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InTRodução

O objetivo deste capítulo é o de abordar, 
mesmo que de forma introdutória, o conceito 
de intergeracionalidade e seus desdobramen-
tos, bem como sua importância primordial 
para a compreensão do histórico e da dinâmi-

ca familiares. A inter-
geracionalidade não é 
um constructo recen-
te nem pouco estuda-
do na literatura inter-
nacional, sendo inclu-
sive abordado por di-
ferentes teorias psi-
cológicas, como, por 

exemplo, aquelas mais relacionadas aos princí-
pios da aprendizagem, tais como a modelagem, 
a modelação, o reforçamento, entre outras.

Inicialmente, conceituaremos a expres-
são intergeracionalidade, com base nos estu-
dos de Albert Bandura, a teoria da aprendiza-
gem social, que se pauta no princípio da 
modelação para a aprendizagem da criança, a 
partir da qual há transmissão de conhecimen-
tos não só de modo formal, mas também pau-
tado na observação do comportamento de 
adultos tidos como modelo. Posteriormente, 
são apresentadas algumas características nas 
quais a transmissão geracional apresenta -se 
como fator de risco ou de proteção, como é o 

caso da qualidade do suporte (ou apoio) fa-
miliar, da depressão e da agressividade.

A família é a primeira instituição com a 
qual os indivíduos mantêm contato e estabe-
lecem relações, sendo ela responsável pela 
educação e socialização de seus membros 
(Lima, 1999; Campos, 2004; Ceberio, 2006). 
Dentre alguns dos papéis principais da família 
nuclear, estão a promoção da socialização e a 
educação dos filhos, a provisão financeira e a 
geração de proteção e afeto. Contudo, além 
dessas atribuições materiais e afetivas, cabe 
aos pais ensinar aos seus filhos os valores éti-
cos e culturais, regras, papéis, crenças que um 
dia eles mesmos aprenderam de seus respecti-
vos pais, transmitindo uma herança familiar 
que perpassa gerações (Alchaer et al., 1994; 
Carvalho e Almeida, 2003; Jessel, 2009). A esse 
ensinamento de pais para filhos dá -se o nome 
de transmissão geracional, transgeracionali-
dade ou intergeracionalidade.

FAmílIA E InTERgERAcIonAlIdAdE

A família pode ser concebida como uma insti-
tuição responsável pelo processo de socializa-
ção de seus membros, pela educação e pelo es-
tabelecimento de condutas adequadas a seus 
integrantes, principalmente crianças e adoles-
centes. De fato, a família é a primeira institui-
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A intergeracionalidade 
não é um constructo 
recente nem pouco es‑
tudado na literatura in‑
ternacional, sendo in‑
clusive abordado por 
diferentes teorias psi‑
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ção com a qual a 
maioria dos indiví-
duos mantêm conta-
to e pela qual são 
aprendidas as primei-
ras convenções sociais 
e desenvolvidos os 
principais padrões de 
comportamento, pois 

nela se concentram modelos de relações sociais 
dos seus membros, o que lhes permite não só a 
reprodução, como também o desenvolvimento 
de novas relações, desde laborais, de parentes-
co, de amizade, até a construção de uma nova 
família (Macêdo e Monteiro, 2004).

Na cultura ocidental, a família padrão 
nuclear, mesmo com diversas mudanças em 
sua constituição, geralmente é composta por 
marido, esposa e filho(s), e sua função básica 
é promover socialização e educação, prover fi-
nanceiramente os seus membros, gerar prote-
ção e afeto. Entretanto, seu papel não se res-
tringe somente a essas questões, pois na 
dinâmica familiar as pautas, as regras, os pa-
péis e as obrigações são assimilados por seus 
membros e, com o tempo, são também trans-
mitidos valores éticos e culturais, crenças, 
sentimentos, condutas e afetividade. No con-
texto familiar, é a qualidade das interações 
entre seus membros que torna possível as tro-
cas afetivas.

Quando se pauta o estudo da família 
nessa transmissão de valores, modelos de con-
duta, crenças e sentimentos, fala -se em trans-
geracionalidade, intergeracionalidade ou 
transmissão intergeracional. Os estudos de 
geracionalidade partem do pressuposto de 
que as influências da família não se restringem  
ao contexto nuclear, composto pelo marido, 

pela esposa e pelos 
 filhos, mas extrapo-
lam -se a outros fami-
liares, uma vez que 
tanto o marido quan-
to a esposa, antes de 
transmitirem infor-
mações aos seus fi-
lhos, também as re-
ceberam de seus 

respectivos pais. Assim, a maneira como os 
pais ensinam seus filhos a passar pelos mo-
mentos de crise, por exemplo, não depende 
somente da família nuclear, mas dos legados 
familiares deixados pelas gerações passadas 
(Penso, Costa e Ribeiro, 2008).

A partir da dinâmica intergeracional, ou 
seja, da transmissão não formal de padrões de 
comportamento entre as gerações, a família 
proporciona aos seus membros, tal como os 
pais proporcionam aos filhos, tanto conheci-
mento individual quanto diversas possibilida-
des de socialização coletiva (Marquês, 2009; 
Carreteiro e Freire, 2006). Pode -se pensar, 
portanto, que as trasmissões ocorrem não só 
no âmbito nuclear, mas também em uma 
perspectiva global, já que o indivíduo está in-
serido em vários outros contextos sociais. 
Assim, quando se retoma, por exemplo, o en-
frentamento de problemas, podem ser cons-
truídas estratégias tanto no sentido de resolvê-
-los quanto no de prevenir outros momentos 
de crises. Durante as 
transmissões geracio-
nais, podem ser feitas 
modificações criati-
vas e transformações 
na herança geracio-
nal, ou se pode repeti-
-la.

Um dos primeiros clínicos a estudar a 
relação de transmissão de aprendizagem dos 
pais aos filhos foi Albert Bandura. De acordo 
com a sua teoria da aprendizagem social, que 
se baseia no princípio da modelação, o sim-
ples contato social é por si só produtor de co-
nhecimento e aprendizagem, uma vez que a 
criança tende a imitar o comportamento do 
adulto que ela toma como modelo. Quando o 
repertório social da criança começa a ficar 
consistente, ela passa a selecionar quais tipos 
de comportamento repetir, de modo a refor-
çar positivamente as características que a 
estão modelando. Por exemplo, crianças mais 
inseguras e tímidas tendem a imitar compor-
tamentos receosos com maior prontidão, en-
quanto crianças mais seguras e prestativas 
 copiam mais comportamentos desse tipo 
(Fontana, 1995). Entretanto, o modelo de 

A família é a primeira 
instituição com a qual a 
maioria dos indivíduos 
mantêm contato e pela 
qual são aprendidas as 
primeiras convenções 
sociais e desenvolvidos 
os principais padrões 
de comportamento.

A maneira como os 
pais ensinam seus fi‑
lhos a passar pelos 
momentos de crise, 
por exemplo, não de‑
pende somente da fa‑
mília nuclear, mas dos 
legados familiares dei‑
xados pelas gerações 
passadas.

Durante as transmis‑
sões geracionais, po‑
dem ser feitas modi‑
ficações criativas e 
transformações na he‑
rança geracional, ou 
se pode repeti ‑la.
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Bandura vai além da moldagem direta ou do 
condicionamento de respostas, e sua teoria 
tenta explicar como ocorre a socialização, 
como são transmitidas as normas e os papéis 
sociais (Berns, 2002).

A transmissão geracional é percebida de 
acordo com a repetição de padrões de com-
portamento entre uma geração e outra, in-
cluindo as heranças não materiais, como valo-
res, mitos, expectativas e modos de relaciona-
mento (Falke e Wagner, 2005). Por meio da 
transgeracionalidade, pode -se explicar como 
é possível encontrar, em um mundo contem-
porâneo repleto de transformações e novos 
paradigmas, algumas famílias que mantêm as 
suas tradições e os seus rituais familiares ao 
longo de várias gerações, sem necessariamen-
te haver uma cobrança social para tal manu-
tenção (Lisboa et al., 2007).

Entre os diferentes tipos de padrões de 
comportamentos repetidos ao longo de gera-
ções, é possível perceber a transmissão tanto 
de experiências benéficas quanto de experi-
ências prejudiciais. Em um estudo com ado-
lescentes chilenos, Santander e colaborado-
res (2008) verificaram que a família é 
considerada como um dos principais fatores 
protetivos na prevenção de comportamentos 
de risco, como, por exemplo, abuso de subs-
tâncias. Foram entrevistados 815 adolescen-
tes, entre 10 e 20 anos, dos quais 36% apre-
sentaram consumo de tabaco, 26,6% de 
álcool e 24,3% de maconha, sendo que aque-
les cujos pais usavam tais substâncias apre-
sentavam riscos significativamente maiores 
de também consumi -las em comparação aos 
adolescentes cujos pais não fumavam ou be-
biam.

Mesmo quando os filhos, ao se torna-
rem adultos, decidem transmitir exatamente 
o oposto do que aprenderam em suas gera-
ções, é comum que essa busca pelo adverso 
acabe por fortalecer, na prática, a dinâmica fa-
miliar anterior que teoricamente se quer evi-
tar. Nos achados de Bucx, Raaijmakers e Wel 
(2010), os filhos tenderam a discordar de al-
gumas atitudes dos pais no início da idade 
adulta, principalmente quando não estavam 
mais morando com eles e devido a influências 

recebidas do ambiente (como exemplos, mu-
danças nos papéis sociais e relacionamento 
amoroso). Entretanto, quando esses sujeitos 
constituíram família e tiveram filhos, as atitu-
des adotadas tenderam a se assemelhar com as 
adotadas anteriormente por seus pais.

Os estudos sobre a dinâmica intergera-
cional tiveram considerável aumento a partir 
da década de 1980, sobretudo na literatura in-
ternacional. Tal aumento ocorreu devido a in-
vestigações acerca de como se comporta a fa-
mília no que se refere à transmissão de 
conhecimentos, afetos e comportamentos. Os 
pesquisadores dessa vertente atentaram para a 
forma como os laços familiares são transmiti-
dos aos filhos e, nesse sentido, verificam tanto 
as transmissões de condutas de pais para seus 
filhos quanto os ensinamentos que esses fi-
lhos possivelmente transmitirão aos seus des-
cendentes (Kempeneers, Lelièvre e Bonvalet, 
2007).

InTERgERAcIonAlIdAdE Em 
dIFEREnTEs conTExTos

suporte ou apoio familiar

Um dos aspectos familiares imprescindíveis 
para o estudo da transmissão geracional 
relaciona -se ao suporte ou apoio familiar. No 
estudo de Santander e colaboradores (2008), 
os autores perceberam que os adolescentes 
que abusavam de substâncias, fossem elas líci-
tas ou não, descreveram as famílias como dis-
funcionais. De fato, a família recebe destacada 
importância como modelo de conduta e 
transmissão de suporte familiar, especialmen-
te dos pais para seus filhos (Rodrigues, Sobri-
nho e Silva, 2000).

O suporte fa-
miliar está relaciona-
do com o grau no 
qual as necessidades 
de apoio do indiví-
duo são satisfeitas 
pela família (Proci-
dano e Heller, 1983). O apoio pode ser perce-
bido por meio de ações que remetem à aten-

O suporte familiar está 
relacionado com o grau 
no qual as necessida‑
des de apoio do indi‑
víduo são satisfeitas 
pela família.
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ção, ao carinho, ao diálogo e à autonomia 
(Baptista, 2005, 2007; Baptista e Dias, 2007; 
Baptista e Oliveira, 2004). Quando o apoio é 
percebido de forma positiva ou benéfica, são 
observados comportamentos relacionados a 
humor positivo, o que aumenta a percepção 
de bem -estar entre os membros, fechando o 
ciclo. Ao contrário, a fraca percepção de su-
porte tende a ser expressa na forma de humor 
negativo e discórdias familiares (Weinstein et 
al., 2006).

De acordo com Soenens, Vansteenkiste e 
Goossens (2007), o apoio familiar é relevante 
para a socialização e a aprendizagem dos fi-
lhos, pois, à medida que os pais mostram -se 
empáticos no que se refere à promoção de 
afeto, cuidados e conhecimentos, eles são con-
cebidos como modelos positivos. Nesse senti-
do, os autores enfatizaram a transmissão in-
tergeracional da empatia, em especial porque 
tais crianças e adolescentes, quando se torna-
rem adultos, tenderão a transmitir a seus fi-
lhos os conhecimentos e comportamentos 
anteriormente adquiridos.

Em contraponto, emoções negativas e 
sofrimento psicológico também podem ter re-
lação com um ambiente familiar pouco apoia-
dor. À medida que os pais passam por situações 
estressoras e apresentam características de ina-
dequado enfrentamento, os filhos tendem a 
manifestar características subjetivas inapro-
priadas, o que ocasiona prejuízos mais signifi-
cativos a longo prazo, como, por exemplo, re-
baixamento da autoestima e do autoconceito, 
ou aumento da ansiedade e dos sintomas de-
pressivos. Nesse sentido, Powdthavee e Vigno-
les (2008) salientam que as angústias e a ansie-
dade apresentadas pelos pais podem influenciar 
a percepção de não satisfação de vida apresen-
tada pelos filhos. Acerca das influências maléfi-
cas de transmissão intergeracional, alguns au-
tores alertam para possíveis prejuízos sofridos 
pelos filhos devido à presença de psicopatolo-
gias, eventos traumáticos ou até mesmo condi-
ções sociais que os pais possam apresentar, 
como, por exemplo, estresse, ansiedade, abuso 
de drogas e álcool, comportamentos social-
mente inadequados, baixa percepção de bem-
-estar psicológico, sintomas depressivos, tenta-

tivas de suicídio e baixa percepção de suporte 
sociofamiliar (Davies e Windle, 1997; Farring-
ton, 1995; Kane e Garber, 2004).

Em sua maioria, os estudos desenvolvi-
dos acerca do suporte familiar são realizados 
utilizando -se metodologia transversal, ou 
seja, com resultados não passíveis de inferên-
cias causais sobre a variabilidade do suporte 
recebido, bem como sua influência para os fi-
lhos em outras fases do desenvolvimento 
(Parrott e Bengtson, 1999). Entretanto, há 
pesquisadores que encontraram algumas evi-
dências de que as lembranças de apoio fami-
liar satisfatório na infância e na adolescência 
tendem a influenciar positivamente a postura 
dessas pessoas quando constituem suas pró-
prias famílias (Hammen e Brennan, 2001). 
Em linhas gerais, os filhos, por meio de mode-
lação dos comportamentos expressos pelos 
pais, tendem a reproduzir esses atos de modo 
semelhante, ou seja, uma pessoa que vem de 
um núcleo familiar apoiador tende a repetir 
isso ao formar sua família, transmitindo tal 
apoio à próxima geração.

De acordo com 
Millward (1994), pes-
soas que perceberam 
apoio familiar positi-
vo na infância e na 
adolescência também 
tendem a oferecer 
ajuda aos pais quan-
do estes se encon-
tram em fase idosa. Do contrário, a escassa 
percepção de suporte familiar detém relação 
com uma menor probabilidade de auxílio aos 
pais quando estão idosos. Contudo, os fami-
liares mais velhos podem desempenhar um 
importante papel no processo de transmissão 
intergeracional. Conforme esclarecem Chen e 
Silverstein (2000), na família nuclear atual, 
ambos os pais costumam estar inseridos no 
mercado de trabalho e, em decorrência dessa 
situação, seus filhos ficam sob os cuidados de 
avós. Nesse sentido, as funções desenvolvidas 
pelos idosos podem ser variadas, sendo mui-
tas vezes responsáveis por promover uma par-
cela importante no suporte e no aprendizado 
dos netos.

Pessoas que percebe‑
ram apoio familiar po‑
sitivo na infância e na 
adolescência também 
tendem a oferecer aju‑
da aos pais quando es‑
tes se encontram em 
fase idosa.
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No estudo de Parrott e Bengtson 
(1999), a dinâmica de trocas sociais entre os 
familiares foi analisada tanto com relação à 
percepção do filho em receber suporte dos 
pais (por meio de recordação da infância e 
da adolescência) quanto com relação ao for-
necimento de suporte na ocasião da pesqui-
sa, quando os pais se encontravam em idade 
avançada. A amostra investigada foi de 680 
famílias que responderam a um questionário 
construído, o qual continha questões acerca 
de suporte emocional (como, por exemplo, 
dar e receber carinho e afeto), suporte ins-
trumental (tarefas de ordem prática) e su-
porte financeiro. Como principal resultado, 
houve maior tendência para o fornecimento 
de auxílio aos pais por parte de filhos que 
perceberam uma história de afeto positiva 
com a família na infância e na adolescência. 
Nesses casos, os filhos demonstram um forte 
senso de obrigação para com os pais, já que 
anteriormente receberam deles todo o su-
porte e os ensinamentos de que necessita-
ram. Esse tipo de estudo levanta a hipótese 
da influência, ao longo de gerações, das for-
mas de tratamento escolhidas pelos pais na 
educação de seus filhos ou, em outras pala-
vras, da transmissão geracional dos estilos 
parentais.

Estilos parentais

Estilo parental refere -se aos comportamentos 
dos pais em relação aos filhos durante a inte-
ração entre eles. Esses estilos podem envolver 
práticas parentais positivas, como apoio e 
comportamento interativo, ou negativas, 
como cobranças excessivas e hostilidade, por 
exemplo (Oliveira et al., 2002). Alguns estu-
dos discutem a transmissão de estilos positi-
vos e negativos, tendo sido percebida maior 
interferência geracional no que tange ao esti-
lo parental autoritário, bem como às práticas 
parentais abusivas ou punitivas (Simons et 
al., 1991).

Em um estudo longitudinal, foram 
comparados os efeitos geracionais dos estilos 
parentais autoritário versus democrático-

-recíproco de mães e avós maternas de 25 me-
ninos e 25 meninas entre 4 e 5 anos, alunos de 
dois colégios particulares e de uma escola es-
tadual do Rio Grande do Sul. Foram investi-
gadas as atitudes conflituosas das mães, os 
comportamentos de externalização e interna-
lização das crianças e os estilos parentais das 
mães e das avós maternas. Por meio de análise 
de regressão múltipla, foi possível apoiar a hi-
pótese de um papel mediador para a atitude 
conjugal conflituosa na transmissão geracio-
nal do estilo parental autoritário. Em contra-
partida, não foram encontrados resultados 
significativos em relação ao estilo democráti-
co. Percebeu -se de forma significativa uma in-
fluência do estilo autoritário da avó materna 
sobre a atitude conjugal da mãe. Os autores 
concluíram que a vivência de um estilo paren-
tal autoritário pela mãe repete -se em seu esti-
lo parental, refletindo -se em sua atitude con-
jugal (Oliveira et al., 2002).

Simons e colaboradores (1991) estuda-
ram duas diferentes possibilidades de trans-
missão geracional dos modelos parentais: a 
primeira, baseada na teoria da aprendizagem 
social, cujo modelo parental de uma geração 
pode influenciar diretamente o estilo parental 
da próxima pela modelação simples, e a se-
gunda, cuja transmissão é tida de forma indi-
reta, pela relação pessoal entre pais e filhos. Os 
modelos foram testados em uma amostra de 
451 famílias, compostas obrigatoriamente por 
pai e mãe, não sendo aceitos pais ou mães sol-
teiros. Os filhos eram adolescentes da 7.a série 
do ensino fundamental. A todos os partici-
pantes foram aplicados testes de estilos paren-
tais. Por meio de análises utilizando equações 
estruturais, foi possível demonstrar que os es-
tilos parentais dos avós, principalmente o do 
tipo agressivo, influenciaram o modelo pa-
rental dos pais da pesquisa, que utilizaram 
modelos parentais similares. Os autores tam-
bém constataram que a essa transmissão es-
pecífica foi mais forte nas mães do que nos 
pais.

Também se realizou outro estudo fami-
liar no qual foram testados dois modelos rela-
cionados à transmissão geracional de punição 
física: o primeiro é baseado na teoria da apren-
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dizagem social, na qual a punição por agres-
são por parte dos pais influenciaria o com-
portamento do filho, e o segundo é baseado 
na teoria temperamental, que sugere o con-
trário, ou seja, é o comportamento agressivo 
dos filhos que apresenta impacto sobre os pais 
na escolha da forma física de punição. Partici-
param 1.536 pais (732 homens e 804 mulhe-
res) e 983 estudantes universitários (295 ho-
mens e 688 mulheres), os quais responderam 
a questionários desenvolvidos para o estudo. 
O comportamento da punição física foi medi-
do tanto na perspectiva da mãe quanto na do 
pai e na do filho. Os resultados sugeriram que 

o modelo de Albert 
Bandura sobre a 
aprendizagem social 
foi mais consistente, 
ou seja, é o compor-
tamento dos pais que 
influencia o compor-
tamento dos filhos, 

sendo tal comportamento transmitido de 
uma geração a outra (Muller, Hunter e Stollak, 
1995).

Whitbeck e colaboradores (1992) reali-
zaram uma pesquisa na qual entrevistaram os 
pais de alunos da 7.a série do ensino funda-
mental, totalizando uma amostra de 451 fa-
mílias, compostas por pai, mãe e dois filhos. A 
pesquisa teve por objetivo verificar a possibi-
lidade de continuidade da rejeição parental e 
do humor depressivo por meio da replicação 
parcial de um modelo de transmissão cíclica 
no qual os traços de personalidade dos pais 
afetam a interação entre pais e filhos, o que, 
por sua vez, aumenta a propensão de proble-
mas desenvolvimentais. Com base no mode-
lo de estrutura equacional, os resultados in-
dicaram a existência de um padrão de 
transmissão geracional do humor depressi-
vo, demonstrada pela rejeição parental. 
Assim, o histórico de rejeição parental quan-
do criança aumenta a probabilidade do de-
senvolvimento da depressão quando adulto, 
ao mesmo tempo em que a influência de-
pressiva quando criança aumenta a propen-
são do desenvolvimento da rejeição parental 
quando adulto.

depressão

Outro tema em que se pode considerar a 
transmissão intergeracional, tanto em sua 
manifestação primária quanto associada a ou-
tros aspectos, é a depressão. Davies e Windle 
(1997) demonstram que, embora uma das ex-
plicações da depressão esteja relacionada à in-
fluência de fatores genéticos, a pesquisa inter-
geracional tem ganhado espaço no estudo das 
psicopatologias presentes nos pais, bem como 
as influências para os filhos. No tocante aos 
achados de estudos intergeracionais, Kane e 
Garber (2004) realizaram uma metanálise de 
estudos acerca da influência de sintomas de-
pressivos dos pais sobre os filhos. Os autores 
verificaram que a psicopatologia dos pais 
pode estar relaciona-
da ao desenvolvi-
mento de comporta-
mentos socialmente 
inadequados nos fi-
lhos, tais como irrita-
bilidade, estresse, an-
siedade, dificuldades 
nas interações so-
ciais, além de sinto-
mas depressivos.

No que se refe-
re a estudos de mães com sintomas depressi-
vos e possíveis influências para os filhos, 
Hammen e Brennan (2001) afirmam que fi-
lhos de mães com sintomas depressivos tam-
bém estão propensos a enfrentar dificuldades 
psicossociais, assim como as pessoas com pais 
depressivos. Ainda com relação à depressão 
materna, Goodman e Gotlib (1999) desenvol-
veram um modelo abrangente da transmissão 
intergeracional. Para os autores, existem qua-
tro mecanismos que podem contribuir para a 
transmissão dos sintomas depressivos das 
mães para os filhos, a saber: fatores genéticos 
(hereditariedade da depressão), mecanismo 
neurorregulatório disfuncional (desenvolvi-
mento fetal anormal em decorrência da de-
pressão materna durante o período gestacio-
nal), inapropriada transmissão de suporte 
familiar (pouca assistência afetiva, instru-
mental e informacional por parte da família) 

é o comportamento 
dos pais que influencia 
o comportamento dos 
filhos, sendo tal com‑
portamento transmiti‑
do de uma geração a 
outra.

A psicopatologia dos 
pais pode estar rela‑
cionada ao desenvol‑
vimento de comporta‑
mentos socialmente 
inadequados nos fi‑
lhos, tais como irrita‑
bilidade, estresse, an‑
siedade, dificuldades 
nas interações sociais, 
além de sintomas de‑
pressivos.
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e contexto estressante vivido pelos filhos 
(principalmente brigas familiares e discórdia 
conjugal).

No estudo de Davies e Windle (1997), 
foi investigada a relação entre sintomas de-
pressivos maternos, discórdia familiar e ajus-
tamento psicológico dos filhos em 443 díades 
familiares (mãe e filho), bem como a análise 
da percepção dos filhos expostos a esse con-
texto. Para a coleta de dados, foram aplicados, 
às mães, os instrumentos Center for Epide-
miology Studies Depression Scale (CES -D), 
Family Adaptability and Cohesion Evaluation 
Scales III (FACES III), Parental Role Stress 
(PRS), Kansas Marital Satisfaction Scale 
(KMSS), O’Leary -Porter Scale (OPS) e a So-
cial Readjustment Rating Scale. Já aos adoles-
centes, também foi aplicado o CES -D, além 
do Perceived Social Support from Family 
Questionnaire (PSS -Fa) e três questionários 
para se analisar conduta social (delinquên-
cia), problemas com álcool e dificuldades aca-
dêmicas. Dos resultados apresentados, quanto 
à diferenciação de percepção dos filhos, os au-
tores concluíram que a discórdia familiar foi 
um importante mediador para o desenvolvi-
mento de condutas sociais inapropriadas (de-
linquência e abuso de álcool), de dificuldades 
nas atividades acadêmicas e de sintomas de-
pressivos, principalmente na população femi-
nina jovem.

Dois grupos de jovens deprimidos 
foram comparados no estudo de Hammen e 
Brennan (2001), sendo o primeiro formado 
por 65 adolescentes depressivos com mães 
também depressivas, e o segundo grupo for-
mado por 45 jovens depressivos, porém com 
mães não depressivas. As mães foram avalia-
das por meio do Delusions Symptoms States 
Inventory (DSSI), bem como os critérios do 
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtor-
nos Mentais (DSM -IV). Nos adolescentes, 
para o diagnóstico de depressão foram aplica-
dos o Schedule for Affective Disorders and 
Schizophrenia for School -Age Children 
(K -SADS -E) e o Beck Depression Inventory 
(BDI). Além do diagnóstico de depressão, ou-
tras variáveis foram analisadas entre os jo-
vens, tais como desempenho social (compe-

tência nas interações sociais, afetivas, fa-
miliares e acadêmicas) e eventos estressores. 
Os autores apontaram como resultados que o 
grupo de filhos deprimidos com mães tam-
bém depressivas diferenciou -se significativa-
mente do outro grupo, uma vez que relataram 
dificuldades nas atividades sociais, como fazer 
amigos, participar de eventos e manifestar se-
gurança nos relacionamentos. Entretanto, não 
houve diferenciação entre os grupos no que se 
refere ao desempenho acadêmico.

Kane e Garber (2004) realizaram uma 
revisão da literatura sobre depressão paterna e 
filhos com sintomas depressivos entre os anos 
de 1975 e 2000. Por meio das análises dos ar-
tigos, os autores constataram que a depressão 
paterna está significativamente relacionada às 
emoções e aos sentimentos negativos dos fi-
lhos. Além disso, discórdias conjugais entre os 
pais e baixo nível socioeconômico podem ser 
considerados fatores que contribuem para o 
aumento de conflitos entre pais e filhos, ao 
passo que o suporte familiar é visto como 
uma variável de apoio frente a essa situação.

Em um estudo longitudinal, Lewinsohn,  
Olino e Klein (2005) investigaram os impac-
tos da depressão no funcionamento psicosso-
cial dos filhos. A amostra foi composta por 
711 famílias, formadas por pai, mãe e filho 
avaliados em três momentos distintos em um 
período de aproximadamente 10 anos. Em 
acréscimo, outras variáveis de interesse foram 
investigadas, como grau de instrução, proble-
mas escolares, renda familiar, taxa de desem-
prego, percepção de suporte familiar e social, 
estresse, percepção de autoeficácia social, 
bem -estar psicológico, tentativas de suicídio e 
nível de satisfação com a vida. Como princi-
pais resultados, a presença de depressão em 
familiares, seja pai ou mãe, acarreta compro-
metimentos psicossociais nos filhos, influen-
ciando -os e tenden-
do a perdurar até a 
idade adulta (perío-
do em que foram 
acompanhados os su-
jeitos da amostra). 
Os autores também 
verificaram que, na 

A presença de depres‑
são em familiares, seja 
pai ou mãe, acarreta 
comprometimentos psi‑
cossociais nos filhos, 
influenciando ‑os e ten‑
dendo a perdurar até a 
idade adulta.
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idade adulta, houve maiores comprometi-
mentos, tais como baixa percepção de suporte 
social, baixa autoeficácia social, estresse e 
maior risco de suicídio do que na adolescên-
cia. Além disso, os achados remeteram à ideia 
de que a depressão materna tende a causar 
maior comprometimento psicossocial para os 
filhos quando comparada à depressão pa-
terna.

Como se pode observar, independente-
mente de qual membro do núcleo familiar 
sofre de depressão, o fato é que os filhos 
podem ser influenciados por tais circunstân-
cias. Mais especificamente, quando submeti-
dos a esse contexto desprovido de suporte em 
decorrência da patologia dos pais, os filhos 
podem apresentar dificuldades acadêmicas, 
pouca habilidade social nos relacionamentos, 
discórdias familiares, bem como comporta-
mentos disfuncionais e de risco à saúde, como 
delinquência, não cumprimento de regras, 
desrespeito com colegas, abuso de álcool e 
drogas, entre outros (Goodman e Gotlib, 
1999).

comportamento agressivo/violento

Embora o conceito de transgeracionalidade 
englobe os aspectos positivos de herança entre 
gerações, como afetos, papéis sociais e pa-
drões de comportamento, os fatores tidos 
como negativos também são transformados 
em heranças entre gerações. Em estudos sobre 
agressividade, por exemplo, Albert Bandura 
mostrou que, devido à modelação e ao refor-
ço dos comportamentos agressivos, a criança 
que presencia agressão entre adultos tem 
maior probabilidade de agir com agressivida-
de no futuro (Berns, 2002; Fontana, 1995). Al-
guns estudos demostraram que o ato de teste-
munhar violência doméstica na família é um 
fator de risco importante do comportamento 
agressivo conjugal posterior (Malamuth et al., 
1991; Sani, 2004).

Embora haja uma tendência nos estu-
dos em procurar possíveis explicações genéti-
cas para o comportamento agressivo, sugere-
-se que o contato com o comportamento abu-

sivo dos pais seja um dos principais fatores da 
transmissão desse tipo de padrão de compor-
tamento. Dessa forma, testemunhar atos de 
violência durante a infância constitui -se não 
só como um dos principais fatores de risco de 
agressão marital na idade adulta, mas tam-
bém como um fator de tolerância em relação 
ao comportamento abusivo (Kwong et al., 
2003; Oliveira e Sani, 2009). Partindo da teo-
ria de Bandura, as pessoas que não apresen-
tam histórico de violência familiar têm meno-
res probabilidades de desenvolver comporta-
mentos abusivos quando adultos, por não 
terem tido contato com tais comportamentos, 
e também apresentam menor tolerância ao 
comportamento abusivo de um parceiro, o 
que o caracteriza como fator protetivo. O mo-
delo de Bandura é o mais consistente no que 
se refere à transmissão do comportamento 
agressivo, uma vez que o comportamento de 
punição física dos pais influencia o compor-
tamento dos filhos, sendo transmitido de uma 
geração à outra.

Em uma pesquisa sobre transmissão ge-
racional da violência, foram randomicamente 
escolhidos 614 homens e 635 mulheres que 
vivenciaram, no momento da pesquisa ou em 
momento anterior, algum tipo de relaciona-
mento oficial ou não (Kwong et al., 2003). A 
maioria dos participantes (48%) situava -se na 
faixa etária entre 19 e 34 anos. Foram medi-
dos dois possíveis aspectos da violência na fa-
mília, entre os pais (marido e esposa) e entre 
pais e filhos, avaliando -se a presença de vio-
lência física e psicológica. Por meio de análi-
ses estatísticas de regressão logística e regres-
são múltipla, os autores verificaram os fatores 
preditivos envolvidos no comportamento 
agressivo. Inicialmente, percebeu -se que o 
tipo de violência entre os pais não foi mais 
preditivo de possíveis comportamentos vio-
lentos futuros do que os comportamentos 
violentos entre pais e filhos quando compara-
dos. Entretanto, foi possível perceber que a 
violência familiar, nas duas formas estudadas, 
foi preditiva tanto de violência psicológica fu-
tura quanto de violência física.

Lyons -Ruth e colaboradores (1989) en-
contraram evidências de que mulheres que 
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sofreram maus -tratos durante a infância e a 
adolescência tendem a reproduzir tais atitu-
des quando se tornam mães. A respeito da 
transmissão intergeracional de comporta-
mentos socialmente inadequados, alguns au-
tores constataram, por meio de estudos longi-
tudinais, que há possibilidade de filhos de 
pessoas condenadas à prisão desenvolverem 
esse tipo de comportamento e, consequente-
mente, serem presos, já que não têm, na maio-
ria das vezes, suporte para o aprendizado de 
valores, regras e condutas sociais adequadas 
(Farrington, 1995).

Em consonância com os estudos cita-
dos, a pesquisa de Farrington, Coid e Murray 
(2009) teve como objetivo analisar a trans-
missão intergeracional com relação a com-
portamentos antissociais, e futuros problemas 
com a justiça. Para tanto, os autores recorre-
ram a um estudo longitudinal, no qual acom-
panharam 411 homens por um período de 
aproximadamente 40 anos, sendo que esses 
sujeitos compuseram um grupo específico na 
classificação dos autores, o grupo 2 (G2). 
Também foram analisados históricos de con-
denações ou não de seus pais e mães, que for-
maram o grupo 1 (G1), assim como histórico 
de condenações ou não de seus filhos ou fi-
lhas, sendo esse denominado grupo 3 (G3). 
Dos resultados, com base na análise do sexo 
masculino (G1 e G3), de acordo com os auto-
res, a transmissão intergeracional (por meio 
de comportamentos antissociais) foi signifi-
cativamente associada em relação aos casos de 
condenações entre os grupos G1-G2 e G2-G3. 
No que se refere às mulheres (G1 e G3), nas 
duas associações realizadas, G1-G2 e G2-G3, 
houve pouca evidência de transmissão inter-
geracional de comportamentos antissociais e 
consequente condenação.

consIdERAçõEs FInAIs

A intergeracionalidade é um fenômeno que 
vem recebendo importante destaque, princi-
palmente da comunidade internacional, por-
que tenta desenvolver explicações sobre as re-

lações de aprendizagem entre membros de 
diversas gerações em uma mesma família. No 
Brasil, o tema ainda carece de maiores investi-
gações por parte de pesquisadores e/ou gru-
pos de pesquisas, apesar de haver iniciativas 
isoladas. Ainda com relação aos estudos inter-
nacionais e nacionais, observa -se que há ne-
cessidade de um maior número de pesquisas 
longitudinais que acompanhem diversas ge-
rações familiares, apesar das dificuldades ine-
rentes a esse tipo de delineamento em termos 
de custo, tempo despendido e planejamento.

O fenômeno da intergeracionalidade 
também não pode ser visto isoladamente, já 
que outras diversas características devem ser 
levadas em consideração na abordagem dessa 
problemática. Não se pode ser ingênuo em 
acreditar que somente os processos de apren-
dizagem são, por si só, causais no desenvolvi-
mento de traços de comportamento na rela-
ção entre as gerações familiares. Portanto, 
outras variáveis também estão associadas ao 
constructo, como aquelas mais voltadas às 
questões biológicas, genéticas, pessoais ou 
psicológicas de cada membro (personalida-
de), não deixando de mencionar as questões 
sociais (nível socioeconômico, nível educa-
cional, religião) e de constituição familiar 
(número de filhos, recasamentos, etc). Sendo 
assim, a intergeracionalidade mostra -se 
como um fenômeno altamente complexo, 
que deve ser estudado sob o prisma multifa-
torial.

O vasto conhecimento gerado pelos es-
tudos intergeracionais pode servir de base 
para diversos profissionais das ciências huma-
nas e para o desenvolvimento de políticas pú-
blicas. Do ponto de vista do profissional de 
psicologia clínica, com ênfase na família e na 
sociedade, o conhecimento das dinâmicas fa-
miliares em gerações anteriores pode favore-
cer a compreensão das dinâmicas familiares 
atuais, funcionando como o esteio de práticas 
preventivas em pequena e larga escala, tanto 
no caso de uma família que está sendo atendi-
da em consultório particular quanto em pro-
gramas familiares estabelecidos pelas políticas 
públicas de saúde.
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Questões para discussão

 1. A que se refere o conceito de intergeracionalidade?
 2. De que forma a família promove a socialização de seus membros?
 3. Com base nos pressupostos da teoria da aprendizagem social de Albert Bandura, discuta, 

tendo como base a citação abaixo, sobre a relação entre transmissão geracional e processo 
de formação do repertório social de crianças.

  “Durante as transmissões geracio nais, po dem ser feitas modificações criativas e transfor‑
mações na herança geracional, ou se pode repeti‑la.”

 4. Por que é importante levar em consideração as variáveis suporte social e estilos parentais 
quando se trata de questões intergeracionais?

 5. A partir dos estudos apresentados no capítulo, qual a relação que pode ser feita entre a 
presença de psicopatologias na família, relacionamento interpessoal entre os membros da 
família e processo intergeracional?
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