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Por: Psic. Érica Rezende Barbieri 

 
O filme “A Sogra” trata-se de uma comédia dirigida por Robert 
Luketic, tendo como personagens principais a sogra (Jane Fonda), 
interpretando Viola, a futura nora (Jennifer Lopez), interpretando 
Charlie, e o noivo (Michael Vartan) interpretando doutor Kevin 
Fields. 
 
Trata-se de um tema clássico entre sogra e nora, nesse exaustivo 
ritual de aceitação. Vidas totalmente diferentes num determinado 
instante se aproximam, apaixonam então segue-se todo processo 
de adaptação e formação de um novo núcleo familiar, no entanto 
nem sempre isso se dá de maneira teoricamente simples, muitos 
desencontros, confrontos e desentendimentos podem ocorrer. 
 
Charlie (nora) é sozinha pois perdeu a família em um desastre, 
procurou por anos seu “homem” mas não conseguiu nada que 
fosse estável, sério. Na verdade vemos que atualmente as 
mulheres se envolvem primeiramente com o trabalho para só mais 
tarde se comprometerem com um parceiro. Eis que passeando 
pela praia com seus cachorros, ela conhece o “homem dos sonhos” 
e em pouco tempo começam a se entender, se apaixonam e 
finalmente o namoro começa. 
 
Kevin (o noivo), é médico de qualificação, bom moço, corpo 
escultural, doce e nobre. Na trama que se desenrola ele fica 
alheio, inerte, tanto em relação a mãe que luta para afastar a 
futura nora quanto em relação a Charlie que guerreia 
ardentemente pelo seu homem. 
 
Do outro lado da batalha temos a sogra Viola. É uma mulher de 
meia idade, âncora do noticiário em rede nacional, que se vê 
demitida e agora também esta prestes a perder o filho para uma 
moça jovem. Seu mundo desaba e então ela se torna a pior sogra 
do mundo na tentativa de espantar Charlie da vida de seu filho, 
mas ela não está sozinha, também conta com a ajuda de sua fiel 
escudeira Ruby, assistente de longa data. 
 



Do ponto de vista psicológico vemos na verdade que esta guerra 
de “gato e rato” parte de ciúmes acirrado no famoso conflito de 
gerações. A sogra se vê envelhecendo, sendo trocada, no caso, 
pelo filho por uma mulher mais jovem, bonita e inteligente. O que 
ocorre é que esta mãe não suporta a possibilidade de ver este 
“ninho vazio”, ela não se preparou para este momento, criou o 
filho para si mesma como se fosse eterno a sua estada naquela 
casa. 
 
No amor pelo filho ela só vê seu bem-estar, e esse moço? Não 
pode constituir sua família? Ele não tem direito a ter filhos? E 
como um filho pode se sentir realmente amado se na verdade é 
super protegido é sufocado, seria este amor verdadeiro?  Ou 
doentio? A futura nora não consegue compreender quão difícil 
pode ser este momento para uma mãe, então trava uma 
verdadeira guerra onde deveria haver aliança. Nesta relação 
sogra-nora é preciso cumplicidade, onde pelo amor a esse homem 
todos saiam lucrando. Esse homem não deve odiar a mãe, mas 
também precisa do amor desta esposa. Para o bom andamento 
desta família deve-se entender que quando não podemos ir contra, 
devemos nos aliar, nos unir. 
 
Biblicamente vemos a estória de Rute (sogra) e Naomi (nora) que 
mesmo após a morte do esposo Naomi fica junto a sogra que com 
sabedoria a ajuda na conquista de um novo companheiro. 
 
Que belo exemplo de aliança. São nestes belos exemplos que nós 
cristãos devemos nos basear, sogras e noras unidas buscando o 
bem-estar desta grandiosa instituição que Deus nos deixou que é 
a família, e que este estigma de conflitos sogra-nora que o mundo 
feminista prega deixe de nos incomodar, pois necessitamos como 
povo de Deus fazer a diferença. 
 
Fonte: http://www.clickfamilia.org.br/pub/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1041&sid=19  

 


