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RESUMO

Esse  trabalho  estuda  a  criação  dos

vínculos de amor, amizade e a relação entre

pais e filhos que nasceram após a união de

um  casal.  E  os  efeitos  provocados  pelo

rompimento deles, após o divórcio. 

O  grande  número  de  divórcio  tem

contribuído  para  e  existência  de  inúmeras

famílias com a falta de um de seus genitores

na tarefa de cuidar e orientar os filhos.

As  mudanças  nas  Leis  que  tratam  o

divórcio sofreram grande evolução nas ultimas

décadas.  Em  pensar  que  antes  de  1977  o

casamento  era  indissolúvel  e  hoje  para

alcançar  o  divórcio,  basta  ir  ao  cartório

requerê-lo. No entanto, neste mesmo dia em

que a EMENDA DO DIVÓRCIO foi publicada,

foi  também  alterado  o  artigo  227  da

Constituição  Federal  incluindo  o  jovem  no
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âmbito da proteção da família. Essa alteração

aumenta  as  responsabilidades  dos  pais

divorciados que antes era até o filho completar

18 anos.

Como a separação e o divórcio sempre

irão  existir,  e  os  mesmos têm crescido  ano

após  ano,  a  solução  encontrada  nessa

pesquisa  é  a  não  transferência  dos

desentendimentos  do  casal  para  os  demais

familiares  e  amigos,  principalmente  para  os

filhos.  Nessa  pesquisa  poderemos  conhecer

a importância da manutenção do contato entre

pais e filhos, demonstrar como é essencial a

participação dos pais nas experiências diárias

da criança, na orientação dos adolescentes e

no apoio aos jovens. 
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METODOLOGIA

Os  métodos usados  foram;  leitura de

livros, jornais, revistas, pesquisa bibliográfica,

questionário  on  line  para  pessoas  que

passaram pelo processo de separação, após

coleta de dados,  foram  transcritos  para  os

gráficos e analisadas as suas respostas.

Os autores e teóricos utilizados foram

John  Bowlby,  Jim  Conway,  Rosane  Mantilla

de Souza, Maria Helena Pereira, Valéria Maria

Sant’ Anna e Vera Regina R. Ramires.
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O Congresso brasileiro promulgou duas

novas emendas constitucionais: a Emenda 65,

que abre espaço para a criação de políticas

públicas destinadas aos jovens e a Emenda

66,  que  elimina  a  exigência  de  separação

judicial  prévia para obtenção do divórcio.  As

duas emendas serão agora encaminhadas à

publicação, para entrarem em vigor. Ao abolir

o  tempo  de  espera  pela  confirmação  da

separação,  a  emenda  antecipa  o  divórcio,

deixando  os  recém-separados  desimpedidos

para  novos  casamentos.  A  Emenda  65,

publicada  no  mesmo  dia  da  “EMENDA  DO

DIVÓRCIO”, altera o art. 227 da Constituição

Federal,  incluindo o jovem, além da criança,

adolescente  e  idoso,  no âmbito  da proteção

da família, da sociedade e do Estado, e ainda,

no § 8º, determina a elaboração do Estatuto

do Jovem. Tal iniciativa vem em cumprimento

à  determinação  da  própria  Constituição
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Federal,  que  no  inciso  III  de  seu  art.  3º,

prescreve  constituir  um  dos  objetivos

fundamentais  da  República  Federativa  do

Brasil  a  erradicação  da  pobreza  e  a

marginalização  e  reduzir  as  desigualdades

sociais  e  regionais.  Acreditamos  que  esse

passo venha, dentro muitos reflexos, atingir o

casal que se divorciou com filhos jovem, pois,

atualmente, a lei protege o menor. Ou seja, ao

cônjuge que não ficar com a guarda do filho,

cabe o pagamento da pensão até ele atingir

18  anos.  O  pai  ou  a  mãe  que  não  está

preocupado com a educação e a vida do filho

após  seus  18  anos,  se  descompromete

totalmente.  Com  o  Estatuto  do  Jovem,

esperamos que essa triste história mude, e o

alimentador seja obrigado a proteger sua prole

até, pelo menos, que ela consiga seu primeiro

emprego e possa subsistir sozinha. Sant' Ana
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na  2010,  Divórcio  após  a  Emenda

Constitucional 66/2010 (pág. 12). 

A  desburocratização  dos  serviços  de

justiça  tem  facilitado  o  divórcio,  criando  um

grande  número  de  homens  e  mulheres

dispostos a começar um novo relacionamento,

e  muito  dos  mesmos  não  percebem  que  é

quase  impossível  desvincular  dos  seus

sentimentos e dos elos adquiridos durante a

convivência  com  o  seu  antigo  parceiro.

Ficando  mais  complexo  ainda  quando  esse

antigo  relacionamento da origem a filhos  ou

até  mesmo afinidades entre  o indivíduo e a

família do antigo cônjuge. Em contrapartidas o

existem  muitos  homens  que  depois  de

conseguirem  o  divórcio,  além  de  não

cumprirem  com  as  responsabilidades

financeira, esquecem também do cuidado com

o  formação  sentimentalmente  dos  filhos,

deixando-os por encargos somente da mãe. 
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Pereira  e  Franco  (2009)  asseveram

que,  no  exercício  da  guarda,  em especial  a

compartilhada, o cuidado com os filhos deve

envolver maior preocupação com a qualidade

do  tempo  desse  cuidar.  Nesses  encontros,

deve haver diálogo, escuta, carinho, respeito à

privacidade,  dedicação,  paciência  e  limites

com  forma  de  proteção.  Franco  2010,

Formação  e  rompimento  de  vínculos  (pág.

228). 

CAPÍTULO I
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A CRIAÇÃO DE VÍNCULOS

Até meados da década de 1950,

só  predominava  um  ponto  de  vista

explicitamente formulada sobre a natureza e

origem dos  vínculos  afetivos,  e,  sobre  essa

questão,  havia  concordância  entre

psicanalistas e teóricos da aprendizagem. Os

vínculos  entre  indivíduos  desenvolvem,

segundo era sustentada, porque um indivíduo

descobre que para satisfazer certos impulsos,

como por exemplo, de alimentação na infância

e de sexo na vida adulta, é necessário outro

ser humano. Esse tipo de teoria propõe duas

espécies  de  impulsos,  primários  e

secundários;  classifica  o  alimento  e  o  sexo

como impulso primários, e a “dependência” e

outras  relações  pessoais  como  secundários.

Embora  os  teóricos  das  relações  objetais
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(Balint,  Fairbairn,  Guntrip,  Klein,  Winnicot)

tentassem  modificar  essa  formulação,  os

conceitos  de  dependência,  oralidade  e

regressão persistiram Bowby (2006). 

Os estudos dos efeitos perniciosos da

privação  de  cuidados  maternos  sobre  o

desenvolvimento  da  personalidade  levaram

Bowlby (2006) a questionar a adequação do

modelo  tradicional.  Esse  autor  irá  alicerçar

sua  teoria  no  pressuposto,  amparado  pelo

relato  de  farta  pesquisa  empírico,  de  que

existe nos bebês uma propensão inata para o

contato  físico  com  um  ser  humano,  o  que

significa a existência da necessidade de um

objeto  independentemente  do  alimento,  tão

primária quanto a necessidade de alimento e

conforto.  Em  suma,  o  comportamento  de

ligação é concebido como qualquer forma de

comportamento  que  resulta  em  que  uma

pessoa alcance ou mantenha a proximidade
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com  algum  outro  indivíduo  diferenciado  e

preferido,  o  qual  é  usualmente  considerado

mais forte e (ou) mais sábio. Os padrões de

comportamento  de  ligação  manifestada  por

um  indivíduo  dependem,  em  parte,  de  sua

idade  atual,  sexo  e  circunstâncias,  e,  em

parte, das experiências que teve com figuras

de ligação nos primeiros anos de sua vida.

Ainsworth (1989) define vínculo afetivo

como “um laço relativamente durável em que

o  parceiro  é  importante  como  um  indivíduo

único  e  não  pode  ser  trocado  por  nenhum

outro”. Num vínculo afetivo, existe o desejo de

manter uma proximidade com o parceiro. Já o

conceito  de  apego  diz  respeito  a  uma

subvariedade  do  vínculo  afetivo,  no  qual  o

senso  de  segurança  de  alguém  está

estreitamente  ligado  ao  relacionamento.  No

relacionamento  de  apego,  a  segurança  e  o

conforto experimentados na presença do outro
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permitem que ele seja usado como uma “base

segura”, a partir da qual se poderá explorar o

resto  do  mundo.  Desta  forma  o

relacionamento  da  criança  com  o  cuidador,

em geral um dos progenitores, é um apego,

enquanto o relacionamento do progenitor com

ela não é, uma vez que ele não experimenta,

a princípio, um senso maior de segurança na

presença  do  bebê,  nem  toma  como  base

segura. 

Segundo  Souza  e  Ramires  (2006)  os

vínculos  afetivos  e  os  apegos  são  estados

internos e sua existência pode ser observada

pelos  comportamentos  de  apego.  Esse

conceito  diz  respeito  a  todas  aquelas

condutas  que  possibilitam  ao  indivíduo

conseguir manter a proximidade em relação a

uma  figura  de  apego.  Sorrir,  fazer  contato

visual,  chamar,  tocar,  agarrar-se,  chorar,  ir

atrás  são  alguns  desses  comportamentos.
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Devemos  destacar,  no  entanto,  que  no

relacionamento  pais  e  filhos  os  papéis  são

assimétricos  (os  pais  são  responsáveis  por

cuidar  da  criança,  mas  não  o  inverso).

Importante lembrarmos que pela lei natural os

filhos assumirão o cuidado dos pais  quando

chegar  a  velhice  e  os  mesmos  em  muitos

casos até se comportarão como crianças.

1.1 -  O vínculo entre pais e filhos

O  nascimento  psicológico  de  uma

criança  não  coincide  com  seu  nascimento

biológico.  Ocorre  em  conformidade  com  o

desenvolvimento  físico  e  psíquico  e,

essencialmente,  com  o  fato  de  ela  poder

ocupar um lugar como sujeito em uma família,

independentemente  de  sua  configuração:
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nuclear,  extensa,  adotiva,  monoparental,

homoafetiva,  recasada,  com  filhos

programados para  salvar  um irmão portador

de  doença  grave  (“bebês-remédio”),  filhos

oriundos da reprodução assistida ou do útero

emprestado por outra mulher. Franco (2010).

Desde  o  útero,  a  criança  já  escuta  e

discrimina a voz dos pais devido à diferença

de  tonalidade.  Portanto,  o  vínculo  do  bebê

com a figura paterna se inicia ainda no útero.

PUPO (2011).

Em 1956, Winnicott (1988) desenvolveu

a tese condição psicológica da mãe no final da

gravidez  e  algumas  semanas  após  o

nascimento  do  bebê,  que  denominou

preocupação  materna  primária.  Braga  e

Amazonas  (2006),  partindo  de  uma  visão

winnicottiana,  afirmam  que,  nas  relações

primárias  entre  pais  e  filhos,  no  primeiro

18



momento  da  relação  de  objeto  é  o  objeto

subjetivo. O bebê é o objeto, não se identifica

com  ele.  O  comportamento  da  mãe  nessa

fase é um prenúncio de como a parentalidade

vai  ser  construída  e  sedimentada.  Por  meio

desse estado de sensibilização exacerbada, a

mãe regride sadiamente ao registro do bebê

para  interpretar  suas  demandas

satisfatoriamente.  Segundo  Winnicott  (1988),

há mulheres que não conseguem atingir esse

estado de “doença normal”, pois é necessário

que  sejam  saudáveis  o  bastante  para

desenvolver esse estado que lhes permite se

adaptar com delicadeza e sensibilidade àquilo

que o bebê requer e depois,  curar-se dessa

doença,  quando  não  for  mais  necessário

tamanho desvelo. A partir daí, será instalada a

tríade  pai-mãe-bebê  e  os  vínculos  parentais

vão sendo firmados.
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Segundo  Franco  (2010),  a  vinculação

entre  pais  e  filhos  pode  ser  constituída  de

múltiplas formas e, algumas vezes, de modo

diverso  para  cada  filho.  Ocorre  conforme  o

contexto  psicológico,  socioeconômico  e

conjugal  vivenciado  pelos  pais.  Assim,

determinado  filho  poderá  não  ser

parentalizado,  a  despeito  de  outros  filhos

passarem pelo processo de forma adequada.

Além disso,  há  questões  outras  que  podem

interferir  na  construção  desse  vínculo

parental,  como: se o filho foi  desejado, se a

criança é portadora  de alguma síndrome ou

enfermidade  grave,  se  foi  especialmente

idealizado com determinadas características e

isso  não  se  confirmou,  se  foi  um  bebê

trabalhoso,  se  foi  concebido  por  pais

adolescentes imaturos, se nasceu à época do

falecimento de um dos pais ou de seus avós.
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Segundo  Bowlby  (2006),  na  grande

maioria  dos  bebês  humanos,  o

comportamento  de  ligação  com  a  figura

preferida desenvolve-se durante os primeiros

nove meses de vida. Quanto mais experiência

de interação  social  um bebê  tiver  com uma

pessoa, maiores são as probabilidades de que

ele se ligue a essa pessoa. Por essa razão,

torna-se a  principal  figura  de ligação de um

bebê  aquela  pessoa  que  lhe  dispensar  a

maior parte dos cuidados maternos. 

Quando  os  laços  parentais  não  são

adequadamente  constituídos  ou  são

rompidos, a criança pode sofrer sérios danos

psicológicos, pois o exercício da parentalidade

diz respeito ao estabelecimento dos interditos

que estruturam o funcionamento psíquico do

indivíduo (Franco, 2010).
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Houzel  (2004)  analisa  o  processo  de

transição  para  chegar  à  parentalidade  e

destaca a necessidade de se tornar em pais,

além de serem genitores ou designados como

pais.  O  caminho  para  isso  é  um  processo

complexo,  em  níveis  conscientes  e

inconscientes. 

Segundo  Franco  (2010)  os  vínculos

parentais  necessitam de atualizações,  de up

grades,  conforme  a  fase  vivenciada  pelos

filhos,  e  isso  ocorre  por  meio  da  presença

calorosa  e  contínua  dos  pais  na  vida  das

crianças  e  dos  adolescentes,  especialmente

após  a  quebra  do  vínculo  conjugal,  quando

eles  deveriam ter  como objetivo prioritário  a

manutenção  do  exercício  da  parentalidade.

Isso pressupõe a compreensão de que essa

atitude  é  fundamental  para  o  equilíbrio

psicológico de seus filhos
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Furman,  Brown  e  Feiring  (1999)

afirmam  que  o  relacionamento  pais-filhos

antes da adolescência tem tanto efeito diretos

como  indiretos  na  experiência  dos

relacionamentos  posteriores  e  nos  vínculos

que  esses  relacionamentos  originam,  sendo

os  efeitos  indiretos  mediados

significativamente pelas relações com pares.

Segundo  Souza  e  Ramires  (2006)  a

natureza do apego das crianças em relação

aos pais vai se modificando além da infância.

Tais  mudanças  tomarão  como referência  os

modelos representacionais do ambiente e do

self,  estando  alicerçadas  nas  interações

vivenciadas.  Portanto,  essa  aquisição  está

relacionada,  também,  a  certos  avanços

cognitivos.

Braga e Amazonas (2006), afirmam que

os bebês são mais que produtos de seus pais,
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eles são organizações subjetivas em processo

e  trazem  o  desejo  de  continuar  vivos  e  se

desenvolvendo,  cabendo  aos  pais  propiciar

um  ambiente  adequado  a  esse

desenvolvimento.

Segundo  Ochoa-Torres  e  Lelong

(2004),  existem  quatro  funções  parentais:

asseguradora,  estimuladora,  socializadora  e

de transmissão de valores.

Vemos  na  escrituras  sagradas  a

formação  de  vínculos  entre  pais  e  filhos  na

história de Isaque e Raquel. A forma como se

comportavam os pais em relação aos filhos.

Raquel  recebe  a  revelação  de  Deus  que  o

filho  mais  novo  sobressairia  ao  mais  velho.

Parece que essa promessa interferiu em seu

comportamento  em  relação  aos  seus  dois

filhos. Fica muito claro o seu cuidado de forma

especial  em relação a Jaco e enquanto isso
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não é  diferente  o comportamento  de Isaque

em relação a Esaú por ser o mais velho e ser

comportar  semelhante  a  ele.  Esse  tipo  de

comportamento  continua  a  existir   até  os

atuais.  Muitos pais  ainda não aprenderam a

lidar com os sentimentos de afinidades que é

diferentes de um filho para o outro e deixam

transparecerem esses sentimentos ao lidarem

com  os  seus  filhos.  Normalmente  os  filhos

retribuem  aos  pais  aquilos  que  receberam

deles. O caráter de Jaco e de Esaú não foram

formados  de  um  dia  para  o  outro,  mas

conforme o tratamento que ambos receberam

de seus pais. Os pais não podem cobrar dos

filhos aquilo que não lhe deu.

1.2 - A Criação de vínculos amizades

Ainsworth (1989) discute a questão de

até  que  ponto  os  relacionamentos  com  os

amigos  e  outros  companheiros  podem
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promover  ou  criar  vínculos  afetivos.  Se  o

fazem, pergunta-se se esses vínculos seriam

enraizados no sistema de apego ou em algum

outro  sistema  comportamental  básico  que

ofereceria  uma  vantagem  em  termos  de

sobrevivência.  Vários  estudos  de  diversas

espécies  sociais  que  foram  observadas  em

seus  ambientes  naturais  constataram que  o

grupo  possui  uma  função  protetora  para  os

indivíduos  que  o  compõem.  Esse  sistema

comportamental  alternativo,  que  levaria  os

indivíduos a buscar e manter proximidade com

os seus semelhantes, mesmo aqueles com os

quais não estão apegados ou vinculados de

alguma  forma,  foi  denominado  “afiliativo”,

apesar  de  este  termo  sugerir  um

relacionamento  pais-filhos.  Também  foi

sugerido  o  termo  “sistema  sociável”  para

denominá-lo.
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Podemos supor que algumas amizades

podem  ser  identificadas  como  apegos,  na

medida  em  que  os  componentes  de

apego/cuidado estão presentes. Os parceiros

buscam a proximidade um do outro, sentem-

se mais seguros na presença um do outro e

oferecem  cuidados  e  proteção.  Assim,

algumas amizades,  mas não todas,  têm um

componente de apego e constituem vínculos

duradouros.  Muitos  são  de  curta  duração  e

pertencem a contextos totalmente específicos,

enquanto  outras  perduram,  apesar  de

circunstâncias  que  tornam  a  proximidade

difícil. 

A  amizade  se  diferencia  das  demais

interações  quando  se  avalia  a  questão  da

confiabilidade.  Só  chamamos  de  amigos

aqueles  com  quem  possuímos  uma  relação

afetiva  e  um  grande  nível  de  proximidade

(Rybak e Mcandrew, 2006).

27



Diz o escritor de Provérbios 18:24 “Há

Amigos mais chegados que irmão”. 

1.3 – A Criação de vínculo amoroso

Feeney  e  Noller  (1996)  discutiram  o

amor romântico como um processo de apego,

no  sentido  de  que  os  relacionamentos

baseados  naquilo  que  é  chamado  “amor

romântico”  constituem muitas vezes vínculos

afetivos  duradouros,  caracterizados  por

dinâmicas  emocionais  complexas.  Feeney  e

Noller  abordaram a natureza do amor  como

emoção,  o  relacionamento entre  amor  como

apego,  uma comparação da perspectivas do

apego com conceituações prévias do amor e o

conceito  de  amor  como  integração  dos

sistemas comportamentais.
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O amor romântico como emoção, assim

como o vínculo de apego, é estimulado pela

familiaridade  do  outro,  pela  satisfação  de

necessidades do self que este outro possibilita

e pela confiança e segurança que ele inspira.

Esses estímulos,  nos dois  casos,  conduzem

ao desejo e à busca de proximidade física e

emocional com outro.

Da  mesma  forma,  similaridades

emocionais e comportamentais entre amor e o

apego  incluem  frequentes  contato  visual,

sorriso  e  holding.  Assim  Feeney  e  Noller

(1996)  salientam  que  o  amor  romântico

envolve  a  integração  dos  três  sistemas

comportamentais  (apego,  cuidado  e

sexualidade),  sendo  o  cuidado  (físico,

emocional  e  material)  recíproco  entre  os

amorosos. 
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Segundo Bowlby (2006), a formação de

um vínculo é descrita como “apaixonar-se“, a

manutenção  de  um  vínculo  como  “amar

alguém”,  e  a  perda  de  um  parceiro  como

“sofre por alguém”. Analogamente, a ameaça

de perda gera ansiedade e a perda real causa

tristeza;  ao  passo  que  ambas  as  situações

podem  despertar  raiva.  Finalmente,  a

manutenção  incontestada  de  um  vínculo  é

experimentada como uma fonte de segurança,

e a renovação de um vínculo como uma fonte

de júbilo.

Ainsworth  (1989),  ao  descrever  os

“vínculos com os pares sexuais”, afirmou que

três sistemas comportamentais básicos estão

envolvidos. São eles: o sistema reprodutivo, o

sistema de apego e o sistema de cuidar. Este

último  de  duas  formas,  que  são  cuidar  do

parceiro e compartilhar com ele o cuidado dos

filhos.
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O  sistema  reprodutivo  pode  alcançar

seu  resultado  funcional  sem  vínculos

duradouros  entre  os  parceiros,  mas  várias

sociedades  humanas  tendem  a  promover

vínculos duradouros por meio do costume de

casamento,  seja  ele  monogâmico  ou  não.

Desta forma, segundo a autora, testemunham

uma predisposição biológica que os descentes

sejam não apenas produzidos, mas cuidados. 

A  atração  sexual  pode  ser  o

componente mais importante no início de um

relacionamento,  mas  Ainsworth  (1989)

considera  que  aqueles  relacionamentos  que

dependem  inteiramente  do  componente

sexual  estão  fadados  a  ter  vida  curta.  À

medida  que  o  relacionamento  evolui,  os

componentes de apego e cuidado tendem a

se  tornar  importantes,  e  até  a  sustentar  o

vínculo,  mesmo  quando  o  interesse  sexual

diminui ou acaba. 
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Segundo Sperling e Berman, (1994) o

apego adulto foi  definido como um processo

interativo  entre  duas  pessoas  num

relacionamento  em  curso.  A  interação

conjugal adulta ou os relacionamentos sexuais

requerem  reciprocidade  e  um  intercâmbio

mais  fluido  e  dinâmico  entre  os  papéis  de

apego e cuidado. 

Marcus e  Berman (1994)  relatam que

os  modelos  funcionais  internos  mediam  o

relacionamento  conjugal  de  ambos  os

componentes  do  casal.  Tais  modelos

promovem  um  complexo  interjogo  entre

comportamentos  e  significados  que  cada

membro  constrói  acerca  desses

comportamentos. Assim o estilo de apego de

cada um, mesmo que guardando o sentido de

um  elemento  da  personalidade  individual,  é

significativamente  afetado  pelas  vicissitudes

das interações e pelo estilo do parceiro. 
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Na  tentativa  de  compreenderem  por

que adultos se ligam uns aos outros, o sexo

foi  comumente  considerado  a  explicação

óbvia  e  suficiente.  Atualmente,  há  provas

abundantes de que os vínculos afetivos entre

adultos  não  são,  de  modo  algum,

necessariamente acompanhados por relações

sexuais;  ao  passo  que,  inversamente,

relações  sexuais  ocorrem,  com  frequência,

independentemente  de  quaisquer  vínculos

afetivos persistentes Bowlby (2006).

Furmam  e  Simon  (1999)  apontam

diferença no papel do sistema de apego nos

relacionamentos  adultos  e  naqueles  dos

adolescentes.  Nos  relacionamentos

românticos adultos, conjugais e naqueles de

longa  duração,  os  parceiros  são  figuras

chaves  no  funcionamento  dos  sistemas  de

apego, cuidado, sexual e afiliativo. Porém, na

maioria dos relacionamentos adolescentes os
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processos de apego e cuidado aparecem não

ser  centrais.  Para  as  autoras,  os  pais

continuam a servir como figuras primárias de

apego e cuidado, sendo os processos sexuais

e  afiliativos  os  mais  centrais  nos

relacionamentos dos adolescentes. 

Os  vínculos  afetivos  e  os  estados

subjetivos de forte emoção tendem a ocorrer

juntos,  como sabem todos os romancistas e

autores  teatrais.  Assim,  muitas  das  mais

intensas emoções humanas surgem durante a

formação,  manutenção,  rompimento  e

renovação  de  vínculos  emocionais.  Bowlby

(2006).

Segundo Bowlby (2006) a característica

essencial da vinculação afetiva é que os dois

parceiros tendem a manter-se próximos um do

outro.
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A maioria dos relacionamentos começa

com um olhar  apaixonado para  alguém que

você não conhece. Essa paixão lhe apresenta

uma pessoa perfeita  em que até mesmo os

defeitos são atraentes. Mas vem o namoro e

surgi  o  amor,  no  amor  você  reconhece  que

essa  pessoa  realmente  tem  defeitos,  mas

ninguém  é  perfeito.  Decide-se  pelo

casamento,  nele  você  passa  a  conviver

diariamente  com  os  defeitos  que  na  paixão

eram  atraentes  e  que  no  namoro  você

percebe  que  são  reais  mais  suportáveis.  É

nessa  hora  que  muitos  desistem  dos  seus

relacionamentos  conjugais.   Mas  esse  é   o

momento em que devem-se decidi  continuar

amando  a  pessoa  que  um  dia  você  se

apaixonou.
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1.4  –  A  Criação  de  vínculos  através  do

casamento

Durante  muitos  séculos,  o  casamento

significava  a  sobrevivência  física.  Depois

tornou-se  unidade  principal  para  a

sobrevivência  econômica.  Alguns  sociólogos

acham  que  em  muitas  culturas  primitivas

talvez nem existisse uma palavra para amor

no casamento, porque os casais se uniam por

outras razões, segundo William G. Lederer e

Don J. Jackson (1978).

O casamento  implica a construção de

uma nova identidade para os cônjuges, de um

“eu-conjugal”  de  Singly  (1988),  que  vai  se

construindo  através  das  interações

estabelecidas entre  eles.  Já  Willi  (1995),  ao

definir  o  casamento  como  uma  relação

diferente de todas as outras, argumenta que

quando  duas  pessoas  decidem  que  viverão
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juntas,  cada  uma  terá  de  se  modificar

internamente e se reorganizar. 

Segundo  Conway  (2003),  em  nossa

cultura,  as  pessoas  não  se  casam para  ter

filhos  para  trabalhar  na  terra  ou  para

vantagens econômicas ou políticas. A maioria

das  pessoas  se  casa  por  amor,

companheirismo  e  uma  relação  segura  em

meio  a  um  mundo  solitário  e  incerto.

Esperamos tanto do casamento hoje em dia:

romance,  sexo,  companheirismo,

comunicação, dinheiro e um lar. 

Quase  todo  casal  inicia  o  casamento

com  altas  expectativas  mas  encontra

empecilhos  que  causam o  desmoronamento

de quase metade dos casamentos recentes.

Além  disso,  muitos  casais  que  não  se

divorciam são muito infelizes. 
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O  início  da  vida  de  casados  muitas

vezes é construído sobre idealismo irrealista.

A  maioria  começa  com  altas  expectativas,

mas  essas  expectativas  com  frequência

tornam-se pontos  doloridos que  ameaçam a

integridade do casamento.

Antes  do  casamento,  cada  um  disse

inconscientemente “Bem, essa pessoa não é

exatamente o que quero, mas vou conseguir

ajudá-la a mudar”, segundo Conway (2003).

Foi feito a seguinte pergunta as atrizes

da  novela  Aquele  Beijo  da  rede  globo  de

televisão, Afinal, o que as mulheres esperam

do casamento e de seus maridos?

Segundo  a  personagem  Cláudia,

interpretada  pela  atriz  Giovanna  Antonelli,

Uma  coisa  indispensável  num bom  marido?

Deixa-me ver Que ele me diga todos os dias

que me ama! 
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Para a personagem Intima, interpretada

pela  atriz  Elizangela,  ela  espera  de  um

homem  no  casamento  é  “Que  ele  seja

compreensivo e saiba perdoa”.

Já a personagem Regina, interpretada

pela atriz Nívea Maria, respondeu que espera

de um homem “Que ele tenha tempo para a

esposa e para os filhos”.

Brigitte personagem de Juliana Didone,

disse “Que ele saiba falar!”.

Marisol  interpretada pela  Mary  Sheila,

respondeu “Que ele saiba ouvir!”. 

Segundo  a  personagem  Gisele,

interpretada  pela  atriz  Thereza  Piffer  “Que

diga mais sim do que não!”.

A  personagem  Locanda  Barbosa,

interpretada pela atriz  Stella  Miranda espera

“Que seja afetuoso e bem educado”.
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Eveva  interpretada  pela  atriz  Maria

Gladys  disse:  “Que  assuma  suas

responsabilidades com o pai!”.

Para  a  personagem  Camila,

interpretada pela atriz Fernanda Souza, “Que

entenda  que  nós  também  precisamos  de

folga!”.

Segundo  Maruschka  personagem  de

atriz Marília Pêra disse que: “Um bom marido

é  aquele  que  toma  conta  de  nós  física  e

emocionalmente! (Falabela, 2011)

Segundo Marlene Heuser os primeiros

conceitos  sobre  amor,  relacionamento,

casamento  e  felicidade  são  influenciados

pelas histórias que lemos e os filmes a que

assistimos. Embora não fiquemos sentados à

espera  que  alguém  venha  experimentar

sapatinhos de cristal, tendemos a sonhar com

um grande amor, como se ele não precisasse
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ser  conquistado,  construído  e  mantido

diariamente. (Heuser, 2010).

 O  casamento,  apesar  das  várias

transformações  culturais  e  psicológicas  da

sociedade  contemporânea,  é  um  momento

desejado  por  muitos.  As  mulheres  em

especial,  costumam  nutrir  a  fantasia  de  um

encontro com um “príncipe encantado” que as

desposará para viverem uma vida de contos

de fada, em que serão “felizes para sempre”.

(Aline  Aquino,2011  Revista  Coniunctio  nº  4

Volume 2 )

O que os homens esperam em uma

esposa segundo Carlos T. Grzybowski, a letra

de  uma  antiga  música  popular  brasileira

(“Emília”)  dizia:  “Eu  quero  uma  mulher  que

saiba lavar e cozinhar; e que de manhã cedo

me  acorde  na  hora  de  trabalhar”.  Esta

afirmação reflete muito do machismo cultural
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do povo brasileiro, que vê na relação conjugal

a esposa como serviçal: Amélias e Emílias da

vida. O machismo histórico brasileiro cria duas

fantasias  a  respeito  da  mulher:  a  mulher

serviçal  que deve ficar em casa e cuidar da

administração do lar e da educação dos filhos,

servindo  ao  marido  em  todos  seus  mimos

quando  este  retorna  para  casa;  e  a  mulher

sensual, fogosa, cheia de volúpia e pronta a

dar o prazer sexual ao homem desejoso. Na

realidade o que realmente  o homem espera

de sua esposa é uma mulher que o ajude na

construção de sua autoestima! (GRZYBWSKI,

http://www.eirene.com.br/textos_homensesper

am.htmll).

Para  Gray  e  Steinberg  (1999)  a

percepção do vínculo conjugal dos pais como

amoroso,  carinhoso,  prazeroso,  confiante  e

próximo  favorece  o  desenvolvimento  de

crenças  associadas  a  essas  qualidades  dos
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vínculos  amorosos  e  a  confiança  na

possibilidade de vivê-los. 

A  formação  do  primeiro  casal,

segundo  a  bíblia  sagrada,  demonstra  várias

características que perduram até hoje na hora

de  escolhermos  alguém  para  firmar  um

relacionamento amoroso, vejamos: Deus deu

a função para o homem dar nome a todos os

animais.  Isso na verdade foi  uma formar de

mostrar para o homem que todos os animais

tinham  uma  outra  espécie  de  sexo  oposto

como  companhia.  Observe  que  o  texto  diz

“Entretanto, não encontrou para o próprio ser

humano alguém que com ele cooperasse e a

ele  correspondesse  intimamente.”  Gênesis

2.20.  Observe  que  o  objetivo  era  encontrar

alguém  que  cooperasse  com  ele,  mas

principalmente  que  lhe  correspondesse

intimamente,  ou  seja,  alguém  que  lhe

satisfizesse  sexualmente.  Não  mudou  muita
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coisa, até os dias de hoje, os relacionamentos

são iniciado e firmados nessas expectativas:

Cooperação e intimidade sexual.

CAPÍTULO II

ROMPIMENTO DE VÍNCULOS

Segundo  Parkes  (1989)  amor  e  luto,

vínculo  e  perda  são  duas  faces  da  mesma

moeda: não se pode ter uma sem ter a outra.
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O luto é o custo do amor, e a única maneira

de  evitar  a  dor  luto  é  evitar  o  amor.  No

entanto, a maioria de nós prefere pagar esse

preço a viver uma vida sem afeto. 

Médicos de família, sacerdotes e leigos

perceptivos  sabem,  há  muito  tempo,  que

existem poucos golpes para o espírito humano

tão grande quanto a perda de alguém próximo

e querido.  O senso comum tradicional  sabe

que  podemos  ser  esmagados  pelo  pesar  e

morrer por causa de um grande sofrimento, e

também que um amante repudiado é capaz de

fazer coisas que são insensatas ou perigosas

para ele mesmo e para os outros. Sabe ainda

que não sentimos amor e nem pesar por um

ser humano qualquer, mas apenas por um ou

alguns seres humanos em particular. O núcleo

daquilo que eu chamo de “vínculo afetivo” é a

atração  que  um  indivíduo  sente  por  outro

indivíduo. Bowlby (2006)

45



Em  termos  subjetivos  podemos

descrever  que  a  ameaça  da  perda  gera

ansiedade e a perda real  causa tristeza,  ao

passo  que  ambas  as  situações  podem

despertar  raiva.  Finalmente,  a  manutenção

incontestada de um vínculo é experimentada

como uma fonte de segurança e a renovação

de  um  vínculo  como  uma  fonte  de  júbilo.

Bowlby (2001). 

A  história  do  primeiro  casal  também

tem muito a nos ensinar sobre a questão do

rompimento  de vínculos  amorosos,  vejamos:

Na sua formação percebe-se que Deus criou a

mulher  e  o  apresentou  ao  homem.  “O

SENHOR  Deus  modelou  uma  mulher  e  a

conduziu até ele (Adão).” Gênesis 2.22.  Mas

quem decidiu  pelo  casamento  foi  o  homem.

Olha as suas palavras ao vê-la foram. “Esta,

sim, é osso dos meus ossos e carne da minha

carne!” Gênesis 2.23. Com essas palavras ele
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estava escolhendo-a com a sua esposa. Não

foi  Deus  que  lhe  disse  toma ela  é  sua,  ele

mesmo foi quem  decidiu que ela seria a sua

mulher.  Mas  na  primeira  dificuldade  que

enfrentaram, esse mesmo homem questiona a

Deus  dizendo  que  foi  “a  mulher  que  me

destes” Gênesis 3.12.  Em nosso meio cristão

têm crescido de forma assustadora o número

de divórcios. Muitos escolhem mal, muito mal

mesmo e  depois  ainda  questionam a  Deus.

Falando que foi Deus que escolheu para mim

essa  esposa  ou  esse  esposo,  ou  até  pior,

dizem  que  chegou  ao  fim  porque  esse

casamento não era de Deus, pois afinal o que

Deus uniu não separa o homem, um tremendo

erro  que  tem  a  sua  origem  em  uma  má

interpretação  do  texto  do  Evangelho  de

Marcos 10.9. Esse texto precisa de somente

um  pouco  de  cuidado  na  sua  leitura  para

percebermos  que  Jesus  na  verdade  está
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fazendo um pedido aos homens que estavam

aceitando  o  divórcio  por  qualquer  motivo,

nesse  contexto  Ele  chama  atenção  dos

homens  para  lembrarem  que  foi  Deus  que

criou  o  matrimonio  e  faz  esse  pedido

“Portanto, o que Deus uniu, não separe o ser

humano”. 

Deus  deu  ao  ser  humano  uma

característica  que  somente  ele  têm  que  a

capacidade de escolha. Não faça como Adão

transferindo para Deus as suas más escolhas.

Lembre-se  que  todo  divórcio  começa

no  namoro.  Se  no  namoro  ele(a)  apresenta

defeitos  que  são  corrosíveis  a  um

relacionamento saudável,  não pense que vai

melhorar  no  casamento,  pois  somados  a

esses,  temos  dificuldades  naturais  qualquer

relacionamento conjugal gera. Como o próprio

apostolo Paulo já advertia em sua 1ª carta aos
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coríntios  7.28  “Contudo,  aqueles  que  se

casam enfrentarão uma série de dificuldades

nessas vida”.

2.1 – O Rompimento de Vínculos entre Pais

e Filhos e seus Efeitos

A  separação,  descrita  por  Caruso

(1968/1989)  como  uma  das  mais  dolorosas

experiências  pelas  quais  pode  passar  o  ser

humano, é um processo complexo, vivido em

diferentes  etapas e  em diferentes níveis,  ou

seja,  nos  pensamentos  secretos  de  cada

membro do casal, no diálogo entre eles e na

explicitação  para  o  contexto  social  que  os

circunda.  Para o autor,  estudar  a  separação

amorosa  significa  estudar  a  presença  da

morte na vida, ou seja, na separação há uma
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sentença de morte recíproca: “o outro morre

em  vida,  mas  morre  dentre  de  mim  e  eu

também morro na consciência do outro”.

A presença da mãe é essencial para a

criança  nos  primeiros  anos  de  vida.  E  a

ausência tanto dela como do pai na educação

e na rotina diária pode trazer sérios prejuízos

à  personalidade  do  pequeno.  Segundo  o

pediatra José Martins Filho (2007).

Spitz (1965/1979) foi um dos primeiros

psicanalista a mostrar interesse pelo tema da

privação  materna.  Em  seu  estudo  clássico

sobre  hospitalismo,  relacionou  diretamente

essa situação de ruptura de vínculo à carência

emocional  do  bebê,  fato  que  levava  a  uma

parada  no  seu  desenvolvimento.  Ao

acompanhar 123 crianças cuidadas em uma

instituição,  durante  um  período  de  12  a  18

meses,  Spitz  observou  que  a  separação
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materna  ocasionou  graves  reações

emocionais. Quando estavam com seis meses

de idade, as crianças ficaram separadas das

mães por um período de três a cinco meses.

No  primeiro  mês,  ficaram  chorosas  e  se

apegavam ao observador. No segundo mês, o

choro deu lugar a um gemido e começaram a

recusar  o  alimento,  e  houve  a  consequente

perda  de  peso.  No  terceiro  mês,  elas

permaneceram de bruços em suas camas e

evitavam qualquer contato com observador ou

outra  pessoa  que  se  aproximasse  delas.

Sintomas  como  insônia  e  perda  de  peso

permaneceram, somados ao atraso motor e à

rigidez facial, que caracterizam um quadro de

depressão semelhante ao do adulto.  Após o

período  de  separação,  com  o  retorno  das

mães,  notou-se  uma  rápida  recuperação  no

desenvolvimento  da  criança.  Investigou

também  a  privação  total  dos  cuidados
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maternos  observando  crianças  em  uma

instituição  de  abrigamento.  Os  91  bebês

observados  haviam  sido  amamentados

durantes os três primeiros meses de vida e,

até  o  abrigamento,  apresentavam

desenvolvimento normal. Nessa época, foram

separados  de  suas  mães  e  entregues  aos

cuidados de uma enfermeira responsável por

oito  bebês.  Apesar  de  receberem  todos  os

cuidados relacionados a higiene, alimentação

e medicação, os bebês não recebiam afeto ou

estímulos e passaram a apresentar um quadro

de  depressão  analítica.  Com a  continuidade

da situação de abandono afetivo, seguiram-se

o  desamparo  e  a  progressão  da  doença.

Dessa  maneira,  além  de  sofrerem  atraso

motor importante,  os bebês ficaram fracos a

ponto de não conseguirem se virar em suas

camas,  tornando-se  passivos  e  sem  vida.

Esse  quadro  poderia  progredir  e  levar  as
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crianças  ao  marasmo  e  até  a  morte.  Essa

condição ficou reconhecida como hospitalismo

ou privação afetiva total.

Bowlby (2006) diz que as interrupções

prolongadas ou repetidas do vínculo entre a

mãe e o filho pequeno, durante os primeiros

cinco  anos  de  vida  da  criança,  são

especialmente  frequentes  em  pacientes

diagnosticados  mais  tarde  como

personalidades  psicopáticas  ou  sociopáticas.

Em  tais  pessoas,  a  capacidade  para

estabelecer  e  manter  vínculos  afetivos  é

sempre desordenada e, não raro, ausente.

Segundo  Osborne  (1993)  a  falta  de

afeto  por  parte  dos  pais,  assim  como  a

ausência de uma estrutura familiar adequada

durante  os  primeiros  anos  de  vida  servirão,

para que o adolescente, assim como o adulto,
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desenvolva mal seu aparelho psíquico e não

amadureçam emocionalmente.

Segundo  Muza  (1989),  crianças  que

não  convivem  com  o  pai  acabam  tendo

problemas  de  identificação  sexual,

dificuldades  de  reconhecer  limites  e  de

aprender  regras  de  convivência  social.  Isso

mostraria  a  dificuldade  de  internalização  de

um  pai  simbólico,  capaz  de  representar  a

instância moral do indivíduo. Tal falta pode se

manifestar  de  diversas  maneiras,  entre  elas

uma  maior  propensão  para  o  envolvimento

com a delinquência. 

O  vazio  promovido  pela  ausência  do

pai,  segundo  Ferrari,  é  formado  pela  noção

das  crianças  de  não  serem  amadas  pelo

genitor  que  está  ausente,  com  uma  grande

desvalorização  de  si  mesmas,  em

consequência  disso.  Além  dessa
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autodesvalorização,  ocorrem  os  sentimentos

de  culpa  por  a  criança  se  achar  má,  por

acreditar haver provocado a separação e até

por  ter  nascido.  A  criança  pensa  ser  má

também por ter sido deixada. O autor coloca

que isso pode gerar reações variadas, desde

tristeza  e  melancolia  até  agressividade  e

violência. E prossegue dizendo que os tímidos

e  temerosos  do  exterior  se  fecham  em  si

mesmos,  e  os  extrovertidos  e temerosos do

interior  de sua história se vingam no mundo

com condutas antissociais.

Segundo Gadbem a ausência de uma

figura  paterna  é  responsável  pelo  não

desenvolvimento da capacidade para pensar

de  forma  simbólica,  que  impedi  de  sentir  o

outro na falta deste, estaria a origem de um

comportamento  onipotente,  que  inclui,  entre

suas  formas  de  manifestação,  o  consumo

abusivo  de  substâncias  psicoativas  lícitas  e
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ilícitas.  Após  dez  anos  de  experiência  no

atendimento a drogadictos,  Gadbem diz  que

os seus pacientes em geral são; filhos de pais

mortos,  separados,  incapacitados  ou

igualmente  dependente  de  drogas.  Muitos

foram  criados  por  avós  ou  parentes,  não

conheceram  os  pais  ou  são  adotivos.

MANUEL  ALVES  FILHO,  JORNAL  DA

UNICAMP, 2004.

Segundo Biddulph (2002), estudo feito

em  larga  escala  em  várias  sociedades

diferentes  descobriu-se  que,  nas sociedades

onde as crianças recebiam pouco toque físico

e menos afeto havia mais violência da parte

dos adultos, com isso fica claro que, quanto

mais  tranquila  e  amorosa  for  a  vida  da

criança, mais segura e afetuosa ela vai ser na

fase adulta.
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Quando  uma  criança  pequena  se  vê

entre estranhos e sem suas figuras parentais

familiares, ela não só se mostra intensamente

aflita  no  momento,  mas  suas  relações

subsequentes  com  os  pais  ficam

comprometidas,  pelos  menos

temporariamente. Bowlby (2006).

2.2 - O Rompimento de Vínculos entre os

Pais e seus Efeitos 

A  Emenda  Constitucional  nº  66/2010

alterou o § 6º do art. 226 da Constituição de

1988 para:

§  6º.  O  casamento  civil  pode  ser

dissolvido pelo divórcio.

A redação anterior desse § era assim: 
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§  6º.  O  casamento  civil  pode  ser

dissolvido  pelo  divórcio,  após  prévia  judicial

por mais de um ano nos casos expressos em

lei,  ou  comprovada  separação  de  fato  por

mais de dois anos. 

A Constituição de 1967, com a Emenda

de  1969,  em  seu  art.  175  alterado  pela

Emenda Constitucional  nº  9,  de 1977,  trazia

em seu § 1º:

§ 1º. O casamento somente poderá ser

dissolvido, nos casos expressos em lei, desde

que haja prévia separação judicial por mais de

três anos.

Esse mesmo parágrafo antes de 1977

era assim regido:

§ 1º. O casamento é indissolúvel.

Como  se  pode  observar,  até  muito

recentemente  o  casamento  era  uma
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instituição  indissolúvel  pela  legislação

brasileira. Com a Emenda Constitucional nº 9,

no  ano  de  1977  (há  apenas  33  anos),

possibilitou-se  seu  destrato,  nos  casos

previstos em lei e ainda com prévia separação

por mais de três anos.  A separação judicial

era  requisito  necessário  e  prévio  para  o

pedido de divórcio. 

Com advento da Constituição de 1988,

para  a  realização  do  divórcio,  o  prazo  de

separação  foi  alterado.  Até  então,  somente

poderia se divorciar quem estivesse separado

judicialmente por mais de três anos. A partir

de 1988 poderia divorciar-se quem estivesse

separado judicialmente  por  mais de  um ano

ou comprovada separação de fato por mais de

dois anos.

Em um interstício temporal  de apenas

11 anos, aquela sociedade que rechaçava o
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divórcio  passou  a  aceitá-lo  e  diminuiu  de  3

para  1ano  o  tempo  de  separação  judicial

antes do divórcio.

Vinte  dois  anos  depois  a  lei  é

simplificada:  “o  casamento  civil  pode  ser

dissolvido pelo divórcio”. E pronto! Conforme §

6º  do  artigo  226  da  Constituição  Federal.

(Divórcio  –  Após  a  Emenda  Constitucional

66/2010, pag 18.)

Segundo o senador Demóstenes Torres

(DEM-GO)  entende  que  a  vigência  da

chamada  PEC  (Proposta  da  Emenda

constitucional) do Divórcio irá extinguir todos

os  processos  de  separação  judicial  em

exame, assim como aqueles em que os casais

já obtiveram essa decisão, estando na face de

cumprir  os  dois  anos  para  o  pedido  do

divórcio. Agora, como afirma o senador, essas
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pessoas também poderão requerer de forma

direta e imediata o próprio divórcio. 

Em  entrevista  após  a  sessão,

Demóstenes  considerou  que  a  parti  da

publicação da emenda,  quem tiver  pedido a

separação  judicial  ou  estiver  cumprindo  o

chamado período de  “pedágio”  para  pedir  o

divórcio  fica  livre  das restrições que vinham

vigorando.

Todos  serão  beneficiados  com  a

emenda imediatamente,  porque  toda lei  tem

retroatividade,  ou  seja,  vai  para  trás  ou  à

frente, como regra geral – disse o senador.

Demóstenes  ressalvou  apenas,  como

hipóteses  impeditivas  da  retroatividade,  as

situações em que a lei adotada “ferir a coisa

julgada,  a  ato  jurídico  perfeito  ou  prejudicar

direito  adquirido”.  No  caso  da  lei  penal,
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também  não  poderia  haver  retroação  para

prejudicar o que já tenha sido julgado.

No  entanto,  como  observou,  não  se

trata de nenhum desses casos. Pelo contrário,

quem deseja  se  separar  está  ganhando um

benefício, seja de tempo como até mesmo de

economia  de  medidas  administrativas  ou

judiciais, inclusive pagamento de advogados e

de despesas cartoriais.

Diz  Demóstenes:  Já  simplificamos  os

processos de casamento e agora fazemos o

mesmo com a separação. Quem se casou e

daqui a um mês não quer mais ficar casado,

entra com o divórcio. Depois, se quiser casar

de novo, inclusive com a mesma pessoa, tudo

bem.  O  que  não  tem  nenhum  cabimento  é

manter  juntos  os  que  querem  estar

separados- afirmou. 
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A  PEC  413/2005,  representada  em

2007,  pelo  Deputado  Sérgio  Barradas

Carneiro (PEC 33/2007),  já demonstrava em

sua  justificativa  que  a  submissão  a  dois

processos  judiciais  (separação  judicial  e

divórcio  por  conversão)  resultava  em

acréscimos de despesas para o casal,  além

de prolongar sofrimentos evitáveis.

Por  outro  lado,  essa  providência

salutar, de acordo com valores da sociedade

brasileira atual, evita que a intimidade e a vida

privada dos cônjuges e de suas famílias sejam

reveladas  e  trazidas  ao  espaço  público  dos

tribunais,  com  todo  o  caudal  de

constrangimentos que provocam, contribuindo

para  o  agravamento  de  suas  crises  e

dificultando  o  entendimento  necessário  para

melhor solução dos problemas decorrentes da

separação. Sant' Anna (2010). 
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O  fim  da  exigência  de  prazos  para

dissolução  dos  casamentos  fez  com  que  a

taxa geral de divórcios atingisse, em 2010, o

seu  maior  patamar  desde  1984,  quando  foi

iniciada a  série  histórica  das Estatísticas  do

Registro  Civil,  divulgada  nesta  quarta-feira

(30)  pelo  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e

Estatística (IBGE). 

A taxa geral de divórcio no país atingiu

seu maior valor, de 1,8 por mil habitantes no

ano  de  2010  entre  pessoas  de  20  anos  ou

mais,  segundo  o  instituto.  Em  2007,  a

possibilidade do divórcio por via administrativa

também impulsionou o  crescimento  da taxa,

avaliou o instituto.

Segundo o IBGE, foram registrados no ano

passado  (2010)  243.224  divórcios,  por  meio  de

processos  judiciais  ou  escrituras  públicas,  e  as

separações  totalizaram  67.623  processos  ou

escrituras. 
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A  mudança  da  lei  do  divórcio  permitiu

acelerar os pedidos de divórcio no país. Assim, a

taxa  geral  de  separação  apresentou  queda

significativa, chegando a 0,5 (uma separação para

cada 500 pessoas), o menor índice desde o início

da série. 

O  estudo  do  IBGE  mostra  um

crescimento  nas  dissoluções  de  casais  que

não  tinham  filhos,  passando  de  26,1%  do

total,  em 2000,  para  40,3%,  em 2010.  Esta

tendência  foi  observada  também  entre  os

casais que tinham somente filhos maiores de

idade.  Neste caso,  a  evolução foi  de 13,3%

para 22,3%, nos respectivos anos. 

Segundo  o  IBGE,  a  análise  da  série

mostra que a taxa geral  de divórcio  sempre

subiu  quando  ocorreram  alterações  na

legislação sobre o tema. “A elevação da taxa

geral  de  divórcio  mostra,  para  além  da

questão legal, a consolidação da aceitação do
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divórcio pela sociedade brasileira”, destaca o

estudo. 

Segundo a pesquisa do IBGE todos os

estados tiveram aumento de divórcios, exceto

nos estados de Rondônia, Tocantins, Paraíba

e Mato Grosso. (G1, 2011).

Pesquisa mais recente mostram que o

número  de  divórcios  no  Brasil  chegou  a

351.153 em 2011, um crescimento de 45,6%

em relação  a  2010  (241.122).  Isso  fez  com

que a taxa de divórcios atingisse o maior valor

desde  1984  (2,6  divórcios  para  cada  mil

habitantes  de  15  anos  ou  mais  de  idade),

ainda maior que no ano anterior (1,8‰). É o

que mostram as Estatísticas do Registro Civil

2011, que revelam também o crescimento da

guarda  compartilhada  dos  filhos  menores

entre os cônjuges (5,4%), mais que o dobro

do verificado em 2001 (2,7%), embora ainda
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persista  a  hegemonia  da  responsabilidade

feminina  (87,6%).  O  compartilhamento  da

guarda foi mais frequente no Pará (8,9%) e no

Distrito Federal (8,3%) e registrou os menores

percentuais  em Sergipe (2,4%) e no Rio de

Janeiro (2,8%). (IBGE, 2012).

É  fácil  concluir  que  a  escalada  do

divórcio  é  a  grande  causadora  da

desagregação da família e o grande produtor

de problemas para os filhos. Mas o divórcio e

apenas parte.  É consequência de mudanças

maiores que incidiram e continuam incidindo

sobre a vida pública e privada e que têm se

expressado.  A  separação  e  o  divórcio  se

tornaram  eventos  familiares  cada  vez  mais

frequentes  em  todo  o  mundo  ocidental.

Destacando-se  como  o  estressor  mais

comum, e um dos mais dolorosos, na vida de

um  número  cada  vez  maior  de  crianças  e

adolescentes.  O  percurso  adaptativo  dos
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filhos,  considerado  sob  esta  perspectiva,

depende  da  quantidade  e  qualidade  do

contato com a figura parental que não detém a

guarda, do ajustamento psicológico da figura

parental  que  detém  a  guarda  e  de  sua

capacidade  de  cuidado,  do  nível  de

dificuldades socioeconômicas e do número de

eventos estressores adicionais que incidiram

sobre a familiar. Ramirez e Souza (2006)

O  término  de  uma  relação  afetiva,

consolidada  por  anos  de  convivência,  é

sempre  uma  experiência  complexa,  que

envolve aspectos conscientes e inconscientes

de  ambos  integrantes  do  casal,  acarreta

sofrimento  e  pode  fazer  eclodir  atitudes

descabidas  e  por  bizarras.  A  despeito  do

significativo  número  de  separações,  em

casamentos e uniões estáveis, essas rupturas

são  quase  sempre  vivenciadas  como  uma

grande  perda;  e  essa  condição,
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necessariamente,  implica  a  elaboração  de

lutos.

O casal,  agora  não mais  amoroso ou

conjugal,  transmuta-se  em  casal  parental,

passando a lidar com novas situações, como:

mudança  de  moradia,  da  rotinas  do  filhos,

queda do padrão econômico-financeiro, entre

outras.  Essa fase pode ainda ser  dificultada

por  frequentes  sentimentos  de  baixa  auto-

estimar,  culpa,  frustração,  fracasso,  raiva,

tristeza  e  ímpetos  de  retaliação  contra  o

cônjuge que tomou a iniciativa da separação.

Franco (2010).

Quando o laço conjugal é desatado, o

casal  deve  procurar  manter  intactas,  ou

preservadas em sua essência, suas relações

parentais. 

Segundo  Caterina,  a  maioria  das

pessoas  está  consciente  da  ansiedade  e
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consternação  causadas  pela  separação  de

entes queridos. Uma vez atentos a este fato,

não  serão  difíceis  ver  que  muitos  dos

problemas  dos  quais  somos  chamados  a

tratar  em  nossos  pacientes  devem  ser

atribuídos em parte a uma separação. 

Diante  de  uma  relação  conjugal  não

satisfatório,  começam  a  surgir  inúmeros

problemas no convívio  e no  relacionamento.

Ocorrendo  a  separação,  ambos  os  ex-

parceiros,  independente  de  quem  tenha

tomado a iniciativa passam por um período de

sofrimento  em  decorrência  da  perda  da

relação.  Há  semelhanças  marcantes  com

processo  de  luto,  só  que  sem que  a  morte

concreta tenha ocorrido.

A separação é uma fenomenologia da

morte, seja pelo desejo da própria morte, de

matar  o  outro  ou  que  ele  morra.  É  comum
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ouvir tal experiência de apego “prefiro morrer

a viver sem ele (a)” ou “prefiro vê-lo (a) morto

(a),  que  vê-lo  (a)  com  outra  pessoa”.  Esta

experiência  pode  ser  mais  temida  que  a

própria morte, por ser vivida conscientemente

em grande intensidade. 

Nesta  fase  as  pessoas  passam  por

depressão e  angústia  intensas,  relacionadas

às dúvidas e à mudança constante no humor

na  época  da  separação  (às  vezes  alegre  e

eufórico, às vezes triste, em outras, irritado). 

O medo da separação está relacionado

com  a  perda  do  significado  da  vida,  da

mutilação do Ego e da identidade nova que se

deve formar.  Caruso  denomina a  separação

como  uma  catástrofe  do  Ego  por  causa  do

desespero que pode se instalar e o medo do

próprio ser se sentir ameaçado. A dor vivida
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na separação é a dor narcísica, a dor da ferida

do próprio ser.

Formas  de  defesa  e  proteção  podem

ocorrer em diversas sequências, alterando-se,

completando  ou  se  opondo.  O  estoicismo é

um  mecanismo  para  manter  o  Ego  forte.  A

reação “Eu agüento”, esta conformação é uma

submissão,  mas  é  muito  valorizada  pela

sociedade  do  século  XX,  sendo  como

altamente desejáveis a força e o equilíbrio, o

silêncio e a dor. (Marlene Carvalho Caterina,

http://www.apvp.com.br/artigos.html).  Cerveny

(2006)  acredita  que  todas  as  pessoas

possuem  projetos  para  suas  vidas,

expectativas  quanto  ao  casamento  ou  às

uniões,  e  quando  ocorre  ruptura  da

conjugalidade necessitam rever seus projetos

e  elaborar  planos  para  o  futuro.  Um  dos

grandes  desafios  da  parentalidade,  em

divórcios e separações, é o impasse que os
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casais vivenciam por  não poderem mais ser

pai ou mãe no âmbito da família idealizada e

se  sentirem  inseguros  sobre  como  vão

exercer as funções parentais fora do contexto

familiar sonhado e em que tanto investiram. A

autora considera também que a separação de

um casal que têm filhos pequenos, de até 5, 6

anos, é bem mais traumática, porque o tempo

de parentalidade compartilhada foi pequeno e

essa  condição  propicia  muitas  perdas  para

pais e filhos.

 Os  vínculos  com  os  pais  sofrem

alterações  e,  na  maioria  das  vezes,  se

enfraquecem. Ademais, o sentimento de culpa

que  muitos  pais/homens  experimentam  em

virtude da separação os torna excessivamente

benevolentes e tolerantes com seus filhos, o

que dificulta  a  imposição de limites,  quando

necessário. Franco (2010). 
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A  separação  conjugal  é  mais

compreendida segundo um modelo de crise,

ou seja, considerando que o sistema familiar

atravessará  um  período  de  desorganização

logo  após  o  divórcio,  seguido  de  uma

recuperação,  reorganização e eventualmente

atingindo um novo padrão de equilíbrio, o que

demandará no mínimo dois  anos.  Crise não

pode  ser  confundida  com  problema  de

ajustamento  ou  doença  mental.  Trata-se  de

uma  situação  de  ruptura  e  busca  de  novas

repostas,  muitas  vezes  envolvendo  grande

sofrimento,  no  qual  atuam  e  podem  ser

deflagrados fatores e processos de proteção.

(Souza, 2006).
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CAPITULO III

PESQUISA DE CAMPO

Cem  pessoas  que  passaram  por

processo  de  separação  ou  divórcio,

responderam  12  perguntas  através  do

endereço  eletrônico:
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(https://docs.google.com/spreadsheet/viewfor

m?

fromEmail=true&formkey=dC1JbnVOXzM2c1J

CTG9PeGJGVE4xLUE6MQ).

O  questionário  foi  composto  pelas

seguintes perguntas:

Qual o sexo do entrevistado?

Como foi o processo de separação?

Quantos anos viveram juntos?

Tiveram filho(s)?

Como  era  o  relacionamento  com  a

família do seu ex-cônjuge?

Como  está  o  relacionamento  com  a

família do seu ex-cônjuge?

Como  o(s)  filho(s)  reagiram  a

separação?
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Como  tem  sido  o  convívio  com  o(s)

filho(s)?

Você  tem  participado  do  crescimento

do(s) filho(s)?

O  ex-cônjuge  tem  participado  do

crescimento do(s) filho(s)?

Como  ficou  o  relacionamento  entre

você e o seu ex-cônjuge?

Como você lembra dos momentos que

passaram juntos?

O processo de separação foi judicial ou

extrajudicial? 

3.1  -  Demonstração  e  Discussão  do

Resultado da Pesquisa
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Após  entrevistarmos  100  pessoas,

sendo 65 mulheres e 35 homens. Obtemos as

seguintes conclusões.

O número maior  de mulheres  ocorreu

devido  as  mesmas  se  mostrarem  menos

constrangidas a responderem a pesquisa.

Ao  perguntar  aos  entrevistados  como

se deu o processo de separação, obtemos um

percentual de 43% que diz ter sido amigável e

57% conturbado.

Segundo SOUZA E RAMIRES (2006),

aspectos  emocionais  e  comportamentais  do

relacionamento  conjugal  dos  pais  quando  a

insatisfação  conjugal,  nível  de  conflito  ou

mesmo eventual divórcio podem exercer uma

influencia nas atitudes e nas representações

dos relacionamentos românticos das crianças

e dos jovens, embora esta determinação seja

relativa a um complexo muito mais amplo de
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variáveis (sexo, idade, estrutura de cuidados

alternativos, nível de conflito, redes de apoio,

apego e outras figuras etc.). Para os filhos dos

57%  que  disseram  que  tiveram  um

relacionamento conturbado,  conforme estudo

de Souza e Ramires isso pode trazer prejuízo

para  a  formação  de  suas  ideias  de

relacionamento  conjugal.   A  comprovação

dessa  influência  foi  percebida  quando

encontrávamos  em  uma  única  casa  mãe  e

filhas que tinham passados pelo processo de

separação.  Observamos  que  a  forma

encontrada  pelos  pais  para  resolverem  os

seus conflitos conjugais foram imitadas pelos

seus  filhos.  Logo,  filhos  de  pais  separados

tendem-se a se separem.

Das  100  pessoas  entrevistadas,  84%

delas tiveram filhos com o ex-cônjuge criando

assim um elo maior entre os mesmos, mas a
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própria pesquisa demonstra que 33% desses

não têm mais contato com o seu ex-cônjuge. 

Nesta pesquisa o relacionamento com

a família  do ex-cônjuge antes  da separação

teve o resultado em que 52% consideravam

bom, 20% excelente, para 20% era razoável e

ruim para 8%.

A soma do relacionamento bom com o

excelente resulta em um número considerável

de  convivência  de  boa  qualidade  entre  o

entrevistado e a família do seu ex-cônjuge.

O relacionamento com a família do ex-

cônjuge  após  a  separação  demonstrou  a

queda  na  qualidade  do  relacionamento  que

era de 52% de boa convivência e 20% que

consideravam  excelente  para  38%  e  8%

respectivamente,  após  a  separação.

Apresenta também um percentual elevado de

pessoas  que  não  mais  têm  contato  com  a

80



família  do seu ex-cônjuge,  chegando a 35%

dos entrevistados, já para 16%, essa relação

ficou razoável e 3% a considera ruim.

A  relação  dos  72  participantes  que

responderam  que  o  relacionamento  com  a

família  do  ex-cônjuge era  bom ou excelente

antes da separação. Percebe-se que após a

separação 20% não têm mais contato com a

família  do  seu  ex-cônjuge,  4%  deles

responderam que ficou ruim, e para 17% ficou

razoável,  a  figura  demonstra  que  caiu  o

número de participantes que considerava bom

ou excelente o relacionamento com a família

do  ex-cônjuge,  de  72  para  43  após  a

separação.

Foi perguntado as 84 participantes que

tiveram filhos  antes  da separação,  como os

filhos  reagiram a essa decisão.  Segundo os

entrevistados,  26%  não  aceitaram  e  74%
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aceitaram. Alguns entrevistados disseram que

os  filhos  aceitam  porque  não  terem  outra

opção,  pois  ninguém  que  vê  os  pais

separados  e  nem  tão  pouco,  juntos  se

maltratando.

A  relação  dos  entrevistados  com  os

filhos  após  a  separação,  encontramos  os

seguintes  resultados:  7%  dos  entrevistados

reconhecem que a relação com os filhos ficou

ruim,  mas  em  contrapartida  50%  considera

que ficou excelente. Bom para 29% e 14% a

considera razoável.

A pesquisa da participação ou não dos

entrevistados na criação dos filhos obtivemos

o resultado de: 82% que dizem ser presentes,

14% reconhecem que participam às vezes e

4% revelam que não têm mais contato com os

filhos.

82



Os 42 participantes que pertencem ao

grupo  de  que diz  ter  um excelente  convívio

com os filhos. Somente um deles participa às

vezes da  criação dos  filhos  e  41  deles  são

presentes  e  ativos  nessa  responsabilidade

chegando a um percentual de 98%.

O resultado da participação ou não do

ex-cônjuge na criação dos filhos. Encontramos

64% deles dizem que o ex-cônjuge tem sido

presente, mas as respostas de 13% revelam

que o ex-cônjuge não tem mais contato com

os filhos e 23% dizem que essa participação

esporádica. 

A  participação  do  ex-cônjuge  dos  69

entrevistados  que  responderam  participarem

ativamente da criação dos filhos. Encontramos

61%  de  ex-cônjuges  que  também  são

presentes na criação, mas 25% revelam que o

ex-cônjuge às vezes participa e 14% revelam
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que  o  ex-cônjuge  não  tem  mais  contato  os

filhos. O resultado dessa figura demonstra que

dos 84 casais que tiveram filhos. Somente 42

deles  compartilham  a  responsabilidade  da

criação  dos  filhos,  correspondendo  a  um

percentual de 50%. Os outros 50% dos filhos

dos entrevistados não contam com a presença

de  um  dos  seus  genitores  na  sua  criação,

trazendo prejuízos psicológicos que podem ou

não serem expressos em atitudes anti-sociais.

Podemos  perceber  como  a  separação  é

responsável pelo grande número de relações

rompidas entre pais e filhos. 

Ao  analisarmos  os  tipos  de  relações

entre pais e filhos, encontramos 7% de pais

que dizem ter um relacionamento ruim com os

filhos após a separação. Surpreendentemente

encontramos  17%  de  pais  que  não  têm

contato com os filhos, para estes a separação

provocou  o  rompimento  de  um  elo  na  qual
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afeta de forma desastrosa o desenvolvimento

da criança e sobrecarrega a pessoa que fica

com a guarda. Sendo assim, em muitos casos

a  separação  é  a  responsável  pelo  grande

número de família mono parental,  onde uma

única  pessoa  se  torna  responsável  pela

manutenção do lar.

A qualidade do relacionamento dos 42

participantes que compartilham a criação dos

filhos.  O  resultado  de  como  ficou  após  a

separação  foi  de:  21%  deles  que

compartilham  a  criação  dos  filhos,  não  têm

contato com o ex-cônjuge, o relacionamento é

ruim  para  5%,  razoável  para  21%,  já  48%

consideram  bom  e  excelente  para  5%.A

separação  nem  sempre  reduz  o  conflito

conjugal  que  muitas  das  vezes  permanece

reeditado nos embates sobre guarda, pensão

e  visitas  que  tornam  todos  os  membros  do
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sistema  familiar  reféns  crônicos.  (Souza,

2006).

A relação dos 100 participantes com o

ex-cônjuge após a separação, demonstra que:

39%  não  têm  mais  contato  com  o  seu  ex-

cônjuge,  ocasionando assim em rompimento

de  vínculo  através  da  separação,  12%

consideram  ruim,  razoável  para  19%,  bom

para 28% e excelente para 2%. Comparando

esse resultado o entre os que compartilham a

criação  dos  filhos  com  os  que  não

compartilham,  percebemos que  o  percentual

de bom relacionamento após a separação do

grupo que compartilham a criação dos filhos é

bem maior,  chegando a ser  20% a mais.  A

guarda compartilhada é a melhor solução para

que haja a manutenção do elo familiar.

O  sentimento  dos  participantes  ao

lembrarem os momentos de convivência com

86



o  ex-cônjuge.  Revela  que:  75%  têm  o

sentimento  de indiferença,  6% de repúdio  e

19% de saudade. A reposta de repúdio vem

com sentimento de desprezo com ex-cônjuge

devido algum tipo  de mau trato sofrido pelo

participante, enquanto o de indiferença revela

que não afeta mais ao entrevistado, “passado

é passado”.

Ao perguntar aos 39 entrevistados que

dizem  não  terem  mais  contato  com  o  ex-

cônjuge. Qual é o sentimento deles ao lembrar

os momentos que viveram juntos? O resultado

obtido  foi:  74%  lembram  com  indiferença.

Sentimento  que  demonstra  nenhum  apego

aos  momentos  vividos  com  o  ex-cônjuge  e

10% sentem repúdio ao lembrar, e 16% com

saudade,  logo,  encontramos  um  grupo  de

pessoas que não convivem com o ex-cônjuge,

mas  nutre  um  bom  sentimento  ao  recordar

dos  momentos  de  viveram  juntos.  Sendo

87



assim,  podemos  vê  que  a  separação  física

não garante o fim dos sentimentos presentes

em nossa memória. 

Conforme  pesquisa  do  IBGE  onde

apurou que as mulheres continuam sendo a

grande  responsável  pela  criação  dos  filhos

após a separação a pesquisa comprova isso,

das 56 mães entrevistadas somente 1 delas

não  têm  mais  contato  com  os  filhos,  4

reconhecem que esse contato é esporádico,

mas  51  delas,  são  permanente  nessa

responsabilidade,  gerando  um percentual  de

2%, 7% e 91% respectivamente.  Quanto  as

respostas dos 28 homens entrevistados, sobre

a participação ou não na criação dos filhos.

Encontramos 18 que diz ser ativo, 8 ás vezes

e 2 revelam que não têm mais contato com os

filhos,  um  percentual  de  64%,  29%  e  7%,

respectivamente.  Todos  os  homens

entrevistados  reconhecem  que  nenhum  das
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ex-mulheres  deixou  de  ter  contato  com  os

filhos,  segundo  eles,  89%  delas  são

permanentes  e  11%  participa

esporadicamente.  Mas  as  respostas  das  56

mães  entrevistadas,  diz  que  20%  dos  ex-

maridos não têm mais contato com os filhos,

29% às vezes e 52% são permanentes.

O tempo de duração dos casamentos

dos entrevistados demonstrou que 52% deles

não  passaram  de  10  anos,  tendo  o  maior

percentual  de  separação  aos  7  anos  de

convivência, 3 enfrentaram o divórcio após 30

anos de casamento.

CONCLUSÃO

Após  pesquisarmos  varias  formas  de

vínculos  e  suas  formações  e  a  força  dos

sentimentos  que  as  envolvem,  como:  os

vínculos amorosos, os vínculos de amizades e

vínculos de pais e filhos. Encontramos varias
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pontos que estreitam esses vínculos. Como; a

dependência,  principalmente  dos  bebês,  a

necessidade  de  ter  alguém  e  as  afinidades

inexplicáveis. Mas com a pesquisa de campo,

podemos dizer que para os relacionamentos

amorosos,  de  amizade  e  de  pais  e  filhos,

temos  a  separação  com  um  grande

adversário. Visto que, encontramos 72% dos

entrevistados que tinham um relacionamento

bom ou excelente com a família do ex-cônjuge

e após a separação esse percentual cai para

46%,  esse  resultado  revela  que  varias

amizades  foram rompidas  com a  separação

desses  casais.  Já  relacionamento  amoroso,

quando duas pessoas se  separam isso  não

significa  que  em  uma  delas  não  exista  o

sentimento de amor para com a outra. Mesmo

após  a  separação  19%  dos  entrevistados

sentem saudades  dos  momentos  vividos  no

passado. 
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O  sentimento  de  indiferença  foi  a

resposta  de  74%  dos  entrevistados  em

relação  o  seu  ex-cônjuge.  Esse  sentimento

mostra que o amor desses ex-casais chegou

ao  fim,  pois  sentir  indiferença  por  alguma

coisa  é  dizer  que  ela  não  lhe  traz  nenhum

sentimento,  ou  seja,  é  um  sentimento

totalmente  contrario  do  amor.  Para  muitos

casais a separação realmente é “a morte do

outro em vida” segundo Caruso (1968/1989).

Já  os  6%  que  responderam  que  existe  um

sentimento  de  repudio,  ou  seja,  ódio.  Isso

pode significar que a pessoa ainda lhe afeta

sentimental.

Até o relacionamento mais forte como o

da  prole  com  as  sua  cria,  também  sofre

deteorização  com  a  separação,  vemos  que

dos  entrevistados,  84  tiveram  filhos,  mas

somente  a  metade  deles  conta  com  a

participação  do  ex-cônjuge  na  criação  dos
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filhos  e  assustadoramente  encontramos  14

pais  que  não  têm  nenhum  vinculo  com  os

filhos. O resultado foi obtido quando somamos

os 3 pais entrevistados que confessaram que

não têm mais contato com os filhos com os 11

entrevistados  que  falaram  que  os  seus  ex-

cônjuge também não se relacionam mais com

os filhos. 

Essa pesquisa demonstra que mesmo

com  o  passar  dos  anos  as  mulheres

continuam  sendo  as  grandes  responsáveis

pela criação dos filhos,  após a separação e

que  às  mesmas  apresentam  um  laço  de

relacionamento  mais  forte  com  os  filhos  do

que os pais. Todavia, a forma que ocorrer o

divórcio,  poderá  influenciar  na  relação  de

mães e filhos, pois vemos nesta pesquisa que

até  nessa  relação  tão  singular  ocorreu  um

rompimento. Encontramos uma mãe que não

tem mais contato com o seu filho.
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Segundo  os  resultados  encontrados

através de literaturas pesquisadas a presença

do pai na vida dos filhos é o melhor bem que

ele pode oferecer. A sua ausência pode ser a

grande causa de envolvimento dos filhos em

comportamentos antissociais. Mas muitos pais

por causa do sentimento de culpa pelo fim do

casamento  acabam  mimando  seus  filhos  e

não estabelecem limites para os mesmo.

Ao  começarmos  observar  os

dependentes  químicos  que  conhecemos.

Vimos que em sua maioria são: filhos de pais

também viciados,  ou órfãos,  o  adotados,  ou

filhos de pais separados. 

Os relacionamentos que vão além de

familiares, como o de amizades entre o casal

e  os  amigos  conquistados  durante  o

casamento. Também sofrem rompimentos ou

ficam abalados após o divórcio, visto que em
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certas  situações,  alguns  amigos  tomam

partido do cônjuge que considera a vítima do

processo  de  separação  trazendo  assim

conflitos nessas amizades.

Foi  observado  durante  a  coleta  de

dados que os filhos de pais separados tende a

se  separarem.  Visto  que,  os  seus  pais

resolveram os seus conflitos conjugais dessa

forma e assim eles acreditam que essa é a

melhor  solução.  É muito  importante  para  os

pais divorciados não criarem um bloqueio para

os  filhos  quando  o  assunto  for  casamento.

Porque  se  ele  não  sobe  lhe  dar  com  os

conflitos conjugais e foi infeliz. Isso não quer

dizer que os seus filhos também vão ser.

O divorcio tem destruído o sonho de

muitas  crianças,  que  crescem  se

considerando  o  motivo  do  rompimento  da

relação dos pais, ou se sentem inseguro por
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não ter alguém para lhe proteger. Lutar pelo

casamento é lutar pela família.

Um  dia  você  se  apaixona  e  até  os

defeitos  da  pessoa  tornam-se  qualidades.

Você começa a namorar, então nasce o amor,

através  dele  é  que  você  percebe  que  as

características  consideradas  qualidades  se

revelam como defeitos, nesse momento você

aprende a lidar com eles. Vem o casamento e

com ele você vai conviver dia após dia com as

qualidades  que  você  descobriu  serem

defeitos.  Mas  chega  a  hora  de  decidir

continuar  amando,  pois  ninguém  é  perfeito.

Continuar  junto  e  lutar  pela  manutenção  do

relacionamento  que  começou  com  um

sentimento e permanece com uma decisão.

Decida ser feliz ao lado da pessoa que

você prometeu amar até o ultimo dia de sua

vida. Transforme o ambiente de sua casa em
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o  melhor  do  mundo.  Mesmo  esteja  em  um

hotel 5 estrelas, que venha existir sempre,  um

sentimento de saudades de seu lar dentro de

você.
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