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As famílias podem ser 
abusivas?



FAMÍLIAS ABUSIVAS
Quando falamos e pensamos em um relacionamento abusivo sempre
direcionamos o nosso olhar para pessoas fora da família, que se aproximam e
impõe a sua forma tóxica de relacionamento. Mas o que dizer das famílias, elas
podem ser abusivas? A resposta é sim. 
 
A família é o primeiro grupo de pessoas em que iniciamos o nosso aprendizado
sobre como se relacionar, sobre segurança e proteção. Mas, infelizmente, os
adultos que compõe essa estrutura familiar podem ser pessoas abusadoras,
muitas vezes por já terem passado por abusos em sua infância. Mas se houve
realmente um abuso, na infância desses pais, isso não justifica e nem dá
permissão para serem abusivos com seus filhos também. É preciso interromper
este ciclo de violência.  
 
Um adulto que está envolvido em uma relação abusiva sente dificuldade em
sair, em romper esta relação. Agora imagine a situação de uma criança numa
relação abusiva, será que ela tem chances de sair por conta própria? Muitas
vezes essas crianças sofridas na família tem a oportunidade de se revoltar
contra esta situação no período da adolescência, apresentando um
comportamento rebelde se distanciando da família e se envolvendo em outras
relações abusivas. Sim! Outras relações! Pois uma criança abusada não
aprende a se defender e acaba achando que aquela forma abusiva é a única
forma que as pessoas se relacionam. Portanto acaba sendo uma vítima fácil
das situações abusivas fora de casa. 



MAS QUAIS SÃO AS SITUAÇÕES QUE 
CONFIGURAM UM ABUSO NA FAMÍLIA?

Qualquer situação que envolva uma relação de poder sobre outra pessoa pode
se tornar uma relação abusiva. Nas famílias encontramos as relações abusivas
sexuais onde as partes íntimas das crianças são motivos de risos, de humilhação
e até mesmo de toque inapropriado. Mas não são apenas estas as situações de
abuso. O uso de palavras que envolvem a humilhação e o constrangimento são
muito usadas, chamando a criança de feia, de burra, de criança do demônio,
dizendo que o homem do saco vai pegá-la, ou dizendo que ela não vai conseguir
realizar alguma tarefa, ou que se não se comportar vai tomar injeção, ou ainda
dizer que vai embora e deixa-la sozinha sem mãe ou sem pai, entre muitas
outras situações.  
 
Todas são formas de destruir a confiança da criança, criando um medo
desnecessário diante de seus familiares e diante da vida. O desprezo e o
abandono dentro de casa também são muito comuns como formas de abuso.
Destes pequenos exemplos podemos pensar e lembrar de muitas outras
situações que constrangem e contém a criança. Educar não é fácil, e muitos pais
utilizam palavras pejorativas, xingamentos e muitas vezes de agressões físicas
para educar e conter seus filhos, mas na verdade ao invés de promover a
educação estão agredindo e contendo pelo medo. 
 
Existe outra forma mais eficiente de educar que é conversar, conversar e
conversar. Aplicar os limites necessários para a educação da criança através da
palavra e da educação emocional. Vamos falar um pouco sobre a educação
emocional dos nossos filhos. 



EDUCAÇÃO EMOCIONAL DAS CRIANÇAS

Karen tem quatro anos, é uma menina doce e calma, mas quando fica irritada vira
as costas para o seus pais, gesticula com os braços para cima diz bem alto: “Que
se dane” e vai saindo feito um projetinho de gente, diz seu pai achando graça da
reação da sua filha.  
 
De fato, muitos de nós acharíamos graça dessa menininha expressando essa
emoção tão forte de irritação. Mas será que acharíamos engraçado nossa esposa
ou nosso marido nos tratando assim, ou se nosso chefe explodisse desta forma
conosco, no ambiente de trabalho, quando estivesse de cabeça quente? Essa
menininha está expressando uma emoção e o que fazemos com ela, achamos
graça? É preciso, o quanto antes, iniciar a educação emocional das crianças e
este artigo tem como objetivo propor um diálogo sobre esta situação. 



Ainda é comum encontrarmos relatos de pessoas que acreditam que para
tomarmos decisões acertadas em nossa vida precisamos ser racionais e
deixar as emoções de lado, pois muitas vezes elas nos atrapalham. No
entanto, a maioria das pessoas que tem este discurso são pessoas que
não aprenderam a lidar com suas emoções e por isso preferem deixa-las
afastadas do seu cotidiano. Mas as emoções estão presentes e fazem
parte de todos nós. Se não a reconhecemos em nossas vidas elas se
apresentam de forma impositiva e violenta. Basta pensar na devastação
que um ataque de raiva provoca em nossa vida profissional, ou no medo
que nos impede de avançar em nossos projetos e ainda o choro
compulsivo em um momento desfavorável. 
 
Bom, se é verdade que as emoções muitas vezes nos colocam em
situações difíceis, também é verdade que são essas mesmas emoções
que nos salvam de muitas enrascadas, por isso precisamos reconhecê-las
em nossas vidas. 
 
É preciso aceitar as emoções e tentar entendê-las, sem, no entanto,
deixar-se cegar por elas. Todos já conheceram adultos que ficaram em
situações difíceis depois de um descontrole emocional. É preciso iniciar
essa educação emocional na infância para que as crianças enfrentem os
desafios de forma saudável, tanto física quanto emocionalmente, e
superem com mais facilidade os percalços da adolescência e da vida
adulta. 



Não há dúvidas que o papel dos pais no crescimento dos seus filhos seja
primordial para a sua formação. São os pais que nos apresentam ao
mundo depois que abrimos os olhos, nos guiam nesse processo pelo qual
aprendemos a perceber tudo o que nos rodeia, através dos sentidos e das
nossas particularidades. 
 
Para que as crianças possam aprender a lidar com suas emoções é muito
importante que elas vejam seus pais falando sobre emoções, de forma
aberta e despreocupada. Para ajudar nesta tarefa podemos utilizar filmes,
jogos, revistas, situações do cotidiano, entre outras, como oportunidades
para conversar sobre as emoções, aprender a identificar e ensinar as
crianças a lidarem com suas emoções e com cada uma das situações. 
 
Os pais são responsáveis pela educação das crianças e por isso não
devem esquecer que suas atitudes são um exemplo a ser seguido por elas.
Em continua fase de aprendizagem, elas funcionam como uma esponja
absorvendo o aprendizado sobre como se comportar através do exemplo,
que funciona muito mais do que as palavras que ditam as regras de como
devem ser. Quem não conhece aquele bordão “faça o que eu digo, mas
não o que faço”? Apesar de muito popular, essa frase se refere a um erro
de conduta. Os pais são a principal referência das crianças, portanto eles
imitarão muitas das coisas que seus pais fazem, assim a saúde emocional
das crianças é guiada pelo comportamento dos pais.  

SAÚDE EMOCIONAL DAS CRIANÇAS 



Tudo isso dependerá da idade da criança é claro, mas, geralmente,
podemos afirmar que há certos sinais que poderiam indicar que o seu filho
está desenvolvendo a sua inteligência emocional de forma saudável. A
seguir, alguns exemplos de comportamento em crianças que estão sendo
educadas emocionalmente: 
 
• Tendem a se relacionar de forma espontânea e positiva com pessoas de
qualquer idade. 
• Sua expressão corporal projeta felicidade e entusiasmo. 
• Estão mais dispostas a “escutar” e a considerar opções ou opiniões
diferentes das suas. 
• Exteriorizam seus sentimentos e demonstram afeto de forma natural e
espontânea. 
• São respeitosos sobre os desejos e sentimentos dos seus pares. 
• Sabem “gerenciar” melhor sua impulsividade. 
• Podem resolver situações problemáticas com bastante facilidade (sempre
que estiver ao seu alcance, é claro). 
• São capazes de se expressar, trocar ideias e até discordar, com respeito,
quando não concorda com algo. 
Com a inteligência emocional, as crianças se tornam mais autoconfiantes,
seguras, calmas, mais tolerantes e menos agressivas. Ter autocontrole e
autogestão das suas emoções ajudará a preparar as crianças para a vida. 
Faz parte da tarefa de ser pai ou mãe conhecer os filhos, saber seus
gostos, seus sentimentos, o que os incomoda e o que os deixam felizes.
Só assim será possível ajudá-los no caminho do autoconhecimento.
Educar-se para cultivar certas emoções é o fator determinante para ter
uma melhor qualidade de vida. 

COMO AS CRIANÇAS EXPRESSAM A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL? 



Sou Psicóloga dedicada ao atendimento
no consultório localizado na Praça
Saens Peña - Tijuca(RJ). Trabalho
também com o atendimento online
autorizada pelo Conselho Federal de
Psicologia. Realizo atendimentos
individuais: adolescentes, jovens e
adultos e participo ativamente do meio
acadêmico, atualizando-me,
constantemente, teórica e tecnicamente
com o objetivo de aperfeiçoar os
serviços prestados.

Neste momento estou abrindo espaço online para conversar sobre as dores,
emoções e comportamentos vivenciados nos relacionamentos através do
projeto “Encontros e Desencontros”. 
 
Tenho como objetivo principal compartilhar conteúdos que proporcionem
reflexões sobre relacionamentos, comportamentos e emoções às pessoas
que desejam (re)pensar este campo tão importante de nossas vidas.   
Minha ideia é escrever sobre estes temas na visão da Psicologia e para isso
usarei uma linguagem acessível ao público que manifestar interesse nestas
leituras. 
 
Criei o Psique e Práxis - Psicologia Online, portal que permite conectar a
prática psicológica aos clientes/pacientes que a procuram um atendimento
psicológico onde quer que eles estejam com segurança e qualidade. O
atendimento online é previsto e autorizado pelo CFP beneficiando o
atendimento das pessoas em suas casas através de videoconferência.
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