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RESUMO 
 

O presente artigo discorre sobre o lugar do filho no psiquismo dos pais, como estes lidam 

com a parentalidade após a separação conjugal. Mesmo com a conjugalidade desfeita a 

responsabilidade perante o filho permanece, ou seja, a parentalidade não finda. Com a separação 

do casal, um novo arranjo familiar precisa ser criado, isto demanda mudanças e adaptações que 

podem ser construtivas ou destrutivas, dependerá do modo como os pais lidarão com a situação. 

A maneira peculiar de como o pai e a mãe enfrentarão a realidade externa será o reflexo de como 

internamente estão organizados. A questão central do trabalho é discutir o lugar do filho na 

separação conjugal, em meio a um enredo emblemático e conflituoso procura-se compreender o 

exercício da parentalidade. 
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Primeiramente é necessário destacar que o termo separação será usado neste artigo para 

designar a situação em que o casal não convive junto, ou seja, independentemente se casados 

civilmente ou não, a conjugalidade não existe mais, houve o rompimento do vínculo entre dois 

indivíduos que formavam um casal. 

Conjugalidade no sentido psicológico, significa segundo Magalhães (2010, p.207) “ o 

entrelaçamento de dois “eus”, duas subjetividades, na direção da constituição de um terceiro eu, 

uma identidade compartilhada”. Logo, entende-se conjugalidade a união de duas pessoas e, desta 

união dá-se o surgimento de um filho. 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 05.10.2014 

 
 

Joyce Borges Boamorte 2 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

Ainda de acordo com Magalhães (2010), parentalidade no bojo da psicologia, implica os 

modelos parentais da família de origem dos parceiros. Porém, este novo casal formará uma nova 

família, entrelaçando assim, o velho e o novo em uma dialética relacional. 

Diz a autora supracitada: 

A contradição fundamental do vínculo conjugal diz respeito ao paradoxo fusão-

separação. O casal tem a tarefa central de operar a separação de seus vínculos familiares, 

desprender-se dos vínculos parentais e criar uma estrutura inédita, derivada da 

transformação dos modelos parentais de cada parceiro. Essa nova estrutura é produto da 

metabolização das representações de casal das famílias de origem. Admite-se que há 

uma relação dialética entre as diferentes estruturas vinculares, dando lugar ao interjogo 

sociedade-família-casal-sujeito. (2010, p. 208). 

 

Compreende-se assim, que a parentalidade está relacionada com a maneira que uma 

pessoa desempenha o papel de pai ou de mãe. 

O termo lugar, por sua vez, não se refere ao tempo ou ao espaço, mas diz respeito ao 

psiquismo dos pais, é onde o filho é alocado no campo psicológico de cada genitor. 

O filho que vivencia a separação conjugal dos pais participa ativamente de todo o 

processo, quando há uma lide inevitavelmente a questão se intensifica. 

Quando os pais não entram em um acordo e recorrem ao judiciário para resolver o 

conflito, o filho se vê no meio da batalha judicial entre pai e mãe, onde a conjugalidade se 

confunde com a parentalidade. 

 Aqueles indivíduos que um dia se apaixonaram e resolveram construir suas vidas 

conjuntamente, hoje não se reconhecem mais, os elogios se tornaram depreciações e o filho, 

agora tem que se dividir entre os genitores. Afinal, qual é o lugar do filho na separação conjugal? 

O ideal seria segundo a psicanalista Dolto que: 

[...] os pais, responsáveis pela vida de uma criança, continuarem a se entender para que 

essa criança viva momentos entre seus dois progenitores, se possível, e possa estar a par 

de sua situação, para que saiba que seus pais, embora divorciados, sentem-se ambos 

responsáveis por ela. (1996, p.80). 

 

Porém, um casal geralmente encontra grande dificuldade em colocar o filho em primeiro 

plano após uma separação. Isto se deve a diversos fatores, como o sofrimento do término da 

relação conjugal, as disputas judiciais e tantas outras. Nem sempre um casal se dissolve com a 

anuência dos dois e quando um sai ressentido da relação muito pior é para o filho, pois a 

parentalidade é prejudicada em detrimento do conflito conjugal. 
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De acordo com Nazareth: 

As atribuições dos pais, ainda que separados, permanecem. O compromisso dos filhos 

permanece. A responsabilidade de todos pela qualidade da relação afetiva, mesmo que 

proporcional às idades, funções e hierarquias dos membros, permanece. O que se desfaz 

é o casal. Em outras palavras, a conjugalidade rompe-se, porém a parentalidade e a 

tutelaridade persistem. Ou deveriam persistir. (2013, p.26). 

 

A ciência psicológica é unânime em considerar a presença dos pais fundamental para o 

bom desenvolvimento emocional de um filho, contudo estes pais devem estar “inteiros” 

psicologicamente e o filho deve ocupar um lugar privilegiado em seu psiquismo. Isto enseja que 

os genitores sejam capazes de elaborar a separação conjugal e continuarem a exercer os papéis 

parentais. 

São frequentes os casos em que após a separação um dos genitores abandona o filho, há 

uma confusão psicológica entre a relação conjugal e a filial, pois todos sabem que existe ex-

casal, porém jamais ex-filho. Tradicionalmente são as mães que ficam com a guarda do filho e 

comumente os pais são os que se afastam.  

Ressaltando a importância da presença do pai na vida do filho, diz Barros: 

O dano psíquico causado pelo abandono paterno é sujeito à indenização. Ainda que a 

falta de afetividade não seja indenizável, o reconhecimento do dano psicológico deve 

servir, no mínimo, para gerar o comprometimento do pai com o pleno e sadio 

desenvolvimento do filho. Não se trata de impor um valor ao amor, mas reconhecer que 

o afeto é um bem que tem valor. (apud Dias, p.470, 2013). 

 

No âmbito jurídico a relação entre o filho e ambos os pais é protegida, pois de acordo com 

Dias: 

O direito de convivência não é assegurado somente ao pai ou à mãe, é direito do próprio 

filho de com eles conviver, o que reforça os vínculos paterno e materno-filial. É direito 

da criança manter contato com o genitor com o qual não convive cotidianamente, 

havendo o dever do pai de concretizar este direito. (2013, p.459). 

 

Fica claro que os vínculos afetivos não devem ser rompidos, pois isto implicaria em um 

sofrimento maior para a criança ou o adolescente.  

Quando um casal se desfaz vem à tona as figuras maternas e paternas, pois se há um filho, 

é o papel parental que permanece. Mesmo separados o pai e a mãe deverão exercer seus deveres 

e responsabilidades com o filho. 
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Segundo Silva: 

[...] paternidade e maternidade passam a ser nomeações de aspectos da vida de um 

homem e de uma mulher, produzidas a partir do desejo de ampliação do projeto 

amoroso. Ao mesmo tempo em que são determinadas pela cultura, a maternidade e 

paternidade são também expressões da maneira como estão articuladas, para o homem e 

a mulher, sua capacidade de dar e de receber prazer. (1999, p.19). 

 

As funções parentais, portanto, dependem muito da maturidade e da evolução psíquica de 

quem as exercem. O fim de um relacionamento pode ser conduzido de infinitas maneiras e 

quanto mais elaborada estiver a situação melhor será resolvida, assim  as consequências 

negativas para o filho serão menores. 

O sofrimento pelo fim da unidade familiar estará presente, mas se permanecerá ou não na 

vida de cada componente da família, dependerá de como o ex-casal lidará com a situação.  

Diz Castro: 

[...] é inegável que a separação é um momento de crise, de mudança que abala a 

dinâmica emocional de todos os envolvidos. A separação gera angústias e incertezas em 

diversas áreas: como contar aos filhos, como dividir os bens, como estabelecer o sistema 

de visitas, como apresentar-se em público sozinho, a incerteza de ser capaz de ficar só, 

pelo menos durante um tempo, etc. (2003, p.51). 

 

O ex-casal tem que dar conta de todas estas temáticas, que dizem respeito à conjugalidade 

e paralelamente abarcar as questões parentais que são centradas no filho. 

Todo filho ocupa um lugar simbólico no psiquismo de cada genitor, e mesmo após a 

separação este lugar deve permanecer. Este aspecto psicológico facilita o exercício da 

parentalidade.   

Para Winnicott (2001) maturidade é sinônimo de saúde, ou seja, é a capacidade de um 

indivíduo de tomar decisões e comportar-se de acordo com sua idade biológica, um pai de trinta 

anos deve agir como um homem e não como um adolescente de quinze, a mesma proposição vale 

para a mãe, que às vezes regredi para estágios desenvolvimentais anteriores. Estas regressões 

dificultam a relação filial, por isso é imprescindível à maturidade egóica para que o exercício das 

funções parentais sejam adequadas e emocionalmente saudáveis. Diz o autor: 

[...] se aceitarmos como correta a identificação entre saúde e maturidade relativa, 

devemos ter como certo que o indivíduo só possa atingir sua maturidade emocional num 

contexto em que a família proporcione um caminho de transição entre o cuidado dos 

pais (ou da mãe) e a vida social. (2001, p.136). 
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O ambiente familiar deve ser equilibrado para que proporcione segurança e proteção ao 

filho, relação desfeita não é sinônimo de fracasso, mesmo separados é possível que os pais 

consigam criar seus filhos visando à maturidade emocional. 

Para Nazareth: 

O aspecto parental da família é requerido para o exercício das funções paterno-maternais 

propostas para a resolução das demandas somáticas e emocionais com o objetivo de 

permitir que os filhos obtenham a maturação física e psíquica. É um vínculo assimétrico 

que propulsiona e sustenta o crescimento e o desenvolvimento. Permite a metabolização 

emocional e é responsável pelos processos de humanização e individuação. (2013, p. 

27). 

 

A separação conjugal afeta toda a família, portanto é importante que o assunto seja 

discutido e explicado ao filho, o diálogo possibilita que os sentimentos sejam compartilhados e 

ao mesmo tempo elaborados.  

A este respeito nos ensina Dolto: 

[...] os dois pais devem humanizar sua separação, dizê-la em palavras, e não guardá-la 

para si sob a forma de uma angústia indizível, exprimível somente pelos humores, por 

estados depressivos ou de excitação que a criança sente como um abalo na segurança 

dos pais. É importante que eles assumam realmente a responsabilidade por sua 

separação e que possa fazer um trabalho de preparação. (1989, p. 27). 

 

Logo, é necessário que a separação seja encarada com maturidade, que possa ser vivida 

como um fato da vida conjugal que não deu certo, apenas como um aspecto da relação que 

fracassou, porém desta mesma relação originou um filho, que se encontra no conflito e talvez 

seja o mais prejudicado do ponto de vista psicológico.  

 

Para Dolto: 

Quando os pais se separam, as dificuldades encontradas pela criança em seu 

desenvolvimento são de ordem inconsciente; os efeitos não são vistos em termos 

imediatos, porém anos depois. Essa é a dinâmica do inconsciente. (1989, p.86). 

 

Toda ruptura causa desconforto e às vezes sofrimento, quando estamos na zona de 

conforto e somos mobilizados para a mudança temos que nos reorganizar psiquicamente e 

aprender a viver de outra maneira, é preciso adaptar-se a uma nova vida. Para o adulto a tarefa é 
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mais fácil, porém para a criança ou o adolescente o esforço é maior devido à imaturidade egóica. 

Deste modo, cabe aos pais a função de conduzir a problemática da separação da forma mais 

responsável possível, a fim de minimizar os eventuais danos psíquicos que possam afetar o filho.  

Segundo Nazareth (2013), estas conturbações podem gerar na criança sentimentos de 

insegurança e incerteza, pois tudo agora é novo, é um novo estilo de vida que se inicia. 

Para um filho é essencial à percepção que ele é fruto do desejo de duas pessoas que um 

dia se amaram, ele concretiza o amor. Independentemente da separação dos pais o filho existiu 

no plano imaginário e se tornou real, portanto ele materializa a união de dois indivíduos enquanto 

casal. Segundo Dolto (1989, p. 99): “a criança precisa saber que ela é a representação da 

indissolubilidade e da combinação viva- fisiológica, afetiva e mental- da essência dos dois seres 

que são seus pais”. No plano simbólico o filho representa os pais. 

 A realidade psicológica de cada um dos pais influencia consideravelmente o modo que 

eles irão exercer a parentalidade, pois se o filho representa ambos os pais, sempre trará consigo a 

lembrança do outro. Isto pode incorrer na projeção, se o pai ou a mãe não estiverem bem 

resolvidos acerca da separação, então o filho poderá ser usado como depósito para sentimentos 

negativos. 

Sobre esta questão diz Magalhães: 

Consideramos que a conjugalidade e a parentalidade desafiam a autonomia e a 

maturidade emocional dos parceiros. Essas dimensões são estruturadas nessa área 

intermediária do psiquismo humano e dependem intrinsecamente das trocas 

intersubjetivas. E a saúde emocional da família depende, em grande medida, do 

estabelecimento de uma discriminação suficientemente boa entre essas dimensões 

subjetivas. (2010, p.209). 

 

Quando falamos em subjetividade queremos dizer a realidade externa e a interna, pois são 

mundos distintos que se comunicam. A maneira de agir e pensar traduz muito do mundo interno. 

Ser pai e ser mãe pode ter representações psíquicas distintas para o casal, logo o exercício da 

função também poderá ser diferente. 

Pode-se perceber que no plano real a separação conjugal pode ser resolvida 

objetivamente, para isso é que se busca o judiciário. Após uma sentença judicial o casal se torna 

ex-casal, põe-se fim a conjugalidade, o filho ficará com quem tem mais afinidade, isto significa 

que um genitor terá sua guarda, ou seja, será o genitor contínuo e o outro o genitor que terá o 

direito de visitas, será o genitor descontínuo (Dolto, 1989). 

A situação aparentemente está resolvida, porém nem sempre este arranjo representa o fim 

do conflito.  
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Separações mal resolvidas podem originar problemas crônicos, que nem mesmo o 

judiciário consegue cessar. É o caso de mães que não permitem que o pai veja o filho, de pai que 

constantemente entra com processos judiciais para requerer à guarda que já foi deferida à mãe, e 

genitores que praticam à alienação parental, que depreciam e “colocam” o filho contra o genitor 

descontínuo. 

Este contexto diz respeito ao plano psicológico, de atitudes imaturas e egoístas. Portanto, 

uma sentença judicial só resolve o conflito derivado da separação conjugal, se o casal tiver 

elaborado o término da relação conjugal, se a decisão foi conjunta pensando no melhor para cada 

um e para o filho. Pode-se entender que quanto mais maturidade o casal apresenta mais fácil será 

a separação e a adaptação à nova formação familiar. 

 Conclui-se então que o lugar do filho na separação conjugal deve ser aquele ocupado 

durante a constância da relação conjugal, pois a parentalidade permanece. Uma separação 

conjugal implica em mudanças, em adaptações em diversas áreas da vida, porém o lugar que um 

filho ocupa no psiquismo dos pais não deve mudar com o fim da conjugalidade. 
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