
 

 

 

Minimizar as dificuldades de ser PAI e MÃE 
Processamento dos Traumas Transgeracionais no 
desempenho do Papel Parental 
Ana Lúcia Castello -Doutora em Ciências da Saúde, UNIFESP/SP - Facilitadora e 
Supervisora EMDR Institute, EMDR Ibero América. 
  
Desempenhar o papel parental na atualidade é uma tarefa difícil. Tornar-se pai e 
mãe e continuar a sê-lo ao longo de toda a vida é uma experiência profunda e 
mobilizadora. Os pais e mães contemporâneos não querem ser pais do modo como 
seus próprios pais foram, mas paradoxalmente, não sabem exatamente quais tipos 
de pais querem ser, ou seja, não tem modelos claros a adotar. (Berthoud,2003) 
Objetivos: O presente trabalho tem como objetivo mostrar o reprocessamento do 
processo da transmissão transgeracional de traumas no desempenho do papel 
parental, com pais de uma Clínica Pediátrica em São Paulo. Evidenciar os aspectos 
de dificuldades no exercício do papel parental por estes pais, mitos, regras, valores, 
segredos e triangulações da vida familiar em que viveu nas suas famílias de origem 
e que tipos de repetição exercem hoje no desempenho do papel de pais diante de 
seus filhos.Propiciar a desconstrução dos conceitos aprendidos em suas famílias de 
origem e a reconstrução de uma forma atualizada de comportamento que seja 
referência para lidar com as dificuldades na educação. Mostrar a mudança de 
comportamento, adaptações, renúncias e desafios destes pais após o trabalho 
realizado com intervenções de sessões de EMDR tem sido a grande meta deste 
trabalho. 
Instrumentos: Foram utilizados no trabalho os seguintes instrumentos: 
Protocolo de Processamento do Papel Parental (Repetições Intergeracionais 
Disfuncionais) (Castello,2008) 
Sessões individuais de EMDR com os pais. 
Amostra: Foram trabalhados em sessões de EMDR 142 pais, com faixa etária de 28 
a 59 anos, classe socioeconômica média alta, no período de agosto de 2008 a junho 
de 2015, totalizando o número de 2.840 sessões. 
Procedimentos: Foram realizadas 20 sessões com cada pai, onde foram trabalhados 
aspectos relacionados as situações traumáticas que viveram em suas famílias de 
origem para possibilitar o reprocessamento destas experiências e torna-los pais 
mais funcionais dentro do processo de educar seus filhos. 
Resultados: Este trabalho tem procurado mostrar que existe uma possibilidade de 
fazer um reprocessamento com os pais das experiências traumáticas que pais 
tiveram em suas famílias de origem por meio de sessões de EMDR, a partir do 
interesse dos mesmos em modificar a relação pai/filho que eventualmente encontra-
se desgastada, e construir formas mais adaptativas de exercer o papel parental. 
Conclusão: O trabalho com EMDR dentro do contexto de trabalhar as experiências 
de educar filhos reprocessando as experiências transgeracionais , depois das 20 
sessões realizadas, os pais demonstraram um melhor desempenho no papel 
parental, saindo de um modelo de autoritarismo e permissividade, processando os 
comportamentos que os levavam a ter comportamentos disfuncionais na relação 
pai/filho e interagindo de maneira favorável a um bom relacionamento. 
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