelo 

comitê de ética da PUC-SP mediante o parecer de número 230.269 expedido na data de 

26 de novembro de 2012. 
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Análise de dados 

 

Nossa interpretação foi realizada a partir das narrativas individuais de quatro 

irmãs, compondo quatro perspectivas diferentes sobre a mesma família.  Partindo da 

perspectiva de Stake (1994) que define diferentes estratégias de organizar as 

informações de um estudo de caso, optamos por uma apresentação histórica organizada 

em três eixos definidos a priori decorrentes do objetivo da pesquisa, e a partir dos quais 

o conteúdo foi tematizado, ressaltando o que havia de comum e específico. Os eixos 

foram:  

 - a construção do relacionamento fraterno na família de origem: infância e 

adolescência; 

 - o relacionamento fraterno na idade adulta; 

    - o relacionamento fraterno e a vida profissional. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

O objetivo deste estudo foi compreender a construção e reconstrução do 

relacionamento fraterno entre irmãs das camadas médias urbanas que tivessem uma vida 

profissional ativa. Pretendemos compreender as influências recíprocas entre as irmãs ao 

longo da vida, e quais suas implicações para o desenvolvimento do projeto profissional 

de cada uma delas. Para tanto, foram entrevistadas quatro mulheres da mesma família, 

cujo discurso permitiu compor um quadro de suas experiências de vida, atual e passada. 

Buscamos compor um quadro coerente, a partir das narrativas, das relações 

passadas na família de origem, ao mesmo tempo em que ressaltamos as diferenças de 

perspectivas. Utilizamos negrito para ressaltar os temas identificados em cada um dos 

eixos, buscando compor os discursos para descrever as relações compartilhadas e 

ressaltar individualidades. 

 Relembramos que a apresentação do caso foi histórica e composta a partir da 

experiência de quatro irmãs que atualmente estão na idade adulta intermediária e são 

profissionais ativas no mercado de trabalho. As participantes foram chamadas de Lucia, 

Beatriz, Raquel e Marina. 

Lucia é a primogênita, tem 53 anos e é solteira. Beatriz tem 52 anos, é 

divorciada e tem dois filhos adolescentes. Raquel tem 50 anos, é casada e tem um filho 

ainda criança. Marina, 44 anos, é casada pela segunda vez e tem uma filha criança do 

segundo casamento.  

Ressaltamos que tomamos o cuidado de limitar ao mínimo necessário os dados 

que pudessem identificar as participantes, agora e ao longo do texto. 
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A construção do relacionamento fraterno na família de origem: infância e 

adolescência.  

  

 Neste eixo iniciamos contextualizando a família de origem, antes de iniciarmos a 

descrever o relacionamento entre as irmãs na infância e adolescência.  

A família de origem das quatro irmãs é integrada por elas, pai e mãe vivos e 

casados, podendo ser descritos como provenientes das camadas médias da população. 

Todos são nascidos em uma cidade do interior do Estado, sendo que, atualmente, as três 

irmãs mais velhas moram na capital e a mais nova mora na cidade de origem. A história 

que relataremos neste estudo se inicia aproximadamente no final da década de 1950.  

De acordo com Minuchin (1982), o subsistema conjugal é o primeiro a ser 

formado na família, seguido pelo subsistema parental, com o nascimento do primeiro 

filho. Este autor menciona a necessidade de se desenvolver “(...) padrões de 

complementaridade (...)” no casal, em que ambos devem “(...) aceitar a 

interdependência mútua, numa relação simétrica.” (p.61) 

A análise das quatro entrevistas nos permite compreender que há descrições 

semelhantes no que se refere ao estilo de conjugalidade dos pais. As narrativas, no 

geral, descrevem um casal formado nos moldes tradicionais, em que o marido é o 

provedor, e a esposa, cuidadora do lar e das filhas. As entrevistadas descrevem o que 

poderíamos caracterizar como sendo uma típica família do interior dos anos cinquenta e 

sessenta. Naquela época, os papéis femininos tradicionais estiveram focados nos 

cuidados ao lar, aos filhos e ao marido. O modo de relacionamento entre os pais, na 

infância, é descrito por uma das entrevistadas como sendo harmonioso. A família, no 

geral, também é descrita desta mesma maneira por todas. Segue descrição de uma das 

irmãs:  

Meu pai sempre foi mais à parte, ele nunca se envolveu na educação, 

sempre foi muito o provedor no sentido financeiro, mas a educação 

sempre ficou por conta da minha mãe. (Lúcia) 

 

Sabe-se que, diferentemente das mulheres de faixa etária mais jovem, que 

entraram no mercado de trabalho a partir dos anos setenta, a vida das mulheres mais 

velhas foi estruturada em função do casamento. (GIDDENS, 1993) Realmente, a partir 

das narrativas, evidencia-se um estilo materno de cuidar, mais circunscrito ao âmbito 

doméstico e aos cuidados práticos: 
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Minha mãe, como é que ela paparicava, paparica até hoje: se você 

falar para ela, ligar para ela às quatro da manhã e falar: ‘mãe, tô 

morrendo de vontade de comer seu pão italiano’, aí ela faz. Ela é super 

carinhosa, é a maneira que ela tem de demonstrar o carinho dela.   

(Marina) 

 

O pai, comerciante, é descrito como sendo um modelo de homem ligado ao 

trabalho. A imagem do pai aparece relacionada ao trabalho e, ao mesmo tempo, a 

características como afetividade, bondade, calma, com ênfase em momentos lúdicos, 

marcando um estilo paterno de proximidade das filhas, na infância.   

 

O meu pai, enquanto nós éramos crianças, ele sempre brincou muito 

com a gente, brincou muito. Levava a gente para pescar, fazia 

piquenique. Meu avô também brincava muito com a gente. Meu pai 

fazia brincadeiras, brincava à noite, fazíamos brincadeiras sempre de 

turma, de grupos, disso eu me lembro muito. Meu pai se distanciou da 

gente quando nós entramos na adolescência. Daí meu pai saiu de 

campo e entrou a minha mãe. 

De que forma ela entrou? 

Entrou dessa forma de ensino.  (Raquel) 

 

Quando se pergunta às irmãs sobre ‘expectativas dos pais’ em relação a elas, o 

que constatamos, no geral, foram as expectativas maternas, no sentido de valorização 

de um projeto de vida que integrasse os estudos e o desenvolvimento de uma profissão. 

A mãe, Carmem, tendo nascido no ano de 1939, teve suas filhas entre seus vinte e trinta 

anos, antes dos movimentos feministas e de contracultura, que vieram a trazer propostas 

mais igualitárias nos relacionamentos entre homens e mulheres. Há que se considerar 

que, no interior do país, prevalecia uma cultura ainda mais tradicional de divisão dos 

papéis de gênero do que nos grandes centros urbanos.  

A ênfase dada aos estudos e à qualificação profissional surgiu, conforme 

descreveu Gonçalves (2010), como uma via privilegiada de autonomia às mulheres, o 

que seguramente já havia sido constatado pelas mulheres dos anos cinquenta e sessenta, 

mas não pôde ser vivenciado por elas devido a um contexto que não favorecia e 

tampouco estimulava o desenvolvimento feminino nesta área.  

Segue um trecho da entrevista de Marina que nos mostra esta mãe que estimula 

o desenvolvimento profissional de suas filhas: 

 

(...) ela (a mãe) bateu o pé e falou ‘essas meninas vão estudar’ (risos). 

Foi o maior mérito dela, com relação à nossa vida, de um modo geral, 

foi, sim, porque a dinâmica da família, tudo indicava, assim, que, da 
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mesma maneira que meu pai foi trabalhar no armazém com o pai dele, 

provavelmente as filhas também fossem trabalhar no armazém com ele, 

entendeu? Ou fossem arrumar emprego num banco, por exemplo. Mas 

ela fez questão que as filhas fossem estudar. Então, neste aspecto ela 

sempre foi muito bacana, muito bacana. 

 

As falas, no geral, se assemelham com relação às expectativas maternas: 

 

(... ) minha mãe sempre incentivou a gente a sair. Era um sonho da 

minha mãe, ela meio que projetou o sonho dela na gente. (Raquel)  

 

Acho que minha mãe quis que eu fizesse aquilo que ela não conseguiu. 

O que eu consigo ver da minha mãe (em relação às expectativas 

familiares) é a expectativa de realização profissional. Até hoje, minha 

mãe fala isso, expressa isso, o quanto ela tem frustração na vida 

profissional dela. Tanto que o sonho dela, naquela época, era trabalhar 

no banco, e ela queria de todo jeito que eu fizesse concurso para 

trabalhar no banco. (Lúcia) 

 

Devemos ressaltar que a mãe das entrevistadas teve sua formação escolar 

interrompida no quarto ano primário. No entanto, em fase da vida em que as filhas já 

eram adultas, decidiu concluir o ensino médio por meio do supletivo, cursando o 

magistério depois disso e tendo ido trabalhar como professora. Este fato nos sugere que 

havia, por parte da mãe, o desejo de ter sua própria experiência profissional, sendo que 

as narrativas das entrevistadas, exemplificadas na fala de Lúcia, nos permitem tal 

compreensão: Ela (mãe) teve um emprego na vida e ela fala até hoje daquele emprego. Ela 

amava ir trabalhar. Acho que é isso. 

Carmem é descrita, ainda, como pessoa ativa e dinâmica, independente, 

cuidadora de seus pais e de outros integrantes de sua própria família de origem. 

A valorização do estudo, tanto por meio do discurso materno quanto pela provisão de 

recursos paternos para que de fato se efetivasse a educação das filhas, aparece como 

algo importante no estilo de cuidado dos pais.  

No geral, percebemos um clima familiar pouco repressor, em todas as 

narrativas acerca da infância. As ‘broncas’ de pai e mãe, por exemplo, pareciam ser 

muito mais no sentido de manter as aparências de uma certa autoridade parental, do que, 

de fato, atitudes repressoras, perpassando em todas as entrevistas a sensação de que o 

relacionamento familiar era amoroso, próximo e fluido.  

  É importante ressaltar que o relacionamento entre pais e filhas não parece ter 

sido no sentido de estabelecer comparações entre elas, implícito nas narrativas de Lúcia, 

Marina e Raquel, e evidenciado na fala de Beatriz: 
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(...) eu fiquei pensando que, meus pais, eles têm até hoje uma coisa 

muito sábia, que eu não me lembro... veja, minha mãe teve quatro 

meninas. Eu não me lembro nunca de ter ouvido dela, ou dele: ‘ah, o 

cabelo é mais bonito’, ‘essa aqui faz isso melhor’. Nunca, nunca eu me 

lembro de ter ocorrido alguma comparação. 

 

No entanto, a percepção de cobrança parental, no que se refere aos cuidados 

entre as irmãs, se evidencia de forma diferente nas narrativas. Na descrição da filha 

mais velha, Lúcia, constatamos que esta percepção é mais intensa. Nos outros discursos, 

este aspecto da relação entre pais e filhas não parece tão significativo, o que vai ao 

encontro das ideias de que primogênitas tendem a ser as mais sobrecarregadas, na 

fratria, em termos de responsabilidades (MCGOLDRICK, 2012), e também as que 

expressam maior lealdade para com a família de origem. (BANK E KAHN, 1982) 

 

A minha avó sempre falava, uma vez, minha avó disse para minha mãe: 

‘você cobrava muito da Lúcia, coitada.’ Ela tirava uma nota baixa, 

você dava bronca, ela tinha sempre que tirar nota boa, e com as outras 

meninas você nunca fez isso. Então, eu acho que eu comecei a enxergar 

assim (ter que ser modelo para as mais novas), entendeu. 

 

É possível, ainda, verificar que as brincadeiras infantis eram permitidas e o 

espaço de criatividade e imaginação das crianças, respeitado. A fala de Raquel pode 

ser um exemplo neste sentido: 

 

Eu me lembro de muitas brincadeiras. Nós tínhamos um quintal, não 

tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada destas coisas de hoje. 

Então, as brincadeiras eram criatividade e imaginação cem por cento, 

nós tínhamos brincadeiras muito legais. (Raquel) 

 

 

De acordo com Morel (1990), a família desempenha uma função transicional 

para seus integrantes, e pode se transformar num espaço potencial propício ao 

desenvolvimento da criatividade e da capacidade de imaginar, fundamental para a 

florescência de aptidões, talentos individuais e para a construção da autoestima. Esta 

autora descreve que “(...) a família existe para garantir a mediação entre o exterior e o 

interior” (p.120).  

A partir das famílias que pesquisou, Morel (1990) afirmou que, nos grupos 

familiares de criadores coexiste “(...) um clima de jogo, de prazer, e uma certa tensão 
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paradoxal tolerável entre os membros. A família é, então, um lugar de presença 

afetuosa, um espaço de solidão, onde o outro também pode faltar.” (p.190)  

Algumas descrições da infância das entrevistadas nos revelam uma família de 

fronteiras flexíveis. Por exemplo, outras crianças da família extensa faziam parte das 

brincadeiras de Beatriz, Lúcia e Raquel. No que se refere à narrativa de Marina, a mais 

nova (seis anos a menos do que a irmã mais próxima em idade), percebemos que a 

construção de amizades fora do núcleo familiar lhe possibilitou compartilhar os 

momentos da infância com outros de sua idade.  

Os laços afetivos com integrantes da família extensa faziam parte da rede de 

apoio das irmãs à medida que cresciam em sua família de origem. As descrições de uma 

avó a quem se pediu ajuda, uma tia importante que fez um papel materno secundário, ou 

de um ‘tio-irmão’ (irmão mais novo da mãe, da mesma idade que Beatriz) são 

importantes para compor a rede de suporte afetivo das quatro meninas, durante o 

período de formação do vínculo fraterno e de suas identidades. 

 

Infância.  

 

Para McGoldrick (2001), a chegada dos filhos exige dos pais o realinhamento do 

sistema conjugal, no sentido de abrir espaço para a chegada dos filhos e para a união do 

casal frente às novas tarefas comuns. Os novos papéis de pais e avós exigem a 

redefinição do casal frente às suas famílias de origem. Posteriormente, a chegada de um 

segundo filho requer uma nova acomodação entre os três integrantes da família. 

As fratrias têm características que lhe são exclusivas, tal como descrito por 

Cicirelli (1995): são designadas; são os vínculos provavelmente mais longos do ser 

humano ao longo da vida; são vínculos cujas situações de intensa intimidade na infância 

e adolescência contrastam com situações de distanciamento na idade adulta, o que 

promove o desenvolvimento de estratégias de manutenção da relação. Ainda, segundo 

Goldsmid e Féres-Carneiro (2007), ter um ou mais irmãos constitui-se “(...) numa das 

três contingências vitalícias, pois assim como não há ex-pais nem ex-filhos, não existem 

ex-irmãos.”  (p.293) 

  Os autores Bank e Kahn (1982) ressaltaram a dependência primária entre irmãos 

e afirmaram que o apego entre eles tem uma importante função no desenvolvimento 

infantil. Bowlby (2006) afirmou que as vivências, ao longo da infância, têm influência 
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marcante sobre as expectativas de se encontrar, no futuro, “(...) uma base pessoal 

segura (...), e também sobre o grau de competência que possui para iniciar e manter 

relações mutuamente gratificantes, quando a oportunidade se oferece.” (p.140)   

As memórias da primeira infância, em grande parte viscerais, delineadas pelo 

aparelho neuropsicológico em desenvolvimento da criança, marcam as relações 

fraternas como espaço privilegiado de vivência de sentimentos primitivos.  

Na fratria estudada, a diferença de idade das entrevistadas surge como fator de 

importância na construção dos laços afetivos entre elas. A pouca diferença de idade 

entre as três primeiras irmãs, Lúcia, Beatriz e Raquel, aproximou-as na infância e na 

adolescência, etapas de formação do vínculo, e teve impacto posteriormente, ao longo 

da vida. As quatro irmãs tiveram visões similares sobre a diferença de estilo no 

relacionamento entre as três primeiras, compondo uma tríade, e a quarta irmã, Marina, 

nascida seis anos depois de Raquel, confirmando o que foi descrito por Bank e Kahn 

(1982) acerca das condições de proximidade entre irmãos.  

A intensidade dos sentimentos, a alta acessibilidade entre as três, vivências 

similares, o ambiente familiar em que a mãe é descrita como atarefada, ocupada com 

outros da própria família de origem, e pai trabalhando fora, compõem o quebra-cabeças 

que nos permite compreender esta fratria. Soma-se a este contexto o fato de que as 

cidades pequenas do interior, nos anos sessenta e setenta, permitiam um alto grau de 

autonomia das crianças, se comparado com os dias de hoje, o que deu a elas liberdade 

para se aventurar em brincadeiras de rua e fez com que protegessem umas às outras, em 

determinadas circunstâncias. 

  Naquela época, os paradigmas educacionais tampouco privilegiavam a postura 

de pais afetivamente próximos aos filhos (SOUZA E RAMIRES, 2006), o que, de certa 

forma, deixava sob responsabilidade  das crianças e adolescentes o compartilhamento de 

suas descobertas, sua intimidade, afetos e emoções. Abaixo, uma descrição geral do 

clima geral entre as meninas, feita por Lúcia, primogênita: 

 

Meu pai brincava: quanto mais mulher, pior é (risos), não sei se já 

falaram esta frase pra você. (risos) quanto mais mulher, pior é, porque 

chegava lá no interior, a casa toda bagunçada e a gente assistindo 

televisão, sessão da tarde nas férias. (risos) então, era aquele bando de 

mulher junto. 
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Há muitas histórias de brincadeiras infantis compartilhadas pelas três irmãs mais 

velhas. A descrição de uma brincadeira nos dá alguns elementos importantes sobre a 

construção da relação entre as três irmãs mais velhas: 

  

(...) ela (Lúcia) determinava qual era a brincadeira, ela determinava 

tudo, e a gente ia no embalo, não era muito questionado isso, ela era a 

mais velha e tudo bem. Ela sempre foi muito criativa, a Lúcia, então a 

gente tinha lá as nossas brincadeiras, e tinha uma brincadeira, olha a 

sacanagem, que era brincar de salão de beleza, então, ela, imagina, 

devia ser muito pequena também. Então ela enfiava uns bobes, molhava 

o nosso cabelo, meu e da Raquel, punha uma cadeira no sol e a gente 

tinha que ficar no sol esperando o cabelo secar (risos), ou então ia 

passar esmalte, ficava um tempo, ela devia ser pequena também, no fim 

ela enjoava, e a gente também não podia reclamar porque era um salão 

de beleza. 

Vocês não reclamavam, então? 

Ah, reclamava, mas não era uma briga, não era uma coisa ofensiva, era 

meio engraçado. O jeito dela mandar não era algo que fosse muito 

questionado. Aquele posto dela ser a dona do pedaço ali não era 

muito... era quase como se fosse inabalável. (Beatriz) 
  

 As falas das três irmãs mais velhas, no geral, descrevem papéis típicos de 

primogênitos, irmãos do meio e caçulas. O estilo de personalidade, conforme a posição 

na fratria, é mais marcante na infância do que na idade adulta (MCGOLDRICK, 1988) 

Beatriz se atribuía o papel de intermediadora das relações e de protetora da irmã mais 

nova. Raquel, por sua vez, via-se e era vista como tendo sido protegida pelas irmãs, 

assemelhando-se às descrições típicas atribuídas aos filhos mais novos: 

   

Na infância, eu era o café com leite, este é o termo. Eu era a 

menorzinha, então imagine que a Lúcia tem quatro anos a mais do que 

eu, a Beatriz, dois, e nós tínhamos esse meu tio da idade da Beatriz e 

tínhamos duas primas, uma da minha idade e, outra, quatro anos mais 

velha do que eu. Então nós éramos em seis crianças e eu e minha 

prima, as duas caçulinhas. Então toda brincadeira eu era café com 

leite, por exemplo, a gente ia jogar queimada: ‘vocês são café com 

leite.’ Então escolhe todo mundo, eu era escolhida por último. Então, 

em tudo, nós éramos escolhidas por último. E a Lúcia sempre foi 

mandona. É a característica dela, da mais velha, ela é mandona, se 

você não faz do jeito dela, ela já emburra, ela já fica de mal, ela tem 

um temperamento diferente.   (Raquel) 

 

De acordo com os resultados encontrados por Kuba(2011), irmãs mais novas 

tinham um papel especial: esperava-se que fossem dependentes, amáveis e, de certa 

forma, manipuláveis pelas irmãs mais velhas. Raquel foi a caçula por seis anos, até o 

nascimento de Marina, e nela se repetem tais expectativas. É possível pensar que houve 
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a perda do lugar privilegiado de caçula, por parte de Raquel, com o nascimento de sua 

irmã, destacado na fala abaixo: 

   

A Raquel, com certeza ela deveria sentir que eu roubei, entre aspas, o 

trono dela. A Raquel, ela me provocava muito, me fazia chorar à toa, 

mas eu adorava ela, então elas eram o modelo que eu tinha, muito mais 

do que minha própria mãe. (Marina)  

 

Há, ainda, exemplos de conflitos na infância que corroboram as ideias de Bank e 

Kahn (1982) acerca da intensificação da ambivalência entre irmãos de idades próximas: 

 

eu lembro que a boneca era de nós duas, da Lúcia e minha, só que 

quando era de nós duas eu já sabia que eu tinha dançado, entendeu, 

porque a boneca era dela. Tanto que a boneca, na cabeça dela, era 

dela e ponto. Mas eu me lembro de mim pequenininha sacaneando, não 

essa boneca, porque essa boneca também era minha. Mas eu me lembro 

de uma boneca que ela tinha, eu me lembro de ter mexido no olho, o 

olho afundou, eu me lembro de ter rabiscado a cara da boneca, então 

tinham estas coisas. (Beatriz) 

 

Uma vez, que um tio nosso casou, era irmão do meu pai, eu devia ter 

uns oito anos, nove, acho, a Beatriz foi a daminha, e eu acho que eu 

fiquei, não sei se eu cheguei a ficar enciumada, mas acho que eu me 

senti meio preterida, né, porque ela foi a daminha de honra e eu não 

fui. Mas a gente curtiu e tal. (Lúcia) 

 

É preciso lembrar que Lúcia e Beatriz compuseram uma díade por cerca de dois 

anos, até o nascimento de Raquel, a terceira da constelação fraterna, o que 

provavelmente também contribuiu para a intensificação do relacionamento entre elas.  

Na infância, Bank e Kahn (1982) ressaltaram que determinado espaço 

psicológico não pode ser ocupado por duas pessoas ao mesmo tempo. As brincadeiras, 

as pessoas próximas, o contexto de expressividade emocional, estimulam na criança a 

formação de uma identidade mais ou menos estável. A construção de um certo modo de 

compreender a si mesmas e às irmãs, no vínculo fraterno, parece ter raízes na primeira 

infância das entrevistadas. O desenvolvimento de identidades diferentes, na infância, 

conferiu a elas a possibilidade de marcarem seu próprio espaço, ao mesmo tempo em 

que compartilhavam a vida cotidiana. 

As brincadeiras da infância parecem refletir as possibilidades de expressividade 

emocional de cada uma dentro destes territórios demarcados. Os papéis de ‘mandona’, 

‘determinada’, ou da menor que é frágil e ‘vai na onda’, ou da irmã do meio, que se vê 

literalmente entre as determinações da mais velha e a fragilidade da mais nova, 

intermediando as relações para que todas possam participar da brincadeira, de certa 
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forma. Há, ainda, que se evidenciar a forma lúdica com que as mais novas lidavam com 

a autoridade da primogênita, o que sugere que havia uma maneira positiva de lidarem 

com as diferenças e os conflitos entre elas. 

De acordo com Goldsmid e Féres-Carneiro (2011), a relação entre irmãos 

promove um contexto de interação em que, por meio do jogo, torna-se possível a 

elaboração de angústias e o desenvolvimento da criatividade entre as crianças. Também 

é possível, segundo a autora, expressar a agressividade de forma moderada. 

Marina, por sua vez, traz uma outra perspectiva para o relacionamento entre as 

quatro irmãs, vendo-as com admiração e certo distanciamento propiciado pela diferença 

nos estágios de desenvolvimento. 

  

(...) tem uma diferença maior aí de idade e, nossa, eu adorava todas 

elas, admirava muito porque, imagina, eu era pequenininha e, elas, 

moças, já. Então, o que eu mais me recordo? Delas se arrumando para 

saírem. (...) Eu queria ir junto, imagina, a pentelha (risos), né, ir junto 

ao cinema com um monte de moças, porque elas iam com as amigas, e 

eu era bem mais nova e elas não queriam me levar. Então, às vezes, eu 

chorava tanto que elas me levavam. Daí ia toda inchada para o cinema. 

(Marina) 

 

A separação de irmãos por mais de oito ou dez anos de diferença de idade, 

segundo os autores Bank e Kahn (1982), pode promover algum afastamento entre eles, 

devido ao fato de que têm poucas vivências em comum, frequentam diferentes lugares, 

compartilham poucos espaços sociais e têm, de certa forma, pais diferentes, que podem 

estar vivenciando outro estágio do relacionamento conjugal e mesmo de ciclo de vida 

individual. Entretanto, ser do mesmo sexo aproxima os irmãos (BANK E KAHN, 

1982), o que constatamos nas quatro narrativas. 

Resultados semelhantes foram descritos por Kuba (2011), para quem, além da 

ordem de nascimento, o espaçamento maior em idade teve impacto considerável na 

construção dos relacionamentos entre irmãs ao longo da infância e da adolescência. Para 

a autora, tal resultado pode ser explicado, em parte, devido a interesses e atividades 

diferentes.   

Para Kuba (2011), a diferença de idade, em certos casos, trouxe maior 

proximidade emocional na fratria, o que se explica devido à menor competição pela 

atenção parental e à menor necessidade de distribuição de papéis entre as irmãs. Tal 

configuração “(...) pavimentou o caminho para uma conexão mais íntima e para a 

possibilidade de se enxergar a mais velha como modelo.” (KUBA, 2011, p.51)   
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Eu tenho boas recordações da Lúcia levando as amigas, da Beatriz e da 

Raquel. Eu me lembro que a Raquel, como ela sempre foi muito boa em 

matemática, as amigas iam estudar em casa, que ela ensinava as 

amigas. E eu me lembro que eu ficava ali, rodeando. Eu era pequena, e 

eu tava sempre rodeando porque eu achava o máximo, imagina, a 

minha irmã ser a boa da matemática e estar ensinando todo mundo. 

(Marina) 

 

O papel de liderar e de determinar alguns acontecimentos na fratria, 

características do mais velho que também foram descritas em revisão bibliográfica de 

Cicirelli (1995), tem sua contrapartida na percepção da irmã mais velha sobre a forma 

como enxergava a relação entre ela e suas irmãs naqueles momentos, enquanto 

cresciam: 

Eu sempre fui vista como adulta. (...) às vezes eu me via como uma 

mini-adulta, sabe? (...) Eu me lembro que tinha ‘ano bom’, você sabe o 

que é ‘ano bom’? ‘Ano bom’ é um costume, não sei se italiano: no dia 

de ano novo, os adultos dão dinheiro para as crianças. Então, a 

criança pede: ano bom, ano bom, e daí você ganha um dinheiro, e daí 

todo mundo ganhava dinheiro. Eu ganhava menos porque eu era 

grande: ‘ah, você já é grande!’ Então, eu sempre me achei velha. 

Maluco isso. E, ao mesmo tempo, eu tenho um temperamento meio 

moleque, eu brinco muito, as crianças me adoram porque eu brinco 

muito, adoro brincar. 

 

A narrativa da mais velha sobre a percepção de seu papel na fratria é consonante 

a outras descrições da literatura acerca da primogenitura feminina. McGoldrick (2012) 

descreveu “(...) o senso de responsabilidade, dedicação, cuidados e liderança (...)” 

(p.126) das primogênitas com relação à fratria, sem que tenham os mesmos privilégios 

ou a autoestima acentuada, como parece acontecer com os irmãos mais velhos. Em seus 

resultados, KUBA  (2011) descreveu que o fato de uma irmã desempenhar um papel 

materno evitou, em alguns casos, um laço fraterno mais igualitário.  

De outra perspectiva, Marina, a mais nova das irmãs, descrevia o vínculo 

fraterno de uma outra forma. A diferença de idade e de vivências, além de promover um 

modo de se relacionar um tanto idealizado e distante, marcou o posicionamento das 

irmãs mais velhas, Lúcia e Beatriz, como cuidadoras da mais nova, o que era percebido 

com naturalidade por aquelas. Tal estilo de relacionamento, de certa forma, marcou o 

afastamento das vivências típicas entre pares, configurando um outro estilo de 

proximidade entre as duas irmãs mais velhas e a caçula: 

 



50 
 

A minha irmã mais velha (Lúcia) tem dez anos a mais do que eu. Então, 

ela já era mocinha e eu era criança, ainda. Então, com certeza, ela 

tinha uma relação, assim, até não só de irmã, mas de cuidadora em 

relação a mim. (Marina) 
 

Seu nascimento, de alguma forma, alterou a configuração do relacionamento 

entre as três primeiras irmãs, marcando um estilo de intimidade nas relações de Raquel 

e Beatriz, Marina e Lúcia. A narrativa de Raquel descreve a acessibilidade entre as 

irmãs nos estágios da infância e adolescência: 

 

Na casa em que nós nascemos, eram dois dormitórios. Então, dormia a 

Lúcia,  que é a mais velha, no meio, eu, num canto e a Beatriz no outro 

canto. (...) E daí, quando a Marina nasceu, ela dormia num bercinho ali 

no quarto dos meus pais mesmo. Daí, meus pais construíram uma outra 

casa (...) e daí tinham três dormitórios. Mas daí ficou a divisão: a mais 

velha com a mais nova, e eu e a Beatriz juntas. E o fato de a gente 

dormir juntas acabou aproximando mais a gente, a gente ficava 

batendo papo mais à noite. 

 

   

Bank e Kahn (1982) ressaltaram a tendência de que os irmãos se organizem em 

díades.  Para estes autores, famílias em que há quatro crianças tendem a formar dois 

pares de díades, o que de certa forma constatamos neste estudo de caso no que se refere 

à intimidade entre as irmãs, ainda que as narrativas evidenciem a influência recíproca e 

vínculo afetivo estreito entre todas ao longo da vida.    

Há inúmeras falas, nas entrevistas, que nos permitem compreender o modo de se 

relacionar de cada uma das irmãs com as outras. A descrição de uma situação 

vivenciada por Lúcia e Beatriz, por exemplo, amplia a compreensão do relacionamento 

entre ambas. Beatriz descreve um acontecimento de infância em que defendeu a irmã de 

um garoto que a havia ameaçado no caminho de volta da escola para casa:  

  

(...) eu me lembro que teve um dia que ele ameaçou e deu um tapa nas 

costas dela, aí ele bateu e ela começou a chorar. Por sorte, neste dia, 

era um dia meio nublado, a gente tinha ido com um guarda-chuvinha, e 

eu bati no moleque com este guarda-chuva e o moleque sumiu e nunca 

mais apareceu. Então tem essa cena na nossa história, que eu bati no 

moleque com o guarda-chuva, então eu defendi a Lúcia, espantei o 

moleque e ele nunca mais apareceu.   

 

 A flexibilidade no desempenho de papéis, na fratria, pareceu fortalecer o vínculo 

na infância. A primogênita, além de se destacar como líder e, na vida adulta, como 

cuidadora, também pôde ser protegida por uma irmã mais nova, como evidencia o 

trecho acima. Bank e Kahn (1982) mencionaram as ‘lealdades tocantes’ (p.4) que 
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encontraram em sua pesquisa sobre irmãos, e é a este conceito que o relato acima nos 

remete.  

Kuba (2011) demonstrou, em seus resultados, que as irmãs entrevistadas 

protegeram umas às outras fisicamente na infância e emocionalmente na idade adulta. 

No que se refere à proteção física, a autora ressaltou que o medo de ser machucada não 

pareceu ser um fator que afetasse a disposição de uma irmã em defender a outra.     

A construção da lealdade e companheirismo entre as três irmãs em períodos iniciais do 

desenvolvimento psicológico muito provavelmente foi o que possibilitou a consolidação 

do vínculo entre elas, o que pôde ser construído com a irmã caçula alguns anos depois, 

com sua chegada à vida adulta.   

 

 

 

Adolescência 

 

A adolescência marca um novo período no relacionamento entre pais e filhos e 

entre irmãos, tendo em vista que todos passam por diferentes transições de vida 

simultaneamente e que, nesta fase, abrem-se as possibilidades de transformação e de 

diferenciação do adolescente em relação à família de origem.  A abertura do campo 

vivencial, neste estágio do ciclo de vida individual, também requer a abertura de 

fronteiras da família e a reorganização dos relacionamentos entre seus integrantes. 

Carter e McGoldrick (2001) afirmaram que 

 

(...) fronteiras flexíveis que permitem aos adolescentes se aproximarem 

e serem dependentes nos momentos em que não conseguem manejar as 

coisas sozinhos, e se afastarem e experimentarem, com graus 

crescentes de independência, quando estão prontos, exigem esforços 

especiais de todos os membros da família em seus novos status uns em 

relação aos outros. (p.20) 

  

 Sendo um estágio da vida marcado, no geral, pela busca de diferenciação, a 

adolescência abre os caminhos para sonhos individuais, para os desejos de ‘tornar-se’ 

alguém no futuro, o que será permeado pelas vivências fraternas: 

 

Você sabe que, na época da infância, uma das nossas diversões (entre 

as irmãs) era assistir novela. Acho que a rede globo, com as novelas no 

Rio de Janeiro, nos meus sonhos da infância e adolescência, eu sempre 
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me imaginava trabalhando numa empresa grande e no Rio de Janeiro, 

numa cidade grande, e, muito, assim, no Rio, me imaginava no Rio de 

Janeiro. E aí, depois eu vim para São Paulo, nem sei porque esse foi 

meu sonho mas eu sempre gostei do que eu fiz. (Raquel) 

 

  De acordo com Bank e Kahn (1982), todo adolescente está fadado a mudar, o 

que tem impacto nas relações fraternas, dependendo de como se dará esta mudança, se 

de forma gradativa ou abrupta. Para estes autores, irmãos podem sentir o impacto da 

mudança uns dos outros quando ela acontece de forma repentina. A rapidez com que 

constroem e reconstroem suas identidades, na adolescência, faz com que irmãos tenham 

dificuldade de se reconhecer no vínculo fraterno, o que pode provocar estranhamento e 

a percepção de ter sido ‘traído’ pelo irmão adolescente. (BANK E KAHN, 1982) 

Devido às características pertinentes a esta fase, é possível o aumento da 

rivalidade fraterna na adolescência. Para Cicirelli (1995), o auge da rivalidade entre 

irmãos se dá no início da adolescência, diminuindo ao final desta fase. De acordo com 

Kuba (2011), o final da adolescência e o início da idade adulta marcaram uma mudança 

no padrão de comunicação entre irmãs entrevistadas, de interações conflitivas para um 

estilo mais amistoso de relacionamento. 

No entanto, as narrativas das entrevistadas, no geral, evidenciaram um estilo de 

pouca rivalidade entre elas neste período, mantendo o padrão de influência recíproca 

mais intensa entre as três irmãs mais velhas, que eram modelos de comportamento para 

a caçula, que ainda estava na infância.  As situações de conflito entre qualquer uma das 

díades de irmãs entrevistadas parecem bem pontuais e quase que imperceptíveis na 

adolescência, o que contraria tais resultados da literatura. 

  A fratria também tem um papel de destaque, nesta fase, no que se refere ao 

suporte e incentivo que irmãos podem oferecer uns aos outros para as novas vivências 

em grupos sociais. Bowlby (2006), ao tratar das condições que promovem o 

desenvolvimento da auto-confiança do ser humano, evidenciou que a “personalidade 

saudável” (p.141) requer a capacidade de confiar no outro e de saber distinguir quem é 

ou não confiável em determinada situação. 

  Irmãos mais velhos podem continuar a ser modelos para os mais novos neste 

momento, porém de modo mais autônomo e independente da intermediação parental. 

Podem auxiliá-los nesta discriminação de situações confiáveis ou não e, neste sentido, 

podem ser modelos para a construção de uma personalidade saudável, no sentido 

proposto por Bowlby (2006). 
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Lúcia, Beatriz e Raquel descreveram experiências semelhantes em grupos 

sociais. Em especial, destacaram a participação em grupos de jovens promovidos pela 

igreja, na cidade em que moravam: 

 

Quando nós entramos na adolescência, a gente começou a ir muito à 

igreja. A Lúcia e a Beatriz tocavam violão na missa, e era de ir na 

missa todo dia, era uma carolice, que eu paro hoje para pensar na 

minha vida e penso: ‘Meu Deus, como a gente perdeu tempo.’ E meus 

pais sempre foram contra, sempre foram contra porque a gente acabou 

não namorando na adolescência. Então, um monte de coisas que são 

normais da adolescência, nós fomos fazer depois de adultas. (Raquel) 

 

Lúcia também descreve a participação neste movimento religioso, o que sugere a 

importância destas vivências comuns às irmãs no período da adolescência:  

 

Eu tive uma adolescência, e as meninas também. A gente fez parte de 

um grupo de jovens da igreja católica, e isso tolheu muito a liberdade, 

era um grupo muito rígido de comportamento. (Lúcia) 

 

Nesta fase, destaca-se um certo modo de ser que embasaria as escolhas 

profissionais, no futuro. Raquel destacava-se na matemática, sendo fonte de admiração 

para a irmã mais nova, ainda criança. Lúcia ressalta o ‘cuidar’ como traço de sua 

personalidade: 

 

Eu me lembro que, já na adolescência, eu gostava de cuidar. A gente 

fazia parte de um grupo de jovens da igreja, eu ia nas famílias, eu dava 

banho em criança, entendeu, eu gostava. Eu acho que tem muito a ver 

com isso (a escolha profissional), acho que tem a ver com ser cuidador. 

 

   

De modo geral, a adolescência das três irmãs mais velhas é descrita como um período 

de compartilhamento de vida social, de novos aprendizados, o que foi feito em 

conjunto. Ter uma irmã por perto, nesta etapa, seguramente foi um ponto de apoio para 

cada uma delas. Cicirelli (1995) considerou, em seus resultados de revisão bibliográfica, 

que a capacidade de diversão entre irmãos, de terem confiança e compreenderem uns 

aos outros declinaram significativamente na adolescência, aumentando depois, na idade 

adulta. As narrativas evidenciaram que tais características se mantiveram constantes no 

vínculo fraterno nesta fase, contrariando tal descrição da literatura, o que pode ser 

explicado por meio da composição de gênero da fratria, sendo um fator de proximidade, 
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nas fratrias femininas, a maior expressividade emocional das mulheres. (BARROSO, 

2011) 

A fala seguinte pode ser um exemplo: 

 

 

A gente teve um período de adolescência, uma época meio religiosa 

porque surgiu na cidade um movimento religioso eu chamava muito a 

meninada, os jovens, e eu e a Lúcia, que éramos mais velhas, entramos 

para este movimento, que era uma coisa legal porque a gente aprendeu 

a cantar, fazíamos muita coisa. A Lúcia foi aprender a tocar violão, e 

eu aprendi com ela. (...) E aí, na igreja foi um período gostoso porque a 

gente tocava violão na missa, tinha encontro de jovens, fazia muito 

teatro, fazíamos passeios, muitas atividades sociais. (Beatriz)  

 

 

Ao mesmo tempo em que vivências e grupos sociais comuns podem aproximar 

os irmãos nesta fase, também marcam o desenvolvimento da autonomia e da 

independência do adolescente em relação aos pais. Cicirelli (1995) descreveu a 

tendência de irmãos do mesmo sexo serem mais próximos e afetivos uns dos outros, na 

adolescência, do que irmãos de sexo oposto. Tal proximidade foi verificada por nós em 

todas as narrativas, ainda que a distância em idade da irmã mais nova para com as mais 

velhas tenha promovido menor acessibilidade entre elas e um estilo de vínculo 

diferenciado. 

Com relação à caçula, há falas suas que demonstram que as irmãs mais velhas, 

adolescentes, eram modelo de comportamento para ela, ainda criança: 

  

Às vezes, elas iam para o sítio (sitio da amiga de uma irmã), e aí elas 

me levavam. Para o sítio, eu ia, então eu achava o máximo ficar no 

meio das moças, como toda menininha deve achar. E eu me lembro que 

eu inclusive me trancava no banheiro para passar batom delas 

escondida, acho que eu tinha uns cinco, seis anos, porque eu via, né, eu 

queria colocar também. (Marina) 

  

Por sua vez, na adolescência de Marina, suas irmãs pareceram desempenhar o 

papel de cuidadoras, o que mais uma vez ilustra que a proximidade entre elas foi 

construída por meio de papéis assimétricos. No seguinte trecho da entrevista de Beatriz, 

aparecem algumas funções desempenhadas pela irmã mais velha na adolescência da 

irmã caçula, oito anos mais nova, a de educar e escutar, ser confidente:  

 
Quando ela (Marina) era adolescente, eu já tava na faculdade, então a 

Marina, fui eu quem deu educação sexual para ela e para uma prima 
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que era da mesma idade. Ela vinha contar as coisas para mim (...) 

(Beatriz) 

 

A distância de idades, marcando a diferença nos ciclos de vida individual da 

irmã caçula e das mais velhas, possibilitou àquela maior flexibilidade de escolhas em 

sua adolescência e maior diferenciação da fratria. As escolhas das três irmãs mais 

velhas, suas experiências, também são vistas com certo distanciamento: 

 

Eu, hoje, inclusive, acredito que elas tenham boas recordações deste 

movimento (participação no grupo de jovens), e, ao mesmo tempo, elas 

se arrependem. (...) Mas, enfim, embora eu fosse mais nova, eu ia, mas 

não ia muito. Eu tinha meus limites, e não é porque eu era a mais nova 

que elas iam me obrigar a ir também. Eu sempre fui teimosa, sempre 

tive uma personalidade forte. (Marina) 

 

Ao mesmo tempo, a acessibilidade menor entre ela e as mais velhas devido ao 

fato de que estas, na época da faculdade, deixaram a cidade de origem para estudar em 

outro lugar, aliado à diferença de ciclos de vida, também propiciaram o 

desenvolvimento das relações sociais de Marina fora da família. As vivências entre os 

pares, na adolescência, foram vividas em outros contextos sociais pela caçula: 

  

Eu passei praticamente a minha adolescência toda sozinha, como se 

fosse filha única. (...) Eu realmente era mais nova, e acho que a 

diferença de idade fazia com que a relação realmente fosse diferente. 

Agora, na adolescência, eu senti muita falta delas, porque a Lúcia foi 

primeiro, depois a Beatriz. Logo depois, a Raquel foi também para uma 

outra cidade. Então, ninguém vinha com frequência para cá. Então, eu 

tinha realmente as minhas amigas, e o meu irmão, entre aspas, era o 

Gustavo (tio com idade próxima à de Beatriz), nessa questão de ser 

mais parceiro, de cuidar, até de compartilhar comigo paquera, porque 

me via em baile, conhecia os meus namorados que moravam aqui na 

cidade. Então, eu tenho uma relação bem forte com ele.  (Marina)  

   

 Ao final da adolescência, Lúcia, a primogênita, passou no vestibular e foi 

estudar em outra cidade, o que inaugurou um novo período na vida familiar e na relação 

entre as irmãs. Kuba (2011) ressaltou que irmãs mais velhas frequentemente são 

modelos para as mais novas na adolescência, ressaltando que o destaque das mais velhas 

é importante quando as mães não tiveram a oportunidade de serem bem sucedidas e não 

puderam ser modelo para sucesso acadêmico. Esta realidade também foi constatada em 

nossa pesquisa, o que é percebido na fala de Raquel:  
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A Lúcia, por ser a mais velha, ela puxou a fila, vai, ela foi a primeira a 

sair de casa para estudar. (...) Eu não sei se o fato dela ter ido, eu falo 

por mim, não pela Beatriz, daí era meio que natural, era meio que 

óbvio que eu ia pra fora também, que eu ia escolher um curso, que eu 

ia fazer uma faculdade, não importava a cidade, eu iria sair da cidade 

natal. (Raquel) 

 

Os autores Conger e Little (2010) consideraram, em sua revisão bibliográfica, 

que uma transição bem sucedida de um irmão mais velho à vida adulta, independente, 

teve um impacto positivo nos irmãos que ainda não haviam saído de casa ou estavam na 

escola. Da mesma forma, estes autores consideraram que relacionamentos fraternos 

positivos, na adolescência, estiveram associados à autoestima elevada e à competência 

acadêmica no início da vida adulta, e é o que analisaremos a seguir.  



57 
 

O relacionamento fraterno na idade adulta. 

 

 

De acordo com a literatura sobre fratria (CICIRELLI, 1995), no início da vida 

adulta, há tendência de menor proximidade na relação fraterna. Há, assim como na 

adolescência, uma reorganização de prioridades no campo vivencial dos jovens adultos. 

Novas expectativas em relação à vida individual têm lugar, com a construção de 

relacionamentos afetivos e de projetos de vida vinculados aos estudos superiores e ao 

trabalho. (CONGER E LITTLE, 2010)  

Após a saída de Lúcia, as outras irmãs permaneceram na casa dos pais e, 

chegada a idade de ir à universidade, escolheram seus cursos e saíram da cidade para 

estudar em outros lugares. Pelo fato de serem de uma cidade pequena, os cursos de 

ensino superior estavam em outras cidades.  

Raquel descreve a forma como se deu seu percurso de final de adolescência e 

transição à vida adulta, na época em que as irmãs já haviam saído de casa: 

 

 

A Lúcia, quando entrou na faculdade, ela conseguiu uma bolsa 

integral, né, cem por cento bancada pelo governo. A Beatriz entrou 

numa faculdade pública, então eu tinha a obrigação, também, de entrar 

numa faculdade pública, porque meus pais tinham que sustentar estas 

várias casas, e era um custo alto. Então, eu comecei a fazer cursinho na 

minha cidade, e era muito fraco. Era muito fraco (...) e daí eu falei para 

os meus pais: ‘se eu continuar aqui, eu não vou passar em nada.’ E eu 

fui para uma cidade maior para fazer um cursinho semi-intensivo. Foi 

quando eu saí de casa e nunca mais voltei. Eu tinha feito dezoito em 

junho, e em agosto eu saí. (Raquel explicou que teve duas opções: 

faculdade pública no interior ou em São Paulo, tendo optado pela 

primeira).  

E por que não poderia ser em São Paulo? 

Porque, imagina, São Paulo era aquele monstro. Então, minha outra 

irmã estava no interior, era perto de São Paulo, mas não era São 

Paulo. A Beatriz foi para uma cidade pequena. (... )São Paulo, para a 

gente, sempre foi assim: era ir, a cada um ano, a cada dois anos, fazer 

uma viagem, e era aquela programação, assim, como se fosse ir para a 

Europa, era vir da nossa cidade para São Paulo. Vir para a capital 

estava praticamente no mesmo nível de grandeza e dificuldade.  

 

   

A fala de Raquel ilustra a continuidade do estilo parental de educação das quatro filhas, 

de pouco favoritismo de uma em relação às outras. É possível, ao longo de todas as 

narrativas, constatar a relação entre tal estilo e a construção dos laços de parceria destas 
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irmãs em relação à sua vida profissional, especificamente. Em famílias nas quais se 

observa tratamento diferencial entre irmãos, sentimentos de injustiça e conflito fraterno 

são mais destacados, segundo Barroso (2011). Esta autora considerou que a percepção 

de que fratrias do mesmo sexo são mais cooperativas, suportivas e harmônicas está 

relacionada à paridade e igualdade no que se refere ao tratamento parental dispensado 

aos filhos, o que é mais provável de ocorrer quando todos são do mesmo sexo.  

No presente estudo de caso, constatamos que as expectativas familiares e os 

recursos para educação foram distribuídos de forma igualitária entre todas, apesar da 

tendência reportada pela primogênita de uma cobrança parental maior. A fala de Raquel, 

destacada acima, descreve tal distribuição. 

Constatamos que, no caso de Marina, sua primeira escolha profissional sofreu 

influência das expectativas familiares, como exemplifica a seguinte fala: 

  

A minha mãe sempre quis muito ser professora, sempre sonhou muito 

em ser professora e, com certeza, ela devia incentivar a gente para isso. 

Eu me lembro que eu era pequena e ela vivia no pé das minhas irmãs: 

‘ah, por que vocês não estudam para fazer concurso para trabalhar em 

banco?’ Porque na época era, nossa, era tudo de bom ser bancário, ser 

professor. Aí, com certeza, me incentivaram e eu fiz a opção de cursar o 

magistério. E eu me saí muito bem no magistério, me dei muito bem, 

era muito elogiada, eu gostava muito. Naquela época, no terceiro ano 

do magistério, a gente recebia também o certificado do ensino médio, e 

já poderia então fazer o vestibular. (...)Então, hoje, eu tenho certeza de 

que fui influenciada por ela, sim. Pelas irmãs, não, eu não tenho 

recordação nenhuma com relação a isso, mas pela minha mãe, sim, 

com certeza.  (Marina) 

 

  

 As irmãs não parecem ter influenciado explicitamente umas às outras nas suas 

escolhas profissionais, mas, sim, na construção de projetos de vida autônomos e na 

certeza do apoio fraterno recíproco. Outras pessoas que integravam suas redes sociais 

ajudaram a compor um contexto maior de influências na formação dos projetos de vida 

dessas mulheres, em que também se expressavam as aptidões individuais:  

  

Sempre gostei muito de matemática, química, física, só que eu não 

sabia exatamente o que eu queria, que tipo de curso eu queria. E daí eu 

me lembro que meu tio trabalhava em alguma coisa ligada ao IBGE, 

que faz pesquisas, mexe com essa parte de estatística. E eu fui prestar 

vestibular, e ele falou para mim: tem este curso, que é uma coisa legal. 

(Raquel) 

 

A minha escolha, na verdade, foi sem saber, porque eu queria muita 

coisa, eu tinha muitos desejos. (...) sei lá de onde surgiu. No fim, 
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chegou a época do vestibular, eu fui com umas amigas para outra 

cidade fazer cursinho, a gente ficou morando lá três meses, até o 

finzinho do colegial, e aí, la, la, la, eu me decidi pela área da saúde 

porque eu fui conhecendo, tinha uma outra que queria também. Aí, eu 

achei que estava certa, prestei, passei, fui fazer, e eu fui ter certeza de 

que eu gostava do curso e que eu tinha feito uma boa escolha, no 

terceiro ano, de verdade. Aí foi: ‘deste negócio eu gosto!’ e bateu o 

martelo. (Beatriz) 

 

Eu sempre fui muito estudiosa, eu fiz dois colegiais, para você ter uma 

ideia. Tinha um que era o melhor da cidade, e desde a infância, eu 

sempre fui muito estudiosa. Não era uma brilhante aluna, mas sempre 

fui de média para cima. E, aí, fiz técnico de laboratório junto com este 

colegial/ensino médio. Então, eu fiz dois ensinos médios junto com 

ensino técnico. Eu estudava de manhã e à noite. Aí, eu ficava naquela 

de ir para a área da saúde. Ou farmácia e bioquímica, medicina, aí, 

fiquei um pouco influenciada por amigas. Na época de colégio, você 

tem influência de amigas. (Lúcia) 

 

 

Neste período, as quatro irmãs moravam em cidades diferentes: três delas 

haviam ido morar em três cidades diferentes do interior, todas em universidades 

diferentes. Nesta época, Marina estava na adolescência, morava com os pais: 

 

Minha avó, mãe da minha mãe (...) ela era uma senhora, assim, de 

personalidade forte. As duas avós eram, todos eles, na verdade. Bem 

coisa de família de italiano, assim, coisa que você vê em filme, né. 

Então, minha mãe tava sempre por lá (na casa dos avós, que moravam 

próximos), e eu me sentia sozinha. Tenho queixa disso, sim, mas enfim, 

é aquilo que eu falei, acho que cada um age da maneira que sabe, acha 

que tá fazendo o melhor. Então, eu me senti meio abandonada nessa 

época aí. Ela chorava muito, a minha mãe, ela chorava muito, eu me 

lembro que ela vivia atrás da porta, chorando e lendo carta delas, 

porque na época não tinha celular, telefone era muito caro, então elas 

mandavam cartinhas. E aí, ela lia as cartas, chorava, ela sentia muita 

falta delas. 

 

 Para Lúcia, existe o reconhecimento desta marca na vida da irmã: Se você for 

conversar com a Marina, a Marina vai mostrar os conflitos dela porque ela ficou abandonada. 

As três irmãs, morando em cidades diferentes, escreviam cartas umas às outras 

como forma de manutenção da comunicação entre elas, o que vai ao encontro da 

literatura existente sobre fratria na idade adulta (CICIRELLI, 1995; SOUZA, MACIEL 

JR E LIMA, texto no prelo) segundo a qual irmãos precisam encontrar maneiras de dar 

continuidade ao relacionamento nesta fase da vida. Myers (2011) identificou, em seu 

estudo sobre os motivos pelos quais irmãos adultos mantêm o relacionamento fraterno, 

duzentas e quarenta e cinco razões, que compuseram sete categorias. São elas: nós 

somos família, nós damos suporte um ao outro; nós compartilhamos interesses e 
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experiências semelhantes; nós somos amigos; eu amo meu irmão; nossa relação é 

próxima e nós moramos próximos. 

 Um motivo constatado neste estudo e que nos remete às categorias de Myers 

(2011), refere-se à necessidade de uma irmã compartilhar com outra os acontecimentos 

fora da cidade de origem, o que não parecia ser a manutenção do contato pura e 

simplesmente, mas uma forma de assegurar a participação da irmã nos acontecimentos 

significativos da vida e, ainda, de validar as novas experiências por meio dos olhares 

das outras.  

Os conflitos, no geral, foram descritos como tendo emergido, sobretudo, na 

idade adulta, o que contraria a literatura existente sobre irmãos (CICIRELLI, 1995). As 

falas de Marina e Beatriz podem ser dois exemplos: 

 

Na infância, na juventude, os conflitos eram menores. Eu acho que, na 

vida adulta, os conflitos são mais claros, até pela maturidade da gente 

(...) (Marina) 

 

No terceiro ano da faculdade, eu fui trabalhar na biblioteca. E aí, eu 

me enfiei em movimentos estudantis também, era finzinho da ditadura. 

Aí, a polícia entrou no campus, e a gente acabou fazendo um cartaz que 

tinha um slogan, na época: ‘quando um justo grita, um carrasco vem 

calar.’ O campus invadido, aquilo para mim era o máaaximo. E eu me 

lembro que eu peguei aquele cartaz, dobrei e mandei na carta para a 

Raquel, contando. (...) E aí, quando eu me formei, a gente...e aí começa 

a entrar a época de conflito. Até então, tá tudo muito bacaninha entre 

mim e minhas irmãs. No álbum de formatura, teve uma foto, eu e meus 

amigos, que a gente tirou com esse cartaz. Era o meu orgulho. E era 

uma foto em que a Lúcia ficou feia. Ela pegou e rasgou essa foto, e 

rasgou a única foto que eu tinha com este cartaz. Eu fiquei, assim... e 

com a Lúcia, você não podia, não pode ficar brava, porque ela fica 

mais brava ainda e ela dá um jeito de você se sentir muito mal. 

(Beatriz) 

 

Uma das formas de resolução de conflito fraterno, a que o exemplo acima nos 

remete, parece ter sido o de não se confrontar diretamente uma irmã. Ao longo da vida, 

outras estratégias se tornariam explícitas. Falaremos sobre elas no decorrer da 

discussão.  

Os primeiros anos de idade adulta também foram marcados por vivências 

comuns entre as três mais velhas, que vieram morar em São Paulo após o término de 

suas faculdades e novamente se tornaram fonte de suporte emocional e prático umas às 

outras no dia a dia. As três irmãs moraram juntas por aproximadamente oito anos aqui 

em São Paulo, entre os vinte e poucos e trinta e poucos anos, enquanto que a mais nova 
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permaneceu na cidade de origem, cursou a universidade pública em uma cidade 

próxima e viajava todos os dias, destacando a perspectiva de uma história mais distante 

das demais irmãs: 

 

Prestei o vestibular na universidade pública e passei. Então, na 

verdade, eu fiz o último ano do magistério e o primeiro ano de 

faculdade juntos. Era uma loucura, a minha vida. Eu fazia o magistério 

aqui, durante o dia, aí eu pegava o ônibus na porta da escola, de lá eu 

já ia para outra cidade fazer faculdade. Então, eu chegava de 

madrugada, era uma vida bem agitada. 

 

 

 A primogênita foi a primeira que saiu da cidade em que fez faculdade e veio 

morar em São Paulo, já formada no ensino superior. Novamente, ‘puxou a fila’: 

 

Eu estudei, fiz cursinho, fiz faculdade no interior. Aí, a Beatriz também 

foi estudar e saiu. A Raquel, a mesma coisa, estudou e saiu. E eu vim 

primeiro para São Paulo, e elas vieram atrás, não que vieram atrás, 

mas, eu vejo, assim, que eu era um ponto de apoio. Eu já tinha uma 

casa, uma república, e aí elas foram chegando.  (Lúcia) 

 

 

A vinda da primogênita, muito provavelmente, compunha um contexto de porto 

seguro para as outras duas que vieram em seguida, ainda que já tivessem saído de sua 

cidade de origem para estudar sozinhas em outras cidades do interior.  

Uma vez que irmãos também podem ser base segura uns dos outros na infância 

(Bank e Kahn, 1982), o que foi igualmente constatado neste estudo de caso, o fato de 

Lúcia morar aqui muito provavelmente tornava a vinda de Beatriz e Raquel mais 

tranquila. As duas descrevem o clima da vida aqui em São Paulo: 

 

O apartamento era de três dormitórios, a Lúcia já tinha o quarto dela, 

a outra amiga nossa (que morava com Lúcia) já tinha o quarto dela, 

sobrou um quarto, nós duas (Raquel e Beatriz) chegamos depois, 

dividimos o quarto. Então, neste primeiro ano, aquele apartamento era 

o típico apartamento de república, era um horror aquele apartamento, 

ninguém tinha carro, era uma pobreza total, aquele apartamento. 

(Raquel) 

 

A gente morava com uma amiga, que é a Tatiana, que virou uma irmã 

postiça. Então, não deve ter sido fácil para ela, também. Vira e mexe, a 

gente brincava: ‘Não deve ser fácil aguentar três (sobrenome delas) 

juntas!’ (risos) porque não era brinquedo, mesmo. E a gente (Lúcia e 

Tatiana) tinha uma relação mais próxima, até pela idade, pela 

formação. (Lúcia) 
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Quando a gente veio para São Paulo, só eu dirigia porque eu tinha um 

carro lá no interior, então, eu acabei ensinando, e aí a Lúcia tirou 

carta, a Raquel tirou carta. (...) Eu me lembro que a gente só tinha 

carro velho, eu tinha um fiat 147, era o meu berinjela, que a gente 

brincava que dava um trovão lá longe, ele já ia parando aqui. Entrava 

água pelo retrovisor. Ah, era uma farra, vai! Mas nós vivemos durante 

oito anos, as quatro, juntas. Então, a Tatiana, que era amiga, fazia 

parte desta irmandade. Éramos meninas solteiras do interior que 

vieram para cá, e todo mundo da nossa cidade acabava vindo morar 

junto com a gente, também, uma temporada. Muitos passavam na nossa 

casa e foi um período em que a gente se divertiu muuuito! (Beatriz)  

 

 

  

As descrições das primeiras alegrias e frustrações da vida adulta fizeram parte 

das narrativas das quatro irmãs, o que nos permitiu compreender os contextos 

favorecedores de aproximação e de afastamento entre elas no início desta fase. 

Vivências semelhantes, na idade adulta, aproximaram Marina de suas irmãs, havendo 

uma mudança no relacionamento de um estilo um tanto assimétrico para outro mais 

igualitário e de compartilhamento de vivências.  Tal aproximação com as irmãs se deu, 

por exemplo, por meio do compartilhamento da vida profissional e do apoio fraterno 

recebido por ocasião da dissolução de seu primeiro casamento:  

    
Eu acho, assim, que pela própria maturidade, mesmo (motivo pelo qual 

se deu a aproximação entre ela e as irmãs), porque aí, realmente, já 

estava todo mundo trabalhando, e daí eu comecei a trabalhar. (...) Na 

vida adulta, então, posso dizer, a profissão, aí vieram os casamentos, os 

divórcios (como sendo eventos que aproximaram a todas). Eu sou 

casada, mas é meu segundo casamento. Então, quando eu me divorciei, 

a Beatriz me apoiou muito, me ouviu muito. Na verdade, todas, mas 

principalmente a Beatriz veio me ver, me socorrer, porque eu precisei 

muito da ajuda dela. (Marina) 

 

Todas elas mantiveram-se próximas e continuaram a influenciar umas às outras. 

Entretanto, o padrão de intimidade construído na infância parece se manter entre 

Raquel e Beatriz, compondo uma díade:  

   

Eu era a cuidadora dela, a defendia, e a Raquel, meu temperamento e o 

dela era uma coisa que ajudava bem. Eu me lembro que eu era 

adolescente, sabe aquela coisa que você acaba de almoçar, dá aquele 

sono absurdo, e eu deitava, ficava lá meio desmaiada de sono e eu me 

lembro da Raquel lá, me enchendo o saco. Tinha uma brincadeira de 

imitar um pernilongo, e vinha me cutucar, e eu não conseguia ficar 

brava. Eu ria, ria, ria, me dava ataque de riso. Então, tudo o que a 

Raquel fazia, eu achava graça, achava legal e a gente vivia muito bem 

juntas. Quando viemos para São Paulo, a gente ficou dividindo o 
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quarto e a gente se dava muito bem, e nos damos muito bem até hoje. 

(Beatriz) 

  

  

 A construção de tal intimidade foi facilitada tanto pela percepção mútua de que 

tinham temperamentos que combinavam, quanto pela acessibilidade favorecedora da 

construção da intimidade entre elas desde a infância, o que vai ao encontro das ideias de 

Bank e Kahn (1982), para quem a percepção de similaridade e diferença em relação a 

um irmão marca a aproximação e o distanciamento entre eles ao longo do tempo. Para 

Kuba (2011), a intimidade, na interação fraterna, foi moldada pela frequência com que 

as irmãs tinham contato umas com as outras e pelo tempo ininterrupto em que 

permaneceram juntas.   

Há, nas narrativas, inúmeros exemplos de cuidado mútuo entre todas as irmãs 

na idade adulta, o que, em geral, as aproxima e mantém a solidez do vínculo. Sempre 

que necessário, as quatro irmãs mobilizaram a rede de suporte afetivo e prático na 

fratria.  

De acordo com a literatura, os conflitos são nitidamente menos importantes em 

fratrias maiores, pois os papéis familiares tendem a ser mais flexíveis e menos 

polarizados (BANK E KAHN, 1982; CICIRELLI, 1995; MEYNCKENS-

FOUREZ,2001), havendo uma possibilidade maior de diferenciação na família.  

Em circunstâncias de ausência parental, constatamos que houve o aumento da 

solidariedade entre as irmãs e maior aproximação afetiva entre elas, o que pode ser 

exemplificado pela fala de Raquel:  

 
Gosto muito dos meus pais, né, sinto falta deles, mas, eu vejo, com 

muitas amigas minhas, que os pais sempre estiveram ali, sempre. 

Sempre ali, sabe, socorrendo, ajudando. Eu não tive isso com meus 

pais, nunca senti, nunca senti. Agora, eu sei que posso contar com as 

minhas irmãs? Totalmente. (Raquel) 

 

Lúcia, Beatriz e Raquel descrevem outras situações de apoio entre elas durante o 

período em que moravam juntas em São Paulo: 

 

Eu trabalhei numa fábrica, numa época, daí eu tava sem grana, daí eu 

fui fazer chocolate, carreguei a Beatriz junto porque ela tava sem 

grana. Você entendeu? Então, eu tô sempre cuidando, sempre 

cuidando. ‘A Beatriz tá sem dinheiro, preciso ajudar.’ ‘Ah, a Raquel tá 

não sei o quê, preciso ajudar a Raquel.’ (Lúcia) 

 

A gente se ajudava muito, de fato, a gente se ajudava muito em todos os 

aspectos. Eu e a Lúcia, uma época, a gente resolveu fazer ovos de 
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páscoa. Eu já estava fazendo a minha pós-graduação. Nós éramos 

muito parceiras. Aí, a gente fazia ovo de páscoa para vender e ganhar 

dinheiro. Eu me lembro que eu vendi um mooooonte de ovo de páscoa 

no meu curso de pós-graduação. Quem era o meu maior comprador? O 

Ricardo, que depois virou meu marido, e eu vendi tudo para ele. 

(Beatriz) 

 

  

As escolhas e a construção da vida pessoal estiveram, em muitas 

circunstâncias, permeadas pelas relações fraternas. As redes sociais das mulheres 

propiciaram a formação de novos vínculos às irmãs e, em alguns momentos, tiveram 

papel central em suas biografias: 

 

O meu marido, eu conheci através de uma amiga da pós-graduação da 

Beatriz, até devo à pós dela o meu casamento, era uma amiga da 

Beatriz, elas faziam juntas o curso. Este curso rendeu dois casamentos: 

a Beatriz conheceu o primeiro marido dela e, na formatura dele, essa 

amiga da Beatriz era da minha idade. Uma vez viajamos juntas, ela se 

tornou uma grande amiga minha, ela sempre falava deste amigo dela, e 

a gente acabou namorando, esta amiga em comum nos apresentou.  

(Raquel) 

 

 Neste momento do ciclo vital familiar, tem início uma nova fase na vida destas 

mulheres e no relacionamento fraterno. Os casamentos, a estabilização das profissões, o 

desenvolvimento financeiro, os desejos, os projetos de vida, marcaram os percursos 

individuais destas mulheres. Um outro momento marcante para o vínculo entre as três 

aqui em São Paulo, foi quando mudaram do apartamento em que moravam juntas e 

foram para lugares diferentes: 

  

A primeira a sair foi a Beatriz, quando casou. Ela casou, acho que, no 

final do ano, e acho que logo em seguida a Lúcia saiu, e eu fiquei mais 

um tempo com a Tatiana no apartamento. Eu já estava namorando o 

meu marido, e resolvi também morar sozinha. Então, eu vim para um 

apartamento aqui no bairro onde eu moro hoje. A Lúcia ficava mais 

longe, e a Beatriz morou num bairro vizinho por uns dois anos e depois 

comprou apartamento aqui (bairro onde moram desde então). (Raquel) 

 

Resolvi sair, porque a Beatriz já tinha mais ou menos saído, estava em 

vias de se casar, estava lá, ainda, mas em vias de se casar. Ou ela já 

tinha casado, não me lembro. Foi meio que próximo, ela se casou, foi 

meio por aí... e eu tava muito insatisfeita com aquele ambiente que eu 

tava vivendo, de cuidar, e a Raquel não quis vir comigo, e foi muito 

sofrida, para mim, a minha mudança. (Lúcia)  

  

Da perspectiva de Lúcia, uma marca importante em seu percurso parece ter sido 

o de se diferenciar do papel de cuidadora que lhe fora atribuído, no qual ela se 
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reconhecia e, também, que se atribuía na fratria e na família, de forma geral. KUBA  

(2011) descreve, em seu estudo sobre relações fraternas femininas, o que compreende 

como sendo “imagens congeladas”, conceito anteriormente definido por Cicirelli 

(1995), que trata de percepções desatualizadas sobre o outro, gerando expectativas de 

comportamento que não correspondem à realidade atual do vínculo.  A narrativa da irmã 

primogênita, Lúcia, nos permite algumas reflexões neste sentido:  

 

Essa coisa de cuidar, tem muita coisa positiva nisso. Uma meio que 

cuida da outra, elas têm essa preocupação comigo. Foram muito tempo 

juntas, aí eu dei um basta, eu comecei a entrar em crise, falei ‘chega de 

cuidar de todo mundo!’, mas, ao mesmo tempo, eu queria levar a 

Raquel junto comigo, a Beatriz estava indo morar com o marido, eu 

falei: ‘vou morar sozinha, preciso disso.’ Até falei: ‘Raquel, vamos 

junto.’, e ela não quis, porque eu já tinha escolhido o lugar que eu 

queria ir. Aí ela falou: ‘pra lá eu não vou.’. E isso criou um conflito 

enorme. Minha mãe me cobrou: ‘Como você abandona a Raquel?’ 

Mesmo a Beatriz ficou brava comigo, não me ajudaram na mudança. 

 

 Podemos encontrar uma percepção semelhante na narrativa de Beatriz sobre sua 

irmã: 

Ela (Lúcia) diz que deixou de fazer muita coisa, que minha mãe sempre 

a colocou neste lugar de cuidadora. Eu acho que é verdade. Minha mãe 

delegou muita coisa, mas ela não delegou necessariamente para a 

Lúcia. Ela delegou a gente para o mundo, e acho que a Lúcia ficou 

muito, talvez, neste lugar da mais velha e nesta incumbência de ter que 

cuidar. E ela, de fato, cuidou. Ela estava em São Paulo e recebeu a 

gente, e nós sempre fomos muito gratas. 

 

Lúcia descreve os efeitos da decisão de ir morar sozinha: 

 

Este rompimento, de eu construir o meu canto, foi muito bom, e não 

rompeu o vínculo, eu acho que ele mudou, naturalmente mudou. (...) A 

Beatriz foi construindo o espaço dela, a Raquel ficou mais um ano com 

a Tatiana, daí ela foi morar sozinha, foi escolher um lugar para ela, e 

daí ninguém entendia nada. Nesta crise, cada uma vai para o seu canto 

pagar aluguel. (...) Então, foi um marco, porque daí eu fui comprar as 

coisas que eu queria, me senti mais livre nas relações afetivas. (Lúcia) 

 

Ao mesmo tempo, aqui em São Paulo, Beatriz e Raquel haviam se casado, 

enquanto Marina permaneceu morando no interior e, de fato, sua vida pareceu seguir 

um curso paralelo às relações fraternas nesta fase da vida adulta. O casamento, como 

evento que pode promover o fechamento de fronteiras à família de origem, pode resultar 

no afastamento entre os irmãos. (CONNIDIS, 1992) No geral, não foi o que 

constatamos neste estudo. Os cônjuges foram incluídos no núcleo de convivência das 
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irmãs, com integração entre os concunhados e entre as famílias construídas, o que vai ao 

encontro das mudanças de segunda ordem necessárias, descritas por Carter e 

McGoldrick (2001), no que se refere à continuidade do desenvolvimento familiar nesta 

fase:  

Nós (Beatriz e Raquel) morávamos na mesma rua. Dava, assim, cinco 

quadras de diferença. E o ex-marido dela e o meu marido se tornaram 

muito amigos, muito amigos, eram como irmãos, meu marido tinha 

muito mais afinidade com o marido da Beatriz do que com os próprios 

irmãos dele. Então, nós estávamos o tempo inteiro juntos, era todo final 

de semana juntos. Daí, minha sobrinha nasceu (primeira sobrinha a 

nascer), tudo o mais, daí a gente fez que convenceu a Lúcia a vir para 

cá também. (Raquel) 

   

Da perspectiva de Lúcia, a possibilidade de compreender as irmãs como sendo 

igualmente competentes no cuidado permite maior flexibilidade de papéis, o que é 

ilustrado pela seguinte fala: 

 

(...) tem muita coisa boa, que é este cuidado entre nós. Eu também sou 

cuidada, eu sei disso, elas se preocupam comigo, de eu estar sozinha, 

não ter um companheiro, entendeu? Então eu acho que também é um 

marco (ter ido morar próximo de Beatriz e Raquel). Até elas me 

trazerem meio para perto é meio que para cuidar de mim, não é para 

eu cuidá-las, é para cuidar de mim também. 

 

A realidade do cuidado mútuo entre as irmãs, neste momento, é novamente 

constatada na fala de Raquel: 

 
Um dos motivos para a gente ter insistido para ela vir para perto é que, 

uma vez, ela passou mal lá no bairro onde morava, ela desmaiou dentro 

do apartamento, ficou lá, e nós só ficamos sabendo depois. Não pode, 

morar sozinha, longe. Se é para passar mal, passa mal perto da gente. 

(Raquel) 

  

O nascimento dos filhos vem a ser um tema de relevância ímpar no 

relacionamento entre estas mulheres. Constatamos que o vínculo fraterno entre elas se 

manteve próximo, havendo o enriquecimento da convivência e da comunicação entre as 

irmãs e marcando uma nova etapa no ciclo de vida familiar, o que está de acordo com os 

resultados de Connidis (1992). Há muitos exemplos sobre os papéis de tia e sobrinhos, 

permeando a fratria ao longo do tempo: 

 

Todo final de semana, pelo menos, a gente passava juntas (as três irmãs 

aqui de São Paulo). Fazia almoço na casa de uma e era uma coisa meio 
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de se revezar. Mas eu sempre gostei, eu acho que acabei puxando mais 

porque, aí, eu tive filhos, e elas amam de paixão os meus filhos. Então, 

era aquela coisa, a minha casa era a maior, mais família, não sei o quê. 

Então, ficava todo mundo junto. Viagens, a gente sempre viajou juntas 

também. (Beatriz) 

 

No dia em que a Gabriela nasceu, lógico, não tava todo mundo aqui, 

mas no dia do batizado, estava a família toda, a família do meu marido, 

e as minhas irmãs. Então, foi um dia muito bacana, tenho uma 

recordação muito boa. (...) A Gabriela adora as tias, os primos, os tios, 

então, tudo isso é muito bom, é muito importante para mim, vê-las, 

mesmo que não seja com tanta frequência.  (Marina) 

 

Desde pequenos, eu sou madrinha do Felipe (filho da Beatriz), 

madrinha de consagração da Renata (filha de Beatriz), da Gabriela. 

(...)  eu acho bacana isso, o quanto elas me acham importante na vida 

delas. (Lúcia) 

 

 Ao longo dos anos, outros fatores foram compondo os contextos de aproximação 

na fratria.  A percepção do apoio fraterno, quando uma irmã tem problemas de 

saúde, foi algo que também as aproximou:  

 

(...) quando eu tive um problema (...), aí, assim, elas estão lá para me 

ajudar, a Beatriz me levou para a casa dela. Tem essa coisa de cuidar, 

então eu acho isso positivo. (Lúcia) 

 

Ano passado, a Raquel ficou doente, eu sofri muito com isso, porque eu 

me preocupava com ela, e foi uma super alegria, uma super vitória 

quando a gente soube que ela estava curada, que estava tudo bem. 

(Raquel) 

    

  O período de crise conjugal e divórcio recente vivenciado por Beatriz a 

aproximou de suas irmãs, assim como aconteceu com Marina. Para Connidis (1992), os 

efeitos do divórcio são de maior proximidade, apoio e ativação do vínculo entre irmãos, 

o que também foi constatado por nós. 

  
Antes da separação, foi um período de crise. Neste meu período de 

crise, todas me deram muito apoio, sempre. A Raquel, casada; a 

Marina, de longe; e a Lúcia. (...) No meu período de crise, eu fui 

ficando muito sozinha no meu casamento, e eu sempre gostei muito de 

fazer caminhada. Eu e a Lúcia começamos a fazer muita coisa juntas. 

Então, eu falava: ‘Lúcia, vamos caminhar?’ ‘Vamos.’ Eu passava na 

casa dela a pé, a gente ia caminhar. Então, ela me deu muuuito apoio 

no meu período de separação. (Beatriz) 

   

 Há uma fluidez na comunicação entre as irmãs, o que as aproxima, seja por 

meio da comunicação direta entre as mulheres ou quando têm notícias umas das outras, 

por meio de uma terceira, corroborando o que foi descrito por Cicirelli (1995), em sua 
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revisão bibliográfica, sobre o fato de que a comunicabilidade maior, na fratria, se dá 

entre pares de irmãs. Alguns exemplos do estilo de comunicação entre as mulheres: 

 
Telefono, quando dá saudades, me preocupo, não sei nem se elas ficam 

sabendo; às vezes, eu não tenho tempo de ligar, mas pergunto para a 

minha mãe e para o meu pai: ‘E aí, têm notícias? Tá tudo bem?’ Ou, 

quando converso com uma delas, pergunto das outras, se tá sabendo de 

alguma coisa das outras, se está tudo bem. (Marina) 

 

A gente procura se ajudar, conversar, estar sempre por dentro do que 

está acontecendo na vida. Tá fazendo, acho que, um mês, eu não 

conseguia falar com a Lúcia. Liguei para ela no fim de semana, o 

telefone deu um problema, não consegui, deixei recado, no dia seguinte 

tentei ligar, não tive resposta. E ela mora sozinha. Aquilo foi me dando 

uma angústia, mas uma angústia tão grande, que eu não conseguia 

falar com ela. Daí, liguei para a Beatriz, também não tinha notícias 

dela. Eu falei, assim: ‘gente, aconteceu alguma coisa.’ Eu liguei no 

trabalho dela, foi atender uma amiga dela que eu conheço: ‘minha irmã 

tá viva?’ ‘tá, ela tá chegando.’ (risos) ahhh, então, tá bom. (risos) 

Depois, ela me ligou e disse que o telefone estava com problemas. 

‘Caramba, você não dá notícias!’ A gente se fala sempre, não que a 

gente fique se falando durante a semana, mas a gente sempre tem 

notícias uma da outra. (Raquel) 

 

Durante a semana, eu que ligo, eventualmente. Ficou um combinado 

que a gente se fala no fim de semana. Então, não é uma coisa de muita 

participação uma na vida da outra, um apoio mais contínuo. É meio 

superficial. Eu queria mais. (Beatriz) 

 

 

Floyd (1995) considerou, em seus resultados, que a proximidade entre mulheres 

está associada a interações verbais, tais como falar sobre medos, discutir problemas 

pessoais e dizer que gostam umas das outras. Para Kuba  (2011), a amizade muito 

próxima, muitas vezes, enfraqueceu a privacidade entre irmãs.  

Ao longo da vida adulta, também constatamos que houve uma aproximação 

entre Lúcia e Marina, compondo um estilo de relacionamento igualitário e 

companheiro. Percebemos que o entendimento e a empatia para com as dificuldades da 

vida de cada uma favoreceu a aproximação entre elas. 

Constatamos algumas maneiras de resolução de conflitos entre as mulheres:  

- deixar o tempo passar e não confrontar diretamente a dificuldade, o que também foi 

descrito por Kuba  (2011) em seus resultados. Do nosso ponto de vista, esta foi a 

maneira particularmente encontrada por estas irmãs para resolverem os conflitos com a 

primogênita, como exemplifica a fala a seguir:  
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A Lúcia, vira e mexe, fala um monte, daí fica emburrada por um tempo, 

a gente deixa ela para lá, deixa ela quieta por um tempo, depois a gente 

volta como se nada tivesse acontecido. (Raquel) 

 

 - intermediação de uma crise entre duas irmãs por parte de outra, o que também 

é descrito por Raquel sobre uma circunstância de conflito vivenciado por Lúcia e 

Beatriz, recentemente:  

 

Com a Lúcia, a gente foi meio que conversando, tentando intermediar, 

tentando fazer com que enxergasse o lado da outra, né, cada uma e, aos 

poucos, o negócio foi melhorando. 

 

  - confrontar diretamente uma irmã: 

 
A Raquel, uma vez, eu não briguei com ela, mas ela me culpou, tava 

brava comigo, ficou muito chateada comigo porque eu não tinha ido ao 

aniversário do Marcelo. Se eu não estou enganada, tinha sido uma 

festa no domingo, e eu realmente não fui ao aniversário dele, não me 

recordo o motivo, mas talvez até porque eu tivesse que trabalhar na 

segunda-feira, ia ser um bate-volta, não sei se a Gabriela era muito 

pequena, não me recordo. Mas, sei que ela brigou comigo, brigou, 

assim, no bom sentido, me deu bronca, e eu disse a ela: ‘se você acha 

que eu tenho obrigação de estar aí em todos os momentos de alegria de 

vocês, então eu me sinto no direito de dizer o mesmo, e vou achar que 

vocês têm a obrigação de estar aqui em todos os momentos também, 

principalmente nos de tristeza, porque eu estou sempre aqui sozinha e 

nunca cobrei isso de ninguém. Então, eu disse isso a ela, e daí ela 

nunca mais me cobrou, não. (Marina)  

 

Por sua vez, o envelhecimento dos pais têm trazido uma nova realidade ao 

vínculo fraterno. As narrativas nos permitem destacar os seguintes aspectos no que se 

refere a este tema: 

- a percepção de se sentir sobrecarregada, por parte de uma irmã, evoca a 

necessidade de renegociação da participação de cada uma nos cuidados parentais; 

- a manifestação de solidariedade e atitudes de suporte emocional e instrumental 

de uma irmã para com aquela que se sente sobrecarregada as aproxima e fortalece o 

vínculo; 

- no geral, existe abertura para o diálogo sobre este tema, sendo um fator que as 

aproxima; 

- nesta circunstância, destaca-se a percepção da primogênita de liderar a negociação 

entre as irmãs da redistribuição dos cuidados aos pais.   
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O relacionamento fraterno e a vida profissional. 

  

Neste tópico, abordaremos a fratria da perspectiva do desenvolvimento 

profissional das mulheres entrevistadas. Na época em que as irmãs foram para as 

universidades, já havia se iniciado a intensificação da participação feminina no mercado 

de trabalho, o que é um dado importante, pois a cultura de participação das mulheres 

nos cursos superiores já se fazia presente.  

As irmãs são vistas constantemente, nas narrativas, como fonte de apoio e de 

incentivo ao longo da construção da vida profissional de cada uma. Esta realidade 

permeia todas as entrevistas. O compartilhamento da vida profissional foi, no geral, algo 

que estreitou os laços entre elas:  

 

Acho que todo esse crescimento nosso, seja profissional, de vida e tudo 

mais, acabou nos aproximando bastante. (Raquel) 

 

Constatamos que a relação entre elas, no que se refere à construção da profissão, 

estabeleceu-se em bases igualitárias e de solidariedade, com apoio mútuo e suporte 

financeiro, inclusive, quando necessário: 

 

Nunca nenhuma sustentou a outra. A gente se ajudou. Todas sempre 

foram muito trabalhadoras. A gente sempre se virou. A gente passava 

apertado, mas a gente se virava. A gente dividia em quatro, tudo igual, 

fazia assim... nunca, ninguém pensou isso: ‘ah, vou me encostar porque 

ela cuida de mim.’ Sempre teve uma parceria muito igualitária, mesmo 

com a Marina. (Beatriz) 

 

Eu, quando fui efetivada, fui a que comecei com o salário melhor, eu já 

comecei com um salário bom, daí, na época, a Tatiana, amiga nossa 

(com quem Beatriz, Lúcia e Raquel dividiam o apartamento em São 

Paulo), também tinha um salário bom, e nós duas começamos a 

arrumar o apartamento, trocamos todos os móveis da sala, a gente 

começou a dar uma cara mais de apartamento, independente 

financeiramente. Daí eu me lembro que, aos poucos, todo mundo foi 

crescendo, a Lúcia mudou bastante de emprego, mudou bastante de 

hospital, a Beatriz passou por um monte de coisas, até que o lado 

profissional dela realmente começou a melhorar. E eu sempre tive o 

mesmo emprego, eu não mudei de emprego. A minha carreira inteira 

foi na mesma empresa, e hoje eu tenho um cargo de chefia. (Raquel) 

 

Além disso, a manifestação de apoio fraterno também se dá por meio de 

estímulo prático ao desenvolvimento profissional de uma irmã: 

 



71 
 

A Lúcia arrumava trabalho pra gente. Ela tava trabalhando numa 

instituição renomada, surgia uma aula para dar, ela me chamava. 

Depois, ela se tornou coordenadora de um curso grande. Eu fui dar 

muita aula lá. Então, a Lúcia era aquela que ia puxando. (Beatriz) 

 

Há, também, menção ao suporte prático entre as irmãs, no que se refere aos 

cuidados parentais às crianças:  

 

Lembra aquele problema do PCC, aquela vez, em 2006, aquele inferno 

que teve? Eu tava em São Caetano trabalhando, o meu marido, na 

época, trabalhava na zona leste, e eu tava na empresa, não sabia de 

nada. Quando eu voltei para o escritório que falaram que teve aquele 

problema em São Paulo, e tinha que buscar as crianças na escola, que 

as escolas iam fechar. Quem disse que eu consegui chegar em São 

Paulo? Daí, liga para a Lúcia, que morava próximo, para ir buscar o 

Marcelo. (Raquel) 

 

As irmãs são valorizadas como profissionais umas pelas outras, o que é 

evidente nos discursos. Algumas entrevistadas de Kuba (2011) admiravam os talentos e 

as habilidades das irmãs. Algumas vezes, há a troca de ideias profissionais, uma vez que 

três irmãs são de áreas semelhantes (saúde e educação). Marina, a caçula, foi quem 

destacou este aspecto, o que constatamos ser uma forma de aproximação no vínculo 

entre ela e suas irmãs na vida adulta e uma forma de manifestar admiração pela irmã.  

A percepção que uma irmã tem do trabalho da outra, no geral, é permeada 

por sentimentos de admiração e por um clima de compartilhamento: 

 

Eu sempre percebi muito orgulho delas com relação à minha vida 

profissional, sabe, principalmente a Beatriz, que sempre me elogiou 

muito. E eu sempre tentei carregá-las. Elas tão sem grana, aí eu 

convido para ir dar aula. (Lúcia) 

 

Ela é uma excelente profissional, a Lúcia, ela é muito reconhecida. Ela 

sempre pipocou muito de trabalho em trabalho, sempre teve muitos 

conflitos nos locais onde ela ia, e a gente falava: ‘Lúcia, enquanto você 

não for chefe, vai ter problema.’ Ela tem que ser chefe. E as pessoas 

têm que obedecê-la. E, hoje, ela é a chefe e ela se dá muito bem, e ela é 

uma boa chefe. Ela coordena bem a equipe, se dá muito bem. (Beatriz) 

    

 A fala acima nos remete àquela apresentada quando falávamos sobre as 

brincadeiras infantis destas irmãs. A mesma irmã que liderava as brincadeiras é aquela 

que, na meia idade, coordena a equipe de trabalho com eficiência. Neste ponto, somos 

levados a concordar com Bank e Kahn (1982) sobre o quão visceral pode ser um 

vínculo fraterno e a construção de identidade que ele propicia.  
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A competitividade entre duas irmãs também pode ser, do ponto de vista de 

uma terceira, fator que mobiliza o desenvolvimento profissional daquelas:  

 

A Lúcia foi fazer mestrado e a Beatriz foi fazer. Tudo bem, tem todo o 

lado profissional, mas eu enxergo uma certa competição entre elas. 

(Raquel) 

 

Da perspectiva de Beatriz, seu percurso profissional tem outras motivações: 

  

A Lúcia foi a primeira a ir fazer mestrado, ela teve o maior apoio e todo 

mundo, o maior orgulho. Eu fui fazer mestrado não por causa dela, 

mas, às vezes, eu acho que ela pensa que é. Eu fui fazer mestrado 

porque eu me sentia insegura na profissão e eu queria ter um título que 

me sustentasse. De fato, depois do mestrado, a minha vida profissional 

melhorou bem, eu me senti melhor. Depois, eu fui fazer o doutorado 

porque eu já tava cheia de não estudar, eu precisava inventar alguma 

coisa. E a Lúcia já tinha terminado o doutorado dela, e a gente sempre 

deu o maior apoio. 

 

 O trecho acima nos remeteu a outro, também de Beatriz, que remonta à infância 

das irmãs, o que nos leva a refletir sobre um contexto de influências e de admirações 

fundadas em épocas remotas da vida, da etapa de formação do vínculo entre elas: 

 

Eu ficava sempre intermediando as relações. Eu era muito cuidadora 

da Raquel. A Lúcia era cuidadora, mas ela era... a gente tinha que 

correr para acompanhá-la. Nesta época, a diferença parecia grande, de 

idade, de tamanho, então, era uma coisa legal que eu queria fazer 

porque eu a admirava, mas aí eu dava conta, e a Raquel não dava. 

Então, eu tinha que socorrê-la, protegê-la, acho que era isso. (Beatriz) 

 

Para Raquel, o campo profissional emerge como lugar de expressão individual 

e que, de certa forma, torna possível para ela diferenciar-se do vínculo fraterno:  

 

Tirando a profissão, em que eu fui para uma área totalmente oposta da 

delas, em relação a amigos, em relação a ter vindo para São Paulo, em 

relação a ter saído de casa, em relação a entrar neste grupo de igreja, 

sabe, era assim, ‘ah, elas estão fazendo, também tenho que ir’. Elas 

sempre foram modelo para mim, sempre foram modelo.  (Raquel) 

 

 Com relação à Marina, constatamos que havia um compartilhamento entre 

mãe e filha no que se refere ao desenvolvimento profissional, uma vez que as 

expectativas maternas foram, de alguma forma, concretizadas por meio da filha caçula: 
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A minha mãe sempre quis muito ser professora. Era o sonho dela, ela 

sempre quis muito e, com certeza, ela estava se realizando ali comigo, 

também, até porque ela compartilhava tudo o que eu fazia no 

magistério. Então, eu fazia muitos trabalhos, tive que escrever um livro 

infantil, por exemplo, e ela sempre compartilhou tudo com muita 

alegria, acho que ela se realizava também, né. (Marina)  

 

 Alguns anos depois, os papéis se inverteram e Marina ofereceu suporte prático 

para que sua mãe se realizasse profissionalmente: 

 
O nosso pai já teve derrame, passou por uma cirurgia (...)  Na época, 

minha mãe tinha feito magistério e, daí, ela tinha conseguido umas 

aulas para dar, então ela tava no auge da realização dela pessoal, e eu 

acredito que eu tenha sido muito bacana com ela. Eu falei: ‘pode ir, vai 

que eu cuido dele.’ Então, eu cuidava dele durante o dia para ela dar 

as aulas dela durante o dia, que ela tinha conseguido. Eu deixei a 

Gabriela durante uns dias, eu perdi alguns trabalhos para 

proporcionar isso para ela. Então, estive junto com ela neste momento. 

 

 Há a percepção de conexão entre a profissão escolhida e o território 

psicológico designado às entrevistadas no contexto familiar. Beatriz destacou, de 

alguma forma, esta conexão e Lúcia, por exemplo, trouxe a seguinte fala: 

 

Minha profissão é assim, a arte de cuidar. Então, ninguém escolhe esta 

área à toa. Desde criança eu fui meio assim, de cuidar, de ser líder. (...) 

Desde criança, não é nem desde a adolescência, desde a juventude. 

Desde criança. Minha imagem foi sempre assim: cuidando, liderando o 

grupo.  

 

De nossa perspectiva, não há competição explícita, entre as irmãs, no que se 

refere a dinheiro, mas diferentes proventos e foram mencionados com uma certa culpa.  

Um dado que chamou a atenção em todas as narrativas foi que as irmãs 

descrevem a si mesmas de maneira dinâmica e ativa em relação ao trabalho, 

desempenhando funções que, muitas vezes, exigem capacidade de liderança e de 

autonomia para tomar decisões:  

 

Uma vez, fui dar uma entrevista numa rádio e fiquei muda, porque eu 

tinha medo de falar em público. A Tatiana, minha amiga: 

pá,pá,pá,pá,pá,pá e eu, muda! Então, imagina, né. Mas, eu sou teimosa, 

e depois eu fui à televisão e eu falei, superei e falei. Então, eu sempre 

fui muito assim na vida profissional. Eu metia as caras. (Lúcia) 

 

O trabalho que eu fiz durante estes anos, na vida profissional, fui 

mudando, né, fui aprendendo muitas coisas novas, desafios. Então, uma 

coisa que me estimula muito, eu nunca tive trabalho de rotina. Nunca. 

Meu trabalho nunca foi seguir rotina, meu trabalho foi mais no sentido 
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de criar alguma coisa nova, de projetos, de estudar uma coisa, estudar 

outra. (Raquel) 

 

 Neste contexto, podem ser feitas relações entre as características que estas 

mulheres se atribuem no contexto profissional e as narrativas sobre as brincadeiras 

imaginativas e criativas, sobre as irmãs mais velhas como sendo modelo a se admirar. 

Esta perspectiva nos permite um  outro enfoque, o qual incide sobre a construção de um 

modo de ser cujas raízes remontam à primeira infância das entrevistadas.  

Existe também a percepção de autonomia para tomar decisões na vida 

privada, como expressa a fala de Raquel: 

 
A partir do momento em que eu tirei os pés fora da minha cidade de 

origem, os meus problemas eram, assim, ‘se vira’. Então, nós (as 

irmãs) amadurecemos rapidamente e na marra. Então, nosso grau de 

independência é altíssimo. Meu marido, às vezes, reclama que se eu 

tiver que pedir permissão para fazer alguma coisa, isso é inadmissível. 

Então, eu comunico, mas pedir permissão para fazer A ou B, gastar, 

porque eu quero comprar uma coisa para mim que custa X, eu ter que 

pedir permissão, isso não é comigo, e eu sei que não é com a Lúcia e 

sei que não é com a Beatriz também. Então, nós criamos uma 

independência financeira e de vida, de um modo geral, muito grande, 

muito grande, né. E, para os meus pais, a gente comunica. (Raquel) 

  

A autonomia de vida, no geral, é uma marca destas mulheres, que negociam com 

tranquilidade o suporte financeiro que propiciam aos pais no interior, por exemplo.  A 

autonomia financeira muito provavelmente lhes possibilita relacionamentos mais 

flexíveis com os cônjuges, contribuindo para uma relação de maior parceria entre eles, o 

que vai ao encontro das ideias de Possatti e Dias (2002).  

Outro fator de destaque e igualmente presente, nas narrativas, refere-se a uma 

autoimagem positiva relacionada ao trabalho:  

  

Eu me lembro que minha mãe me disse: ‘você é louca? Como é que 

você vai para esta área (profissional) se não tem a ver com você? E aí, 

eu sempre fui muito movida a desafios, acho que isso é uma coisa boa 

minha, eu vou atrás do difícil também. E aí, eu acabei indo para esta 

área e...sei lá, a gente não tem muita maturidade para escolher a 

profissão.  (Lúcia) 

 

 

Eu fui trabalhar na biblioteca (da faculdade onde estudava). Eu me 

lembro até hoje que, quando eu vi o resultado (do concurso público que 

prestou para este trabalho), onde eu estava e a alegria. Eu me lembro 

que eu estava com uma bolsa, eu joguei ela pra cima e gritei aaaaaa!!!! 

Eu fiquei super feliz, achei o máximo. E ganhava bem mesmo, eu me 

sustentava no interior, meus pais não precisavam mandar dinheiro para 
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mim. (...) Então, eu me achava, porque eu trabalhava, eu tinha carro, e 

eu tinha dezenove anos.  (Beatriz) 

 

Em decorrência da autoimagem positiva, também constatamos que há, de forma 

geral, a valorização do próprio trabalho. As irmãs manifestam um grande apreço pelo 

trabalho que desenvolvem atualmente ou desenvolveram no passado, o que nos leva a 

corroborar o argumento explicitado por Jonathan (2005), para quem o gosto pelo que 

fazem, aliado à autonomia no trabalho e poder de decisão proporcionam às mulheres um 

sentimento de auto realização. Valorizar o próprio trabalho parece algo de certa forma 

estável na construção da autoimagem destas irmãs:  

 
Eu fiquei super feliz (ao ser convidada para desempenhar um novo 

cargo). Enfim, eu fiquei muito feliz, e eu desenvolvi um trabalho bem 

interessante nesta comunidade. (...) (Marina) 

 

Gonçalves (2010) destacou, em sua pesquisa sobre a centralidade do trabalho na 

vida de mulheres solteiras e sem filhos, a autoestima elevada e a sensação de orgulho 

das entrevistadas pelo trabalho que desempenham. De modo geral, a relação destas 

mulheres com o trabalho é positiva, viva, e não constatamos que a competitividade 

fosse um traço marcante da influência recíproca entre a fratria e o campo profissional. 

Ao contrário, o que constatamos foi o que comentávamos no início deste tópico: o 

relacionamento entre as irmãs, no âmbito profissional, se desenvolveu com lealdade e 

companheirismo, seguindo o que foi descrito por nós sobre esta fratria ao longo da vida.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O relacionamento entre as irmãs têm, de modo geral, significados bastante 

semelhantes. A descrição do vínculo, por parte delas, abrange termos como ‘forte’, 

‘amizade’, ‘conflitos’, ‘boas relações’, ‘ganhos’, ‘perdas’ ‘ciúmes’, ‘confusão’, 

‘alegria’, ‘saudades’, ‘carinho’. No geral, o laço fraterno é descrito como forte, 

solidário e positivo, concomitante às descrições de conflito.  

  Os laços afetivos entre elas foram evidenciados como uma importante fonte de 

apoio quando na ausência parental, sendo que, de modo geral, parece haver uma rede de 

solidariedade e de lealdade entre as irmãs. A possibilidade de falar sobre o 

relacionamento fraterno nos indica que o vínculo entre elas é sólido e que podem 

destacar situações de conflito e de crise com tranquilidade. Uma base afetiva segura  

certifica as irmãs de que podem contar umas com as outras em momentos importantes. 

O que favoreceu a construção de vínculos de lealdade tão fortes entre estas 

irmãs? A construção de seus projetos individuais esteve conectada com a rede de 

suporte familiar e fraterna, com os estilos de vínculos que se formaram nestes contextos, 

apoiadores e incentivadores do crescimento pessoal e profissional. As expectativas 

familiares, no que se refere ao desenvolvimento profissional, foram coerentes com as 

atitudes de suporte oferecidas às filhas, o que lhes permitiu o desenvolvimento de uma 

autoestima positiva no que se refere ao trabalho. Cabe destacar a influência materna 

para o desenvolvimento da autonomia das filhas.  

É interessante notar que, contrariamente ao que descreveu McGoldrick (2012), 

para quem as irmãs frequentemente rivalizam e competem pela atenção parental, 

nenhuma das irmãs destacou este aspecto, o que parece ter contribuído para a formação 

do vínculo, na infância e na adolescência, e para a aproximação entre elas, na idade 

adulta. Não constatamos, em suas narrativas, falas que evidenciassem a rivalidade e a 

competição acirrada pela atenção dos pais, o que pode ser compreendido, dentre outros 

aspectos, pela verificação de que os pais não enfatizaram a comparação entre as irmãs. 

Outro dado relevante é a constatação de que situações de conflito da infância 

puderam ser negociadas e renegociadas de uma forma positiva por estas mulheres, que 

são ‘chefes de família’, gerenciam questões complexas como a negociação dos cuidados 

parentais, o que inclui divisão de responsabilidades financeiras para com eles. 
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Os estilos parentais de cuidar, a presença de outros vínculos familiares 

importantes na infância e na adolescência, de certa forma, parecem ter aberto os 

caminhos para o fortalecimento dos laços afetivos entre as irmãs, compondo uma rede 

de solidariedade e suporte prático entre elas. O aspecto profissional foi uma parte desta 

rede de lealdade, que se expressa em áreas mais amplas da vida destas mulheres. 

Sabemos que as mulheres das camadas médias foram impulsionadas para o 

mercado de trabalho a partir dos anos setenta, com a intensificação do acesso às 

universidades. (BRUSCHINI, 2007) No entanto, o que acontece na intimidade, na vida 

cotidiana destas mulheres, que as estimula a traçar projetos de vida individuais? Neste 

estudo, foi interessante constatar que o incentivo e as expectativas parentais 

compuseram o contexto de formação das irmãs, mas nossa compreensão avançou 

quando pudemos acompanhar, de uma perspectiva qualitativa, o desenvolvimento 

emocional das meninas por meio do relacionamento entre elas.  

A lealdade entre irmãos não é algo tão simples e tampouco parece ser ‘natural’ 

na fratria. Existem contextos favorecedores do relacionamento positivo entre irmãos: 

um deles, constatado por nós, refere-se à pouca comparação entre as meninas, a que as 

narrativas nos remetem. Outro deles refere-se ao fato de serem todas do mesmo sexo, o 

que, para autores relevantes sobre fratria (BANK E KAHN, 1982; CICIRELLI, 1995), 

tem um peso significativo na construção de vínculos próximos.  

Outro fator facilitador de laços fraternos positivos refere-se ao fato de que os 

conflitos parecem menos importantes em fratrias maiores pois há maior flexibilidade de 

papéis fraternos. (MEYNCKENS-FOUREZ, 2001). Ao longo da vida, o que 

constatamos foi que inúmeros outros fatores compõem esta flexibilidade, sendo o 

percurso individual de uma irmã e sua capacidade de encontrar novas definições para si 

relevantes neste quesito.  

Podemos afirmar que fazer parte de uma fratria suportiva não é o suficiente para 

que seja possível a uma irmã se diferenciar dos ditames familiares. As aspirações 

individuais, os desejos de sobressair em determinadas áreas, profissionais ou da vida 

afetiva, permitiram a estas mulheres a construção de projetos de vida que foram mais ou 

menos compartilhados na fratria, ao longo do tempo.  

Outro enfoque pode ser dado ao modelo masculino positivo, de respeito às 

mulheres, que as irmãs tiveram em sua infância e adolescência: um ‘tio-irmão’ amigo, 

confidente, suportivo; um pai e um avô afetivos são alguns exemplos descritos nas 

narrativas.  
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A limitação dos papéis outrora atribuídos à mulher não fez parte da construção 

da identidade destas irmãs. McGoldrick (2012) descreveu que as expectativas parentais 

tendem a ser diferentes em fratrias mistas e fratrias exclusivamente femininas. O fato de 

estas irmãs sobressaírem e fugirem aos estereótipos tradicionais femininos nos leva a 

refletir que o modelo de feminino que lhes foi transmitido de alguma forma transcendeu 

aquilo que se poderia chamar de ‘tradicional’. 

Chegando ao final de nosso estudo, cabe ressaltarmos os limites de nossa 

pesquisa e evidenciar possibilidades para trabalhos futuros que possam iluminar alguns 

outros campos do relacionamento fraterno. As fratrias femininas adultas marcadas por 

rivalidade e competitividade podem ser um exemplo. 

Acreditamos que exista um tanto, no que se refere ao estilo de relacionamento 

fraterno construído, que não possa ser compreendido nem tampouco explicado.  

Concordamos com Oliveira (2005), para quem cabe aos irmãos definirem a forma final 

de seu relacionamento, e com Bank e Kahn (1982), para quem o fato de que a 

construção do vínculo se dê em estágios viscerais do desenvolvimento confira um tanto 

de mistério à compreensão da fratria.  
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