
A criança carrega o peso do mundo 
                                                                           

Na introdução desse livro, eu me apresentei citando esse triste fato 
e essa frase tem feito cada vez mais sentido para mim porque observo no 
meu trabalho em clínica que muitos dos meus clientes passaram pelo 
mesmo problema. A nossa condição de total dependência dos nossos pais 
nas primeiras décadas da vida nos predispõe a uma cumplicidade que se 
forma como um instinto natural de sobrevivência. A psicologia social estuda 
e explica muito sobre isso, vale conhecer. 

A teoria dos arquétipos pode explicar esse fenômeno. Ela foi 
formulada por Carl Gustav Jung, psicologia analítica, e denomina o modelo 
de funcionamento humano gerado pela combinação do conjunto de 
crenças com as características de personalidade, teor dos valores e a 
energia que vão determinar a conduta que seguiremos, tudo isso 
inconscientemente. Ninguém escolhe especificamente um arquétipo ou 
outro para manifestar, simplesmente o manifesta naturalmente. Cada um 
de nós vive um arquétipo principal e ele molda quem somos, incluindo as 
emoções e sentimentos que experimentamos, os pensamentos que temos 
e, consequentemente, as nossas atitudes. 

Não será difícil para você confirmar com o que vou dizer agora, mas 
é comum vermos crianças com tendências a desenvolverem o chamado 
arquétipo do “herói” ou do “curador” e desejar salvar o mundo das guerras 
e da fome, de desejar devolver a vida a um bichinho de estimação ou à vovó 
que acabou de falecer, crendo ser capaz para tanto. Isso aconteceu comigo 
por várias vezes, era uma espécie de mandato interno do tipo “eu tenho de 
dar conta disso” que me fez assumir “missões” praticamente impossíveis, 
responsabilidades indevidas como por exemplo, a de salvar meus pais de 
seus problemas de saúde, dos seus entraves conjugais e financeiros.  

Esse tipo de postura assumido inconscientemente faz com que as 
crianças abracem gradativamente a responsabilidade por tarefas cotidianas 
dos pais e se tornem pequenos adultos muito cedo, queimando etapas no 
seu desenvolvimento psicológico e afetivo e gerando sérias consequências 
em suas vidas adultas. Quando chega a hora de construírem seus 
patrimônios e famílias, estão exaustos, magoados, irritadiços e 
impacientes. 

O fato dessas crianças incorporarem mandatos internos de 
responsabilidade de modo tão precoce já as expõem a um nível indesejável 
de ansiedade, e tais tarefas autoimpostas, impossíveis de serem realizadas, 
as farão correr o risco de falharem diversas vezes. Por vivermos numa 
sociedade que, absurdo, não autoriza o erro, tais fracassos poderão 



inaugurar o surgimento de sentimentos autodestrutivos como a menos-
valia, a baixa autoestima, o sentimento de impotência, de insuficiência e o 
pior, o de não merecimento do respeito ou da validação.  

Como exemplos desses mandatos internos que a criança pode 
assumir, podemos citar: 

 
Em relação aos pais – A criança pressente que existe uma crise no 

relacionamento dos pais. Ela sente o perigo do risco desse lar se dissolver. 
Se a violência é explícita, não há mais dúvidas e a angústia se instala. Ela 
avalia se por acaso a razão da crise possa ser por sua causa e imediatamente 
se angustia buscando respostas sobre o que fazer. Na falta de respostas, já 
que não tem a maturidade necessária e porque não se trata de uma questão 
que lhe é cabível resolver, ela poderá ser acometida pelas repercussões 
bioquímicas do estresse que fará surgirem sintomas variados como baixas 
imunológicas, problemas gastrointestinais e/ou comportamentais. Ela 
poderá ficar mais agressiva, se envolver em brigas na escola, se descuidar 
dos estudos, ficar desatenta nas atividades diárias. Tais situações, por sua 
vez, gerarão outra onda de consequências que tornarão as condições de 
vida da criança ainda mais sofridas como as represálias dos pais e 
professores, as rotulações – preguiçoso, malandro, mal-criado, zero-à-
esquerda e o bullying perpetuado na escola, pois crianças sem autoestima 
são iscas fáceis para a tirania infantil daqueles que são propensos a ela, 
repetidores do que vêm em seus lares. Uma verdadeira bola de neve… 

A doença como preço para existir - Ao perceber que não tem tanto 
poder quanto desejava para ajudar aos pais, essa criança pode sentir culpa 
e assim ficar deprimida. Já vi muitos casos em consultório que a 
somatização dessa dor emocional provocou o adoecimento físico. E veja, ao 
perceber que os pais deram uma trégua nas brigas para cuidarem dela, a 
criança aprende que há um ganho em ficar doente. Então a doença passa a 
ser a moeda de negociação, a condição, o preço que inconscientemente ela 
se dispõe a pagar para manter os pais “sob seu controle” e uma vida de 
adoecimento contínuo é iniciada com grandes prejuízos para o seu 
desenvolvimento pessoal e sua felicidade.  

Em relação à separação dos pais – Já recebi muitos casos em que 
numa separação do casal, um dos filhos foi instintivamente ocupar o lugar 
deixado pelo pai ou mãe, assumindo o papel e a responsabilidade inerente 
ao posto adulto. Essas crianças deixaram “seu lugar sistêmico” de filhos e 
viveram como num transe se impondo a obrigação de amadurecerem 
rapidamente para trabalhar e trazer o sustento da casa. Assumiram, 
inclusive a tarefa de sustentar e educar os irmãos tendo por isso que 



enfrentar represálias e resistência por parte deles tornando a tarefa ainda 
mais árdua, algo que desorganiza e desequilibra o sistema familiar por 
longo temo, às vezes, por uma vida inteira. 

Muitas dessas crianças que chegaram à fase adulta apresentam 
condições de fadiga crônica, desmotivação, depressão e doenças físicas 
relacionadas ao estresse. Muitas delas não conseguiram constituir suas 
próprias famílias, ou ainda que as tenham constituído, se sentem ainda 
obrigadas a assistir financeiramente as famílias de origem numa confusão 
de papéis que beira ao abuso e a exploração. Essas circunstâncias 
retroalimentam ressentimentos na família formada que vê seus recursos, o 
tempo e a saúde psíquica do provedor sendo usurpados pela família de 
origem. Segundo as leis do amor descritas por Bert Hellinger, ordem, 
equilíbrio e pertencimento, tal condição possivelmente trará repercussões 
negativas para os descendentes que também desenvolverão sintomas até 
que a ordem seja restabelecida. 

Para um melhor entendimento sobre as leis do amor que são 
“ordem, equilíbrio e pertencimento, farei uma breve descrição do contexto 
em que Bert Hellinger as organizou em sua técnica. Bert era seminarista e 
depois da segunda guerra foi designado a trabalhar na África com as tribos 
Zulus. Chegando lá, se sentiu surpreendido pelo fato daquela população 
não se queixar de ansiedade ou depressão. Interessado em conhecer o 
segredo de um sistema dar “tão certo”, Hellinger pesquisou sobre as três 
leis e constatou que se tratava de um código tão maduro e justo que 
poderia funcionar em qualquer parte do mundo e em qualquer tipo de 
relação humana.  

A lei da ordem diz respeito à hierarquia e descreve que cada pessoa 
chega ao mundo no seu tempo, se desenvolve e prepara o mundo para a 
próxima geração. Nesse caso, todos nós temos o dever de agradecer e 
honrar pelo que a geração anterior pôde nos proporcionar. A lei do 
equilíbrio se refere à justiça na igualdade entre direitos e deveres na relação 
entre os integrantes do sistema familiar com equivalência nas trocas 
interpessoais.  E a lei do pertencimento diz respeito aos vínculos, à 
validação e valorização tão necessários aos indivíduos na definição clara de 
seu lugar no mundo, uma necessidade essencial na construção de sua 
identidade. 

Apos conhecer a definição de cada lei, não é difícil identificar o tipo 
de problema que pode surgir quando elas são desrespeitadas. Emaranhado 
é o nome dado à consequência surgida quando estas leis são violadas. 
Podem ser exemplificados como comprometimentos e compensações que 
atuam em outras pessoas da mesma família, independente da cronologia. 



Eles podem afetar não somente outros membros daquele grupo como 
também a quem ainda não nasceu por ação das mensagens intrínsecas na 
linguagem, nas posturas e no comportamento. 

Aqueles que se doam compulsivamente – Há casos em que a criança 
percebe que há algo errado com sua família, pois suas demandas afetivas 
não são atendidas. Ela vive uma espécie de estranhamento que a faz viver 
uma constante busca de atenção e de confirmação de algo que também 
não sabe o que é, mas que lhe traga alívio. Nessa circunstância, os pais se 
comportam de modo distante e inacessível, a comunicação geralmente 
segue a linha do discurso negativo, ameaçador, autoritário. Há pouca ou 
nenhuma postura de valorização ou validação da criança. Em alguns casos, 
inclusive, ocorre uma clara invalidação quando a criança é alvo de violências 
físicas e torturas psicológicas. Geralmente, estas atitudes são tomadas por 
adultos adoecidos com alguma patologia como transtornos de humor 
(depressão) e transtornos de personalidade (bipolaridade, borderline, 
entre outros) não tratados.  

Por se sentirem impotentes e ameaçadas constantemente, essas 
crianças podem desenvolver padrões de comportamentos marcados pela 
submissão e buscam incansavelmente conquistar o amor desses pais 
fazendo tudo o que está ao alcance. Acabam se tornando doadores 
compulsivos como se sempre se sentissem em débito, necessitando dar 
sempre um pouco mais para merecerem alguma migalha. Costumam ser 
excelentes alunos, cumprem suas tarefas adequadamente, são precoces ao 
assumirem responsabilidades, ingressam no mercado de trabalho mais 
cedo e geralmente na fase adulta, se ligam a parceiros também abusadores. 

Se essas informações fazem algum sentido para você, faça sua 
anotação sobre o que lhe chama a atenção como mais um elemento de 
análise de sua condição em relação ao medo e à ansiedade. 


