vida familiar

Relação conjugal

Como manter a sua relação
saudável com o nascimento
do primeiro ﬁlho?
O nascimento do primeiro
filho é uma das maiores
mudanças no ciclo de
vida de uma relação, que
traz bastantes desafios
associados e uma gestão
emocional particularmente
delicada. E toda esta gestão
começa com a notícia de
que o casal está grávido:
Como é que cada um deles
recebe a notícia? Foi um
filho planeado ou não
planeado? Esta é a primeira
fase de construção da ‘equipa
pais’ e da manutenção da
‘equipa casal’. Porque estas
equipas sendo uma só,
tendencialmente vão passar
mais tempo a pensar na
posição de ‘pais’ do que na
de ‘casal’ e isso pode fazer
toda a diferença.

A

s mudanças começam com
as mudanças fisiológicas
e hormonais no corpo da
mulher e as mudanças na
dinâmica da própria relação. E este pode ser o momento para
se perguntar: em que é que o casal está
focado a maior parte do tempo? No bebé
que vai nascer? Na mulher enquanto
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futura mãe? Ou em si e na manutenção
da sua relação? Em estarem verdadeiramente unidos nesta fase tão desafiante
das suas vidas?

Cuidados para a mãe
e bebé
Quando o bebé nasce, a ‘equipa pais’
avança para prestar ao bebé e à mãe

todos os cuidados e atenções e preencher todas as necessidades que emergem. São momentos intensos com uma
quantidade de mudanças com poder para
causar um cansaço extremo: as noites mal
dormidas, as inúmeras idas ao pediatra,
as fraldas por mudar e toda a vigilância
para a nova vida que acabou de chegar
ao mundo. Mas, as mudanças não ficam

por aqui, imperam mudanças ainda mais
profundas e estruturais, imperam uma
necessidade de adaptação em relação à
distribuição das tarefas domésticas, aos
momentos de intimidade e sexualidade
no casal, à administração das finanças, às
actividades sociais e à partilha dos afectos.
A impaciência aumenta e as horas de descanso e tempo livre diminuem. Torna-se
necessário enfrentar uma reorganização
espacial familiar, tanto física como emocional. O novo sistema familiar é assim
obrigado a encontrar novas formas
de se organizar e reequilibrar, o que
potencialmente levará a uma evolução
e crescimento de todos.

Tornar-se pai ou mãe
Tornar-se pai ou mãe requer um ajustamento profundo entre os distintos papéis
que agora se criam. Se antes do primeiro
filho se era marido ou mulher no seio
do sistema conjugal, agora avança-se na
escala geracional, passando-se a pais. Esta
mudança requer do adulto tornar-se um
cuidador, assumir mais responsabilidades
e impor limites e autoridade. Requer
que o casal se conjugue neste equilíbrio
de papéis e demarcação de fronteiras,
entre aproximações e distanciamentos,
entre conflitos e amor. De 2 passam a

3, forma-se um triângulo, aumenta a
complexidade e a necessidade de uma
nova fórmula.
É ainda importante ter em conta as
expectativas que os pais colocam neste
nascimento. Por si só, antes mesmo de

nascer o filho, o casal pode desde logo
apresentar sinais de dificuldades conjugais, criando um papel e uma missão
impossíveis para este filho. Estas expectativas são frequentemente um espelho
das lacunas individuais e conjugais por
preencher e podem ter fortes repercussões
na relação, bem como futuramente no
filho. Consciente ou inconscientemente,
por vezes, os pais colocam no nascimento
dos filhos a salvação da relação, ou vêm
nele a possibilidade de ter o afecto que
não têm de outros ou um do outro.
Também pode acontecer terem
um filho como substituto de
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um membro da família que já perderam.
Torna-se fundamental para a saúde da
criança e da relação que estas expectativas
e necessidades se tornem mais conscientes, mais adequadas, e que a busca do
preenchimento dos vazios internos não
se consubstancie num fardo demasiado
pesado para o outro.

Promover a ligação
entre o casal
Há pequenas, mas subtis mudanças
que podem fazer toda a diferença e
promover a ligação entre o casal neste
período tão difícil:
1) Retirem algum tempo para se contemplarem um ao outro, quando a criança
estiver a dormir, nem que seja durante
breves minutos e partilhem o que sentem
um pelo outro;
2) Façam um planeamento para distribuir tarefas e tomar decisões: Quem se
levanta quando o bebé chorar a meio da
noite? O que fazer quanto às pessoas que
os querem visitar e ver o bebé?

com o outro mais tarde. Percebam o que
aconteceu e comprometam-se a tentar
que não aconteça novamente;

3) Falem um com o outro sobre o
quanto admiram o que um e outro estão
a fazer para cuidar do bebé nesta fase
tão difícil;

5) Façam jantares românticos em casa se
sentem que ainda não conseguem deixar
o bebé com outra pessoa e aproveitem
esse momento em alturas em que o bebé
está a dormir. Sabemos que também se
encontram muito cansados, mas a vossa
relação vai agradecer este esforço extra;

4) Nas possíveis discussões motivadas
muitas vezes pelo cansaço e algumas
diferenças de opinião, parem, respirem,
dêem algum tempo e voltem a falar um

6) Quando já se sentirem mais confiantes para deixar o bebé com alguém
(uma ama, uma das avós - tão experiente
em criar filhos -, ou alguém da vossa

A importância da estabilidade do casal
A preservação de um casal ao longo das duras mudanças dos seus ciclos
de vida, com perdas e ganhos, passa maioritariamente pela consolidação
do mesmo, com doses moderadas de individuação e aproximação, partilha
e autonomia, criando uma forte rede estrutural que suporta a chegada de
um filho e de muito mais. A estabilidade do casal é assim fundamental para
acomodar a tensão natural que a chegada de um primeiro filho implica. Deste
modo, o nascimento não acarreta somente a criação de novos problemas,
trazendo antes à superfície, as questões mal resolvidas do casal.
Antes de serem pais, torna-se importante a comunicação do que cada um
deseja, necessita e é. A comunicação do que é ser mãe e pai para cada
um, quais os papéis e tarefas que pretendem desempenhar e como, para
que a concretização e a realidade de ter um filho não leve a discórdias e
desilusões mútuas. A comunicação de emoções e necessidades antes e
depois da chegada de um filho são essenciais.
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confiança), aproveitem uma noite fora
para fazer algo que ambos querem e/
ou têm saudades. Poderá surgir culpa
por não estarem a cuidar do vosso filho,
por ele não estar também a divertir-se
convosco, é uma reacção perfeitamente
natural. Tentem colocar essa culpa de
lado, afinal o vosso filho vai agradecer ter
pais unidos, que gostam um do outro e
que lhe conseguem transmitir esse amor.
Ah, e tentem falar do bebé apenas nos
primeiros 10min.
7) A maior dádiva de amor que poderão
dar ao vosso filho é o amor-próprio e o amor
e respeito entre os dois. O investimento na
relação será sempre uma forma de investimento no vosso filho, pois é convosco
que ele aprenderá o que é ser amado, à
semelhança do vosso amor, o que é sentir-se
seguro, à semelhança da vossa segurança
e um dia o que será estar em relação, com
Z
ele próprio e com os outros.
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