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RESUMO  

A presente pesquisa buscou investigar o significado atribuído às relações fraternas ao 
longo do tempo, e como esses relacionamentos se inserem na história familiar. O estudo 
foi baseado na abordagem sistêmica da família e as referências atuais acerca da fratria 
na infância, adolescência e idade adulta. 

Foi realizado um estudo de caso com uma família com quatro irmãos adultos, duas 
mulheres e dois homens, com idade entre 29 e 40 anos. Foi utilizado um procedimento 
composto pela a aplicação de duas escalas a Life Span Relationship Sibling (traduzida 
para uso neste estudo) e a Parental Boding Instrument (PBI versão para português), a 
resposta um questionário inicial com perguntas abertas além de entrevista de grupo com 
todos os irmãos e individual com a mãe. 

Constatou-se neste estudo que os laços fraternos foram construídos, da infância a idade 
adulta, baseados na unidade e apoio mútuo proporcionando o sentimento de 
proximidade mesmo sem o convívio frequente. A fratria nesta família desempenha uma 
função de rede de apoio, solidariedade e amizade. A nitidez das fronteiras estabelecidas 
entre família de origem e família nuclear foi um aspecto fundamental para a 
conjugalidade e parentalidade funcional. Outro fator importante foi a mediação dos pais 
na relação dos filhos na infância. Essa mediação proporcionou que os filhos 
desenvolvessem recursos para resolução de conflitos, facilitando a construção da boa 
comunicação entre os irmãos e o respeito às diferenças entre eles. 

 

Palavras-chave: fratria, família, irmãos adultos 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

ABSTRACT 
 
The aim of this research is to understand the meaning given to sibling 

relationships over time and how these relationships are inserted in the family history. 

The study was based on the Family Systemic Approach and the current references about 

sibling relationship during the childhood, adolescence and adulthood. 

A case study was performed in one family of four adult brothers, two women 

and two men, between the ages of 29 and 40. A compound procedure was used by 

applying two scales Life Spam Relationship Sibling (translated to be used in this study) 

and Parental Boding Instrument (PBI version in Portuguese), an initial questionnaire 

with open questions, besides a group interview with all brothers and sisters together and 

an individual interview with the mother. 

It was verified in this study that the fraternal bounds were built, from the 

childhood to the adulthood, based on the unit and mutual support, offering a feeling of 

closeness even without the frequent coexistence. The sibling relationship in this family 

functions as net of support, solidarity and friendship. The clearness of the boundaries 

established between the original family and the nuclear family was an essential aspect to 

the conjugality and functional parenthood. Another important factor was the parents’ 

mediation in their children’s relationship during their childhood. This mediation 

provided a development of children’s resources to solve conflicts, facilitating the 

construction of good communication between the siblings and the respect for 

differences among them. 

 

Keywords: sibling relathionships, family, adult sibling 
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INTRODUÇÃO 

O interesse pelo estudo das relações fraternas deu-se no primeiro semestre do 

mestrado, ao fazer sentido, para a autora, a importância dessas relações no 

desenvolvimento humano e ao perceber poucas pesquisas em torno deste tema. 

Com o nascimento do segundo filho, é inaugurada a fratria, a relação que pode 

ser a mais duradoura na vida de uma pessoa, e a primeira relação igualitária, na qual o 

sujeito aprende a negociar, a partilhar e a competir. A despeito dessa importância, ainda 

se conhece pouco sobre o relacionamento fraterno ao longo do ciclo vital e, menos 

ainda, reconhecem-se estes relacionamentos como partes importantes das relações 

familiares. 

Mesmo com ampla literatura sobre família na perspectiva sistêmica, os teóricos 

deram mais atenção à parentalidade e à conjugalidade, do que às emoções e sentimentos 

do subsistema fraterno (BANK E KHAN, 1997) 

No contexto familiar, a proximidade de idade e o sexo são variáveis mais 

significativas na construção e manutenção do relacionamento entre os irmãos. Essas 

variáveis favorecem mais tempo juntos, compartilhando experiências bem como 

padrões diversos da atenção dos pais. Quando a idade é muito próxima, eles podem, 

inclusive, serem criados como pares. Ao contrário, quando nascem com muita distância 

de tempo, compartilham menos experiências, crescendo em momentos diferentes do 

desenvolvimento da família e, em muitos aspectos, são como filhos únicos, pois 

passaram cada fase do desenvolvimento individual e familiar separadamente 

(CICIRELLI, 1995). 

A relação fraterna foi muito estudada desde o início do século XX pela 

psicanálise e a psicologia do desenvolvimento, com o foco na infância, ressaltando a 

competitividade, a rivalidade e a disputa pela atenção dos pais. Foi, só a partir da década 

de1980, que começaram os estudos que consideram o movimento do relacionamento 

fraterno para além da infância e da adolescência, sendo Cicirelli (1995) e Bank e Khan 

(1997) os autores que se destacam por suas contribuições em apontar novas perspectivas 

sobre a fratria para além da rivalidade. Esses pesquisadores foram os primeiros a estudar 

a relação fraterna ao longo do ciclo vital, evidenciando sua importância e 

transformações, as aproximações e os distanciamentos, as variáveis intervenientes, bem 
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como deixando claro como o relacionamento vivenciado na infância não é determinante 

para o que acontece na vida adulta e na velhice.   

Na atualidade, além de haver uma variedade de configurações familiares, é mais 

comum os pais optarem por terem filhos únicos ou dois filhos, assim as relações 

igualitárias dos filhos únicos ocorrerão com amigos, e as relações dos dois filhos 

tendem a ser mais intensas do que em fratrias maiores. Numa fratria grande, segundo 

Cicirelli (1995), as crianças tendem a se organizar em subgrupos de acordo com o 

gênero e a proximidade de idade. 

Outro aspecto a ser destacado é que, mesmo com o aumento dos estudos 

referentes à relação fraterna, o que se verifica é que os pesquisadores têm privilegiado 

as populações infantis, adolescentes e, mais recentemente, os idosos, deixando uma 

lacuna no conhecimento das relações entre os irmãos adultos (FERREIRA, 2009). 

No campo de estudos sobre fratria, percebe-se a ausência de pesquisas que 

comparem o relacionamento fraterno em diferentes momentos do desenvolvimento 

individual e familiar, e são poucos os estudos desenvolvidos com a mesma fratria, e 

como essas relações se inserem na história do contexto familiar. 

Pinquart e Silbereisen (2005), analisando as influências dos pais e irmãos sobre 

o desenvolvimento do indivíduo, destacam como os estudos são parciais à medida que, 

em grande parte, acessam apenas a perspectiva de um dos membros do sistema familiar. 

Consideram que, quando isso ocorre, o que o pesquisador obtém se refere ao viés 

perceptivo do depoente e não ao processo vivenciado. Os autores recomendam que “os 

pesquisadores precisam empregar múltiplos meios de acesso a informação de múltiplos 

informantes” (p. 382). 

Concorda-se com essa afirmação, particularmente quando se considerar como há 

uma transmissão intergeracional de valores e perspectivas da relação fraterna dos pais 

para com os filhos (BOWEN, 1988) que pode enviesá-los a avaliar o que percebem a 

partir de sua vivência de fratria. Além disso, no caso dos irmãos, a proximidade e o 

distanciamento ao longo da vida adulta são influenciados por variáveis não familiares 

como o sucesso profissional, a conjugalidade, o fato de ter ou não filhos, o 

adoecimento, enfim, esses aspectos, podem gerar re-significações complexas do 

ocorrido ao longo do tempo (SOUZA, MACIEL JR E LIMA, 2013), podendo levantar-
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se a hipótese de alteração da avaliação de proximidade e de distanciamento percebida 

por eles. 

Essas considerações aumentam o interesse da autora do presente trabalho em 

realizar uma pesquisa exploratória com irmãos da mesma fratria e observar esta relação 

sob os diferentes pontos de vista, pois verificou-se na literatura (brasileira) a ausência de 

trabalhos realizados com os irmãos do mesmo núcleo familiar, com exceção da 

publicação de Machado (2013), mas cujo foco se referia ao sucesso profissional e 

tratava de uma fratria exclusivamente feminina.  

Na falta de estudos na área de terapia familiar, a autora pretende tratar do 

seguinte problema de pesquisa: como os membros adultos do sub-sistema fraterno 

concebem o vínculo com seus irmãos ao longo da vida, e como este relacionamento 

se insere na história do grupo familiar? 

Este estudo justifica-se com base no fato de as pesquisas realizadas com irmãos 

adultos terem contribuído com novas perspectivas, destacando o companheirismo, o 

suporte emocional e os conflitos vivenciados, nessa fase. A maioria dos estudos sobre 

irmãos adultos, porém, foram realizados com um participante de cada fratria, ou seja, 

pesquisas da fratria sob um ponto de vista, como é o caso das pesquisas de White e 

Riedmann (1992), Riggio (2000), Oliveira (2001; 2005), Ferreira (2009), Souza, Maciel 

JR e Lima (2013) que trabalharam com adultos com pelo menos um irmão, mas 

acessaram apenas um membro da fratria. Já as pesquisas realizadas por Connids (1992), 

Spitze e Trent (2006) foram estudos com amostras compostas por díades de irmãos.  

Além disso, o vínculo fraterno é imposto e não escolhido, no entanto, a maneira 

com que cada irmão concebe esse vínculo na relação, pode ser diferente e, ao longo do 

tempo, pode mudar o seu significado na relação em diferentes fases da vida de cada um. 

Poucas pesquisas abordam o vínculo fraterno ao longo do tempo, Cicirelli (1995) e 

Bank e Khan (1997), foram os pioneiros e posteriormente, as publicações de Riggio 

(2000), Oliveira (2001), Machado (2013) vieram contribuir nesta temática. Embora 

Cicirelle (1995) ressalte a importância do contexto familiar e o estudo de Goldsmid e 

Féres-Carneiro (2007) aponte a repetição dos padrões das relações e rompimentos entre 

irmãos em outras gerações, ainda não há estudo a respeito do relacionamento fraterno 

inserido na história familiar. 
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O presente trabalho será realizado por meio de uma pesquisa qualitativa na 

forma de um estudo de caso. No primeiro capítulo, será abordado o contexto familiar, 

pontuando o ciclo vital familiar, o relacionamento de pais e filhos e 

intergeracionalidade. No segundo capítulo, a relação fraterna e suas diferentes fases da 

vida. Em seguida serão apresentados o método, os resultados e a discussão e, 

finalmente, as considerações finais. 
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CAPÍTULO 1 

A FRATRIA E O CONTEXTO FAMILIAR 

A família é o primeiro e o principal sistema que influencia a constituição do 

sujeito. É o espaço que situa e legitima o indivíduo socialmente e, assim, constitui sua 

matriz de identidade. Além disso, os autores da abordagem sistêmica destacam que o 

homem só pode ser compreendido no contexto interacional no qual funciona e onde o 

seu ciclo vital acontece, assim sendo, dentro e simultaneamente ao ciclo de vida 

familiar. 

É importante considerar não só a família conjugal, pois ela está imersa em um 

contexto trigeracional. Nesse, as compensações pela instauração de normas de cuidados 

e de padrões de funcionamento que os pais viveram em sua família de origem podem 

ser passadas para os filhos. Devido às essas compensações, os autores Boszormenyi-

Nagy e Spark (1983) denominam essas instaurações de “pais internalizados”, ao se 

tratar da representação parental. No subsistema fraterno, os modelos e os padrões de 

relacionamento que os pais tiveram com seus irmãos refletir-se-ão na maneira como irão 

avaliar o relacionamento entre seus filhos. 

Dessa forma, é importante que o relacionamento fraterno seja observado no 

contexto trigeracional do sistema familiar. Numa pesquisa ou atendimento terapêutico, é 

enriquecedor investigar como se organizou e se manteve a relação fraterna dos pais, 

bem como as alianças estabelecidas entre seus irmãos. As consequências do que foi 

vivido no relacionamento fraterno por parte dos pais, e seu impacto afetivo sobre o 

sujeito, pode-se refletir de uma geração à outra, ou até mesmo, até em três gerações. As 

projeções e expectativas acerca do relacionamento entre irmãos podem evidenciar como 

cada filho será visto e que papel irá desempenhar na família e na relação fraterna 

(BANK E KHAN, 1997). 

Os pais tenderão a impor aos seus filhos o modelo de relacionamento fraterno 

baseado no que eles viveram, supondo, a partir disso, o que é bom e o que é ruim. A 

experiência, porém, de cada um dos pais é diferente, o que resulta em percepções 

distintas para a relação fraterna dos filhos (BANK E KHAN, 1997). 
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Além dos pais internalizados, das projeções a partir das experiências 

vivenciadas, outro conceito que precisa ser considerado para a compreensão da 

transmissão de padrões entre gerações é a lealdade familiar. 

A palavra lealdade deriva do francês, loi, significa “lei”. A lealdade envolve 

sentimento e identificação com a outra pessoa; e também requer ações tangíveis 

(CICIRELLI, 1995). 

A lealdade é mantida pela transmissão das expectativas interiorizadas refletidas 

nas atitudes e nos comportamentos dos membros pertencentes a um determinado grupo, 

que carrega tais expectativas de forma consciente ou inconsciente. O componente de 

obrigação ética da lealdade está vinculado, primeiramente, em despertar o sentido de 

dever, igualdade e justiça dos membros comprometidos por esta lealdade 

(BOSZORMENYI-NAGY E SPARK, 1973). 

Os compromissos de lealdade verticais são passados de geração a geração e 

seguem em conflito com os compromissos de lealdade nas relações horizontais, 

refletidos nos relacionamentos igualitários. Geralmente, esses compromissos estão 

associados a determinadas áreas e funções que, frequentemente, estão conectados à 

educação dos filhos. Contudo, quanto mais rígido é o sistema de lealdade original, mais 

forte será o desafio para o indivíduo diferenciar-se da família de origem 

(BOSZORMENYI-NAGY e SPARK, 1973). 

A conduta funcional ou disfuncional numa família deve-se, em parte, ao que lhe 

é transmitido das gerações anteriores. Num sistema emocional que é transicional e com 

conflito entre os pais, uma conduta disfuncional de um deles ou de ambos pode 

estender-se na projeção em um dos filhos da família nuclear. Isso pode ser decorrência 

de três fatores fundamentais: 1) o nível de diferenciação de si mesmo em relação à 

própria família de origem; 2) o grau de fusão transmitida no curso de várias gerações; 3) 

os mecanismos conflitantes e repetitivos verbais e não verbais que se transmitem de 

geração em geração (BOWEN, 1979).  

Toda família recém-formada precisa adequar estilos diferentes e maneiras de se 

relacionar com o mundo (MCGOLDRICK, GERSON, PETRY, 2012). É isto que ocorre 

na formação do novo casal, que necessita adequar-se um ao outro e construir maneiras 

de se relacionar com a bagagem familiar que cada um traz para a nova estrutura, de 
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modo a construir novos padrões de funcionamento. A estrutura familiar é o conjunto 

invisível de exigências funcionais que organiza as maneiras pelas quais os membros da 

família interagem (MINUCHIN, 1982), e o jovem casal deve ser capaz de se comunicar 

e de criar seu modo próprio de resolver seus problemas, revendo os padrões da família 

de origem e negociando os próprios, o que exige um distanciamento delas, delimitado 

por fronteiras mais ou menos rígidas. 

A função das fronteiras é, exatamente, proteger a diferenciação do sistema. A 

formação do novo casal exige a construção de fronteiras em relação à família de origem 

de ambos os cônjuges, para que eles possam constituir a identidade do novo sistema 

familiar. Dessa forma, para o funcionamento apropriado da família, as fronteiras dos 

subsistemas devem ser nítidas. A nitidez é um parâmetro útil de avaliação do 

funcionamento familiar, tanto quanto a flexibilidade para se adaptar às mudanças ao 

longo do tempo (MINUCHIN, 1982), quer de indivíduos quer do sistema como um 

todo. 

O funcionamento contínuo de uma família, como um sistema, depende de uma 

extensão suficiente de padrões, da acessibilidade de padrões transacionais alternativos e 

da flexibilidade para mobilizá-los ao longo do movimento no seu ciclo vital. Ao nascer 

o primeiro filho, faz-se necessária a reorganização dos padrões de funcionamento e 

flexibilidade para constituição de novos subsistemas, pois o sistema familiar estabelece 

padrões de funcionamento, sendo necessário o reajuste a cada membro recém-chegado 

(MINUCHIN, 1982). 

O nascimento do segundo filho, por hipótese, desloca o primogênito do seu lugar 

do único e privilegiado que, até então, ocupava na relação com seus pais. O filho mais 

velho precisa reorganizar o seu espaço, levando em conta a existência do irmão mais 

novo. Desse modo, a relação fraterna funciona como um laboratório para a vida social. 

O irmão ou a irmã desempenham um importante papel na constituição do sujeito, maior 

do que a disputa pelo amor materno/paterno pode sugerir (GOLDSMID e FERES-

CARNEIRO, 2011; MINUCHIN, 1982; FERREIRA, 2009).  

Segundo Minuchin (1982), no processo inicial de socialização, as famílias 

modelam o comportamento e o sentido de identidade. A experiência humana de 

identidade tem dois elementos: o sentido de pertencimento e de separação. O laboratório 

em que estes ingredientes são misturados e administrados é a família, a matriz de 
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identidade. A identidade de cada membro do sistema familiar é influenciada pelo 

sentido de pertencer a diferentes grupos e com suas funções de padrões transacionais. 

Nesse contexto, o subsistema fraterno tem grande importância no sentido de separação e 

de individuação vivenciadas na relação igualitária, durante o processo de 

desenvolvimento de cada irmão no sistema familiar. 

A família constituída por pais e filhos é um sistema familiar composto por 

subsistemas individual, parental, conjugal e fraternal. A diferenciação entre estes e suas 

funções se deve ao estabelecimento de fronteiras e regras. 

No contexto inter relacional entre os subsistemas, o início da fratria pode 

viabilizar novas oportunidades de conflitos intergeracionais, reativados por meio das 

identificações relacionadas à posição fraterna dos pais e, quando essas identificações 

são muito fortes, podem-se perpetuar antigos padrões familiares. Como, por exemplo, 

um pai que foi o mais velho de cinco filhos e achava que, quando criança, fora 

sobrecarregado com mais responsabilidades, enquanto seus irmãos mais novos “faziam 

o que queriam”; ao tornar-se pai, pode ser que ele mime seu filho mais velho e tente 

fazer com que os mais novos cumpram com as obrigações. Em outras situações, quando 

a experiência de relacionamento fraterno dos pais foi muito diferente,eles podem 

interpretar mal o relacionamento de seus filhos. Para exemplificar, um pai que foi filho 

único pode presumir que as brigas “normais” entre seus filhos seja um sinal de 

patologia (MCGOLDRICK, GERSON E PETRY, 2012). 

É importante pensar que os pais, influenciados por suas próprias relações 

fraternas, podem assumi-las como o padrão desejável para seus filhos, ou o que deve ser 

evitado na esperança de poupá-los do semelhante relacionamento traumático 

(CICIRELLI, 1995). 

Goldsmid e Féres-Carneiro (2006), baseadas em experiências clínica e social, 

afirmam que observaram rompimentos em relação entre irmãos que se repetiram por 

duas, três e até quatro gerações. Em muitos desses casos, a ruptura é ampliada para os 

filhos destes irmãos, que se tornam primos distantes e, às vezes, mal se conhecem e 

pouco se encontram. Em contrapartida, em famílias onde há maior diferenciação entre 

os membros e triangulações mais flexíveis, é possível encontrar primos que se 

encontram e convivem como se não tivessem nada a ver com o rompimento dos irmãos 

da geração anterior. 
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Por outro lado, quando a relação entre irmãos é próxima, solidária, com amizade 

e companheirismo, este padrão é transmitido para a próxima geração como intercâmbio 

afetivo amoroso entre tios e sobrinhos que se reflete na amizade entre os 

primos (GOLDSMID E FÉRES-CARNEIRO, 2006). 

Outro aspecto importante na transmissão intergeracional é a perpetuação de 

mitos familiares. Segundo Andolfi e Ângelo (1988), para criar um mito e compreender 

o seu significado, deve-se considerar, pelo menos, três gerações. O mito é um fator de 

coesão entre os membros da família que acreditam em sua existência.  

“Criar um mito significa traduzir uma série de conhecimentos e 

comportamentos reais e um conto1 compartilhado por todos, permitindo a cada um 

reencontrar a chave de leitura de suas experiências cotidianas, sentido da vida, 

reconhecendo-se como parte integrante do grupo” (ANDOLFI E ÂNGELO, 1988).  

O mito pode se refletir no comportamento relacional familiar e, sobretudo, na 

relação fraterna. Numa família que compartilha um mito de união, os irmãos têm que 

ser unidos acima de tudo e quando uma geração, por algum motivo, não dá conta de 

manter o mito familiar, o cumprimento é transmitido para a próxima geração. Como, 

por exemplo, na idade adulta e com famílias constituídas, os irmãos rompem o 

relacionamento, afetando até mesmo os cuidados aos genitores, que ficam sob a tutela 

de um dos irmãos e os outros são impedidos ou encontram dificuldades de participar 

desses cuidados. Então, um dos irmãos desta fratria, por sua vez, reúne seus filhos, que 

estão entre a fase da adolescência e adulta e faz com que eles se comprometam que isso 

jamais irá acontecer entre eles. 

Podem acontecer mudanças da trama mítica porque, no decorrer do tempo, 

podem modificar-se ou transformarem-se as funções até então designadas a algum 

membro da família. Isso acontece quando a família enfrenta determinadas etapas 

evolutivas podendo mudar seu projeto relacional (ANDOLFI E ÂNGELO, 1988). Em 

geral, os momentos de transição do ciclo da vida familiar são os mais favoráveis a 

revisões, dado o desequilíbrio gerado pelas novas demandas. 

                                                           
1 O conto constitui a estrutura formal sobre a qual o mito se organiza, com seus elementos reais e aqueles fantásticos, 

introduzidos pelas pessoas que o constroem durante o tempo. O conto é um dos meios através dos quais o mito se transmite (de fato 
pode ser passado de forma implícita através da delegação de papéis, expectativas, valores atribuídos aos atos, etc.)  (ANDOLFI E 
ÂNGELO, 1988). 
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Pode-se caracterizar um processo ao mesmo tempo contínuo e descontinuo de 

demandas de adaptação do sistema familiar. O conceito de ciclo vital familiar refere-se 

aos eventos nodais vinculados a idas e vindas dos membros da família, como o 

nascimento e a criação dos filhos, a saída dos filhos de casa, a aposentadoria e a morte. 

Esses eventos produzem mudanças e requerem adaptações, sejam formais ou 

simbólicas, definindo uma nova organização familiar, assim como uma nova 

composição familiar requer reorganização nos papéis e regras. O percurso da vida 

familiar envolve estágios previsíveis, que parecem ser universais mesmo com as 

variações culturais e sub-culturais (FALICOV, 1991).  

O conceito de ciclo vital foi mais aprofundado no contexto da psicologia 

sistêmica pelas autoras Carter e McGoldrick (1995), que dividiram estruturalmente o 

modelo do ciclo vital familiar sociológico em seis estágios, ressaltando a importância de 

enriquecer os dados com o esquema de desenvolvimento da família de origem, 

incluindo a perspectiva de três gerações. Após a pesquisa realizada com a população 

norte-americana, as autoras publicaram o livro: Mudança no Ciclo Vital, no qual 

delimitam os seguintes estágios: 

1. Saindo de casa: jovens solteiros 

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

3. Famílias com filhos pequenos 

4. Famílias com filhos adolescentes 

5. Lançando filho e seguindo em frente 

6. Famílias no estágio tardio 

Cerveny (1997) traz o conceito do ciclo vital para a realidade brasileira, 

descrevendo quatro fases:  

1. Família em fase de aquisição: considerada desde a formação do casal até os 

filhos atingirem entre 10 – 12 anos. Nessa fase, a intenção é a formação do casal, 

filhos, padrões próprios, patrimônio, novos papéis, nova rede, estudo e 

profissão. O eixo propulsor são as aquisições e objetivos comuns do casal. 

2. Família em fase adolescente: família com filho(s) na adolescência. Acontecem 

as transformações, questionamentos, relações ambíguas e hierarquia.  

3. Família em fase madura: saída dos filhos, volta dos filhos, reestruturação, novas 

metas, agregados, aposentadorias. 
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Família em fase última: envelhecimento, dependência, perda dos pais, perda das 

funções, segurança, administração. 

À medida que se processa o desenvolvimento da família nuclear, todos os 

membros devem enfrentar novas exigências de adaptação. Isto não significa uma 

resolução, o encerramento da fase anterior, mas sim, um processo contínuo de 

construção, que leva a definir um novo equilíbrio entre expectativas antigas das famílias 

de origem e as novas que vão sendo constituídas na família nuclear (BOSZORMENYI-

NAGY e SPARK, 1983). 

 

RELACIONAMENTO PAIS-FILHOS 

As expectativas dos pais em relação aos filhos começam antes de o bebê nascer. 

Quando confirmada, a gravidez desencadeia as fantasias e desejos de cada um dos pais 

na expectativa de qual será o sexo do bebê, sua identidade, qual o papel que 

desempenhará na dinâmica familiar, o que acontecerá com a família com a chegada do 

novo membro e qual a força desse filho futuramente. Por isso, em muitas famílias, os 

pais tendem a ter mais expectativa em relação ao primeiro filho, que é estimulado para 

independência e autossuficiência, e disciplinado mais severamente do que os irmãos 

mais jovens, estes aceitos com maior flexibilidade. (BANK E KHAN, 1997, p.205). Os 

pais têm grande influência na construção do vínculo fraterno. Segundo Cicirelli (1995), 

os pais organizam o jogo entre os irmãos de forma poderosa, mas indireta. Mães e pais 

são como um conjunto de bons gestores com a responsabilidade de obter a equipe com a 

determinação de quem vai jogar.  

A influência parental, especialmente na infância, é considerada muito 

significativa para a construção da relação fraterna. Quando os pais têm a capacidade de 

reconhecer e de respeitar as diferenças entre os filhos, abrem mais possibilidades de um 

funcionamento saudável entre os irmãos. O contrário acontece quando os pais 

determinam os papéis a serem assumidos pelos filhos. Quando as atribuições de papéis 

são rígidas e reafirmadas, podem tornar-se uma identidade congelada ao longo da vida e 

gerar consequências em diferentes momentos (BANK E KHAN, 1997). 

A autora do presente estudo concorda com os autores Bank e Khan (1997) e 

Cicirelli (1995) quando afirmam que o tratamento diferenciado dos pais colabora para 
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os conflitos entre os irmãos.Quando os pais mudam o tratamento com o primeiro filho 

depois do nascimento do segundo, isso pode ser refletido de forma negativa na interação 

entre os irmãos. Os filhos que têm interação negativa com os pais também podem ter 

interação negativa na relação fraterna. Mas, existem momentos em que a diferença é 

apropriada e se faz necessária, como em algumas situações em que os filhos se 

encontram em estágios diferentes de desenvolvimento, quando há grande distância de 

idade, ou diferentes temperamentos e/ou talentos, como também momentos em que os 

pais tratam de forma diferente para proteger um do outro, ou para cumprir diferentes 

expectativas para cada um, ou para prover diferentes direitos entre os filhos, tudo em 

nome da equidade. Nesses casos, os pais estão tentando ser justos e percebendo as 

diferenças entre os filhos com amor e aceitação. Mas, se o favoritismo dos pais for real 

e perceptível, é suscetível o aumento do conflito entre os irmãos (CICIRELLI, 1995). 

No entanto, o favoritismo acontece nas famílias. Mas o sistema com 

funcionamento saudável apresenta favoritismo pelos filhos por características ou 

momentos diferentes (BANK e KHAN, 1997). Cicirelli (1995) complementa que a 

relação entre os irmãos tende a ser mais positiva do que conflituosa, quando os pais 

mantêm o relacionamento próximo com os filhos sem diferenças negativas no 

tratamento entre eles. 

Nas famílias cujos filhos estão em idade escolar, se os pais utilizam técnicas 

punitivas para discipliná-los, os irmãos podem apresentar mais hostilidade e 

antagonismo do que os filhos cujos pais não agem dessa forma (BRODY, STONEMAN 

E BURKE, 1987; CICIRELLI, 1995). A frequência e a intensidade em que ocorrem 

esses conflitos entre pais e filhos estão correlacionadas aos conflitos entre os irmãos. 

(CICIRELLI, 1995) 

Minuchin (1982) aponta que, quanto mais flexibilidade e adaptabilidade a 

família tiver com seus membros em relação às mudanças sociais, mais significativa ela 

se tornará, como matriz do desenvolvimento psicossocial. Já a acomodação do sistema 

familiar à necessidade dos filhos limita as áreas de autonomia como experiência de 

separação, conforme o desenvolvimento da família e dos filhos. 

À medida que os anos passam, a criança em desenvolvimento tem a tarefa de 

tornar-se um sujeito com seus próprios direitos, e os pais têm a tarefa de funcionar de 

maneira que permita que esta individualidade que venha à tona e cada filho se 
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desenvolva sendo reconhecido como outro, facilitando a sua diferenciação enquanto 

sujeito (KERR e BOWEN, 1988).  

A influência dos pais como objeto de identificação dos filhos é decrescente. Na 

adolescência, os filhos tornam-se mais responsáveis pelo desdobramento dos processos 

intrínsecos que determinam a identidade (BANK E KHAN, 1997). 

Milevsky, Schlechter e Machlev (2011) ressaltam que os estilos de práticas 

educativas influenciam na qualidade do relacionamento fraterno dos filhos adolescentes, 

sendo observado neste estudo que os pais, com o padrão de cuidado competente ou 

permissivo, têm filhos que oferecem mais suporte entre si, do que os pais com padrão de 

cuidado autoritário ou negligente. Além disso, os participantes que recebiam de seus 

pais o padrão de cuidado competente relataram mais proximidade com seus irmãos do 

que aqueles cujos pais eram autoritários ou negligentes. 

No início da vida adulta dos irmãos, a influência dos pais tende a diminuir, 

embora dependa de como os pais estimulam os filhos para a vida independente. As 

autoras Carter e McGoldrick, em 1995, publicaram uma pesquisa, realizada com a 

população norte-americana, em que foi destacado que a saída dos filhos de casa causava 

o sentimento da falta e do “vazio” nos pais, o que foi nomeado “ninho vazio”. As 

mesmas autoras, em 2011, perceberam, na revisão bibliográfica, que esse fenômeno é 

mais imaginário do que real, pois as mulheres, geralmente, utilizam esse momento 

como oportunidade para recapturar o tempo livre e explorar novas opções (CARTER E 

MACGOLDRICK, 2011). Essa perspectiva pode ser um facilitador que estimula os pais 

aos projetos de independência dos filhos. 

A maior parte dos autores de terapia familiar sistêmica afirma que a saída de 

casa deve ser um processo comum do desenvolvimento dos filhos, assim como a 

conquista pela independência financeira. Contudo, há diferentes contextos sócio-

culturais em que é possível observar diversidades de comportamentos familiares. A 

etnicidade interage com o ciclo vital familiar em todos os estágios. 

Os sistemas familiares, de acordo com seus contextos culturais, diferem o 

conceito de “família”, bem como, o momento das fases do ciclo vital, tradições, rituais e 

cerimônias para assinalarem transições de ciclo de vida, como a entrada na vida 

adulta.Segundo Carter e McGoldrick (2011), a saída dos filhos de casa, no contexto 
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norte-americano, é um processo comum, mesmo porque, a economia do país permite 

que uma porcentagem dos filhos seja capaz de deixar as família e sustentar-se 

financeiramente muito antes do que era possível no passado. Por outro lado, no contexto 

de famílias italianas, é possível dizer que não existe “família nuclear”. Para os italianos, 

a família constitui-se de toda a rede ampliada de tias, tios, primos e avós, que estão 

envolvidos nas tomadas de decisões familiares, passando juntos os feriados e os pontos 

de transição do ciclo de vida, tendendo a viver em estreita proximidade, se não na 

mesma casa. Essas diferentes culturas familiares permitem questionar essa normatização 

da saída de casa como principal salto para a diferenciação da família de origem e a 

independência no processo do desenvolvimento dos filhos, nos diferentes contextos 

sócio-culturais (CARTER E MCGOLDRICK, 2011).  

Com o passar do tempo e a separação gradual da família de origem, os irmãos 

precisam desenvolver estratégias de comportamentos para manutenção do 

relacionamento. Machado (2013), em sua pesquisa com quatro irmãs da mesma fratria, 

sugere, por meio das narrativas das participantes, que o tratamento dos pais ao longo do 

tempo foi um fator importante que favoreceu a construção da amizade e o suporte 

emocional entre as irmãs, assim como o apoio para a saída de casa e o crescimento 

profissional de cada uma delas, bem como a manutenção de relacionamento positivo 

com os pais por toda a idade adulta, a despeito da distância geográfica. 

Contudo, existem casos de irmãos adultos que têm notícias da vida de um e do 

outro por intermédio dos pais (CICIRELLI, 1995) o que poderá gerar grandes 

dificuldades de enfrentar as consequências objetivas da perda dos pais, tanto quanto de 

gerar ou não novas estratégias de relacionamento fraterno. Por outro lado, pais que 

conseguem estabelecer menor intervenção direta na relação fraterna dos filhos, ao longo 

do tempo, viabilizam maior comunicação entre os irmãos no decorrer de suas vidas, o 

que é particularmente, fundamental com o envelhecimento quando os irmãos exercem 

uma função real ou simbólica de apoio e validação da identidade, dadas as memórias 

únicas compartilhadas, ao longo do tempo (SOUZA, MACIEL, LIMA, 2013). Enfim, 

quanto mais os pais viabilizarem a comunicação entre os filhos, ao longo do tempo, 

maior será a possibilidade de novas estratégias de manutenção do relacionamento 

fraterno. 
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CAPÍTULO 2 

RELACIONAMENTO ENTRE IRMÃOS 

A relação fraterna não é escolhida, mas imposta, porém é, nessa relação, que se 

aprende a dividir e a compartilhar experiências, vivências e lembranças por mais tempo 

do que, provavelmente, qualquer outro relacionamento. A relação fraterna vai-se 

constituir numa teia complexa de sentimentos e emoções ligados a elementos de caráter 

cognitivo, cultural e social entrelaçados. É uma relação que, geralmente, se inicia na 

infância, desempenhando um papel fundamental na construção das características de 

identidade e de personalidade do indivíduo. 

Cicirelli (1995) estudou profundamente as relações fraternas ao longo do tempo, 

ressaltando a importância dos estudos em torno do tema, visto o impacto dos irmãos no 

desenvolvimento do sujeito. O autor destaca pontos importantes que influenciam no 

relacionamento entre os irmãos como: idade dos membros e a distância de idade entre 

eles, sexo, tamanho da fratria, ordem de nascimento e influência dos pais. Por isso, o 

autor considera que os estudos sobre a fratria sejam realizados no contexto familiar, 

concomitantemente ao ciclo vital da família. 

Bank e Khan (1997) tratam de alguns temas importantes para o relacionamento 

fraterno: a relação entre o subsistema parental e fraterno, a morte ou a partida de irmãos 

do sistema familiar e a função do irmão “saudável” X irmão “doente”.  Esses autores 

consideram que a lealdade seria a chave da compreensão dos relacionamentos fraternos. 

Esses autores pontuam que os laços de lealdade evidenciam-se em contraste à rivalidade 

fraterna. 

A evolução da relação entre irmãos é um processo contínuo, por todo ciclo vital, 

porém, dinâmico, pois passa por mudanças nas diferentes fases da vida. Todos os 

autores que tratam da relação fraterna ao longo do tempo (CICIRELLI, 1995; BANK E 

KHAN, 1997; RIGGIO, 2000; OLIVEIRA, 2001; MACHADO, 2013), são unânimes 

em afirmar que a proximidade pode mudar ao longo da vida, re-significando o vínculo  

ea relação entre irmãos. 

Embora Riggio (2000) tenha verificado, em sua pesquisa, a evolução da relação 

fraterna ao longo do tempo, identificou também a influência da qualidade desse 

relacionamento na infância nas atitudes e comportamentos durante a vida adulta. 
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Eventos familiares, padrões de cooperação e de partilha de responsabilidades nos 

cuidados com os pais mais velhos, podem vir a reativar conflitos anteriores. Esses 

resultados convergem com os estudos dos teóricos Bank e Khan, que nomearam esse 

fenômeno de desentendimentos congelados. O mesmo verificado por outros autores 

como Souza, Maciel Jr, Lima (2013).  

A revisão teórica de Goldsmid e Féres-Carneiro (2011) evidenciou que, até 

aproximadamente 2000, o maior número de pesquisas sobre relacionamento fraterno se 

referia a temáticas como rivalidade, competição e ciúme. As autoras, no entanto, 

querem sublinhar a importância da relação fraterna na constituição do sujeito pontuando 

a solidariedade e a amizade entre os irmãos como fundamental. No levantamento 

teórico da pesquisa de Oliveira (2001), foi descrito que os sentimentos e 

comportamentos de rivalidade podem vir acompanhados de companheirismo, 

cumplicidade, carinho e amizade. Machado (2013) como resultado de estudo com irmãs 

na vida adulta confirma que o laço fraterno é descrito como fonte de apoio, 

solidariedade e amizade, embora apresente conflitos que devem ser enfrentados ao 

longo do tempo. 

Em determinadas circunstâncias ou crises familiares, os irmãos podem se 

transformar nos principais protetores e recursos uns dos outros (CICIRELLI, 1995; 

BANK E KHAN, 1997). A relação fraterna pode ser um sustentáculo familiar no caso 

de separação dos pais, doença ou morte de um dos pais ou ambos. A ausência parental, 

seja por necessidade profissional, doença ou morte, pode aproximar os irmãos trazendo-

lhes funções de cuidados que deveriam ser desempenhadas por um adulto, mas que 

possibilitam ao irmão cuidador experimentar uma série de papéis e ações (CICIRELLI, 

1995; BANK E KHAN, 1997). 

Segundo Bank e Khan (1997), os vínculos humanos podem se estabelecer por 

diferentes motivos: por um laço de união; por uma obrigação ou um acordo; uma 

conexão ou por um sistema de conexões. O vínculo entre irmãos é uma conexão entre os 

“selfs” na intimidade e em nível público. Na relação fraterna, há uma multiplicidade de 

vínculos e arranjos com diferentes padrões de relacionamento que podem ser positivos 

ou negativos. Por meio do vínculo fraterno, os indivíduos podem elaborar a 

diferenciação entre si a partir da identificação e do conhecimento do irmão como outro 

sujeito. 
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O vínculo fraterno é resultado de um processo inter-relacional, que é construído 

e definido mediante as trocas ocorridas entre os irmãos, podendo suprir diferentes 

necessidades ao longo do tempo. 

Os diferentes vínculos e os diferentes padrões de relacionamento são 

determinados pelo grau de afetividade entre os irmãos. Os que têm alto grau de 

afetividade apresentam alto grau de proximidade, devoção e, provavelmente, 

intimidade. Os irmãos que têm baixo grau de afetividade apresentam distanciamento, 

seja por indiferença ou sentimentos negativos. Os irmãos que têm um tipo de 

relacionamento apático não são hostis, mas apresentam indiferença um com o outro e 

seguem direções diferentes. Os irmãos que são hostis apresentam fortes sentimentos 

negativos um com o outro, preocupação com o relacionamento e envolvimento 

psicológico negativo (GOLD, 1989). 

O vínculo emocional entre os irmãos depende do que os teóricos Bank e Khan 

(1997) denominam de “acesso”. Há irmãos que passam a vida sem ter ressonância um 

com o outro e outros que apresentam pouco impacto emocional. Eles compartilham 

pouco tempo, espaço, amigos, história, até mesmo os pais que são diferentes, pois estão 

em idades e momentos diferentes. Eles apresentam pouca necessidade um do outro.  

Esses irmãos tendem a apresentar o que os autores anteriormente citados 

denominam “baixo acesso”. Um fator importante para o acesso entre os irmãos é a 

proximidade de idade entre eles, pois, quanto mais próximos na idade, mais 

oportunidade de partilha em eventos similares. Distância maior de oito anos faz com 

que eles experimentem a vida como se fizessem parte de gerações diferentes (BANK e 

KHAN, 1997). 

Os irmãos que têm alto acesso um ao outro, frequentemente tem envolvimento 

intenso, desempenhando importante papel um na vida do outro e, nesse caso, muitos 

têm influência vital nos sentimentos e problemas de maneira recíproca (BANK E 

KHAN, 1997). 

Embora a idade e o sexo sejam fatores relevantes na formação de vínculo entre 

irmãos, o acesso de um ao outro é, indubitavelmente, o fator mais importante e que 

pode ser transformado ao longo do tempo. Na opinião da autora Oliveira (2011), o 

acesso é um fator que transcende a questão da idade e do sexo. A oportunidade de 
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convivência pode ocorrer independente da distância de idade e da diferença de sexo. 

Desde que tenham oportunidade de interagir no contexto das relações familiares, o 

acesso estará disponível, e um forte vínculo pode ser formado (OLIVEIRA, 2011). Isso 

confirma os estudos de Machado (2013), ao ressaltar a mudança da relação da irmã mais 

nova em relação às três irmãs mais velhas ao longo do tempo. 

O comportamento na relação fraterna pode mudar ao longo do tempo e, por isso, 

é importante compreende-lo nos diferentes momentos do ciclo vital. Na infância e na 

adolescência, o comportamento é de interação e partilha do espaço, como a disputa pela 

atenção dos pais. Mas, quando os irmãos se tornam adultos e saem de casa, a interação 

de um com outro passa a ser voluntária e com influências externas. 

A necessidade do sujeito de se considerar e ser tratado como um ser único é 

crescente ao longo do desenvolvimento do indivíduo e, desta forma, a criança observa 

os membros familiares para a confirmação do que lhe vai fazer sentido e do que suporta 

sua auto-estima. “A busca de uma identidade pessoal emerge como terreno vital, em 

que os irmãos e irmãs tornam-se significativos um para o outro” (OLIVEIRA, 2011). 

Um fenômeno recorrente no subsistema fraterno é a formação de alianças. Numa 

fratria, os irmãos tendem a se organizarem em pares emocionalmente significativos, os 

quais podem formar relacionamentos tanto positivos como negativos. É essa busca de 

identidade que leva os irmãos a usarem o outro como objeto de comparação e de 

identificação para a formação de alianças (OLIVEIRA, 2011). Dessa forma, o 

relacionamento fraterno passa a ser permeado pelo grau de afetividade, o que irá resultar 

no estilo de comportamento e de interação que terão na relação ao longo da vida e, 

consequentemente, na maneira como cada um avaliará sua relação na fratria. A essa 

perspectiva de avaliação, pode-se chamar de cognição. 

Cognição, na relação fraterna, refere-se a crenças em relação ao irmão e ao 

relacionamento deles (RIGGIO, 2000). 

O comportamento dos irmãos na relação fraterna tem uma ligação significativa 

com a cognição dos membros em relação um ao outro em diferentes etapas da vida. A 

importância da opinião de um irmão para o outro está relacionada à crença que se tem 

do irmão e/ou da relação entre eles. No entanto, o sentimento de proximidade está 
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ligado ao grau de afetividade e não, necessariamente, com o contato constante, mas 

com o sentimento de apego seguro.  

Em geral, a relação fraterna, com todas as suas particularidades e ambivalências, 

contribui para um senso de continuidade por toda a vida, tanto pessoal quanto social. 

Mas, sobretudo, o forte vínculo que é manifestado como apoio emocional, contribui 

para que o sujeito possa contar com a ressonância afetiva e a boa vontade do irmão que, 

mesmo distante, pode acolher ou sentir-se acolhido, especialmente em situações de 

necessidade (SOUZA, MACIEL JR E LIMA, 2013). 

 

FRATRIA AO LONGO DO TEMPO 

A fratria parece ser um contexto privilegiado para a aprendizagem de métodos 

de resolução de conflitos. Quando as crianças entram em contato com o mundo extra–

familiar, as relações fraternas podem ser importantes para elas recorrerem e orientarem-

se na construção de novas relações. Ao mesmo tempo, ao retornarem ao contexto 

familiar, enriquecem também seus modelos interativos fraternais com esses novos 

aprendizados. Essas aprendizagens progressivas vivenciadas no contexto familiar e 

extra-familiar, fruto das relações igualitárias, são utilizadas em diferentes momentos de 

vida:na infância e na adolescência, são utilizadas com grupos de amigos e na escola e, 

mais tarde, na vida profissional e nas relações afetivas (MINUCHIN, 1982). 

Segundo Cicirelli (1995), por meio das histórias familiares e experiências 

compartilhadas, constitui-se a comunicação entre os irmãos, seja verbal ou não verbal, 

com suas particularidades, as quais possibilitam estilos de linguagem em comum com 

significados específicos da relação, quando construída com intimidade. 

Ainda, segundo o mesmo autor,a relação entre irmãos começa quando o filho 

mais velho se torna consciente da existência do outro. Geralmente, isso ocorre no 

primeiro contato depois do nascimento do irmão. Algumas crianças apresentam 

dificuldades no período de ajustamento, porém, quando a mãe prepara o filho mais 

velho para a chegada da criança, esse ajustamento tende a ser mais tranquilo 

(CICIRELLI, 1995). 
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Quando o irmão mais novo tem de três a quatro anos de idade, inicia-se uma 

participação maior junto ao irmão mais velho, pois começam a aparecer interesses 

comuns, ao mesmo tempo em que o irmão mais velho começa a se interessar pelo irmão 

mais novo, despertando afinidades e mudando o relacionamento. A interação com a mãe 

começa a ficar mais parecida em relação aos filhos, e a participação do irmão mais novo 

aumenta na vida familiar (CICIRELLI, 1995). 

 No que diz respeito à ordem de nascimento, Cicirelli (1995) considera que a 

constelação de irmãos é definida como hierarquia da rede da fratria como se as posições 

identificassem os status de cada irmão em relação um ao outro e no contexto familiar. A 

hierarquia na posição dos irmãos difere de uma relação hierárquica comum. Ao 

contrário da relação de pais e filhos, as relações fraternas são regidas por uma posição 

igualitária na família, mesmo que haja diferença significativa de idade. 

Os irmãos são atores e expectadores no palco da vida de um e do outro e, nessa 

fase, as experiências compartilhadas confirmam o senso de existência, oferecendo 

proteção e segurança mútua para os primeiros ensaios de socialização extra-familiar 

(MINUCHIM, 1982). Segundo Bank e Khan (1982), um irmão pode funcionar como 

objeto transicional para o outro, o que pode conduzir a sentimentos e comportamentos 

ambivalentes.  

Segundo Cicirelli (1995), o período da primeira infância até a média infância é 

um período de transição no relacionamento entre irmãos. Quando o filho mais velho 

entra no mundo escolar, a interação com o irmão mais novo modifica-se devido à 

diminuição de acesso e à abertura para novas interações. Por outro lado, o irmão mais 

velho é o pioneiro nesse funcionamento e, quando o irmão mais novo entra na escola, 

pode funcionar como um apoio à adaptação do menor, embora alguns irmãos mais 

novos sintam-se desconfortáveis pela supervisão ou cuidado do irmão mais velho. 

O período que antecede à entrada na adolescência é de menor mudança no 

relacionamento fraterno, cuja estabilidade é quebrada pela puberdade de um dos irmãos 

na adolescência. (CICIRELLI, 1995). A adolescência, por si só, já é uma fase de 

mudanças e de transformações físicas, emocionais e psicológicas, período dos 

questionamentos, da afirmação da identidade e diferenciação. Os questionamentos 

internos e as buscas para uma ressignificação da identidade emergem como um passo 
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vital, e os irmãos tornam-se muito significantes na afirmação da identidade de um para 

o outro (BANK e KHAN, 1997). 

Nessa fase, cresce o contato com grupos extras familiares e os irmãos começam 

a ter mais possibilidades de escolhas de relacionamentos e de como agirão entre si. Os 

pais afetam profundamente a qualidade do relacionamento entre irmãos, mas, ao longo 

do tempo, são os próprios irmãos que irão determinar a forma do relacionamento entre 

eles. (BANK e KHAN, 1997). Os irmãos vivenciam, nesta fase, um verdadeiro processo 

de diferenciação, pois há uma tendência de aparecerem e emergirem as diferenças 

individuais entre eles (OLIVEIRA, 2011). 

À medida que os filhos se tornam adultos, normalmente ocorre a separação 

gradual da família de origem e, dessa forma, os irmãos precisam desenvolver estratégias 

de comportamentos para a manutenção do relacionamento. 

Mesmo na fase adulta, quando se separam gradualmente e seguem diferentes 

caminhos, os irmãos mantêm um conhecimento profundo um do outro, do núcleo de 

identidade de cada um que permanece como um lembrete da infância vivida. É mais 

provável que se conheçam mais um ao outro do que os próprios pais. As percepções de 

similaridade e diferença têm grande influência no relacionamento fraterno, podendo 

garantir proximidade se forem positivas e afastamento se forem negativas (BANK E 

KHAN, 1997). 

Nessa interação, no que diz respeito ao gênero, as mulheres sentem-se mais 

próximas e manifestam seus sentimentos na relação fraterna na fase adulta de modo 

mais direto e com maior frequência (SPITZE E TRENT, 2006; SOUZA, MACIEL JR. 

E LIMA, 2013). Os irmãos homens costumam demonstrar o afeto com ajuda material 

como auxílio financeiro ou pagamento de uma determinada despesa.  Outro aspecto 

entre os irmãos do sexo masculino é a competição mais voltada para os níveis de 

realização, de formação e de ocupação profissional (SOUZA, MACIEL JR E LIMA, 

2013). 

As percepções negativas do relacionamento fraterno podem gerar conflitos com 

a possibilidade de perdurar por toda a vida. Ferreira (2009), em sua pesquisa sobre 

conflito nas relações fraternas na fase adulta, realizada por meio de questionários 

aplicados a uma amostra de 402 participantes verificou a idade, o sexo, estado civil, o 
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tamanho e a posição na fratria e morar ou não com os pais, influi na avaliação do 

relacionamento.  A pesquisa foi realizada sob a perspectiva de apenas um dos membros 

da fratria, independente do seu tamanho, que variou de dois a dezesseis membros.  

Ferreira (2009), trabalhando com a idade como variável e não com a diferença 

de idade entre os irmãos (acesso), verificou que os participantes mais novos (31 – 40 

anos) avaliavam a relação entre os irmãos mais próxima do que os mais velhos 

avaliavam (31 – 50 anos); as mulheres concebiam os relacionamentos como mais 

calorosos e conflituosos do que os dos homens; os solteiros e divorciados mostravam 

maior identificação dos conflitos fraternos do que os casados ou de união estável; os 

irmãos de fratrias compostas por cinco ou mais sujeitos tinham uma percepção de 

menor número de conflitos do que a relação com dois ou três irmãos; os primogênitos 

percebiam maior índice de rivalidade e os irmãos que viviam com os pais indicavam 

mais conflitos do que os que não moram mais com os pais. 

O relacionamento fraterno pode intensificar-se ou distanciar-se durante picos de 

estresses e/ou mudanças, podendo passar por períodos de quietude e de atividade 

intensa, dependendo do momento do ciclo vital em que os indivíduos e a família se 

encontram (BANK E KHAN, 1997). Na infância e na adolescência, a relação entre os 

irmãos tende ser vivenciada com mais intensidade devido à convivência. Já, na fase 

adulta, esse relacionamento está mais sujeito à mudança, podendo ocorrer até 

rompimento por forças externas ou eventos inesperados (CICIRELLI, 1995).  

Na fase adulta e na tardia, os estudos de Souza, Maciel Jr e Lima (2013) vêm 

ressaltar que os motivos de reaproximação mais destacados pelos participantes da 

pesquisa foram incidentes críticos que alteram a estrutura da família de origem ou atual, 

como a saída dos filhos de casa, divórcio, morte do cônjuge, problemas de saúde ou 

perda dos pais, nascimento de netos e aposentadoria e levantam um dado importante que 

se refere à qualidade do relacionamento dos irmãos casados com cunhados e cunhadas, 

que podem vir a contribuir para o afastamento tanto quanto (re)aproximação dos irmãos. 

Além disso, apontam a reaproximação na fase tardia, como suporte emocional de um 

para o outro por conta das memórias e das experiências compartilhadas.  

Na pesquisa de Cicirelli (1995), foi identificado o aumento do sentimento de 

proximidade entre os irmãos adultos e idosos. Os estudos de Connidis (1992) 

identificaram três tipos de mudanças importantes na vida dos irmãos na idade adulta: 
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casamento e filhos, divórcio e viuvez, morte ou adoecimento de algum membro da 

família, confirmando com a pesquisa de Souza, Maciel Jr e Lima (2013). Tais dados 

deram evidências de que os laços fraternos são revigorados, intensificados e 

aprofundados a partir dessas mudanças significativas que ocorrem na idade adulta, o 

que sugere o desenvolvimento da relação ao longo do tempo. (CICIRELLI, 1995). A 

provisão do apoio emocional e a companhia surgem como importantes funções dos 

relacionamentos fraternos ao longo de toda a vida. (OLIVEIRA, 2000; GOLDSMID E 

FÉRES-CARNEIRO, 20011; SOUZA, MACIEL JR E LIMA, 2013; MACHADO, 

2013) 

Em nossa realidade, o bem-estar parece não estar relacionado à rede de apoio social 

e emocional que o irmão pode proporcionar ao outro na vida adulta, mas, 

principalmente, à memória construída de forma compartilhada com o irmão, a qual 

revelou um aspecto de importância central, por trazer ao individuo um senso de 

identidade pessoal e familiar que adquire um significado cada vez mais crucial à medida 

que se caminha para os estágios mais tardios da vida. 

As relações fraternas representam uma conexão importante na vida adulta, 

especialmente quando mais velhos. Após a morte dos pais, os irmãos estão 

verdadeiramente independentes pela primeira vez, com a escolha de manter ou não o 

vínculo fraterno. Tal evento pode provocar o estranhamento, particularmente se 

permanecem antigas rivalidades. Contudo, quanto melhores forem as relações que os 

irmãos tiveram ao longo do tempo, menor a probabilidade de que esse ou outros eventos 

familiares traumáticos conduzam ao distanciamento. (MCGOLDRICK, GERSON E 

PETRY, 2012). 

As pessoas idosas que têm experiência de interação com seus irmãos têm maior 

sentido e controle de suas próprias vidas, encontrando na relação fraterna 

companheirismo e suporte emocional (CICIRELLI, 1995).  

As pessoas mais velhas costumam conversar mais sobre o passado com seus 

irmãos do que seus filhos adultos. Como membros sobreviventes da família de origem, 

irmãos remanescentes podem utilizar lembranças acerca do passado compartilhado e 

clarificar eventos e relações com lugares que estiveram, anteriormente, mas com uma 

perspectiva madura (CICIRELLI, 1995). 
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No estudo de Souza, Maciel Jr e Lima (2013), foi levantado que a aproximação 

nesta fase ocorre em situações de fragilidade emocional, adoecimento, separação e 

viuvez. Mas, quando a necessidade de apoio não é atendida, o irmão é lembrado com 

mágoa e distanciamento pode ser definitivo. 

No entanto, a qualidade do vínculo na fratria pode fazer com que o indivíduo 

sinta-se seguro e acolhido mesmo com irmão distante. “Ainda que não seja constante, o 

contato faz com que a relação seja fortalecida, de modo que um indivíduo pode contar 

com seus irmãos e compartilhar seus anseios com eles” (SOUZA, MACIEL JR E 

LIMA, 2013). 

Sendo a relação fraterna uma trajetória de experiências e histórias 

compartilhadas ao longo de toda vida do indivíduo, ela se torna uma forte possibilidade 

de comprometimento, confiança, intimidade e partilha para o enfrentamento positivo 

para futuras situações de crises e perdas, que são inevitáveis no decorrer da vida. 
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MÉTODO 

O presente trabalho tem como objetivo compreender como os membros adultos 

do sub-sistema fraterno concebem o vínculo com seus irmãos ao longo da vida, e como 

esse relacionamento se insere na história do grupo familiar. Para tal interesse, a autora 

considera adequada a realização de uma pesquisa qualitativa por meio de um estudo de 

caso. 

Stake (2004) classifica três tipos de estudo de caso a partir de suas finalidades: 

intrínseco, instrumental e coletivo. O estudo de caso da presente pesquisa é instrumental 

por se tratar de um caso que foi escolhido a partir do interesse e do objeto de estudo 

com a intenção de responder o problema de pesquisa e não por uma peculiaridade do 

caso. 

Os métodos de estudos de caso instrumentais ou coletivos favorecem a 

confirmação ou contestam uma generalização aceita, o que difere dos estudos de caso 

intrínseco que não têm essa intenção por ter seu interesse em melhorar a compreensão 

de um determinado caso em particular. O estudo de caso instrumental baseia-se na ideia 

de que ele poderá facilitar a compreensão de algo mais amplo, uma vez que possa servir 

para fornecer recursos sobre um assunto ou para contestar uma generalização 

amplamente aceita. O coletivo pode ser entendido como instrumental estendido a vários 

casos, quando o pesquisador reúne mais casos para caracterizar um dado fenômeno 

(STAKE, 2004). 

Os pesquisadores que utilizam o estudo de caso, frequentemente, levantam 

questões relativas sobre o como e o porquê das relações complexas, das quais o 

pesquisador tem pouco controle e que são referidas a um dado contexto. Segundo Stake 

(2004), o estudo de caso não é um método, mas uma escolha que é feita de acordo com 

o objeto da pesquisa. O caso é escolhido pelo pesquisador de forma que possa responder 

a seu problema o mais satisfatoriamente possível. 

 Pesquisadores que utilizam estudos de caso buscam tanto o que é comum 

quanto o que é singular sobre o caso, obtendo resultados que são únicos. Os casos são 

escolhidos de formas diferentes, dependendo das questões levantadas pelo pesquisador, 

de maneira que a produção do conhecimento possa ser obtida através das oportunidades 

do estudo.  
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Analisando os tipos de estudo de caso, Alves-Mazotti (2006) cita o autor Yin, 

dizendo que os estudos de caso não representam “amostra” de resultados generalizáveis 

para uma população (generalização estatística).O pesquisador, a partir de um conjunto 

de resultados, pode gerar proposições teóricas aplicáveis a outros contextos, o que é 

denominado “generalização analítica” (ALVES-MAZZOTTI, 2006). Stake (1978) 

argumenta que o que se aprende com um caso singular relaciona-se ao fato de o caso ser 

semelhante ou diferente de outros casos conhecidos. Por meio de uma narrativa rica, 

detalhada e viva, o pesquisador pode oferecer oportunidade para uma experiência 

vicária, levando os leitores a associarem o que foi observado naquele caso a 

acontecimentos vividos em suas próprias vidas e em outros contextos. A esse processo, 

Stake denomina “generalização naturalística”. 

Alves-Mazzotti (2006) considera que o estudo de caso se reveste de grande 

complexidade, o que exige recurso a técnicas variadas de coleta de dados como ocorreu 

no presente trabalho.  

 

PARTICIPANTES 

O estudo de caso foi realizado com uma família, cujas características mínimas 

deveriam ser: um casal no primeiro casamento e com pelo menos quatro filhos 

biológicos na idade adulta (mais de 18 anos) para que houvesse, pelo menos, duas 

díades de irmãos para análise. Foram excluídas famílias nas quais tenha havido a morte 

de filhos, dado as especificidades do impacto desta perda. O sexo e o estado civil dos 

filhos não foram critérios de exclusão, nem a idade máxima dos membros da família. 

INSTRUMENTOS 

Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram: 

1. Life Span Relationship Sibling Scale, de Heidi R. Riggio (2000) – é 
um instrumento útil para avaliar a qualidade do relacionamento entre 
irmãos adultos baseado nas experiências vividas ao longo do ciclo 
vital, abrangendo três aspectos: afeto, cognição e comportamento, na 
infância e na idade adulta, compondo seis sub-escalas cada uma como 
8 itens. É um instrumento auto aplicável do tipo Likert de 5 pontos, 
sendo 1: discordo totalmente, 2: discordo, 3: nem concordo e nem 
discordo, 4: concordo e 5: concordo totalmente.  
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A escala LSRS (Life Span Relationship Sibling) é um instrumento criado 

a partir de uma ampla e profunda pesquisa sobre relação fraterna. O instrumento 

foi aplicado numa pesquisa quantitativa com uma amostra de 711 participantes 

em seis diferentes amostras comparadas com outras escalas comprovando a 

pertinência do instrumento e sua confiabilidade. O LSRS é o único instrumento 

de auto-relato que mensura os aspectos do relacionamento entre irmãos na 

infância e na idade adulta, indo ao encontro do objetivo desta pesquisa que 

abrange a relação fraterna ao longo do tempo.  

O instrumento permite o máximo de 40 pontos para cada sub-escala, 

sendo o número médio de 24 pontos. A escala original foi aplicada numa 

pesquisa quantitativa que resultou na média do total da escala LSRS de 164.8 

(desvio padrão = 32.0). 

Trata-se do único instrumento identificado na revisão bibliográfica que 

permite comparar o relacionamento fraterno na infância e na vida adulta. Esse 

foi o objeto da pesquisa de doutorado da autora Riggio (2000), apresentando 

grande consistência interna, bem como um fator de estruturação coerente e de 

estabilidade nas respostas que refletem essa relação ao longo de tempo. 

A LSRS foi utilizada pela primeira vez no Brasil e seus resultados foram 

analisados de modo quali-quanti. Foi traduzida pela autora da presente pesquisa 

e objeto de back-translation pela tradutora Maria José Araújo Dias. 

2. Parental Bonding Instrument - versão para o português brasileiro. 

Esta escala avalia o afeto e a proteção ou o controle parental, sob a perspectiva 

de cada filho. É um instrumento auto aplicável, com perguntas em relação ao pai 

e à mãe, em que o sujeito responde o quão parecido aquele comportamento é 

com o comportamento exibido por sua mãe e seu pai até os 16 anos de idade do 

respondente. O “instrumento mede dois construtos: o primeiro, o afeto mais 

consistente e claramente bipolar (afeto, calor, disponibilidade, cuidado, 

sensibilidade versus frieza e rejeição), e o segundo, o controle ou a proteção 

(controle, intrusão versus encorajamento da autonomia)” (HAUCK, 

SCHETATSKY, TERRA, KNIJNIK, SANCHEZ, CEITLIN, 2006).  
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O instrumento avalia a percepção de cuidado e proteção 

classificando a parentalidade em quatro categorias. Superproteção ou 

carinho, o resultado aponta para alto cuidado e alta proteção; controle 

afetuoso refere-se à alta proteção e baixo cuidado; parentalidade ideal 

indica alto cuidado e baixa proteção; negligência parental refere-se a 

baixo cuidado e baixa proteção. 

Atribuição de “alto” ou “baixo” são categorias baseadas da 

seguinte forma: para a mãe, o cuidado equivale à média de 27.0 e a 

proteção a 13.5; para o pai, o cuidado equivale 24.0 e a proteção a 12.5.  

A escala é constituída por 25 itens, que se referem aos cuidados parentais 

pontuados segundo uma escala de tipo Likert de 0 a 3, sendo (3) para Muito 

Parecido, (2) para Moderadamente Parecido, (1), Moderadamente Diferente e (0) 

para Muito Diferente. 

O instrumento foi usado com o objetivo de verificar a percepção dos 

cuidados parentais por parte de cada filho de modo a buscar compreender, nas 

entrevistas, como estas diferentes percepções poderiam se associar a 

particularidades da relação fraterna. 

 

PROCEDIMENTO 

A pesquisadora teve um primeiro contato telefônico com cada um dos 

participantes para convidá-lo/a para a pesquisa, explicando o objetivo e o procedimento,  

combinando de enviar as escalas, ficha de identificação, bem como o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) por e-mail. 

Em seguida, foi enviado o e-mail cujo texto esclarecia novamente os objetivos 

da pesquisa, sendo solicitado o preenchimento do material e seu reenvio para a 

pesquisadora em um prazo de uma semana. Esclarecia-se,também, como o material 

enviado deveria ser respondido, ou seja, que a Life Span Sibling Relationship Scale 

(LSRS) deveria ser respondida referente a um irmão escolhido de cada vez, e o Parental 

Boding Instrument (PBI) referente à mãe e ao pai separadamente, como o material 
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enviado.Nesse e-mail, também foi solicitado o preenchimento do TCLE a ser entregue 

no momento da entrevista presencial. 

Foi realizada uma entrevista aberta com os irmãos em conjunto, onde foram 

realizadas algumas perguntas disparadoras que surgiram a partir das respostas a LSRS e 

da ficha de dados demográficos, com o objetivo de compreender a relação entre os 

irmãos na infância e ao longo de tempo, como se deu a influência parental nesses 

relacionamentos, como o contexto familiar era visto pelos filhos e, se a relação fraterna 

teve alguma influência na escolha profissional. Neste mesmo encontro, foi solicitado, 

também, que escrevessem, em um papel, os três eventos que consideram mais 

importantes na vida da família de origem. Foram discutidos esses eventos de modo a 

caracterizar sua importância relativa para cada um dos irmãos e a construção de uma 

história familiar que os contenha.  

Finalmente, foi marcada, por telefone, uma entrevista aberta com a mãe (pai 

falecido) a qual foi realizada em um local de sua conveniência. O objetivo da entrevista 

foi obter a história da família de forma espontânea e, posteriormente, o esclarecimento 

de eventos como: o contexto no qual nasceu cada filho, como era a relação fraterna na 

infância, principais crises vividas pela família, mudanças percebidas pelos pais no 

relacionamento fraterno ao longo do tempo e justificativas. 

Todos os nomes dos participantes foram trocados, bem como foram suprimidas 

todas as informações que, de alguma forma, pudessem identificá-los.   

Cabe dizer 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 expedido na data de 18 de agosto de 2013.  
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 

As entrevistas foram gravadas, transcritas e tematizadas. A partir dos eventos 

marcantes levantados por cada participante, que possibilitaram a construção da 

temporalidade dos fatos organizados numa linha do tempo pela pesquisadora. 

Os dados foram comparados e cruzados com o objetivo de compreender a 

transformação das relações fraternas ao longo da vida familiar e como estes 

relacionamentos se inserem na história do sistema.  

As escalas foram avaliadas conforme a pontuação referente seus autores. Sendo 

a Life Span Relationship Sibling, segundo Heidi R. Riggio (2000) e a Parental Bonding 

Instrument, segundo Hauck, Schetatsky, Terra, Knijnik, Sanchez, Ceitlin, (2006). 

O critério de avaliação da LSRS (Life Span Sibling Relationship) é da seguinte 

forma: 

Afeto na infância: esta sub-escala avalia as emoções e sentimentos em relação ao 

irmão(a) e ao relacionamento na infância. (Ex. “Eu gostava de passar tempo com 

meu(a) irmão(a) quando criança”). São avaliados os itens 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48.   

Comportamento na infância: esta sub-escala avalia a frequência e a positividade 

do comportamento com e entre o(a) irmão(a) durante a infância. (Ex: “Meu(a) irmão(a) 

e eu compartilhamos segredos quando criança”). São contabilizados os itens 4, 10, 16, 

22, 28, 34, 40, 46. 

Cognição na infância: esta sub-escala acessa as crenças em relação ao irmão(a) e 

ao relacionamento deles(as) na infância. (Ex. “Meu(a) irmão(a) e eu fomos importantes 

um(a) para o(a) outro(a) na infância”). Refere-se aos itens 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44. 

Afeto na fase adulta: esta sub-escala refere-se às emoções e sentimentos em 

relação ao irmão(a) e ao relacionamento na fase adulta. (Ex. “Meu(a) irmão(a) me faz 

feliz”). São contabilizados os itens 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45. 

Comportamento na fase adulta: esta sub-escala avalia a frequência e a 

positividade do comportamento com e entre o(a) irmão(a) na fase adulta. (Ex. 

“Atualmente eu gasto muito tempo com o(a) meu(a) irmão(a)”). Os itens avaliados são 

1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43. 
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Cognição na fase adulta: esta sub-escala acessa as crenças em relação ao 

irmão(a) e ao relacionamento deles(as) na infância. (Ex. “Meu(a) irmão(a) é um(a) 

amigo(a)”). E refere-se aos itens 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47. 

Os itens: 7, 8, 12, 17, 22, 30, 39, 48 (1=5, 2=4, 3=3,4=2,5=1) são reversos, 

trabalha-se com a soma de cada sub-escala e a soma da escala total. 

 

A avaliação da PBI (Parental Bonding Instrument) faz-se da seguinte forma:  

Cuidado Positivo: este aspecto acessa o cuidado positivo dos pais sob o ponto de 

vista do filho. (Ex. “Era carinhos(a) comigo”). Os itens avaliados são 1, 5, 6, 11, 12, 17. 

Cuidado Negativo: este aspecto mede o cuidado negativo dos pais sob o ponto 

de vista do filho. (Ex. “Não me ajudava tanto quanto eu necessitava”). Compõem-se dos 

itens 2, 4, 14, 16, 18, 24. 

Superproteção: este aspecto mede o cuidado super-protetor dos pais sob o ponto 

de vista do filho. (Ex. “Não queria que eu crescesse”). Refere-se aos itens 8, 9, 10, 13, 

19, 20, 23. 

Construção da Autonomia: este aspecto mede o quanto o filho se sentiu 

estimulado pelos pais para a construção de sua autonomia. (Ex. “Gostava que eu 

tomasse minhas próprias decisões”). Os itens contabilizados são 3, 7, 15, 21, 22, 25. 

A pontuação é somada e classificada de alto ou baixo para avaliar o cuidado e 

proteção parental sob a perspectiva dos filhos, subdividindo em quatro categorias: 

carinho, controle afetuoso, parentalidade ideal, negligência parental.  

O instrumento teve pequenas alterações nas normas brasileiras, por aspectos 

relacionados à equivalência dos itens, dois destes foram modificados a partir do 

entendimento do significado dos mesmos pelos sujeitos que participaram do primeiro 

piloto no Brasil. No item 16, a tradução de Made me feel like I wasn’t wanted para 

“Fazia com que eu sentisse que não era desejado” foi interpretada por uma parte dos 

sujeitos no sentido sexual, optando-se pela palavra “querido” na versão resultante. O 

item 20 também foi modificado, a partir do piloto, porque diversos sujeitos entenderam 

que “Sentia que eu não poderia cuidar de mim mesmo, a menos que ela/ele estivesse por 
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perto” referia-se a um sentimento do sujeito e não dos pais. Optou-se, então, por 

acrescentar ela/ele no início da frase: “Ela/ele sentia que eu não poderia cuidar de mim 

mesmo, a não ser que ela/ele estivesse por perto”. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O objetivo deste estudo foi compreender como os membros do subsistema 

fraterno concebem o vínculo com os irmãos ao longo do tempo, e como esse 

relacionamento se insere na história do grupo familiar. Para compreender as relações 

recíprocas entre os irmãos ao longo da vida e quais as influências e suas implicações na 

atribuição deste significado, foram utilizadas a escala LSRS (Life Span Relationship 

Sibling) que se refere ao relacionamento entre os irmãos na infância e na idade adulta e 

às informações de um questionário inicial e de uma entrevista em grupo. Quanto ao 

relacionamento familiar, este também foi tratado nesta entrevista com os irmãos e, por 

meio das respostas, a escala PBI (Parental Bonding Instrument), referente ao cuidado 

parental sob o ponto de vista dos filhos da infância à adolescência. Combinaram-se 

estas informações com as proporcionadas pela mãe, em uma entrevista aberta acerca dos 

eventos familiares marcantes ao longo da vida. 

Devido à dificuldade de encontrar a família com os pais vivos para o estudo de 

caso, a pesquisa foi realizada com uma família composta por quatro irmãos adultos e a 

mãe viúva, como será apresentada a seguir. 

HISTÓRIA FAMILIAR 

A família participante é oriunda de classe média da região de São Paulo, 

integrada pelos pais e quatro filhos. A mãe, Gabriela, com 66 anos de idade e o pai, 

Igor, falecido há 12 anos. Eles foram casados durante 31 anos até a morte do cônjuge, 

ocorrida um mês depois do casamento da filha mais velha e do ingresso do filho mais 

novo na universidade. Os membros desta fratria serão chamados de Ana, Bernardo, 

Clarice e Danilo. 

Ana é a primogênita, tem 40 anos, casada há 12 e tem uma filha de 8 anos. 

Bernardo é o segundo filho, tem 38 anos, casado há 12 e não tem filhos. Clarice tem 36 

anos, casada há 5 e tem uma filha de 5 anos. Danilo tem 29, é casado há 4 anos e não 

tem filhos. Todos os irmãos estão no primeiro casamento. 

O início desta família deu-se com a formação do casal Gabriela e Igor: Gabriela 

nascida numa família de descendência paterna espanhola e descendência materna 

austríaca, e Igor nascido numa família de descendência italiana da região norte da Itália, 
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paterna e materna. Eles conheceram-se num baile, namoraram durante cinco anos. 

Casaram-se em 1971. Neste período, Gabriela terminou o segundo grau e dava aula no 

jardim de infância, o que equivale à educação infantil, atualmente. Igor trabalhava na 

metalúrgica e cursava uma faculdade. No início da vida conjugal, tiveram dificuldades 

financeiras devido ao desemprego do marido.  

    Certa noite, Gabriela, enquanto fazia a sopa para o jantar, pois era o que 

tinham para comer, e Igor juntava jornal para vender, receberam a visita do pai de 

Gabriela. 

“Quando meu pai viu aquela situação, ele ficou tão bravo, tão bravo! Ele nos 

levou pra casa deles, inconformado! Lembro que eu peguei a panela de sopa e levei pra 

casa da minha mãe...” (Gabriela). 

     Depois disso, sempre contaram com o apoio da família de origem de Gabriela 

e Igor foi acolhido por esta família como filho. 

“Igor sempre foi mais apegado à minha família do que à dele! Quando meu pai 

ficou doente, só queria o Igor. Era ele que dava banho no meu pai e tudo... Ele era 

como o filho homem, que meus pais não tiveram.” (Gabriela). 

     O casal planejou a chegada do primeiro filho e, nessa ocasião, a situação 

financeira estava melhor. Após dois anos de casamento, nasce a primeira filha. A mãe 

tira licença maternidade e ao término deste período, volta a trabalhar. O pai forma-se na 

universidade. 

    “A Ana foi a única planejada, os outros vieram sem querer. Mas, todos, muito 

bem vindos!”(Gabriela) 

Gabriela engravida pela segunda vez, muda para uma casa perto de sua família 

de origem e, aos dois anos de Ana, nasce Bernardo. Segundo a mãe, Ana demonstrou 

ciúme com a chegada do irmão uma única vez. Na ocasião, Gabriela amamentava 

Bernardo, ainda recém-nascido, quando Ana agrediu o irmão fisicamente.  

    “Peguei duro com ela! Conversei firme e nunca mais aconteceu nada. Os dois 

sempre se deram bem!” (Ana). 
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   Na licença maternidade do segundo filho, Gabriela decide não voltar mais ao 

trabalho para dedicar-se aos cuidados dos filhos. 

         “Não vou ter filho pra minha mãe cuidar! Os filhos são meus! Eu vou ficar 

em casa! Acho que foi a melhor atitude da minha vida! Porque aí, foi tão bom ficar com 

eles, cuidar deles... Foi maravilhoso! Nunca me arrependi!” (Gabriela). 

   Pouco antes de Bernardo completar dois anos, nasce a terceira filha, Clarice.  

“Quando Clarice nasceu, foi mais fácil! Já tinha os dois, né? Então, não tiveram 

ciúmes com a chegada dela, eles a receberam muito bem! A gente tomava cuidado para 

incluir, pedia ajuda, essas coisas.” (Gabriela) 

Quando Gabriela soube que estava grávida de seu quarto filho, Igor, seu marido, 

estava desempregado, permanecendo, assim, até o nascimento do bebê. Este fato foi 

mencionado pelos irmãos e pela mãe; ambos relataram a fala do pai: “Fique tranquila, 

Gabriela, o emprego virá junto com o bebê”!  

“Dito e feito. Assim que o Danilo nasceu, meu pai arrumou o emprego que ficou 

até ele morrer.” (Ana) 

... “Quando eu ainda estava na maternidade, Igor me falou que ele tinha 

conseguido o emprego. Este emprego foi o que ele ficou até morrer.” (Gabriela) 

A perda do pai foi um evento marcante, e Gabriela destaca a família nuclear 

como rede de apoio de um para o outro.  

“O acontecimento da morte do Igor e tudo como aconteceu, foi importante! 

Porque se agente era família, a gente ficou muito mais! A força que eu tive pra superar 

tudo foi pela família também! Se não fosse a família que eu tenho, meus filhos, eu não 

sei se teria superado! A família que eu e Igor construímos é muito importante pra mim! 

Então, eu não podia deixar a peteca cair! Eu ia influenciar diretamente meus filhos. Eu 

dei força pra eles, eles deram força pra mim e entre eles, foi bem recíproco!” 

(Gabriela) 

Igor morreu num assalto quando foi buscar o filho mais novo, numa atividade. 

No dia seguinte à sua morte, foi o aniversário de Gabriela. Mesmo Gabriela tendo já 
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perdido o pai e compartilhado a dor desta perda com as irmãs, sabe que é diferente 

quando a perda é de morte natural e de idade avançada. 

“É diferente, né? Quando meu pai morreu, estava já velhinho. Quando foi o 

Igor, o Danilo tinha 17 anos e na cara dele.” (Gabriela) 

Danilo foi o único filho que pontuou a morte do pai como um evento marcante. 

“A morte do meu pai foi marcante. Não só porque foi violenta e repentina, mas 

também pelo meu momento de virada na vida.” (Danilo) 

“Ele poderia sentir-se culpado, mas isso não aconteceu! Os irmãos deram muita 

força pra ele! Apesar da perda, foi um acontecimento que uniu mais e foi o que me deu 

força, muita força!” (Gabriela) 

Segundo Bank e Khan (1997) a lealdade recíproca entre os irmãos, possibilita 

cuidados e sacrifícios de um para com o outro de bom grado. A solidariedade é um 

constructo multidimensional que envolve a estrutura de um grupo e, particularmente, o 

sistema familiar. A solidariedade fraterna está fundamentalmente embasada nas normas 

familiares e, como essas normas são endossadas, é função da herança cultural da família 

(CICIRELLI, 1995). Reafirmou-se a importância dos legados familiares em relação ao 

vínculo emocional e afetivo que possibilita a figura de apego na relação entre os irmãos, 

especialmente em momentos de crise, ao longo da vida.   

 

FUNCIONAMENTO FAMILIAR 

 

Para o estudo do funcionamento familiar, o trabalho foi composto pelo 

instrumento Parental Boding Instrument (PBI), pela entrevista com os irmãos e outra 

com a mãe. Este instrumento possibilitou mapear algumas questões levantadas para 

problematizar ou confirmar nas entrevistas. 

Minuchin (1982) afirma que o sistema familiar é estabelecido por padrões de 

funcionamento, fronteiras, regras e rotinas. A partir da dificuldade no início do 

casamento, Gabriela e Igor contaram com o apoio da família de origem de Gabriela, o 

que intensificou com o nascimento do segundo filho, com a participação direta e o 



46 

 

convívio diário. As famílias passaram a ter alto grau de proximidade. A alta 

proximidade entre os sistemas familiares pode dificultar a diferenciação entre os irmãos 

e a concepção que cada um deles terá como família. Mas esse aspecto foge ao problema 

da presente pesquisa.  

No entanto, será possível observar neste estudo que, mesmo com a 

permeabilidade entre os dois sistemas, as fronteiras eram bem delimitadas no aspecto 

educacional, o que facilitou a diferenciação entre os membros do sistema nuclear e deles 

em relação à família extensa.  

O apoio da família de origem de Gabriela é evidenciado nas narrativas da mãe e dos 

filhos: 

“Se não fosse a ajuda da minha família... A família é pra isso, né? Família tá aí, 

pra isso!” (Gabriela). 

           “Eu lembro que a gente sempre comia na casa da vó” (Clarice). 

“A nossa vida familiar era muito integrada à vida da minha avó e das minhas 

tias. Até porque, a gente morava perto” (Ana). 

“Então, era uma característica, a gente não tinha a nossa vida só com o meu 

pai e a minha mãe. A gente era muito misturado com a minha avó. Era uma vila, então, 

as crianças circulavam (...) Não tinha meu pai, minha mãe e nós quatro, igual, eu, 

Henrique e Estela. Não tinha isso, né? Era todo mundo junto e misturado”  (Ana). 

... “A minha mãe com as irmãs, a minha avó... Não é uma coisa da minha mãe. 

Minha tia tem três filhos, e é a mesma coisa! É uma dinâmica da família. Não é uma 

dinâmica da minha mãe. Provavelmente, a gente vai fazer a mesma coisa” (Ana). 

Neste contexto do convívio da família ampliada, Ana ressaltou um evento 

marcante para ela, na infância, que foi uma viagem com toda a família, ocasião em que 

tiveram um momento só com o núcleo. Embora gostasse de viajar com toda a família, 

ela se deu conta de que sentia falta de ter momentos como esses em que havia 

convivência apenas com o núcleo. 

(...) “Sempre viajava a gente, minha avó, minhas tias, meu tio... Era uma 

delícia! Tinha três, quatro, barracas da mesma família. Mas eu sentia falta, eu não 
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sabia conscientemente, mas eu sentia falta de ser só o núcleo! Essa viagem, que a gente 

fez, foi todo mundo, mas nós fomos antes ou depois, eu não lembro. Mas, em algum 

momento ficou: nós três, meu pai e minha mãe, só. E isso me marcou! Isso vale para 

outras situações” (Ana). 

A convivência entre as famílias possibilitou que Gabriela compartilhasse 

funções com suas irmãs durante o desenvolvimento dos seus filhos. Até mesmo nos 

preparativos dos aniversários, que eram feitos por elas na casa da mãe. Ainda que as 

datas fossem próximas, os aniversários dos filhos eram comemorados separadamente. 

Mesmo com alta permeabilidade no funcionamento familiar entre os sistemas, Gabriela 

procurou marcar a diferenciação entre seus filhos, ao longo do tempo. 

“Geralmente, os enfeites eram feitos na casa da minha mãe. Muitos dos 

aniversários eram feitos na casa da minha mãe. Arrastávamos os móveis da sala para 

ter mais espaço, sabe?” (Gabriela). 

Segundo Minuchim (1982), o núcleo familiar por meio do casal enfrenta a tarefa 

de separação da família de origem e de negociar uma relação diferente com os membros 

da família ampliada. As lealdades devem mudar, porque os compromissos fundamentais 

do casal passam a ser com a família constituída por eles.  A fronteira no sub-sistema 

conjugal foi bem delimitada e nítida, assim como, o cuidado parental. 

Embora o núcleo familiar contasse com o apoio funcional e financeiro da família 

ampliada, Gabriela delimitava a educação dos filhos a ela e ao marido. Era claro para os 

filhos que as decisões tomadas e as regras estipuladas eram em consenso dos pais, 

mesmo que a mãe protagonizasse mais.  

“Podem ajudar... Mas os filhos são meus! Quem decide sou eu!” (Ana ao se 

referir à mãe em relação à família extensa). 

“Embora, fosse a mãe que tomasse mais a frente da situação, eu sentia que a 

decisão era dos dois” (Clarice referindo-se aos seus pais). 

A nitidez das fronteiras colabora para a diferenciação entre os membros do 

sistema familiar (MINUCHIM, 1982). Pode-se perceber, neste estudo, que por meio da 

diferenciação dos pais em relação as suas famílias de origem, eles puderam marcar as 
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fronteiras entre os sistemas familiares, o que possibilitou aos filhos terem percepções de 

educação parental diferenciada da geração anterior. 

Embora os sistemas intergeracionais apresentem permeabilidade no 

funcionamento familiar, a diferenciação entre os dois sistemas é evidenciada por 

Gabriela e por seus filhos em momentos diferentes. 

...“Minha mãe sempre quis todo mundo assim... Debaixo da asa, sabe?” 

(Gabriela). 

... “a minha avó é muito diferente da minha mãe! Minha avó e meu avô deram 

uma criação... Sempre foi de querer todo mundo debaixo da asa, não deixava isso, não 

deixava aquilo... Minha mãe, não!” (Ana). 

“Pelo contrário!” (Danilo). 

Segundo Bowen (1991), quanto maior é a diferenciação dos pais em relação a 

suas famílias de origem, maior é a possibilidade de eles proporcionarem a diferenciação 

de seus filhos. Assim, mesmo com a alta proximidade das famílias, os pais puderam 

viabilizar aos filhos alto grau de proximidade e diferenciação entre eles ao longo do 

tempo, respeitando suas diferenças o que permitiu baixo nível de conflito entre os 

irmãos e diversidade de perspectivas por parte dos filhos, em relação aos papéis e 

funções parentais. 

 “Meu pai trabalhava fora e a minha mãe parou de trabalhar quando Bernardo 

nasceu. Mas minha mãe não era uma dona de casa padrão dos anos 70, que fazia as 

coisas em casa e esperava o marido chegar. A gente não tinha empregada, todo mundo 

tinha que ajudar e isso nunca foi um castigo.” (Ana) 

“A nossa educação, os cuidados não ficavam só com a minha mãe, tinha a 

minha avó e minhas tias.”(Bernardo) 

“O que eu tenho muito forte é que a decisão na educação sempre foi dos dois. 

Embora, a minha mãe tomasse mais a frente, a decisão era dos dois” (Clarice). 

“Pra mim, era marcado essa coisa do pai ser o provedor e a mãe ficar com os 

cuidados da casa, com suas ressalvas” (Danilo). 
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A parentalidade e a conjugalidade funcional nesta família viabilizaram diferentes 

perspectivas dos filhos em relação aos pais. Como é possível verificar também nos 

resultados do PBI (Parental Boding Instrument), na tabela 1: 

Tabela1.Resultados obtidos da percepção de cada filho a respeito do cuidado e 
proteção de pai e mãe – PBI (Parental Boding Instrument) 

PAI MÃE 

 Cuidado Proteção Cuidado Proteção 

Ana 27 4 33 4 

Bernardo 19 4 32 12 

Clarice 35 4 36 7 

Danilo 23 8 33 5 

 

O resultado do PBI indicou que Clarice teve mais proximidade com o pai, da 

infância à adolescência. Por outro lado, Bernardo indicou negligência parental paterna e 

os filhos homens foram os que mais sentiram o distanciamento do pai. 

Na perspectiva das filhas, a parentalidade é ideal, tanto pelo pai quanto pela 

mãe, com alto grau de cuidado e de baixa proteção. 

O instrumento possibilitou verificar que os filhos indicaram parentalidade ideal 

em relação à mãe. Os quatro irmãos sentiram-se cuidados e estimulados para autonomia, 

no cuidado parental materno. 

A referente família apresenta mudança de proximidade com os pais, ao longo do 

tempo. Embora o pai não fizesse diferença entre os filhos na infância, Clarice era a filha 

mais próxima do pai, sob a perspectiva de todos os irmãos o que vem a confirmar com o 

resultado da escala PBI. Na idade adulta, Ana saía para trabalhar junto com pai e, no 

caminho, conversavam diariamente, tornando-se mais próxima do pai, nesta fase. Isso 

não foi possível observar nos resultados da escala, pois esta mede o cuidado e a 

proteção parental, da infância à adolescência. 

Segundo os filhos, Danilo era mais “agarrado” à mãe na infância, não 

confirmando com os resultados da escala PBI, pois a pontuação mais alta, em relação ao 

cuidado parental materno, é a de Clarice. Na idade adulta, eles sentem a proximidade 

em relação à mãe de maneiras diferentes.  
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“Dependendo da coisa que ela quer, é à Ana que ela recorre ou é pra mim que 

ela recorre. Pra Ana, é mais para conversar sobre alguma coisa, opinião e tal. Comigo, 

são questões mais práticas!” (Clarice). 

“Quem mais se abre com a mãe é o Bernardo” (Ana). 

“Agora, é difícil identificar! Porque se a gente pegar um critério, vai ser com 

um, e se pegar outro, vai ser com outro...” (Danilo). 

É comum que cada filho tenha uma percepção diferente dos pais, pois cada um 

tem suas próprias demandas e expectativas.  

“Eu sempre fui a menininha do meu pai e do meu avô!” (Clarice). 

“Eu não sei, porque, pelo fato do pai ser fechadão, acho que também a gente 

acabava se apoiando um pouco mais na mãe. Tentando suprir uma carência, sei lá. 

Porque, às vezes, eu sentia falta do pai, de não chegar e conversar. (...) talvez, essa 

proximidade com a mãe... Não vou dizer deficiência, mas, por esse jeito de ser do 

pai”(Bernardo). 

“Acho que talvez, porque vocês sejam homens. Eu já não sentia essa falta!” 

(Ana). 

“A gente era próximo no sentido de fazer as coisas. A gente saía para andar de 

carro, fuçava nas coisas. Mas, o meu pai era quietão, mesmo!” (Danilo). 

“É, meu pai era muito presente, a relação com ele era muito próxima, mas não 

era de ah, vamos sentar e conversar. Não era! Era a presença!” (Ana). 

Essas narrativas dos irmãos mostraram as diferenças de relações com o pai e 

combinaram com os dados do instrumento. Bernardo foi quem indicou a negligência 

parental paterna, quando buscou essa “carência” nos cuidados maternos e, 

consequentemente, obteve maior pontuação no aspecto proteção materna. 

Mesmo com o pai calado e não tomando muito à frente diante das situações nos 

cuidados parentais, seu posicionamento era muito forte para os filhos. 

“Meu pai era calado, mas, às vezes, o silêncio dele também mostrava apoio. 

Quando o Bernardo começou a fazer ballet, aos sete anos, só o fato de ele topar, né? 
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Não precisava de um discurso! Meu pai era vendedor numa metalúrgica, trabalhava 

vendendo parafuso, prego, sabe? Então, o fato de ele topar... O fato de ele ir assistir ao 

jogo da Clarice, quando ela era goleira de handebol... A maioria dos pais teria tido um 

troço!” (Ana). 

Interessantemente, mesmo com a pontuação de Bernardo, indicando negligência 

paterna no período da infância à adolescência e, sendo o único filho ao pontuar o 

distanciamento do pai, como “deficiência”, ele ressalta como evento marcante o 

momento em que foi conversar com os pais, sobre sua decisão de seguir a carreira de 

bailarino profissional, indicando conjugalidade e parentalidade funcional e permitindo 

aos filhos a percepção de coerência na educação e no respeito às diferenças de cada um, 

ao longo do tempo. 

“Quando fui conversar com os meus pais da minha decisão de dançar, eu 

lembro que a minha mãe “arregalou um olho desse tamanho” e o meu pai também. Eu 

acho que era momento, que eles queriam me incentivar, mas assim, senti que eles 

ficaram com medo de não ter o que comer. A minha mãe perguntou: como você vai 

fazer? Eu falei: não sei, mãe! Posso estudar, posso escrever sobre dança, qualquer 

coisa! Mas alguma coisa sobre dança ou relacionado a isso, eu tenho que fazer! Sei lá, 

acho que tive sorte de conseguir um emprego, uma estabilidade, assim!” (Bernardo) 

O fato de os filhos terem a percepção de uma conjugalidade funcional dos pais 

faz com que uma situação de fragilidade presenciada por eles, venha a ser considerada 

um evento marcante. 

“Eu lembro que a mãe queria viajar, e o pai não podia porque tinha que 

trabalhar. Foi uma época que meu pai começou a trabalhar em casa, e eu acho que o 

único momento que vi o pai e a mãe um pouco diferente. Uma relação que era muito 

segura e tava meio insegura. E não foi muito tempo antes do pai falecer. Foi a única 

vez, que presenciei. Porque acho que a gente tinha a relação deles muito”... (Danilo). 

“Perfeita!” (Ana). 

“É! Assim, eu acho que a gente acessava pouco, esses momentos de 

instabilidade dos dois. Não sei se existia ou se a gente acessava pouco. Na verdade, eu 

nunca tinha visto antes, nos dois!” (Danilo). 
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No funcionamento da família nuclear, era mais comum que a mãe tomasse a 

frente em situações educacionais. Por isso, o posicionamento do pai foi considerado 

como evento marcante pelas filhas, em situações diferentes: 

“Dia do estudante, meu pai chegou com um caderno e lápis ou canetinha, não 

lembro. E disse que era para incentivar e tal. Mas, o que chamou atenção foi porque 

ele protagonizou. E isso não era comum”. (Ana) 

 “Quando o meu pai brigou com o Bernardo, me marcou. Sempre a minha mãe 

que tomava a frente. (...) Acho que foi a primeira vez que vi o meu pai se posicionando 

de forma dura e foi com o Bernardo. Não me lembro o que foi, mas, o que me marcou 

foi o meu pai (...)” (Clarice) 

As narrativas também trouxeram as lembranças da infância dos irmãos mais 

velhos quando o pai fazia um personagem nas reuniões familiares, como também dos 

recursos do irmão mais novo para compartilhar dessas histórias que não viveu com os 

irmãos.   

“Sabe que eu lembrei? Quando o pai fazia o Fritz!” (Bernardo) risadas. 

 “Muito legal!” (Clarice). 

“Eu construo a imagem do Fritz e dos momentos que não vivi. Pra mim, eu 

super vivi!” (Danilo). 

Ana destaca que Danilo imagina os momentos, antes de seu nascimento, 

momentos esses, que Danilo re-significa para o sentimento de pertença do subsistema 

fraterno do qual faz parte, mas que devido à diferença de idade, não compartilha dessas 

memórias com seus irmãos. 

No contexto familiar mais amplo, o convívio intergeracional com a família 

materna esteve presente ao longo do tempo, e isso refletiu na relação fraterna. 

...“Eu acho que as relações são tudo dentro da família, tudo dentro da relação 

familiar, sabe? É... Não consigo ver, não consigo perceber muito fora do círculo 

familiar como um todo. Acho que isso é uma questão lá de casa, mesmo né? Tá todo 

mundo junto. Se sair do círculo familiar, talvez seja mais distante.” (Danilo). 
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...“A gente tá sempre junto, mas não só nós quatro, a família tá junto. Eu e a 

Clarice, acho que, muito por causa da Estela e da Flávia, a gente ainda tá mais, só nós 

duas. Mas nós quatro se reunir... Até porque, a vida foi levando cada um... Cada um 

tem um horário, cada um mora num bairro, cada um tem um estilo de vida”... (Ana). 

... “Às vezes, até que dá vontade, por exemplo, de sair nós quatro. Mas não tem 

essa coisa, lá em casa. Sai todo mundo ou não sai ninguém, sabe?” (Bernardo). 

A entrevista para esse estudo gerou espaço para despertar o desejo, entre os 

irmãos, de terem iniciativas para proporcionar encontros entre eles, fora do âmbito 

familiar. 

 Os autores Cicirelli (1995) e Bank Khan (1997) observaram em seus estudos 

que, quando os pais respeitam as diferenças dos filhos, e o tratamento diferenciado está 

relacionado aos momentos e às características de cada filho, a tendência é de que o 

relacionamento entre os irmãos seja mais positivo do que conflituoso. Dessa forma, os 

pais educaram e respeitaram as diferenças entre seus filhos, estimulando a diferenciação 

entre eles. 

... “A gente sempre andou junto, mas cada um... Respeitando o jeito de cada um, 

nós nunca fomos obrigados a ser igual. Tanto é que teve uma fase em casa, que o 

Bernardo fazia ballet e a Clarice era goleira de handebol. Então, era assim, quer 

fazer... Eles sempre foram muito presentes, muito firmes, mas sempre deixando a gente 

trilhar, sabe? Nós somos muito diferentes, nós quatro, muito diferentes! Acho que deve 

muito à educação que escolheram dar pra gente” (Ana). 

Segundo Cicirelli (1995), o modo como os pais respondem aos conflitos dos 

filhos é um importante fator para a resolução e os resultados dos mesmos. Alguns pais 

adotam a política de deixar que os filhos resolvam os seus próprios conflitos e, assim, os 

irmãos estabelecem a balança do poder e os conflitos diminuem.   

“Vejo a nossa relação não muito comum entre irmãos. A gente tem uma relação 

amigável, regularmente. Tem lá seus momentos, mas, no geral, a gente conversa, né? É 

muito da formação que os nossos pais deram, mesmo! Eu tenho lembranças nítidas, 

assim, do pai e da mãe fazendo a gente sentar, como a gente tá aqui, enquanto não se 

entender não vai sair daqui!” (Clarice). 
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“A minha mãe fechava a porta e falava: - Só vai sair do quarto quando se 

entenderem!” (Clarice). 

“Um minuto depois, a gente tava gargalhando” (Clarice). 

Sob o olhar da mãe:  

“Nunca admiti que eles brigassem! Quando eles brigavam, eu mandava eles pro 

quarto e só saíam depois que se entendessem. Essa foi a melhor coisa que eu fazia! 

Porque, eles entravam no quarto e daqui a pouco, eles estavam caindo na gargalhada. 

Se eu interferisse, provavelmente, ia privilegiar alguém, então falava pra eles 

resolverem” (Gabriela). 

Numa visão ampliada do contexto familiar e intergeracional, foi possível 

perceber, diante das narrativas dos irmãos, que a maior parte da família é constituída por 

mulheres fortes, sendo possível interpretar que os inter-relacionamentos são 

intermediados, muitas vezes, pelas figuras femininas. O que pode dificultar a 

proximidade e a intimidade entre os homens, refletindo nas relações fraternas.  

Quando as irmãs falaram sobre a relação fraterna dos irmãos, as narrativas 

voltaram para o contexto familiar, mas ressaltando a questão do gênero. 

“Eles têm uma diferença grande de idade, mas, eles são muito parecidos em 

algumas coisas, tipo são teimosos, defendem suas opiniões” (Ana). 

“Também só tem mulher na casa!” (Bernardo). 

“É bem isso mesmo! Os homens da família têm que se impor. Porque é muita 

mulher!” (Ana). 

“E é difícil se impor!” (Danilo). 

Além disso, a percepção dos filhos homens, em relação ao distanciamento do pai 

e ao funcionamento da fratria da família paterna, também pode ter refletido na 

construção do vínculo da díade masculina. 

O resultado obtido nesta pesquisa corrobora com os estudos de Cicirelli (1995) e 

Bank e Khan (1997) quando afirmam a importância do tratamento dos pais para 

construção do vínculo fraterno. Este estudo indica que tanto o espaço de comunicação 
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para a resolução de conflitos, como o respeito diante das diferenças entre os filhos, 

contribuíram para a construção do bom relacionamento entre os irmãos.  

 

FRATRIA 

Para o estudo da fratria, este trabalho foi composto pela escala Life Span 

Relationship Sibling (LSRS), pelo questionário inicial, pela entrevista com os irmãos e 

outra com a mãe. Tanto a escala como o questionário inicial, possibilitaram mapear 

questões para formular perguntas para as entrevistas. 

A escala LSRS foi útil para verificar o tipo de vínculo entre os irmãos, ao longo 

do tempo, pertinente ao interesse deste trabalho. A escala tem objetivo de mensurar a 

qualidade da relação entre irmãos adultos, tendo como foco as atitudes individuais em 

relação a três dimensões: afeto, comportamento e cognição na infância e na idade 

adulta. Os itens da sub-escala do afeto avaliam a proximidade entre os irmãos. Os itens 

da sub-escala do comportamento avaliam as trocas através do convívio, experiências e 

interações. Os itens da sub-escala da cognição referem-se às crenças e ao pensamento 

em relação ao irmão e ao relacionamento entre eles.  

Optou-se, inicialmente, por buscar descrever os resultados obtidos pelos quatro 

irmãos, conforme indicado na Tabela 2.   
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Tabela 2. Resultados obtidos em cada sub-escala pelos participantes, indicando a 
referência de qual relacionamento está sendo caracterizado. 

INFÂNCIA FASE ADULTA 

 Afeto Comportamento Cognição Afeto Comportamento Cognição 

Ana/Bernardo 40 36 36 37 25 32 

Ana/Clarice 40 38 36 40 27 34 

Ana/Danilo 38 26 24 38 26 32 

       

Bernardo/Ana 40 30 34 36 20 28 

Bernardo/Clarice 40 29 34 36 21 30 

Bernardo/Danilo 32 18 21 36 18 27 

       

Clarice/Ana 39 31 33 38 28 34 

Clarice/Bernardo 39 29 31 38 18 32 

Clarice/Danilo 39 28 35 38 20 32 

       

Danilo/Ana 32 27 33 30 19 29 

Danilo/Bernardo 29 12 24 32 18 28 

Danilo/Clarice 32 27 33 30 19 29 

 

O instrumento permitiu verificar que Ana ocupa a posição central na fratria, com 

maior proximidade em relação aos irmãos e com reciprocidade. Os irmãos homens 

apresentaram maior sentimento de proximidade na idade adulta do que na infância, 

embora com pouca interação. A díade de irmãs apresentou maior proximidade no 

subsistema fraterno ao longo do tempo. 

O questionário inicial vem a confirmar que Ana ocupa o lugar central na fratria, 

pois os três irmãos destacaram-na no aspecto proximidade em momentos diferentes de 

vida, tendo reciprocidade, porque ela também destacou cada um em períodos diferentes 

do ciclo vital. Esse dado foi confirmado nas narrativas dos irmãos ao se referirem ao 

vínculo de cada um em relação a ela e o cuidado dela com cada um dos irmãos. 

A entrevista com os irmãos também confirma os resultados da escala na 

constituição de dois subsistemas fraternais pela proximidade de idade dos três irmãos 

mais velhos e a distância de idade do mais novo, no período da infância até a 

adolescência. Inclusive, a dificuldade de responder a escala, no período que 

correspondia à infância, em relação aos irmãos mais velhos e vice e versa, foi 
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mencionada na entrevista, pelo irmão mais novo em concordância com os irmãos mais 

velhos, reafirmando os estudos de Cicirelli (1995) e Bank e Khan (1997) ao apontarem 

que a proximidade de idade é um intermediário importante para constituição do vínculo 

na relação fraterna. A diferença de gênero não foi um intermediário importante para a 

proximidade entre os irmãos na infância, e sim na adolescência e na fase adulta. 

... “lembro muito do Bernardo com a gente e essa questão de meninos e 

meninas, nunca teve lá em casa. Minha mãe nunca tratou diferente...” (Clarice). 

...“O que eu lembro bem, é que nós três fomos sempre muito iguais por parte dos 

meus pais. E aí, quando o Danilo veio depois, não foi diferente nesse sentido... Ele era 

diferente talvez, por ser o mais novo” (Clarice). 

Como vimos anteriormente, a proximidade de idade possibilita compartilhar 

experiências com os irmãos: 

“Na infância, como falei, era muito alegre, muito próxima! A gente brincava na 

piscina, brincava de boneca, fazia coreografia, teatro. Nossa, no teatro, a minha irmã 

era a diretora, pensava no figurino, nas falas em tudo! Mas, também, era mandona!” 

(Clarice). 

Bank e Khan (1997) ressaltam que os valores atribuídos pela ordem de 

nascimento permitem que os filhos tenham sentimentos diferentes. O irmão mais velho, 

frequentemente, é visto como superior, mas, quando os irmãos atingem um determinado 

ponto do desenvolvimento, ainda na infância, são impulsionados para a diferenciação. O 

irmão mais novo reage diminuindo a imagem de superior ou de herói do irmão mais 

velho, para constituir a sua identidade. Tal afirmação dos autores pode ser confirmada 

neste estudo, por meio das descrições dos irmãos, em relação à reação de Clarice com a 

Ana: 

“Lembro da Ana chorando, quando você chamou de chata” (Bernardo) 

“Eu sempre chamava: Sua Chata! E uma vez, eu falei e... Cadê a Ana? Ela tava 

no banheiro chorando. E aí a minha mãe: Que foi, filha? A Ana falou: a Clarice fica me 

chamando de chata!” (Clarice) (risadas). 

A notícia da gestação e o nascimento do irmão mais novo foi um marco para os 

três mais velhos. Na época, Ana estava com 11, Bernardo 9 e Clarice 7 anos.  
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“Lembro bem do meu pai, minha mãe, eu, Bernardo e Clarice sentados para 

falar da chegada do loirinho!” (Ana) 

 “Lembro quando ele nasceu!” (Ana) 

“Ele era o nosso brinquedinho! Brincadeira!” (Bernardo) 

Clarice, sendo a irmã mais nova dos três, queria um irmão mais novo do que ela. 

Segundo a mãe, Clarice além de não ter dificuldade com a chegada de Danilo, ela 

gostava de brincar com ele, mas ele a agredia. Confirmando com a narrativa de Clarice.  

... “Eu sempre quis um irmão. Eu pedia: Mãe, eu quero um irmão, quero um 

irmão! E sem querer veio um irmão. Então, eu tratava dele com esse encanto, né? De 

ser o mais novo, essa coisa de cuidar e tal. Então, eu era toda... Sei lá, carinhosa e 

doce com ele e ele falava: Não quero! Sai daqui! E ele me dava um soco na barriga e 

conseguia acertar sempre, a boca do meu estômago. Aquilo, eu sofria! Não sei se pela 

dor do soco ou dor no coração” (Clarice). 

Nessa situação, é possível ressaltar alguns aspectos importantes como a 

diferença de idade e de sexo entre Clarice e Danilo. Esses fatores podem ter colaborado 

para incompatibilidade de desejos e expectativas em determinados momentos, entre 

esses irmãos. 

Nessa fratria, é possível perceber que a proximidade e a distância de idade 

possibilitaram diferentes maneiras de compartilhar experiências entre os irmãos: 

...“quando ficava doente, sempre carinho, né? Lembro dessas coisas de criança, 

no dia da criança, eu era a única criança da casa, então tinha assim, ganhava patins e 

a gente ia brincar junto. Lembro que tinha muito atenção dos três!” (Danilo) 

“E quando a diferença é pequena de idade, até doença a gente compartilha, né? 

Um tem catapora, outro tem, e outro também. Só a caxumba que a Clarice teve, né?Um 

pega gripe, outro pega e o outro pega. O Danilo não teve isso! Então, se ele tava 

doente, era a gente que dava atenção” (Ana). 

“Eu não sei se, contando, dá pra saber essa intensidade de como a gente 

brincava junto! Porque nós três éramos amigos, mesmo! A gente não costumava brigar. 
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Então, não era uma relação de conflitos de irmãos. Então, o Danilo não tinha que ser 

diferente, também! Era mais uma pessoa pra gangue, pra brincar!” (Bernardo). 

“Uma coisa que eu acho legal, é que eles nunca fizeram diferença por eu ser 

criança. Então, eu sempre convivi no meio dos amigos, no meio das festas, né? Eu era 

sempre incluído!” (Danilo). 

“Ana que deve reclamar, porque ela tinha que levar a gente em todas as festas” 

(Clarice). 

“Neste caso, eu não ia. Mas como tinha muita festa em casa, festa de garagem, 

eu participava de tudo isso! Não ficava de fora! Mas claro que tinha momentos que não 

dava mesmo! Tinha uma incompatibilidade de idade. Também, brincava de jogar bola 

na rua com o Bernardo, quando era moleque” (Danilo). 

As narrativas não confirmam os resultados da escala, visto que estes indicam 

pouca interação entre os irmãos mais velhos e o irmão mais novo, enquanto as 

narrativas relatam interações em diferentes momentos. Assim, pode-se levantar a 

hipótese de que houve diferença ao responderem o questionário individualmente e o 

cuidado de responderem juntos na entrevista. 

Entretanto, a mãe, no início de sua entrevista, comenta que os filhos gostaram 

muito de participar, mas o filho mais novo sentiu-se meio excluído. Talvez, pelas 

histórias e experiências compartilhadas pelos três irmãos mais velhos contadas durante a 

entrevista, as quais despertaram tais comentários: “isso foi antes do Danilo nascer”, 

“depois que o Danilo nasceu não tinha mais” ou “a família não fazia mais”, “não tinha 

Danilo, ainda”, enfim, histórias das quais ele não fez parte. 

Este estudo vem confirmar com os autores Cicirelli (1995) e Bank e Khan 

(1997) quando afirmam que, na idade escolar, o irmão mais velho pode facilitar a 

adaptação do irmão mais novo no ambiente escolar. Nesta pesquisa, esse irmão amplia 

para a vida social durante o seu desenvolvimento até a fase adulta. 

(...) “O fato de ter começado a fazer ballet muito cedo, tive uma vida escolar 

difícil, né? Pelo fato de fazer ballet, eu não tinha muitos amigos. Meus amigos eram os 

amigos da Ana, porque não tinha problema fazer ballet (...). Então, eu acho assim, 

muito do que eu sou hoje, é por conta disso, como essa coisa desenvolveu. Os amigos 
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do colégio da Ana eram meus amigos, então, a gente saia, fazia as coisas juntos, assim, 

sabe? Acho que até hoje, eu não tenho muitos amigos, por causa disso...”(Bernardo). 

Ana também teve muita proximidade com o seu irmão em função das atividades 

que faziam juntos, da infância à adolescência. 

“Eu fazia ballet desde criança. Então, tem isso muito forte na minha relação 

com o Bernardo, porque daí, além de brincar junto, estudar na mesma escola, não sei o 

que... A gente passava a tarde inteira junto, até de noite, dançando ballet. E quando 

tinha espetáculo, passávamos o final de semana, juntos e, às vezes, tinha que viajar... 

Eu fiz ballet desde criança até antes de entrar na faculdade. Foram muitos anos 

assim”(Ana). 

Esse alto grau de proximidade entre esses irmãos foi proporcionado pelo alto 

acesso de um com o outro, com idades próximas e afinidades que possibilitaram 

vivências com a questão do sexo não foi um fator de relevância na infância, mas, na 

adolescência, esse fator parece ter sido evidenciado pela díade das irmãs que 

intensificou o vínculo nesta fase e pareceu ser mantido ao longo do tempo. 

...“Elas foram de sair junto, fazerem coisas juntas. Em casa, elas fofocavam 

sozinhas e agora também, é uma relação muito boa!” (Danilo). 

Embora as irmãs não tenham a lembrança desses momentos de conversas 

confidenciais diante dos irmãos, eles pontuaram a cumplicidade delas neste aspecto.  

Na entrevista, houve uma cena que confirmou tal cumplicidade entre as irmãs. 

Momento em que Clarice lembrou-se da formatura do Ensino Médio de Ana e a 

preparação dela para o baile. Clarice só falou: “seu cabelo”! Foi o que bastou para as 

duas começarem a rir, compartilhando de uma lembrança que só as duas entenderam. 

Apresentando cumplicidade e intimidade ao se entenderem numa comunicação 

particular. Quando há intimidade, é possível, que a comunicação ocorra de forma não 

verbal. Confirmando com os estudos de Cicirelli (1995) quando afirma que as histórias 

familiares e experiências compartilhadas podem contribuir para uma linguagem comum 

e peculiar entre os irmãos adultos para prática de um estilo de comunicação com 

intimidade, atalhos e significados implícitos (CICIRELLI, 1995).  
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Com base nas descrições das entrevistas e nas respostas aos instrumentos foi 

possível concluir que a relação construída entre as irmãs apresentou diferentes 

significados, ao longo do tempo. Na infância, elas apresentaram alto grau de 

proximidade e interação e atualmente, é a díade que tem a maior convivência 

independente da família de origem.  

Confirmando com os estudos de Cicirelli (1995) e Bank e Khan (1997) quando 

afirmam que, as mulheres costumam demonstrar mais afeto e, consequentemente, mais 

interação do que os homens. (SPITZE E TRENT (2006), FERREIRA, 2009; SOUZA, 

MACIEL JR. E LIMA, 2013).  

O fato de Ana e Clarice serem as únicas da fratria a terem filhos, do mesmo sexo 

e de idade próxima, favorece a maior proximidade entre as irmãs na vida adulta, 

podendo-se refletir no relacionamento da geração seguinte. 

Goldsmid e Féres-Carneiro (2007) ressaltam que as famílias em que os irmãos 

são solidários, cúmplices e companheiros, isso estende para a família mais ampla 

quando crescem, isto é, o intercâmbio afetivo amoroso entre tios e sobrinhos, refletindo 

na amizade entre os primos. 

... “A Estela e a Flávia é que têm uma relação ali, que acaba aproximando 

mais! Engraçado, que as imagens que tenho anteriores, tipo quando eu era criança, era 

tipo de uma coisa de menina, mesmo. Eu me lembro delas mais juntas, sozinhas, muitas 

vezes, conversando alguma coisa que a gente não podia ouvir” (Danilo referindo-se à 

relação entre as sobrinhas e a lembrança das irmãs, na adolescência). 

A perspectiva de Danilo confirma a aproximação das irmãs por meio das filhas 

na fase atual, embora as pontuações da escala indiquem pouca interação entre as irmãs. 

As primas representam uma variável importante para interação dessa díade, porém, essa 

interação só é possível devido à boa relação fraterna construída entre elas ao longo da 

vida. 

A evolução do vínculo entre irmãos é um processo contínuo, por todo ciclo vital, 

porém, dinâmico, pois passa por mudanças durante diferentes fases da vida. 

“Na adolescência, tive mais proximidade com a minha irmã... Não que eu e 

Bernardo fôssemos distantes, mas não tinha uma relação de parar e conversar ou de 
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fazer coisas juntos. Acho que voltou mais depois de adulto, né? Agora, eu sinto mais 

próximo do que nunca!” (Clarice). 

“É o dindo, né?” (Ana). 

“Ele é o padrinho da minha filha. Pode ser que isso tenha intensificado”. 

(Clarice) 

Essa narrativa vem confirmar que a proximidade está ligada à afetividade e não 

ao convívio, pois os dados coletados na escala apontam para alto grau de afetividade ao 

longo do tempo, e, baixo grau de interação na fase adulta entre Clarice e Bernardo. 

O relacionamento entre os irmãos homens também apresentou mudança, ao 

longo do tempo. O resultado da escala indicou que, na idade adulta, a proximidade entre 

eles aumentou e as crenças se tornaram mais positivas. Confirmando com os estudos de 

Cicirelli (1995) e Bank e Khan (1997), quando afirmam que, embora o acesso na 

infância seja importante, ele não é determinante para a relação na fase adulta. Outras 

pesquisas (OLIVEIRA, 2000; RIGGIO, 2000) corroboram com esse dado de que a 

relação fraterna é dinâmica, podendo re-significá-la, ao longo da vida.  

Quando os irmãos tornam-se adultos e não convivem mais no mesmo espaço, 

precisam de recursos para a manutenção do relacionamento. A entrevista viabilizou aos 

irmãos a percepção dessa diferença e a oportunidade de se darem conta de que a 

interação entre eles acontece no contexto familiar. Embora, as interações tenham 

diminuído, ao longo do tempo, a sensação de proximidade é forte, entre eles. 

... “a gente tinha o momento de participar da vida de cada um, sim. Os três... 

Pensando agora, quando nós crescemos, essa convivência familiar se intensificou” 

(Danilo). 

(...) “Mas eu tenho a sensação, não sei vocês, mas assim, a qualquer momento 

que precisar ou quiser, tá ali, entendeu? Pode tá no Japão, que... Assim, não precisa tá 

junto pra tá perto! É essa sensação que eu tenho” (Ana). 

(...) “A gente não confidencia muitas coisas assim, que são íntimas, mas assim, 

se a gente sente necessidade de conversar, a gente conversa. A gente é amigo! Gosta de 

sair junto, gosta de... Mesmo não saindo tanto, gosta de sair junto!” (Bernardo). 
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Essas narrativas indicam que foi construído um forte vínculo entre os irmãos, ao 

longo da vida, permitindo a cada um seguir um caminho diferente, o que aponta a 

diferenciação entre os membros desta fratria, possibilitando, cada um, encontrar suporte 

na relação fraterna, mesmo que não tenham intimidade e convívio frequente. 

Segundo Minuchin (1982), a relação entre irmãos é um grande laboratório para o 

desenvolvimento da identidade do sujeito. O relacionamento igualitário possibilita 

aprendizagem e identificação baseadas nas trocas e vivências não hierárquicas, logo 

essa relação tem uma influência significativa na constituição do sujeito (BANK E 

KAHN, 1997; GOLDSMID E FÉRES-CARNEIRO, 2011). Sob a perspectiva de 

Danilo, a relação fraterna influenciou na construção de sua identidade: 

“A formação também, porque, além da minha mãe e do meu pai, lógico. Eu vejo 

muito da minha formação baseada neles, porque, eu tenho uma veia artística, que a 

minha maior referência assim, sempre foi o Bernardo. Mas eu gosto muito de escrever, 

fazer, argumentar, que a referência é a Ana e a Clarice com a questão do corpo, do 

esporte para esse lado mais radical. Eu consigo ver traços da minha formação nos 

três” (Danilo). 

No entanto, conforme as narrativas dos irmãos, Danilo é reconhecido como 

quem conseguiu maior diferenciação em relação a eles: 

... “Ele não precisa ouvir opinião de ninguém. Sabe que caminho seguir, onde 

buscar as coisas, de levantar...” (Clarice). 

“Transformar uma ideia numa coisa concreta, levantar bandeira, mover 

pessoas... Ele tem uma rede... Ele é de uma geração...”. (Ana). 

“É diferente! Ele planta, faz política, sabe cozinhar... Nossa Senhora! Tenho 

orgulho disso, mas às vezes, é difícil, né? Porque é demais! Independência até demais! 

Não precisa nenhum pouquinho de mim? Não quer a minha opinião pra nada?”  

(Clarice). 

Embora Danilo tenha que elaborar recursos para sentir-se pertencente ao grupo 

de irmãos, por não compartilhar memórias que o excluem, ele passou a ser o irmão mais 

admirado por sua independência, com o passar do tempo. Esse dado confirma essas 

narrativas e os resultados da escala. 
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Este estudo indica que a irmã mais velha ocupa uma posição central na fratria, O 

que é consistente com o verificado por McGoldrick, Randy e Petry (2012) quando 

afirmam que o irmão mais velho tem maiores chances de ser responsável, cuidadoso e 

paternal. 

 “Eu, como tenho um pouco mais diferença de idade, tenho a minha irmã e 

sempre tive como uma referência, eu sempre admirei... Essa coisa de irmão mais velho 

não é lenda!” (Clarice). 

“Não é uma coisa forçada, é natural dela, mesmo! Deter cuidado com os irmãos 

e com os outros... Antes, mas até hoje, eu penso: Ah, o que será que a minha irmã faria, 

o que ela pensaria, que tipo de atitude minha irmã teria... Eu tenho um pouco dessa 

referência com a Ana, DO IRMÃO MAIS VELHO! Muito pelo que é mesmo! Por isso, 

que eu falei que não é lenda! Mandona... Essas coisas a gente deixa passar, né? Acho 

que ela assumiu bem esse papel de irmã mais velha” (Clarice). 

O irmão mais velho, com freqüência, sente-se especial e particularmente 

responsável pela manutenção do bem-estar da família ou de levar adiante a tradição 

familiar. Eles podem sentir como se tivessem uma missão heróica a cumprir na vida 

(MCGOLDRICK, RANDY e PETRY, 2012). 

“Acho que a Ana, acaba quase tendo posturas da minha mãe, em alguns 

momentos, assim. Acho que nós três conversamos mais com a Ana do que entre nós, 

assim. Ela também tem a iniciativa de procurar mais, até do que nós três. A Ana liga, 

procura, tá pouco mais atenta, se a gente tá bem. Ela quer saber um pouco mais”. 

(Danilo) 

“Acho que a primeira vez que eu viajei pra longe, foi com a Ana. Essa 

preocupação de aproximar, de entender melhor, também, eu acho que a Ana tem essa 

atitude” (Danilo). 

“Eu acho que ela tem essa herança da mãe, de estar sempre próximo, da vó, de 

estar sempre próximo... Acho que é uma coisa que ela se preocupa, ela admira, conhece 

e quer manter assim...” (Bernardo). 

... “Como Ana é mais velha, ela sempre trouxe os amigos dela pra casa. Os 

amigos dela sempre acabaram sendo os nossos amigos, também...” (Bernardo). 
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Essas narrativas, os resultados e a postura de Ana, no decorrer da entrevista, 

indicam que ela procura ser mediadora, apontando pontos positivos dos membros do 

sistema familiar, confirmando sua posição central na fratria e sua herança de zelar pelo 

bem estar da família. 

As relações fraternas representam uma conexão importante na vida adulta, 

especialmente, se os vínculos forem positivos, o que pode vir a facilitar os cuidados 

com os pais, mesmo que não seja em caso de doença ou velhice.  

Os três irmãos, na fase adulta, uniram-se para dar uma viagem de presente para 

de bodas de prata para os pais. O irmão mais novo participou com eles da entrega do 

presente. 

 “Lembro que foi marcante pra mim, quando nós demos uma viagem para os 

meus pais. Começo de uma relação a dois, de novo. Não que eles não tivessem com a 

gente. Mas, de uma maneira diferente. Mas, infelizmente, foi interrompida! Eles 

viajaram, mas, depois meu pai faleceu” (Bernardo). 

Os laços fraternos foram fortalecidos no momento de crise, com a perda do pai. 

Assim, o relacionamento da referente fratria sugere uma fonte de apoio significativa 

para mudanças e uma fonte de apoio para as inevitáveis crises futuras ao longo da vida.  

Algumas variáveis foram importantes para a atribuição do significado na relação 

fraterna, nesta pesquisa, como a ordem de nascimento com a posição central da irmã 

mais velha, o sexo com a proximidade na díade feminina. A diferença de idade não 

apareceu como fator significativo na idade adulta, mas os fatores externos como 

casamento e filhos foram aspectos importantes para o tipo de acesso entre os irmãos, 

nessa fase. 

A relação fraterna nesta família desempenha uma função de rede de apoio, 

solidariedade e amizade que é passada de geração em geração.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o aumento crescente da expectativa de vida da população, é possível pensar 

que a fratria será cada vez mais requisitada como fonte de apoio no envelhecimento, 

sendo importante compreender o que favorece e o que dificulta seu funcionamento 

positivo. 

A psicologia se interessou muito pelo relacionamento entre irmãos durante a 

infância. A maioria das teorias de desenvolvimento debruçou-se para compreendê-la, 

mas, até a década de 1970/80, tanto teóricos e pesquisadores quanto pais, estiveram 

mais interessados pelos conflitos fraternos. Dada a perspectiva determinista subjacente, 

a maioria destes estudos tinha como previsão que o que ocorria na infância e 

adolescência causaria os resultados na vida adulta. 

Principalmente os estudos aprofundados de Bank e Khan (1997) e Cicirelli 

(1995), trouxeram uma nova compreensão das transições que a fratria terá ao longo do 

tempo, indicando processos facilitadores e dificultados para o relacionamento fraterno 

funcional. Processos esses que envolvem o funcionamento familiar, relações de pais e 

filhos, o momento do ciclo vital de cada um e da família e fundamentalmente a 

acessibilidade entre os irmãos. Segundo Bank e Kahn (1997), quanto mais cedo e mais 

prolongado é o acesso entre os irmãos, maior é o envolvimento e a intensidade no 

relacionamento em situações de crise. Porém, a evolução da relação fraterna é um 

processo contínuo e dinâmico, podendo persistir o tipo de vínculo estabelecido na 

infância ou re-significá-lo, ao longo da vida.  

Considera-se que o presente trabalho traz uma pequena contribuição a 

compreensão de relacionamento fraterno à medida que investigou, embora de forma 

retrospectiva, como este relacionamento pode se modificar ao longo do tempo, e como 

ele se insere na história familiar. 

Tratou-se de uma fratria positiva tanto na infância quanto na vida adulta. Mas, 

pôde-se verificar que a proximidade e a distancia se modificam ao longo do tempo. Na 

infância, a proximidade de idade foi aspecto fundamental para o alto grau de interação 

entre os irmãos, diferentemente do sexo, que não foi um aspecto considerado importante 

para a proximidade ou distanciamento, nessa fase. Mas, na adolescência e na idade 

adulta, o sexo foi uma variável importante na interação, especialmente entre as irmãs. 
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Na idade adulta, constatou-se que o sentimento de proximidade não está mais atrelado à 

proximidade de idade, mas sim pela acessibilidade entre os irmãos, constituídas pelos 

interesses comuns. 

Assim, o papel de variáveis já identificadas como importantes na literatura como 

proximidade de idade, a ordem de nascimento, o sexo, o tamanho da fratria e os 

aspectos externos como amigos, escola e, mais tarde, a carreira, o casamento e os filhos, 

foram confirmados neste estudo como aspectos importantes para proximidade ou 

distanciamento entre os irmãos.  

A proximidade de idade proporcionou aos mais velhos compartilharem 

memórias de histórias vivenciadas na infância, momentos esses no quais o irmão mais 

novo estava excluído. Entretanto, ele conquistou a admiração dos demais, ao longo do 

tempo, sendo percebido, atualmente, como o mais independente entre eles. Além disso, 

confirmou-se aqui a função central do irmão, no caso, irmã mais velha, como 

aglutinador do relacionamento fraterno ao longo do tempo. 

Tratou-se de uma família que pode ser considerada como funcional à medida 

que enfrentou sucessivas crises (desemprego do pai, mais de uma vez, gravidez não 

planejada e sobreposta a desemprego do provedor e mesmo à morte deste) sem perder 

sua capacidade de manter um funcionamento suportivo e criativo. 

Pôde-se verificar como, os pais foram capazes de garantir, ao mesmo tempo, 

proximidade e diferenciação entre os filhos à medida que capacitaram seus filhos para 

resolução de conflitos e respeitaram as diferenças de cada um, ao longo do tempo. 

Também cabe destacar a relação da família conjugal e a família ampliada cujo 

padrão de relacionamento era bastante próximo, quer pela pouca distância física, quer 

porque havia pouca diferenciação de atividades. No entanto, identificou-se como o 

desenvolvimento de fronteiras claras no que se refere à conjugalidade e, principalmente 

à parentalidade, permitiu que a família de origem atuasse como fundamental fonte de 

apoio, mas sem exercer um papel intrusivo na tomada de decisões. Neste sentido, o 

presente trabalho chama a atenção para a necessidade de se ser cuidadoso no sentido de 

compreender a complexidade do funcionamento familiar e identificar com clareza quais 

variáveis e processos contribuem ou dificultam a capacidade de uma família exercer seu 

papel tanto de favorecer a pertinência quanto a diferenciação. 
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Também cabe comentar como a utilização de um procedimento complexo, com 

o uso de diferentes meios de acesso à informação (escalas, questionário e entrevistas) 

favorece compreender nuances e diferentes perspectivas que em conjunto mostram um 

quadro mais vivido da vida familiar e conjugal que pode aparecer como muito linear 

quando se trabalha unicamente com uma fonte de informação. 

Tendo trabalhado com a percepção de cada um dos irmãos acerca de todos os 

outros, foi possível perceber a mobilidade no relacionamento e levantar hipóteses sobre 

a diferenciação entre os membros da fratria, confirmando a importância de se proceder a 

este tipo de pesquisa (PINQUART E SILBEREISEN, 2005).  

Finalmente, considera-se que se o trabalho realizado ressalta a importância de se 

considerar a perspectiva do todos os irmãos e suas diferenças ao longo do tempo, deixa 

em aberto para futuras pesquisas a compreensão destes processos em fratrias e famílias 

menos funcionais do que a estudada nesta Dissertação. 
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APÊNDICE 1 - LSRS 

Este questionário lista várias atitudes e comportamentos no relacionamento com o 

seu(a) irmão(a). Faça uma marcar no espaço mais aproximado ao lado de cada 

afirmativa. 

Nome: ______________________________________________________________ 

Irmão que se refere:___________________________________________________ 

 

 Discordo 
totalmente 

Discordo Nem concordo 
e nem discordo 

Concordo  Concordo 
totalmente 

1)Eu atualmente gasto muito 
tempo com o(a) meu(a) 
irmão(a)  

     

2)Meu irmão(a) e eu éramos 
amigos quando criança 

     

3) Meu(a) irmão(a) me faz 
feliz 
 

     

4) Meu(a) irmão(a) 
gastávamos um tempo depois 
da escola quando crianças 

     

5) Meu(a) irmão(a) é um(a) 
bom(a) amigo(a) 

     

6) Lembro-me de termos nos 
divertido muito quando 
éramos crianças 

     

7) Eu nunca falo dos meus 
problemas com o(a) meu(a) 
irmão(a) 

     

8) Meu(a) irmão(a) não 
gostava de brincar comigo 
quando éramos crianças  

     

9) Eu gosto do meu 
relacionamento com o(a) 
irmão(a) 

     

10) Meu(a) irmão(a) e eu 
muitas vezes ajudávamos um 
ao outro quando criança. 

     

11) Meu(a) irmão(a) é muito 
importante na minha vida 

     

12)Eu ficava com raiva do(a) 
irmão(a) frequentemente 
quando éramos crianças 

     

13) Eu telefono para o 
meu(a) irmão(a) 
frequentemente 

     

14) Meu(a) irmão(a) e eu 
éramos importantes um para 
o outro quando crianças 

     

15) Eu sou orgulhoso do 
meu(a) irmão(a) 
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 Discordo 
totalmente 

Discordo Nem concordo 
e nem discordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

16) Meu(a) irmão(a) 
tínhamos muitos amigos em 
comum quando crianças 

     

17) Meu(a) irmão(a) e eu não 
somos muito próximos 

     

18) Eu gostava de gastar 
tempo com meu(a) irmão(a) 
quando éramos crianças.  

     

19) Meu(a) irmão(a) e eu 
emprestamos coisas um para 
o outro.  

     

20) Meu(a) irmão(a) sabia 
tudo sobre mim quando 
éramos crianças. 

     

21) Os sentimentos do 
meu(a) irmão(a) são muito 
importantes para mim. 

     

22) Meu(a) irmão(a) e eu não 
gastávamos muito tempo 
juntos quando éramos 
crianças. 

     

23) Meu(a) irmão(a)é 
orgulhoso de mim.  

     

24) Lembro-me que meu(a) 
irmão(a) se sentia muito 
próximo de mim quando 
éramos crianças. 

     

25) Meu(a) irmão(a) me 
conta seus problemas 
pessoais. 

     

26) Meu(a) irmão(a) teve um 
efeito importante e positivo 
na minha infância. 

     

27) Meu(a) irmão(a) nos 
divertimos muito juntos. 

     

28) Meu(a) irmão(a) e eu 
compartilhávamos segredos 
quando crianças. 

     

29) Eu sei que sou o(a) 
melhor amigo(a) do(a) 
irmão(a). 

     

30) Meu(a) irmão(a) me 
incomodou muito quando 
éramos crianças. 

     

31) Meu(a) irmão(a) e eu 
saímos juntos. 

     

32) Meu(a) irmão(a) e eu 
gostávamos das mesmas 
coisas quando crianças. 
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Discordo 
totalmente 

Discordo Nem concordo 
e nem discordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

33) Eu gosto de gastar o meu 
tempo com o(a) meu(a) 
irmão(a). 

     

34) Meu(a) irmão(a) cuidou 
de mim quando éramos 
crianças. 

     

35) Meu(a) irmão(a) e eu 
temos muito em comum. 

     

36) Eu era orgulhoso(a) 
do(a) meu(a) irmão(a) 
quando éramos crianças. 

     

37) Meu(a) irmão(a) e eu 
fazemos muitas coisas 
juntos(a). 

     

38) Meu(a) irmão(a) éramos 
muito próximos quando 
crianças. 

     

39) Meu(a) irmão(a) me 
deixa irritado 
frequentemente. 

     

40) Meu(a) irmão(a) e eu 
brincávamos juntos 
frequentemente quando 
éramos crianças. 

     

41) Acredito que eu seja 
muito importante para o(a) 
meu(a) irmão(a).  

     

42) Lembro-me de amar 
muito o meu(a) irmão(a) 
quando criança. 

     

43) Meu(a) irmão(a) e eu 
partilhamos segredos. 

     

44) Meu(a) irmão(a) e eu 
tínhamos muito em comum 
quando crianças. 

     

45) Eu admiro o(a) meu(a) 
irmão(a). 

     

46) Eu falava dos meus 
problemas para o(a) meu(a) 
irmão(a). 

     

47) Meu(a) irmão(a) é o(a) 
melhor amigo(a). 

     

48) Meu(a) irmão(a) me fez 
de miserável quando éramos 
crianças. 

     

 

49. Você foi criado com esse irmão(a)?                     

       Sim (   )                               Não (  ) 

50. Você reside no mesmo lugar que seu(a) irmão(a), atualmente?          

       Sim (   )                              Não (   ) 
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APÊNDICE 2 – PBI 

Parental Bonding Instrument – PBI, versão para o português brasileiro 
Este questionário lista várias atitudes e comportamentos dos pais. Conforme 

você se lembra da sua mãe até os seus 16 anos, faça uma marca no espaço mais 

aproximado ao lado de cada afirmativa. 

 
Muito 

parecido 
Moderadamente 

 parecido 
Moderadamente 

diferente 
Muito  

diferente 

1) Falava comigo com voz amigável 
    

2) Não me ajudava tanto quanto 
necessitava 

    

3) Deixava-me fazer as coisas que 
gostava de fazer 

    

4) Parecia emocionalmente fria comigo 
    

5) Parecia entender os meus problemas e 
se preocupações 

    

6) Era carinhosa comigo 
    

7) Gostava que eu tomasse as minhas 
próprias decisões 

    

8) Não queria que eu crescesse 
    

9) Tentava controlar tudo que eu fazia 
    

10) Invadia minha privacidade 
    

11) Gostava de conversar sobre as coisas 
comigo 

    

12) Frequentemente sorria para mim 
    

13) Tendia a me tratar como bebê 
    

14) Parecia não entender o que precisava 
ou queria 

    

15) Deixava que eu decidisse as coisas 
por mim mesmo 

    

16) Fazia me sentir que não era 
querido(a)  

    

17) Fazia me sentir melhor quando 
estava chateado(a) 

    

18) Não falava muito comigo 
    

19) Tentava me fazer sentir dependente 
dele(a) 

    

20) Ela sentia que eu não poderia cuidar 
de mim mesmo, ao menos que ela 
estivesse por perto 

    

21) Ela me dava a liberdade que queria 
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22) Deixava-me sair o quanto queria 
    

23) Era superprotetora comigo 
    

24) Não me elogiava 
    

25) Deixava-me vestir de qualquer jeito 
que eu desejasse 
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Parental Bonding Instrument – PBI, versão para o português brasileiro 

Este questionário lista várias atitudes e comportamentos dos pais. Conforme 

você se lembra de seu pai até os seus 16 anos, faça uma marca no espaço mais 

aproximado ao lado de cada afirmativa. 

 
Muito 

parecido 
Moderadamente 

 parecido 
Moderadamente 

diferente 
Muito  

diferente 

1) Falava comigo com voz amigável 
    

2 ) Não me ajudava tanto quanto 
necessitava 

    

3) Deixava-me fazer as coisas que 
gostava de fazer 

    

4) Parecia emocionalmente frio comigo 
    

5) Parecia entender os meus problemas e 
se preocupações 

    

6) Era carinhoso comigo 
    

7) Gostava que eu tomasse as minhas 
próprias decisões 

    

8) Não queria que eu crescesse 
    

9) Tentava controlar tudo que eu fazia 
    

10) Invadia minha privacidade 
    

11) Gostava de conversar sobre as coisas 
comigo 

    

12) Frequentemente sorria para mim 
    

13) Tendia a me tratar como bebê 
    

14) Parecia não entender o que precisava 
ou queria 

    

15) Deixava que eu decidisse as coisas 
por mim mesmo 

    

16) Fazia me sentir que não era 
querido(a)  

    

17) Fazia me sentir melhor quando 
estava chateado(a) 

    

18) Não falava muito comigo 
    

19) Tentava me fazer sentir dependente 
dele(a) 

    

20) Ele sentia que eu não poderia cuidar 
de mim mesmo, ao menos que ele 
estivesse por perto 

    

21) Ele me dava a liberdade que queria 
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22) Deixava-me sair o quanto queria 
    

23) Era superprotetor comigo 
    

24) Não me elogiava 
    

25) Deixava-me vestir de qualquer jeito 
que eu desejasse 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

APÊNDICE 3 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome:  

Data de Nascimento:  

Profissão: 

Como você avalia sua situação financeira? 

⃝ Excelente 

⃝ Muito boa 

⃝ Boa 

⃝ Mediana 

⃝ Ruim  

⃝ Muito Ruim 

Estado civil 

⃝ Solteiro 

⃝ Casado 

⃝ Divorciado 

⃝ Viúvo 

Se casado ou vivendo junto com seu parceiro, há quanto tempo estão juntos? 

 

Você já se divorciou/separou? 

⃝ Sim                                                                                    

⃝ Não 
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Tem filhos? 

⃝ Sim 

⃝ Não 

Quantos?  

Identifique sexo e idade. 

 F 

 M 

São todos do mesmo relacionamento? 

⃝ Sim  

⃝ Não 

Não se preocupe em responder as perguntas abaixo honestamente, pois não serão 

reveladas aos seus irmãos.  

Coloque o nome do irmão que você se sentia ou sente mais próximo (a) nas 

seguintes fases da sua vida: 

Infância: ____________________________________________________ 

Adolescência: ________________________________________________ 

Fase Adulta: _________________________________________________ 

Atualmente: _________________________________________________ 

Se houve mudança de uma fase para outra que motivo você atribui? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________ 
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APÊNDICE 4 

ANÁLISE DOS RESULTADOS - LIFE SPAN RELATIONSHIP SIBLING 

(LSRS)  

A escala tem objetivo de mensurar a qualidade da relação entre irmãos adultos, 

tendo como foco as atitudes individuais nesta relação em três dimensões: afeto, 

comportamento e cognição na infância e na idade adulta. Os itens da sub-escala do afeto 

avaliam a proximidade entre os irmãos. Os itens da sub-escala do comportamento 

avaliam as trocas através do convívio, experiências e interações. Os itens da sub-escala 

da cognição se referem às crenças e o pensamento em relação ao irmão e ao 

relacionamento entre eles. 

O instrumento permite o máximo de 40 pontos para cada sub-escala, sendo o 

número médio de 24 pontos. A escala original foi aplicada numa pesquisa quantitativa 

que resultou na média do total da escala LSRS de 164.8 (desvio padrão = 32.0). 
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A autora optou por inicialmente buscar descrever os resultados obtidos pelos 

quatro irmãos, conforme indicado na Tabela 1.   

INFÂNCIA FASE ADULTA 

 Afeto Comportamento Cognição Afeto Comportamento Cognição 

Ana/Bernardo 40 36 36 37 25 32 

Ana/Clarice 40 38 36 40 27 34 

Ana/Danilo 38 26 24 38 26 32 

      

Bernardo/Ana 40 30 34 36 20 28 

Bernardo/Clarice 40 29 34 36 21 30 

Bernardo/Danilo 32 18 21 36 18 27 

      

Clarice/Ana 39 31 33 38 28 34 

Clarice/Bernardo 39 29 31 38 18 32 

Clarice/Danilo 39 28 35 38 20 32 

      

Danilo/Ana 32 27 33 30 19 29 

Danilo/Bernardo 29 12 24 32 18 28 

Danilo/Clarice 32 27 33 30 19 29 

Tabela 1 

 

No aspecto afetivo na infância, é possível perceber que os três primeiros irmãos 

apresentam altíssimo grau de afetividade, atingindo pontuação máxima. Esses dados 

assemelham-se aos dos estudos de Cicirelli (1995) e Bank e Khan (1997) quando 

afirmam que a idade próxima é um fator importante que contribui para estabelecer 

proximidade. Na fase adulta a diferença do grau de proximidade entre os irmãos 
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diminui. É possível perceber que as irmãs apresentaram alto grau de proximidade em 

relação ao irmão mais novo ao longo do tempo. No entanto, os irmãos homens são mais 

distantes entre si do que em relação às irmãs. 

No aspecto do comportamento na infância, o convívio, as trocas e interações 

foram maiores entre os três mais velhos. Ao longo do tempo, este aspecto sofre uma 

mudança significativa de todos, apresentando baixa interação e convívio entre eles, na 

idade adulta.  

No aspecto cognitivo na infância, o resultado obtido é de alto a médio grau, e na 

idade adulta, alguns apresentam declínio, e outros aumentam. Mas todos eles pontuaram 

acima da média na idade adulta, o que difere da infância. Portanto, eles apresentam 

orgulho e crenças positivas em relação um ao outro e no relacionamento entre eles. 

É possível perceber que o Danilo apresenta um nível mais baixo de proximidade 

em relação aos irmãos ao longo do tempo, o que já é esperado pela distância de idade. 

Mas, ainda assim, a pontuação indica alto grau de proximidade. 

No aspecto do comportamento na idade adulta, o irmão mais novo chama 

atenção em relação aos demais, por atingir pontuação bem abaixo da média em relação 

aos irmãos, o que apresenta baixo convívio e interação dele com os demais. 

Ana e Bernardo tiveram alto grau de afetividade na infância, atingindo a 

pontuação máxima de modo recíproco. Na idade adulta, ambos declinaram a 

proximidade, porém ainda mantêm alto grau de afetividade. O comportamento de 

ambos na infância indica trocas de experiências e de interação e, na idade adulta a 

pontuação de ambos diminuiu. Ana atingiu a média em relação a Bernardo que obteve o 

resultado abaixo da média em relação à Ana, no comportamento. No aspecto cognitivo 

ambos indicam ter crenças positivas um com o outro ao longo do tempo, tendo em vista 

que o declínio foi pequeno na idade adulta, embora a pontuação de Bernardo em relação 

à Ana, nesse aspecto, tenha sido o mais baixo dos irmãos. 

A díade das duas irmãs indica alto grau de afetividade recíproca na infância e na 

fase adulta. O comportamento de Ana em relação à Clarice indica alto grau na infância 

quase atingindo a pontuação máxima (38). Clarice indica alto grau de interação e trocas 

com sua irmã quando criança, mas não próximo à pontuação máxima (31). Ao longo do 

tempo, houve declínio de ambas, mas ainda assim, apresentam bom grau de interação 
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recíproca na idade adulta (Ana: 27 e Clarice: 28).  No aspecto cognitivo, ambas indicam 

crenças positivas de uma para outra da infância à idade adulta. 

Ana apresenta alto grau de afetividade em relação ao Danilo da infância à idade 

adulta (38) e Danilo indica bom grau de afetividade em relação à Ana na infância (32) e 

na fase adulta (30). Ana indica menor interação no aspecto comportamento com seu 

irmão mais novo na infância, o que já esperado pela distância de idade, ambos 

indicaram acima da média (A: 26 e D: 33) e na idade adulta, Danilo indica um declínio 

considerável em relação à sua irmã, pontuando bem abaixo da média (19). Ana mantém 

seu comportamento em relação a ele (26). Na infância, na dimensão da cognição, Danilo 

indica ter admiração por sua irmã mais velha, sendo uma de suas pontuações mais altas 

(33). Ana obteve a média nesse aspecto em relação ao seu irmão mais novo (24), porém, 

na idade adulta, ela aumenta consideravelmente sua crença em relação ao Danilo (32) 

que, por sua vez, tem um pequeno declínio, mas continua indicando crenças positivas 

em relação à sua irmã mais velha (29). 

Bernardo e Clarice indicaram alto grau de afetividade recíproca da infância à 

fase adulta (B: 40 e C: 39, na infância e B: 36 e C: 38, na idade adulta). Ambos 

indicaram trocas de experiências e reciprocidade na infância (B: 29 e C: 29), porém na 

idade adulta ambos indicaram uma mudança significativa no aspecto do 

comportamento, obtendo pontuação abaixo na média (B: 21 e C: 18). Na dimensão da 

cognição, eles indicaram crenças positivas em relação um ao outro da infância (B: 34 e 

C: 31) à fase adulta (B: 30 e C: 32), embora Bernardo tenha apresentado pequeno 

declínio ao longo do tempo em relação à sua irmã. 

O laço de afeto entre os dois irmãos homens aumentou ao longo do tempo de 

modo recíproco (B: 32 e D: 29, na infância e B: 36 e D: 32, na idade adulta). O 

comportamento de ambos foi indicado abaixo da média da infância à idade adulta o que 

representa pouca interação e troca de experiência entre eles (B: 18 e D: 12, na infância e 

B: 18 e D: 18,na idade adulta). No aspecto da cognição, eles indicaram aumento nas 

crenças positivas de um para o outro ao longo do tempo. Na infância, Bernardo obteve 

pontuação abaixo da média, enquanto Danilo obteve pontuação na média (B: 21 e D: 

24). Na idade adulta, ambos atingiram pontuação acima da média (B: 27 e D: 28). 

 Clarice indica alto grau de afetividade em relação a Danilo, da infância à idade 

adulta (C: 39, na infância e 38, na idade adulta) e Danilo, por sua vez, revela ter bom 
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laço afetivo com sua irmã, embora apresente pequeno declínio ao longo do tempo (D: 

32, na infância e 30, na idade adulta). O comportamento de um com outro indica 

reciprocidade, na infância, pois ambos atingiram acima da média (C: 28 e D: 27). Na 

idade adulta, ambos declinaram para abaixo da média (C: 20 e D: 19), o que representa 

que tiveram interação e troca de experiência na infância, mas, na idade adulta essa 

interação é baixa. Embora a cognição indique declínio de ambos da infância para a 

idade adulta, ambos indicam crenças positivas de um para o outro ao longo do tempo 

(infância, C: 35 e D: 33 e na idade adulta, C: 32 e D: 29). 

Ana apresenta alto grau de afetividade em relação a todos os irmãos, sendo 

recíproca a afetividade deles com ela. Sob sua perspectiva, indicou alto grau de 

comportamento com os dois irmãos Bernardo (36) e Clarice (38), declinando de forma 

significativa da infância para a idade adulta (para B: 25 e C: 27) e, com o Danilo, o grau 

de comportamento se manteve praticamente na média ao longo do tempo (26).Pode-se 

verificar que na fase adulta ela praticamente igualou aos irmãos no aspecto do 

comportamento (para B: 25, C: 27 e D: 26). No aspecto cognitivo na infância, indica 

alto grau com os dois irmãos mais próximos (para B: 36 e C: 36) e na média com o 

irmão mais novo (para D: 24), mas, na idade adulta, declinou pouco com os dois irmãos 

mais velhos (para B: 32 e C: 34) e aumentou significativamente em relação ao irmão 

mais novo, igualando Danilo e Bernardo (32). 

Bernardo é o segundo entre os quatro e o primeiro filho homem. Ele indica alto 

grau de afetividade com seus irmãos, porém, com diferença considerável do Danilo (32) 

em relação às irmãs, cuja pontuação atinge o nível máximo na infância (para A: 40 e C: 

40). Contudo, equipara todos na fase adulta (em relação à A, C e D: 36). No aspecto 

comportamento, apresenta boa interação com as duas irmãs na infância (para A: 30 e C: 

29), baixo grau de interação com o irmão mais novo na infância (para D: 18),mantendo-

o até a idade adulta, e, com as irmãs, o resultado apresentou grande declínio, ficando 

inferior à média ao longo do tempo (para A: 20 e C: 21). Suas crenças são mais altas em 

relação às irmãs do que o irmão, na infância (para A e C: 34 e D: 21), mas essa 

diferença quase desaparece, pois a crença em relação ao irmão aumenta e, em relação às 

irmãs, abaixa, ficando todos acima da média na idade adulta (para A: 28, C: 30 e D: 27). 

Clarice foi quem apresentou menor diferença de pontuação entre os irmãos em 

todos os aspectos, obtendo pequenas variações entre uma sub-escala e outra. Ela indicou 
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alto grau de afetividade em relação aos irmãos da infância à idade adulta, não tendo 

diferença entre eles neste aspecto (para A, B e D: 39). No comportamento, a diferença 

foi pequena dos irmãos mais velhos para o mais novo e todos acima da média (para A: 

31, B: 29 e D: 28), mas, ao longo do tempo, houve pequeno declínio em relação à Ana 

(28) e uma diminuição significativa em relação aos irmãos Bernardo (18) e Danilo (20), 

aumentando a diferença de interação entre Ana e Clarice em relação aos irmãos homens. 

No cognitivo, ela foi a única entre os três irmãos mais velhos que obteve o maior 

resultado em relação ao Danilo, na infância (para A: 33, B:31 D: 35); mas, na fase 

adulta, igualou os três irmãos ( A:34, B e D: 32).  

Danilo foi quem apresentou menor pontuação em relação aos irmãos, o que já é 

esperado pela distância de idade em relação à eles. Na infância, sentia-se mais próximo 

das irmãs (para A e C: 32 e B: 29), mas, ao longo do tempo, houve um pequeno declínio 

na pontuação em relação às irmãs e a afetividade aumentou em relação ao irmão (A e C: 

29 e B: 32). No comportamento, apresentou grande diferença entre as irmãs e o irmão 

na infância (A e C: 27 e B: 12); a pontuação, em relação ao irmão é a metade da média, 

enquanto das irmãs está acima da média, nesta fase. Mas, na idade adulta, houve um 

declínio significativo em relação às irmãs e um aumento em relação ao irmão, 

equiparando todos os irmãos neste aspecto, abaixo da média (para A e C: 19 e B: 18). 

No aspecto cognitivo, na infância, apresentou pontuação acima da média em relação às 

irmãs e na média em relação ao irmão (para A e C: 33 e B: 24) e na fase adulta, houve 

um declínio em relação às irmãs e um aumento em relação ao irmão equiparando os 

irmãos, também, neste aspecto (para A: e C: 29 e B: 28). 

O instrumento permitiu verificar que, Ana ocupa a posição central na fratria, 

com maior proximidade com os irmãos de modo recíproco. Os irmãos homens 

apresentaram maior sentimento de proximidade, na idade adulta do que na infância, 

embora com pouca interação. A díade de irmãs apresentou maior proximidade no 

subsistema fraterno, ao longo do tempo. 

 

 


