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RESUMO 

 

O presente artigo é pautado em uma análise fílmica correlacionando-o com a teoria 

sistêmica onde serão abordados eventos conflituosos que ocorrem no seio familiar quando um 

divórcio se instala e concretiza-se. Levando em conta a dinâmica das famílias de ambas as partes 

em relação ao filho (a) do casal. Serão analisados (no caso de divórcio do filme: A separação) o 

fluxo e intensidade de sentimentos exalados pelos envolvidos, sendo o divórcio, um evento 

muitas vezes imprevisível para a família e o filho do casal, causando assim desequilíbrios na 

organização estabelecida anterior à decisão de separação, havendo mudança de papéis, 

posicionamentos e responsabilidades frente à criança. Visa-se observar os possíveis impactos na 

criança em linhas emocionais/afetivas frente à separação dos pais e como estes impactos 

repercutem no filho do casal. A proposta é estudar como as divergências familiares interferem na 

vida do infanto-juvenil, levando em conta o momento de desenvolvimento ao qual este se 

encontra até sua vida adulta, pensando em seu bem estar em diversos ambientes de sua vida e 

saúde relacional com esses pais separados conjugalmente e em processo de (re)organização no 

funcionamento entre os pais para com a criança. Nos parâmetros da teoria sistêmica leva-se em 

conta a importância da presença de ambos os pais na vida da criança no intuito deste último 

desenvolver-se de forma saudável e ter estas duas figuras de apego como referenciais na sua 

estrutura como pessoa em um processo contínuo de desenvolvimento e assim evitar possíveis 

lesões emocionais/afetivas ou as acentuações destas últimas, sendo em muitos casos inevitável a 

criança não sofrer de forma substancial. 

 

Palavras-chave: Divórcio, separação, custódia, família, conflitos. 
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INTRODUÇÃO  

 

O filme superação retrata a família em um momento muito delicado de separação e briga 

pela guarda da filha, um momento onde a adaptação da família a uma nova rotina, com um pai 

separado e com filha adolescente e ainda um pai doente que precisa de muitos cuidados. Inicia-se 

uma disputa judicial para saber com quem a filha ficará, e enquanto essa disputa acontece, a 

esposa Simin, sai de casa e vai novamente morar com os pais, até que tudo seja resolvido. 

Nesta guerra a filha do casal que sofre com a separação dos pais e a responsabilidade de 

também tomar conta do avô doente, uma menina que passa por uma fase difícil que é a 

adolescência, fica no meio dessa guerra, presenciando briga dos pais, escutando discussões e sem 

entender de que lado ficar e em quem acreditar. Um momento delicado, que tem que ser bastante 

cuidadoso para que os filhos não sofram diante das brigas e discordâncias dos pais. Todas as 

dificuldades vividas em uma separação e como ficam os filhos e a família diante de tal situação é 

um assunto que tem que ser muito bem pensado com toda a família. 

O que o trabalho pretende é expor, depois de uma separação, a reconfiguração familiar e 

como os filhos reagem a esta situação. O estágio supervisionado proporciona ao aluno um 

contato com a realidade na qual irá atuar futuramente, e é um momento fundamental para a 

formação profissional do aluno. As estratégias que usadas durante a análise do filme foram, a 

coleta de dados sobre os personagens, buscando esclarecer alguns pontos das suas vidas e 

procurando entender sobre seus sentimentos e desejos.  

 

CICLO VITAL FAMILIAR  

 

É na família que cada pessoa dá inicio à sua história, é nesse espaço que as relações mais 

espontâneas acontecem, o ciclo de vida de uma pessoa acontece dentro do ciclo de vida familiar, 

que é o contexto primário do desenvolvimento humano. Não podemos escolher o nossa posição 

como membro na família a não ser, talvez, pelo casamento.  

A família é um sistema vivo, ou seja, se modifica no tempo. Seu processo evolutivo 

consiste num avanço progressivo até novos estágios de desenvolvimento e crescimento 

(CASTILHO, 2003). Os fatores culturais irão ter um papel importante na maneira pela qual as 

famílias passam pelo ciclo de vida. E, geralmente, não possuem uma perspectiva temporal 

quando estão tendo problemas. Elas geralmente maximizam o momento em que estão, possuídas 

por sentimentos imediatos, ou fixam-se num momento futuro, temido ou esperado com ansiedade 

(CARTER; MCGOLDRICK, 2001). 
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Na busca de uma nova ordem familiar o ciclo de vida da família passa por períodos 

previsíveis, de estabilidade e transição, de equilíbrio e adaptação; e também por momentos de 

desequilíbrio que impulsiona um estágio novo e também mais complexo, onde novas funções 

serão desenvolvidas e com ela novas capacidades (CASTILHO, 2003).  

As famílias com filhos adolescentes precisarão aumentar a flexibilidade das fronteiras 

familiares para incluir a independência dos filhos, assim como as fragilidades dos avós. Para isso, 

será necessário modificar os relacionamentos entre os pais e seus filhos para permitir ao 

adolescente movimentar-se para dentro e para fora do sistema. Novos focos serão necessários, 

como as questões conjugais no meio da vida, eles começarão a pensar nos cuidados com a 

geração mais velha e a renegociar o sistema conjugal como díade (CARTER; MCGOLDRICK, 

2001). 

Eventos significativos marcam as etapas do ciclo de vida familiar, como nascimentos e 

mortes, separação da família de origem e formação do novo casal, nascimento do primeiro filho, 

o primeiro irmão, o nascimento dos filhos na evolução da relação conjugal e parental, a 

adolescência e passagem à idade adulta dos filhos, a desvinculação progressiva de pais e filhos, o 

casal conjugal e parental na maturidade e envelhecimento, o acontecimento avós e netos, a 

separação pela morte de um dos membros do casal. Mas, paralelamente, a família também irá 

viver o impacto de eventos inesperados como divórcios, mortes imprevistas, doenças e 

desempregos, que atuam nas modificações da estrutura relacional e dificultam as tarefas de 

superação e coesão próprias de sua natureza. Nessas situações de crise cada família encontra 

modos singulares de enfrentar situações semelhantes, e mesmo atuando com as mesmas 

modalidades, obtém resultados diferentes (CASTILHO, 2003). 

 

A SEPARAÇÃO 

 

Na Psicologia Sistêmica a família é considerada um sistema de interdependência entre os 

seus membros, isso faz com que as mudanças ocorridas afetem todos os membros da família. 

Então, o divórcio na vida de um casal afetará, com certeza, a homeostase do sistema familiar. O 

divórcio é a anulação do casamento, o que faz com que os sujeitos voltem a ser livres e 

descompromissados do matrimônio que foi assumido (SANTOS, 2014). De acordo com Diniz 

(2006 apud SANTOS, 2014), o divórcio a extinção do vínculo matrimonial, que se opera 

mediante sentença judicial, habilitando assim as pessoas a buscarem novas núpcias. 

Durante esse processo sentimentos ambivalentes são despertados, ora conduzem e ora 

impossibilitam a compreensão e a ressignificação dos sentimentos. Uniões e separações fazem 

parte do trajeto humano, mas a dor estará presente na perda sofrida pelo individuo e pela família 

(MULLER, 2005). 
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Carter e McGoldrick (2001) dividem o divórcio em 4 diferentes fases vividas no ciclo de 

vida familiar, onde o casal busca se reestabilizar e se desenvolver. São elas: 1ª Fase: Decisão - 

Quando o casal percebe que o casamento não está mais trazendo o bem estar para si e para a 

família e decidem se separar; 2ª Fase: Planejamento – onde precisam lidar com as questões a 

serem resolvidas: a custódia dos filhos, o funcionamento da família após o divórcio e o manejo 

da mesma para uma nova adequação à situação; 3ª Fase: Separação – o luto pela perda da família 

originalmente idealizada, a reestruturação do relacionamento conjugal, o realinhamento do 

parentesco com as famílias envolvidas, a adaptação à vida separada. O casal, nessa fase, terá que 

lidar com a perda de uma vida á dois, terá que reconstruir o parentesco com a família para que 

mesmo separados continuem unidos em razão do bem estar do filho; 4ª Fase: O divórcio – aqui 

há a elaboração do divórcio emocional, das fantasias de reunião, recuperação de esperanças, dos 

sonhos, expectativas. Superação das raivas, mágoas, culpas pela responsabilidade do fracasso, 

projetos de novos sonhos e expectativas para um novo futuro. 

Surgem dificuldades durante essas fases de tomada de decisões e efetivação da separação, 

tais dificuldades mostram o quanto pode ser complicado o realinhamento e estabilização do 

sistema em uma configuração nova e quanta energia é despendida na alteração de uma 

determinada lógica de funcionamento. O tipo de conflito no processo de separação pode variar de 

acordo com algumas questões, por exemplo: comunicação, cultura, economia, meio social, 

sexualmente e intrapsíquicamente. É impossível determinar a reação do individuo frente a esse 

conflito, os mais calmos podem se tornar coléricos, os rígidos podem se mostrar flexíveis. Não 

existe uma regra para prever as reações durante o processo de separação (MULLER, 2005). 

Deve-se pensar que as dificuldades no casamento não são vividas exclusivamente pelo 

casal, o desentendimento entre os pais também desestabiliza os filhos, de forma tão profunda 

quanto o casal. A maneira com que o casal lida com o fim do casamento possibilita ao filho uma 

melhor ou pior elaboração da separação (ALMEIDA, 2010 apud SANTOS, 2014). 

 

OS REFLEXOS DA SEPARAÇÃO NA VIDA DOS FILHOS 

 

Após uma separação a família terá uma nova organização, e uma questão a ser pensada é 

como ficam os filhos após a separação, se a separação implica em comportamentos e atitudes dos 

filhos, como eles reagem. O divórcio é um evento que muda completamente a estrutura familiar e 

podem gerar mal-estar, se ajustar ao novo não é uma tarefa fácil, as crianças de pais separados, 

segundo a Revista de Psiquiatria Clínica (2010), podem apresentar baixo rendimento escolar, 

relações sociais ruins e frágeis e problemas emocionais. O divórcio irá afetar todo o ciclo familiar 

e nem todos estão preparados para o impacto que essa mudança causa, casa membro terá 

sentimentos, pensamentos diferentes a respeito da separação, e o ciclo familiar reagirá 
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positivamente ou negativamente dependendo de como enxergava a relação e a proximidade que 

tinham (SANTOS, 2014). Carter e Mcgoldrick (2001) afirmam que o divórcio é um evento que 

causa muito estresse na família, brigas, opiniões divergente e só fica atrás quando se trata de 

morte. 

De acordo com Santos (2014), a família por ser um sistema, tudo que acontece na família 

afeta algum membro, e alguma mudança de um dos membros acaba afetando todos os membros, 

com isto o divórcio afetará tanto o ex casal, quanto os membros da família dos dois que fazem 

parte deste sistema. Dependendo da idade da criança e do seu temperamento, é difícil entender e 

aceitar a situação, muitos não conseguem aceitar e se adaptar a nova situação, a criança se sentirá 

triste e insegura em vários aspectos.  

Segundo a Revista de Psiquiatria Clínica (2010), a criança sentirá uma insegurança em 

relação a situação financeira, como vai ficar tudo após a separação, muitas não estão preparadas 

ou não aceitam ter que ficar sem algo que queira muito adquirir. Santos (2014) acredita que o 

divórcio para as crianças/filhos são difíceis de imaginar pois eles sempre irão pensar o que 

aconteceria se os pais estivessem ainda morando no mesmo teto e juntos. 

É doloroso pensar em uma separação e mais doloroso ainda para a criança, quando os pais 

não chegam a um acordo sobre assuntos relacionados a separação, por exemplo com quem os 

filhos irão ficar, muitos casais não aceitam em abrir mão do filho e é muito custoso aceitar uma 

guarda compartilhada e isto vai gerando conflitos com o ex casal e é uma situação ruim para a 

criança, que na maioria das vezes quer ficar com os dois e juntos, e o casal acaba de certa forma 

impondo a convivência com um ou com outro, poucos casais conseguem entrarem um acordo e 

aceitam a guarda compartilhada e sem brigas, o que torna mais fácil a separação e a aceitação da 

criança. 

O importante diante da separação é a cooperação na vida dos filhos, sempre está presente na 

vida do filho, ajudando no que o filho precisar, oferecendo todo apoio, pois é um momento que a 

criança está se adaptando e precisa de todo apoio possível dos pais (REVISTA DE 

PSIQUIATRIA CLÍNICA, 2010). 

O que não pode ocorrer neste momento de mudança, são os pais discutindo na frente dos 

filhos, ou falando mal um do outro para os filhos, pois isso irá prejudicar o relacionamento dos 

filhos com os mesmos. Quanto mais brigas e crises o casal tiver, mais prejudicados os filhos 

serão, pois vão começar a ter atitudes de adultos o que pode prejudicar a infância da criança. 

(MCGOLDRICK; CARTER, 2001). A maneira como o casal enfrenta o divórcio, exige cuidados 

com filhos, pois as atitudes que os pais terão podem influenciar na vida afetiva dos filhos 

(SANTOS, 2014). A separação não é apenas dos pais, são dos filhos também, portanto, o 

divórcio terá que ser vivenciado com o maior respeito e maturidade, equilibrando para que não 
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causem danos emocionais nos filhos (SANTOS, 2014). Por isso, tudo terá que ser pensado e 

cuidado para que os filhos não se prejudiquem e que possam ter uma relação saudável. 

 

RESUMO DO CASO 

 

A Separação, uma produção iraniana de 2010, é um drama dirigido por Asghar Farhadi e 

trata, em sua superfície, justamente sobre o título que o filme traz, a separação de um casal de 

classe alta do Irã.  

O filme começa com o casal tendo uma discussão em frente ao juiz. A esposa, Simin 

acredita que se eles se mudarem para o exterior, a filha do casal, Termeh pode ter melhores 

chances na vida. Já Nader, o pai da menina, é contra a mudança, pois ele precisa ficar para cuidar 

de seu pai idoso e que sofre de Alzheimer. Então, para a mãe da menina a separação é a única 

solução, mas desde que, claro, Nader abra mão de Termeh, algo que ele se recusa a fazer. Assim, 

como eles não conseguem chegar a um acordo sobre ir ao exterior todos juntos, ou Termeh ficar 

com a mãe, Simin resolve ir para a casa dos pais até que Nader mude de ideia. Termeh fica com 

Nader ajudando-o a cuidar do pai, mas a ausência de Simin é sentida. 

Nader trabalha durante o dia e Termeh passa o dia no colégio, sem Simin em casa ele tem 

que contratar alguém para cuidar da casa e, no mínimo, olhar por seu pai que piora a cada dia. 

Aqui entra Razieh, mulher mais humilde e altamente religiosa que passa a cuidar da casa e, por 

consequência, do senhor idoso. O casal entra em uma briga judicial, com Razieh, onde ela acusa 

Nader de ter a empurrado para fora de casa e com isso provocado o aborto do seu bebê. Após um 

tempo dessa disputa judicial a verdade surge e Razieh resolve finalizar esta briga. 

Mas o foco desse trabalho é a separação do casal e o que isso causa à garota, o sentimento 

de angústia por qual Termeh passa é transmitido ao espectador. Ela assiste a tudo o que está 

acontecendo quase sem poder fazer nada, ao mesmo tempo, suas ações demonstram uma grande 

compreensão do que está ocorrendo. Seu mundo está desmoronando, e em partes do filme ela 

aparenta achar que talvez dependa dela o fim de todo esse transtorno gerado pela discórdia de 

seus pais, o filme finaliza assim, com o casal esperando a filha Termeh decidir com quem prefere 

ficar. 

 

ANÁLISE TEÓRICA DO CASO 

 

Para analisar o caso faremos uso das cinco etapas enumeradas por Carter e McGoldrick 

(2001), são elas decorrentes do processo de ajustamento à separação. No filme fica claro quando 
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Simin considera a possibilidade de separação, essa é a primeira etapa, a Cognição Individual. No 

momento em que eles divergem sobre viverem juntos no exterior, ela vê a atitude do marido 

como descaso em relação a segurança da filha, então decide separar-se, para ir só com Termeh. A 

partir dessa decisão ela declara sua intenção à filha, aqui tempos a segunda etapa, a 

Metacognição familiar, Simin a chama pra ir junto e Termeh decide ficar com o pai, esse por sua 

vez reage demonstrando não dar importância, aparentemente. E quando a filha o questiona ele 

responde que não é nada sério e que a mãe irá voltar.  

A terceira etapa, a Separação do sistema é concretizada com muita dor, desamparo, 

sentimentos ambivalentes e disfunções das mais variadas ordens. O casal é propenso à tentativas 

de reconciliação, no filme Nader diz algumas vezes para Simin deixar essa ideia e voltar para 

casa, mas ela esta decidida e com a certeza de que não deve voltar atrás. As duas etapas 

seguintes, a Reorganização do sistema, que implica na delimitação de novas fronteiras, contatos, 

relacionamentos, limites, dinâmica familiar, e a Redefinição do sistema, que é uma fase marcada 

pelos novos papéis, fronteiras nítidas e um sentimento de evolução ou bem-estar não ficam 

explicitas no filme. Mas elas ocorrerão quando Simin deixar definitivamente a casa e Termeh 

deverá decidir com qual dos dois prefere ficar definitivamente, e o filme transmite toda a dor que 

a garota sente ao ter que tomar essa decisão. 

Para Carter e McGGoldrick (2001) a fase em que se encontra a família pode alterar de 

forma diferenciada os conflitos nos processos de separação, quando os filhos estão em idade 

escolar tendem a se responsabilizarem pela separação, fantasiam a reconciliação e tendem a 

serem leais a um dos pais. O membro do casal que não participou da criação, nessa fase possui 

maiores chances e facilidades para resgatar a atuação nos cuidados com os filhos. 

Certa confusão por parte dos filhos, de qualquer idade, é normal e esperada, se a separação 

já é difícil para os adultos, é muito mais para as crianças. As crianças menores tendem a 

demonstrar seus sentimentos com atitudes como raiva ou apatia, é o modo que encontram para 

expressarem sobre o que estão vivenciando. As crianças maiores poderão compreender e 

verbalizar sobre a situação, embora não saibam direito o que fazer. Nesses casos os cuidadores 

devem ter condições para propiciar um ambiente em que as crianças sintam-se seguras, 

independente da idade, os filhos tendem a dar preferência a um dos pais, sobre tudo se este 

estiver fragilizado ou possuir mais tempo de convivência após a separação com os filhos. A salvo 

dos conflitos de lealdade a das manipulações, os filhos gostam de estar com quem está bem e lhes 

deixam bem (CARTER; MCGOLDRICK, 2001). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sistematização das informações apresentadas neste relatório final favorece uma reflexão 

sobre o que é trabalhar com a separação de um casal com filhos, com as pessoas dessa família e 

suas necessidades. O propósito aqui foi o de conhecer sobre o assunto e o efeito na família, com a 

oportunidade de obter um pouco de experiência nessa área da psicologia clínica.  

O entendimento sobre o que acontece diante de uma separação é importante tanto para o 

casal, que está em crise, quanto para sua família, onde questões práticas que estão relacionadas a 

como fazer após a separação e como agir em relação com os filhos tragam uma leveza ao invés 

de causar mais problemas na família. A sensibilidade para conversar com os filhos a respeito do 

que está acontecendo tem que ser feita de uma maneira leve e livre de julgamentos e criticas 

sobre o cônjuge para que não afete a criança, a disputa e muitas brigas do casal na frente da 

criança irão trazer prejuízos na vida da mesma, portanto, a conversa livre de atritos é a melhor 

opção quando se tem filhos. 

Chegamos à conclusão que a pesquisa para compor o relatório final de estágio favoreceu a 

qualificação técnica e emocional dos estagiários, permitindo conhecimento sobre essa prática, 

visando os benefícios que isso pode proporcionar. 

  

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 17.05.2015 

 

Jamile da Cruz Florindo, Jamile Santana Costa, Rebeca 

Gonçalves Brito Souza 

9 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

CARTER, B.; MCGOLDRICK, M., As mudanças no ciclo de vida familiar, ARTMED, 

2001. 

 

CASTILHO, T., Painel: Família e Relacionamento de Gerações, São Paulo, 2003. 

 

MULLER, A. W., Aspectos sistêmicos da separação. Florianópolis, 2005. 

 

RAPOSO, S.; FIGUEIREDO, B. F. C.; LAMELA, D. J. P.;  

NUNES-COSTA, R. U.;  CASTRO, M. C.; PREGO, J., Ajustamento da criança à separação 

ou divórcio dos pais. Revista de psiquiatria clínica, 2010. 

 

SANTOS, M. M. S., Os efeitos do divórcio na família com filhos pequenos. Psicologado, 

2014. Acessado em 07 de Dezembro de 2014 https://psicologado.com/atuacao/psicologia-

juridica/os-efeitos-do-divorcio-na-familia-com-filhos-pequenos 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt

