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RESUMO 

 

Atualmente as relações estão cada vez mais efêmeras, parecem estar descartáveis, porém 

ainda se percebe muitas pessoas procurando acertar no amor e que este dure. Poucas pessoas 

sabem que o vínculo amoroso é uma construção cotidiana e somente a partir disso vai se 

consolidando. O relacionamento de casal proporciona as experiências mais belas, mas também as 

mais desafiadoras dentro dos relacionamentos humanos. Compreender o que o homem busca na 

parceira, as expectativas, as decepções, as carências é muito mais do que buscar o amor. O 

comportamento do vínculo amoroso e o apego se expressam nos adultos identifica mais com o 

instinto de sobrevivência e segurança, quando estes se encontram em situações que envolvam 

medo, mudança ou conflito, como em casos de perda. O objetivo do presente estudo foi 

investigar a percepção masculina nos comportamentos de vínculos amorosos e apego em adultos 

deste sexo frente à separação do primeiro casamento e como é para ele recomeçar um novo 

relacionamento. Participou da pesquisa um homem residente na cidade do Salvador/BA que se 

separou há mais de um ano e que possui filhos frutos desse casamento, através de uma entrevista 

semiestruturada. Os resultados indicaram que as repercussões do término do casamento são mais 

bem elaboradas quando se tem suporte emocional, segurança e confiança em si mesmo e o 

indivíduo está certo do que quer, tanto a curto quanto a longo prazo, sendo que o que se almeja é 

achar o parceiro (a) “certo” (a) e ser feliz.   

 

Palavras-chave: Homem, vínculos amorosos, novos vínculos. 
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 1. INTRODUÇÃO 

 

Desde que nascemos estabelecemos contato com outras pessoas e precisamos das mesmas 

para suprirmos necessidades inatas como a de pertencer e de fazer parte de um grupo social, uma 

família, uma equipe de trabalho, ou de nos sentirmos preenchidos, satisfeitos, realizados e 

seguros.  A partir do momento em que nos vinculamos, nos relacionamos ou nos apegamos às 

pessoas em nossa volta e vivemos o sentimento de amar e de ser amados (RICOTTA, 2002). As 

nossas relações são construídas diariamente através do empenho e dedicação que atribuímos e 

disponibilizamos ao outro, pelo interesse na convivência e no compartilhar experiências, ou seja, 

não temos necessariamente que viver as mesmas coisas que o outro vive, e sim a troca que pode 

ocorrer através de vivências individuais.   A conjugalidade tem sido alvo de diversos estudos que 

culminaram na construção de uma literatura significativa, composta por diferentes enfoques para 

compreensão da dinâmica conjugal, em distintas abordagens e modelos terapêuticos (FÉRES-

CARNEIRO; NETO, 2010). Dentre essas abordagens teóricas, destaca-se a perspectiva 

sistêmica, que vislumbra "a formação e a dissolução da conjugalidade como um processo 

interacional" (FÉRES-CARNEIRO; NETO, 2010). Nesse sentido, será pesquisado como se dá a 

formação do apego no ser humano e quais são as implicações do mesmo na construção dos 

vínculos futuros, buscando refletir acerca da formação e dissolução da conjugalidade e suas 

repercussões, considerando que são processos complexos e que envolvem diversos níveis do 

relacionamento.  As pessoas têm experienciado novas formas de construir e dissolver vínculos 

relacionais. Segundo Baunman (2004), ultimamente, as pessoas se separam com mais frequência 

do que antes, podendo ser recorrente durante o ciclo vital. Talvez pelo fato das relações afetivas 

se encontrarem cada vez mais fragilizadas e efêmeras, pode haver uma certa dificuldade das 

pessoas em assumir um novo relacionamento após o término de um casamento.  As mudanças 

pelas quais as relações vêm passando torna os estudos das famílias e casais, suas novas 

constituições e funções, cada vez mais necessárias.  A relevância dessa pesquisa está em buscar 

meios e/ou procedimentos psicosociais que favoreçam aspectos sócio-emocionais nas relações 

das pessoas que enfrentam problemas em assumir um novo relacionamento após o término de um  

casamento. Quais são os elementos que levam o homem moderno a escolher e assumir sua 

nova parceira, identificar quais são suas dificuldades, caso exista, e discutir acerca da 

dependência emocional que se cria a partir de vínculos estabelecidos no relacionamento anterior, 

que o impossibilita de alguma maneira a formar um novo par. De acordo com dados fornecidos 

pelo IBGE (2003) sobre casamentos, separações e recasamentos, demonstram que 15% dos 

casamentos realizados no Brasil são, na realidade, recasamentos. Esse dado mostrou que um 

número significativo de recasamentos acontece de maneira consensual, sem o envolvimento de 

contrato ou qualquer procedimento legal. Neste sentido, supõe-se que o número de recasamento 
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no Brasil é maior do que o apontado pelas pesquisas oficiais. Profissionalmente a pesquisa 

demanda conhecimento teórico a partir de autores que versam sobre os seguintes aspectos: 

vínculos amorosos, dissolução da conjugalidade e escolha do novo par, considerando a 

perspectiva sistêmica acerca de aspectos relacionais envolvidos nesses processos.  Para tanto, foi 

necessário abordar os vínculos relacionais e amorosos, o apego, processo de escolha de um novo 

par e a dificuldade de se desfazer de velhos hábitos, rumo às novas experiências, a partir da 

dissolução da conjugalidade. Nesse sentido, a presente pesquisa buscou apresentar algumas 

reflexões acerca dos sentimentos gerados no homem na transição entre a dissolução da primeira 

conjugalidade e a formação de uma nova relação. 

 

 2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 2.1 APEGO ADULTO E VÍNCULO AFETIVO – ESCOLHA DE PARCEIROS   

 

O estudo sobre o amor ainda é um assunto atual, mesmo sendo um sentimento comum entre 

os seres humanos. Se pararmos para analisar o que é o amor, respostas infindáveis serão dadas 

por filósofos, teólogos, escritores, psicólogos e psiquiatras, porém amar e ser amado (a) é uma 

das prioridades, na escala do ser humano de necessidades, que se precisa cumprir para nos 

sentirmos realizados e satisfeitos depois da sobrevivência, das necessidades básicas de 

alimentação, etc. Assim como todas as coisas que queremos, o amor também precisa ser 

conquistado. Segundo Ricotta (2002), o amor não vem gratuitamente, lutamos para consegui-lo, 

para mantê-lo, lutamos quando enfrentamos crises e também quando nos separamos de alguém.  

A união de um casal pode ser vislumbrada como um processo de construção de uma 

realidade comum (FÉRES-CARNEIRO; NETO, 2010), construída nas interrelações entre os 

mesmos e que se baseia no amor estabelecido por meio da confiança (OLTAMARI, 2009). 

Tendo em vista que as relações afetivas estão cada vez mais rápidas e cristalizadas, pelo fato da 

vivência das mesmas estar sendo marcadas, na atualidade, pela fragilidade dos laços afetivos 

(BAUNMAN, 2004), talvez até mesmo pela falta de confiança que cabe numa relação, percebe-

se ainda um desejo e certo movimento no homem de encontrar uma parceira ideal que esteja 

disposta a se lançar nas aventuras de amar e de se entregar à relação.  

Do ponto de vista do apego, o amor é um estado dinâmico que envolve tanto as 

necessidades como as capacidades de apego, de cuidar e, sexuais de ambos os parceiros 

(BOWLBY, 2006). Embora grande parte dos estudos sobre apego tenha se concentrado nas 

primeiras relações parento-filiais estabelecidas, especialmente entre mães e bebês, é possível 

afirmar, de acordo com Bowlby (2006), que a necessidade de uma figura de apego não se limita 
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só às crianças, mas se estende a qualquer faixa etária. O autor ainda refere que há evidências de 

que os seres humanos de todas as idades são mais capazes de desenvolver suas habilidades 

quando estão seguros de que podem contar com a ajuda de uma ou mais pessoas, caso surjam 

dificuldades. Portanto, a teoria do apego de Bowlby (2006) foi ampliada no final da década de 80 

por Hazan e Shaver (1988 apud JOHNSON e WHIFFEN, 2012) por entenderem que o apego e o 

amor, até então direcionados à relação mãebebê ou por seus cuidadores, era um tanto limitado e 

precisava ser estudado o amor romântico e as relações conjugais adultas. A suposição principal 

era que os relacionamentos românticos, ou vinculação do par, envolve a combinação dos três 

sistemas comportamentais inatos descritos por Bowlby (2006): apego, cuidado e sexo. E embora 

estes afetem uns aos outros, eles são conceitualizados como distintos.  

Segundo Anton (2002), a capacidade de amar desenvolve-se lentamente, desde o primeiro 

ano de vida. Poucas pessoas têm ciência de que o vínculo amoroso é uma construção diária que 

pressupõe compartilhar uma vida em comum sem perder de vista a existência e individualidade 

de duas pessoas distintas. O que se vê com mais frequência são homens e mulheres buscando um 

amor idealizado para si, e esta, muitas vezes, é a referência de sucesso afetivo, no qual essa 

forma de amor é buscada com a finalidade de vir a preencher todos os desejos possíveis e 

impossíveis.  

Somos dependentes de outras pessoas para crescer, nos conhecer e realizar o que carecemos 

ou nos propusermos a fazer, porém não sentimos amor por uma pessoa qualquer, mas por um ou 

alguns seres em particular. “O núcleo daquilo que eu chamo de „vínculo afetivo‟  é a atração que 

um indivíduo sente por um outro indivíduo” (BOWLBY, 2006). Conquanto o apego e o vínculo 

afetivo sejam entendidos como estados internos que podem ser observados através dos 

comportamentos de apego, eles não devem ser considerados como sinônimos. Bee (1996) 

estabelece a diferença entre os conceitos utilizando, como exemplo, o relacionamento entre pais e 

filhos. Segundo a autora, o sentimento do bebê em relação a seus pais é um apego, na medida em 

que ele sente nos pais a base segura para explorar e conhecer o mundo à sua volta. Já os pais não 

experimentam um aumento em seu senso de segurança na presença do filho e tampouco o filho 

tem para os pais a característica de base segura, por isso o sentimento dos pais em relação ao 

filho é mais corretamente descrito por vínculo afetivo. Nesse sentido, é possível entender que o 

apego aos cuidadores primários passa a ser considerado um vínculo ao longo do transcurso de 

desenvolvimento.  

As relações amorosas, diferentemente da mãe-filho, envolvem dois parceiros em razoável 

condição de igualdade, em que ambos, às vezes, se sentem ameaçados, amedrontados ou feridos 

e em necessidade de proteção ou conforto. Algumas vezes ambos são empáticos, cuidadores, que 

apoiam seus parceiros em necessidade, estimulados sexualmente e procuram a gratificação 

sexual. Em tais relacionamentos, as qualidades de ambos os parceiros e sua combinação única 

influenciam emoções, comportamento e resultado (BOWLBY, 2006).  
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Segundo Bowlby (2006), o desenvolvimento satisfatório do comportamento de apego é 

muito importante para a saúde mental. Essa relação íntima, afetiva e contínua com a mãe, em que 

ambos encontram satisfação, é imprescindível, pois várias formas de neuroses e desordens de 

caráter, sobretudo psicopatias, podem ser atribuídas seja à privação do cuidado materno, seja a 

descontinuidade na relação da criança com a mãe durante os primeiros anos de vida. Portanto, a 

família, enquanto sistema, possui lugar primordial no crescimento emocional da criança. Ela é 

responsável por grande parte das possibilidades da organização da personalidade individual. É, 

especialmente, da complexa interação criança e mãe e/ou cuidadores que o mundo representado 

por estes pode promover ou patologizar o desenvolvimento afetivo-emocional do sujeito. Para 

Cassidy (1999 apud DALBEM e DELL‟ AGLIO, 2005), o apego pode ser definido como um 

comportamento biologicamente programado, cujo papel na vida dos seres humanos envolve o 

conhecimento de que um outro está disponível, proporcionando um sentimento de segurança que 

fortalece a relação. É "qualquer forma de comportamento que resulta em uma pessoa alcançar e 

manter proximidade com algum outro indivíduo, considerado mais apto para lidar com o mundo" 

(Bowlby, 1989). Portanto, o apego implica a formação de uma base segura, ou seja, de um 

sentimento de segurança e conforto que ocorre na presença do outro, a partir da qual o indivíduo 

explora o mundo.  

Vale ressaltar que Johnson e Whiffen (2012) discorrem os dez princípios da Teoria do 

Apego, que serão descritos a seguir:   

 

 Apego é uma Força Motivadora Inata – A procura e a manutenção do contato com outros 

significativos é um princípio motivador, inato e primário nos seres humanos no decorrer de 

suas vidas.   

 Dependência Segura Complementa a Autonomia – De acordo com a teoria do apego, não 

existe a independência completa dos outros. A dependência segura promove autonomia e 

autoconfiança.  

 Apego Oferece um Porto Seguro – A presença de figuras de apego, propicia conforto e 

segurança, enquanto a inacessibilidade cria sofrimento.   

 Apego Oferece uma Base Segura – O apego seguro também oferece uma base segura a qual 

promove a confiança necessária para arriscar, aprender e continuamente atualizar os modelos 

do Eu, dos outros e do mundo.   

 Acessibilidade e Receptividade Constroem Vínculos – Os tijolos dos vínculos seguros são a 

acessibilidade e a receptividade emocionais. Uma figura de apego pode estar fisicamente 

presente, mas emocionalmente não. O compromisso emocional e a confiança de que este 

compromisso estará lá quando for necessário é crucial.   

 Medo e Incerteza Ativam a Necessidade do Apego – Quando um indivíduo está ameaçado, 

seja por eventos traumáticos ou pelos aspectos da vida diária, um afeto poderoso surge, as 
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necessidades de apego por conforto e contato tornam-se salientes e urgentes e os 

comportamentos de apego, como a procura por proximidade, são ativados.   

 O Processo de Sofrimento pela Separação é Previsível – Se os comportamentos de apego 

falham em evocar a resposta de conforto e contato por parte das figuras de apego, ocorre um 

processo prototípico de protesto raivoso, agarramento, depressão e desespero, culminando, 

eventualmente, em desapego.   

 Podem ser Identificadas Formas de Relacionamento de Apego Inseguro – É limitado a 

quantidade de formas que os seres humanos têm para lidar com a falta de receptividade das 

figuras de apego. As respostas de apego parecem estar organizadas ao longo de duas 

dimensões, a ansiedade e a evitação.    

 O Apego envolve Modelos Funcionais do Eu e do Outro – Alguns cônjuges, quando se 

sentem rejeitados, se queixam e fazem drama, enquanto outros se calam por dias. As pessoas 

com apego seguro acreditam que os outros serão receptivos, quando necessário, e tendem a 

ter modelos funcionais dos outros como dignos e merecedores de confiança.   

 Isolamento e Perda são Inerentemente Traumatizantes – A teoria do apego descreve e explica 

o trauma da privação, perda, rejeição e abandono por parte daqueles que mais necessitamos e 

o enorme impacto que isso causa.   

 

Para Bowlby (2006), os estudos sobre o caráter adaptativo do vínculo na espécie humana se 

caracteriza como uma necessidade primária, tal qual a fome. Assim, tem-se a compreensão de 

que o processo vinculativo está calcado sobremaneira nos laços afetivos precoces, que formam a 

base para a capacidade que o ser humano tem de criar novos e importantes laços.  

 Os vínculos afetivos e os estados subjetivos de forte emoção tendem a ocorrer juntos; 

assim muitas das mais intensas emoções humanas surgem durante a formação, manutenção, 

rompimento e renovação de vínculos emocionais. Em termos de experiência subjetiva, 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 “sofrer por alguém” (BOWLBY, 2006). Segundo 

Ricotta (2002), o vínculo, por sua vez, é o que une e liga uma pessoa à outra da mesma forma 

como ocorre num relacionamento, diferindo na existência de um sentido comum, uma ligação 

moral e um tipo de ônus para ambos os envolvidos, no qual o sentido de compromisso é mais 

fortalecido. Os projetos comuns, que são aqueles que contemplam os desejos e necessidades das 

duas pessoas envolvidas, traçam uma trilha que, quando percorrida, faz com que nos 

mobilizemos para novos projetos.  

Um vínculo emocional duradouro entre dois indivíduos leva algum tempo para se 

desenvolver. A imaturidade e a vulnerabilidade do bebê, juntamente com os instintos nutricionais 

dos cuidadores, ajudam a assegurar que ambos terão o tipo de contato físico íntimo para 

promover a formação do vínculo. Porém, por menos vulneráveis que os adultos sejam, um 
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mecanismo psicológico diferente teria sido necessário para manter os casais juntos por tempo 

suficiente para se estabelecer o apego.   

Para funcionar efetivamente, esse mecanismo teria de fazer várias coisas. Primeiro, seria 

necessário criar um único foco mental do parceiro à mão, para excluir outros em potencial. 

Segundo, seria necessário estar presente em ambos os sexos e atuar tão ou mais acentuadamente 

nos homens do que nas mulheres. Terceiro, teria de promover e manter um forte desejo pelo tipo 

de contato físico que propicia o apego. De fato, existe um mecanismo psicológico com todas 

essas características, ele é conhecido como paixão romântica (Hazan e Shaver, 1987 apud 

JOHNSON; WHIFFEN, 2012).  

Segundo Johnson e Whiffen (2012), a maior e mais sistemática investigação sobre a paixão 

romântica foi analisada, através das respostas de um questionário, que tanto em homens como em 

mulheres há uma diminuição do sono e do apetite e do aumento paradoxal de energia, os 

sintomas incluem preocupação mental, idealização e intenso desejo de contato íntimo com a 

pessoa objeto. Seja qual for a fonte desses sintomas, eles parecem atingir homens e mulheres 

com a mesma intensidade.  

As pessoas apresentam diferenças individuais de estilo de apego e no convívio do casal 

nem sempre há compatibilidade entre as combinações do padrão de cada um. Por isso a 

característica que cada indivíduo desenvolveu no seu padrão de apego contribuirá para que a 

convivência a dois tenha ou não sucesso. Inicialmente foram classificados na infância três estilos 

de apego: o seguro, o ansioso evitativo e o ansioso ambivalente. A combinação dos estilos de 

apego de cada indivíduo pertencente ao casal permite as seguintes associações: Seguroseguro; 

seguro-ansioso evitador; seguro-ansioso ambivalente; ansioso ambivalente– ansioso evitador; 

ansioso evitador-ansioso evitador; ansioso ambivalente-ansioso ambivalente. 

Pessoas com estilo de apego seguro são capazes de formar relações íntimas com outros e se 

sentem confortáveis nestas relações. Indivíduos com um estilo de apego evitativo desconfiam dos 

outros e tem medo de relacionamentos íntimos e, por fim, no estilo de apego ambivalente, existe 

uma dificuldade em manter relacionamentos duradouros e comprometidos por causa da baixa 

auto-estima em detrimento da deficiência de continuidade da relação de apego, o qual produz um 

sentimento de solidão (BOWLBY, 2006). 

De acordo com a Teoria das Estratégias Sexuais (TES), a seleção do companheiro humano 

é inerentemente estratégica. Homens e mulheres são equipados com mecanismos de escolha do 

companheiro específico que os guiará em direção aos melhores parceiros disponíveis, ajustados 

por seus próprios valores nesse aspecto. Porém, foi observado através de um estudo com homens 

e mulheres realizados em trinta e sete culturas diferentes que, tanto um quanto o outro relataram 

desejar um companheiro gentil, compreensivo e inteligente (Hazan, 1987 apud JOHNSON; 

WHIFFEN, 2012). 

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


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 17.05.2015 

 

Emanoela Ramos de Oliveira, Anderson de Almeida Chalhub 8 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

 Segundo Ricotta (2002), a relação envolve a correspondência de interesses e afinidades 

entre duas pessoas; pressupõe a convivência e o conhecimento recíproco por meio da 

comunicação, seja ela verbal ou não verbal e a expressão disso se dá pelo relacionamento 

cotidiano que irá revelar os laços de amizade, as ligações afetivas, as profissionais, dentre outras. 

As escolhas com o intuito de formação de um casal que vai vivenciar um vínculo amoroso 

são extremamente complexas, pois além do critério aparente, há a presença de outros de forma 

implícita. As escolhas são feitas tanto em nível consciente como inconsciente, sendo que nesta 

também há uma reciprocidade, sentida a ponto de escolhermos uma determinada pessoa e não a 

outra (RICOTTA, 2002). 

Segundo Ricotta (2002), o vínculo é uma estrutura dinâmica, ou seja, tem um 

funcionamento que se modifica conforme as circunstâncias, dá um sentido de pertencimento a 

ambas as pessoas envolvidas e as engloba em sua totalidade. O vínculo compõe a estrutura 

psíquica de uma pessoa, sendo que estabelecemos os primeiros vínculos significativos com a 

nossa família. Eles vão compor a estrutura dos sistemas e das relações familiares, os quais são 

indestrutíveis, inconscientes e afetivos e representam a nossa base de como continuaremos a 

estabelecer novos vínculos com outras pessoas fora do âmbito familiar. 

A linguagem será uma forma de manifestação de vínculos na família, donde pode–se 

constatar inúmeras patologias de comunicação decorrentes de tipos de vínculos doentios, que 

variam em termos de quantidade, qualidade e intensidade dos mesmos, os quais são 

caracterizados como “Vínculo Paranóico”, caracterizado pela desconfiança sem razão objetiva 

para tal. Medo e descrédito exagerado em relação aos outros; “Vínculos Depressivos”, os quais 

são carregados de culpa porque alguém se submete ao sofrimento pelo (s) outro (s). Um sofre e o 

outro sente-se culpado e vice-versa, ficando a sensação de débito por longo tempo daquele que 

convive com o que sofre; “Vínculos Obsessivos”, caracterizados pela auto-exigência consigo 

mesmo e com os outros. Muito medo de cometer erros; “Vínculos Hipocondríacos”, há a 

simulação de uma enfermidade, que acaba por ser o meio de receber atenção e suscitar auto-

piedade; “Vínculos Histéricos”, caracterizados pela dramatização e teatralidade com finalidades 

de chantagem e manipulação para que o outro faça o que eu quero. Há a histeria de angústia onde 

o vínculo é caracterizado pelo medo exagerado de tudo, e a histeria de conversão, onde o corpo é 

atingido como forma de chamar a atenção, como por exemplo, paralisia de braço, dor de cabeça, 

dentre outros; “Vínculos Maníacos”, são identificados pelo exagero da falsa alegria que aliás, é 

de pouca duração. Pode-se apresentar conjugada ou alternada com vínculos depressivos; 

“Vínculos Psicossomáticos”, os quais são aqueles que se sacrificam por um dos membros, que 

assume a doença na relação. O auto-sacrifício deste está a serviço de toda a família e como 

sustentação de relações em crise; “Vínculos Normais”, são aqueles caracterizados pela 

comunicação fluente, onde todos os limites são estabelecidos e todos crescem de maneira 

equilibrada e sem chantagens. A percepção é preservada, havendo uma compatibilidade entre o 
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que percebo do outro com o que ele é na realidade. Nada de expectativas demasiadas e nem de 

menos (RICOTTA, 2002). 

Os laços entre os parceiros amorosos compartilham características-chave que os distingue 

de outros tipos de relacionamentos sociais. Portanto, o que caracteriza o vínculo amoroso é a 

união gerada pelo amor vivido por duas pessoas que se escolheram mutuamente, onde a vivência 

amorosa promove o desenvolvimento do afeto, da sexualidade, da amizade e da construção de 

projetos comuns. 

 

 2.2 SEPARAÇÃO E NOVAS RELAÇÕES 

 

O ser humano, em vários momentos da vida, enfrenta dilemas de separação, de 

aproximação ou reaproximação – com pais, com amigos, com parceiros de amor, no casamento, 

com colegas de trabalho, com grupos sociais, enfim – há uma luta com questões de intimidade e 

autonomia, de vincular-se e desvincular-se no âmbito das relações. A descoberta de si mesmo é 

um fator indispensável para a formação de qualquer relação de parceria, principalmente entre 

homem e mulher num relacionamento afetivo. E a família é a base de aprendizado, a qual não 

transmite apenas o código  genético mas, valores, crenças, afetos e regras relativas à experiências 

vividas por gerações passadas e que influenciam comportamentos atuais (SILVEIRA e 

FERREIRA, 2005).   

Segundo Carter e McGoldrick (1995) anteriormente a definição do relacionamento de um 

casal costumava ocorrer nas estruturas familiares tradicionais, vinculadas as suas famílias de 

origem. Atualmente, devido a diferentes transformações na sociedade, as pessoas, por estarem 

menos amarradas por tradições familiares, cada vez mais estarão livres para vivenciarem relações 

diferentes das experienciadas nas famílias de origem (CARTER; MCGOLDRICK, 1995 e 

BAUNMAN, 2004). Liberdade caracterizaria a escolha do parceiro, por ser considerada a única 

escolha familiar que pode ser feita pela pessoa. Contudo, essa liberdade é relativa, pois está 

imersa em muitas expectativas sociais, pessoais e familiares e, em especial, motivada por 

aspectos inconscientes (ANTON, 2002), sendo influenciada fortemente pelas relações com a 

família de origem (CARTER e MCGOLDRICK, 1995). 

As transformações do casamento começam a partir da modernidade, onde o novo ideal de 

casamento é a busca de expectativas em relação ao amor e a felicidade, porém as mesmas 

trouxeram idealização e consequentes conflitos e desilusões por não corresponderem às respostas 

esperadas (ARAÚJO, 2002). 
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A partir do século XVIII, o amor romântico se torna o ideal do casamento, mas a 

durabilidade do casamento não corresponde, pois ao amor-paixão. E de modo geral o amor não 

dura, surge com isso o divórcio como resposta do casamento dos casais modernos. 

A separação não é só o fim de uma união material, mas também a quebra de vínculos, de 

laços emotivos, sexuais e afetivos, criados, segundo Giusti (1987), tanto pelo amor como pelo 

ódio, pelas brigas e pelas reconciliações. Na medida em que a separação constitui a tão desejada 

solução para um problema que não poderia ser resolvido de outra forma, deveria, então, ser 

vivida como uma sensação de alívio, mas a mobilização emocional pós-separação, tal como 

percebida por Maldonado (1995) é intensa, pois a pessoa está diante do medo, da incerteza, da 

insegurança, que caracterizam a mudança de aspectos importantes de si mesmo. São comuns as 

atitudes irracionais, ilógicas e impulsivas. Para quem quer separar-se, o que predomina, 

inicialmente, é o alívio, às vezes, a euforia, por se ver livre do peso e da tensão da situação 

infeliz. A sensação de alívio amortece o impacto. Há a novidade, as mudanças, a passagem de um 

passado conhecido para um futuro sem previsões. Depois, costumam vir culpa e tristeza. Surgem 

aí, com toda força, os bons momentos, sonhos desfeitos, a tristeza pelo que poderia ter sido. 

Segundo Giusti (1987), quanto mais longa e íntima for a união, provavelmente mais desolador 

será o momento da separação, mesmo se a intimidade era produto de sofrimentos, 

incompreensões e ofensas. 

A dor da separação é, com frequência, fisicamente sentida. São comuns as dores no peito e 

a sensação de peso, sufocamento e falta de ar (MALDONADO, 1995). Cada separação tem uma 

história e, quase sempre, provoca um abalo emotivo que, segundo Giusti (1987), na escala das 

causas de estresse, vem imediatamente após a morte de um parente ou o choque de ser preso, e 

que pode ser considerado equivalente ao trauma causado pela perda da única fonte de 

subsistência. Quando o relacionamento se rompe, o trabalho necessário para recuperar o 

equilíbrio emocional e existencial requer um dispêndio de energia psíquica, o que, 

frequentemente, provoca deterioração física e nervosa, tal como ocorre durante um luto grave. 

Embora o homem e a mulher sejam constituídos fisiologicamente e geneticamente 

diferentes, no momento de como sentir a dor eles se assemelham. As diferenças são mais uma 

construção social, no qual homem e mulher tem papel definido. No que tange os sentimentos, 

eles se aproximam. Destarte, a separação da conjugalidade leva toda família a remodelar os 

padrões de relacionamentos atuais, pois há a necessidade de um período de transição a fim de que 

a família se reorganize. No processo de separação, a identidade conjugal vai aos poucos se 

desconstruindo, levando os cônjuges a uma re-significação de suas identidades individuais. E que 

desconstruir a conjugalidade após a separação, desencadeia o movimento de resignificar a 

identidade individual, sendo esse processo demorado e vivenciado de forma difícil pelos ex-

cônjuges. A vivência com mais liberdade acaba por trazer sofrimento e solidão, e momentos 

difíceis tanto para os homens como para as mulheres (CARNEIRO, 2003 apud SILVA, 2008). 
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O sistema familiar contemporâneo está em fase de transformação no seu modelo de 

organização nuclear tradicional. Em meio ao acelerado ritmo das mudanças sociais e culturais, a 

família também sofre mutações e deixa de existir um único modelo de família. Muitos até 

pensam que a família está acabando, entretanto, o que alterou foi o seu perfil e o trançado de suas 

relações, ou seja, é uma família que retrata a diversidade de paradigmas. 

 

 3. METODOLOGIA 

 

 3.1 SUJEITO DA PESQUISA  

 

A pesquisa foi realizada com um homem de 49 anos, o qual será chamado de “H” a fim de 

preservar a sua identidade, que viveu processo de separação do primeiro casamento, há três anos, 

com filhos, e que já estava em um novo relacionamento. Foram excluídos homens que eram 

considerados inaptos cognitivamente para compreensão da pesquisa.  

O critério para seleção dos participantes é o de acessibilidade, ou seja, foi convidado um 

homem indicado por pessoas do nicho social da estudante pesquisadora. 

 

 3.2 LOCAL DA PESQUISA  

 

Para a aplicação da entrevista, foi combinado previamente com o participante um local de 

fácil acesso, livre de ruídos externos e/ou interferências de outrem, respeitando dia e horário do 

mesmo. O espaço utilizado um local livre de ruídos, para não comprometer o resultado da 

pesquisa. Condição importante e necessária para cumprir os requisitos exigidos dos princípios 

éticos. 

 

3.3 METODOLOGIA DE OBTENÇÃO DOS DADOS  

 

Esta pesquisa é do tipo exploratória, de natureza qualitativa, que teve por fundamento, uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o 

objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 

(CHIZZOTTI, 2000). Segundo Gil (2002, P.41) este tipo de pesquisa tem como finalidade o 

“aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é bastante flexível, de 

modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos ao fato estudado”, ou seja, no 

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


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 17.05.2015 

 

Emanoela Ramos de Oliveira, Anderson de Almeida Chalhub 12 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

caso deste projeto, identificar a percepção do homem na construção de novos vínculos a partir da 

dissolução do casamento.   

Após o contato telefônico, foi marcada a entrevista, nesta ocasião foi informado ao 

participante da pesquisa que sua identidade seria mantida em sigilo. Antes de começar a 

entrevista a pesquisadora se apresentou, informando que estava no 9º semestre do curso de 

Psicologia da Unijorge, em seguida apresentou o tema da pesquisa. Neste momento foi solicitada 

a assinatura do termo de consentimento. A autorização, por escrito, é um dos requisitos éticos 

para utilizar esse material com a finalidade de estudo.  A entrevista foi realizada no mês de 

novembro do corrente ano. 

A análise qualitativa foi a escolha por investigar uma realidade que não pode ser 

quantificada. Esse tipo de análise trabalha com o universo de significados, valores, crenças e 

atitudes, correspondendo a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos aos quais não podem ser reduzidos à operacionalização variáveis. (MINAYO, 2007). 

O levantamento dos dados foi por meio de entrevista semi-estruturada, cuja estruturação 

contemplou os seguintes temas: a concepção que o entrevistado tem sobre casamento, incluindo o 

desejo de separação, a decisão de separação, sobre um novo relacionamento, e sobre a influência 

que o (s) filho (s) exerce(m) na escolha desse novo (a) parceiro (a). 

Segundo Manzini (1990/1991, p. 154), a entrevista semi-estruturada está focalizada em um 

assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas por 

outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. Para o autor, esse tipo de 

entrevista pode fazer emergir informações de forma mais livre e as respostas não estão 

condicionadas a uma padronização de alternativas. 

A entrevista foi gravada mediante autorização do sujeito buscando estabelecer uma relação 

dinâmica entre o pesquisador e o pesquisado até os resultados finais. Para tanto, foi realizado um 

contato telefônico prévio com o sujeito da pesquisa, no qual foram informados os objetivos da 

mesma, considerando e informando os preceitos éticos que norteariam o trabalho, o sigilo e os 

direitos das pessoas e das famílias envolvidas.   

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Com a finalização das entrevistas, o conteúdo adquirido foi transcrito. Após a transcrição, 

os dados foram organizados em categorias/blocos para análise. Gil (2002, p. 134) explica que “a 

categorização consiste na organização dos dados de forma que o pesquisador consiga tomar 

decisões e tirar conclusões a partir deles”. 
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Os dados da pesquisa foram analisados seguindo o viés de análise de conteúdo, proposto 

por Bardin (2009). Segundo a autora, a análise de conteúdo, enquanto método, torna-se um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, que tem por finalidade a interpretação destas 

mesmas comunicações. 

Foram gravadas, transcritas e analisadas buscando temas mais recorrentes na fala do 

participante. Para atingir mais precisamente os significados manifestos e latentes trazidos pelo 

sujeito, foi utilizada a análise de conteúdo temática, que segundo Minayo (2007), esta é a forma 

que melhor atende à investigação qualitativa do material referente a saúde, uma vez que a noção 

de tema refere-se a uma afirmação a respeito de determinado assunto. Segundo Bardin (2009), 

tema é a unidade de significação que naturalmente emerge de um texto analisado, respeitando os 

critérios relativos à teoria que serve de guia para esta leitura. 

A análise de conteúdo é ordenada da seguinte forma: a) pré-análise na qual se organiza o 

material, escolhe os documentos, formula hipóteses e elabora indicadores que baseiam a 

interpretação; b) exploração do material, é a operação de analisar o texto sistematicamente, é o 

momento da codificação e c) o tratamento dos resultados para fazer a relação entre os dados 

obtidos e a fundamentação teórica. 

Destarte, para a referida pesquisa, a análise de conteúdo de Bardin é a indicada por ter 

como objetivo tratar de descobrir as relações entre o discurso e o externo. 

Podemos concluir que a forma socialmente aceita para a escolha do cônjuge e a estrutura 

das relações sociais e familiares estão estreitamente relacionadas. Goode (1964, apud TRAVIS, 

2003) mostra as transformações sociais e familiares, resultantes da possibilidade contemporânea 

de escolha amorosa, fundamentada na ideologia do amor. O autor observa que, a partir da 

existência de uma maior autonomia espacial, econômica e social do casal, em relação à família 

extensa, eles passam a concentrar-se mais na relação conjugal, buscando solidariedade, afeto e 

apoio um no outro, construindo, assim, um modelo matrimonial baseado na intimidade e na 

cumplicidade entre os cônjuges. 

 

 4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os temas abordados nesta pesquisa foram selecionados a partir da revisão da literatura, 

sendo norteados pelo roteiro elaborado para a entrevista. A entrevista foi realizada com um 

homem de 49 anos (o qual será chamado de “H”), professor universitário que está separado há 

três anos e meio, pai de três filhos, dois meninos e uma menina e há oito meses mantém uma 

relação estável com uma mulher que também foi casada e está separada há dez meses e também 
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têm filhos do primeiro casamento, um casal. Os nomes e dados que pudessem vir a identificar o 

participante da pesquisa foram alterados, sem prejuízos, para a fidedignidade do conteúdo da 

mesma. 

As categorias de análise foram constituídas a partir das entrevistas realizadas. Elas se 

inserem em três temas devido a sua relevância para os objetivos do presente estudo:  

 1. Identificar a concepção do casamento;  

 2. Investigar se, ao dissolver o casamento, o sofrimento da ex-mulher ou dos filhos o 

impediram a firmar um novo compromisso;  

 3. Identificar as mudanças emocionais, confiança e segurança, oriundas da transição de 

um casamento desfeito para um novo relacionamento;  

 4. Refletir como o amor, o apego e o vínculo refletem em relação à formação de um 

novo par. 

Apesar da expressão “concepções de casamento” poder abarcar uma ideia muito vasta, a 

intenção é que ela se limite às concepções do entrevistado em relação ao modelo que ele tem de 

casamento, o modelo de novo relacionamento (recasamento), englobando o que ele entende por 

relacionamento bem sucedido e a influência que os filhos tiveram em relação à nova relação. São 

abordados os sentimentos experimentados entre o final do primeiro casamento e da formação da 

nova relação, assim como, expectativas para o futuro, observando como o vínculo e o apego pode 

influenciar na tomada de decisão em formar um novo par. 

A seguir serão apresentados e discutidos os resultados encontrados na pesquisa, buscando 

realizar sempre uma interlocução com a literatura consultada. 

 

 4.1 CONCEPÇÃO DE CASAMENTO PARA “H” 

 

Foi identificado na fala de “H” o que ele pensa sobre o casamento: “o casamento é uma 

troca de interesses, movidas por um sentimento comum no casal e, através do amor, construir um 

lar, uma família, ter filhos. Uma experiência riquíssima para os dois, onde cada um vai dar a sua 

parcela de contribuição. É uma troca. Uma troca infinita onde a gente não sabe onde começa e 

nem imagina onde termina. Se vai ter um fim ou se não vai ter um fim”.  Em sua fala há uma 

correspondência ao que Ricotta (2002) diz em relação à construção de uma realidade comum 

entre casais, as quais começam pela correspondência de interesses e afinidades entre duas 

pessoas que pressupõem a convivência e o conhecimento recíproco por meio da comunicação, 

seja ela verbal ou não verbal. 

Ainda sobre casamento, “H” diz que “todo mundo que casa, casa com propósitos e entende 

que aquela pessoa que a gente escolheu partia desses nossos sonhos. De alguma forma pensa 
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próximo de como nós pensamos.” Para Ricotta (2002), as escolhas com o intuito de formação de 

um casal que vai vivenciar um vínculo amoroso são extremamente complexas, pois além do 

critério aparente, há a presença de outros de forma implícita, é o que “H” diz em relação a 

compatibilidade de pensamentos que levam a união e formação de um casal. 

 

 4.2 DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO: O SOFRIMENTO ALHEIO IMPEDE NA 

FORMAÇÃO DE UM NOVO COMPROMISSO? 

 

Em relação ao casamento e à dissolução do mesmo “H” diz: “a presença de um outro na 

vida da gente, ela nos arrasta juntos, tanto eu para com o outro, quanto o outro para comigo para 

certas deliberações, certas decisões, certas acomodações, certos funcionamentos que não diz 

respeito apenas a um. Eu penso o casamento como uma coisa muito dinâmica. São duas pessoas, 

depois entram os filhos. Quer dizer a dinâmica é muito envolvente, quando você vai se dar conta 

passaram-se os anos,  aquilo não mais corresponde aquilo que você se interessava e por isso se 

separa...” No que diz respeito ao que poderia, eventualmente, impedi-lo a começar um novo 

relacionamento ele diz: “...eu sou de fluir, sou de fazer acontecer. Nada me impede de fazer o que 

o meu desejo, por onde  o meu desejo escorrer; é uma frase que eu escutei num filme”. 

Quando questionado sobre o fato da ex-companheira poder ter sido um obstáculo para 

começar uma outra relação “H” fala: “se ela quisesse se matar ela ia se matar sem nenhum 

problema, eu ia pra o enterro dela sem nenhum problema... Eu indiquei a ela uma profissional 

para fazer análise, ela foi. É o que eu podia ajudar”. Em relação aos filhos, ele diz que não foram 

empecilhos para começar um novo relacionamento, mas foram motivo de preocupação, “naquele 

momento eu não estava disponível porque não estava com cabeça mesmo não era só o mestrado. 

Eu estava muito focado nos meus filhos também, eu tinha uma preocupação com os meus filhos 

porque os meus pais também se separaram com a idade próxima da média que eles estavam. 

Então eu tinha uma preocupação com meus filhos, então eu saia muito com eles”. Desde a 

separação ele só apresentou aos filhos duas “ficantes”, “uma por que não teve jeito, eu tive que 

pegá-los em algum lugar, estava tudo fechado, réveillon, aí bom, não tem jeito. Aí dois deles me 

viram com uma ficante, que eu fiquei com ela um mês. Nada de importante. E uma outra que eu 

fiquei mais tempo, bem mais tempo que é essa que realmente mexeu comigo mas também nunca 

assumimos um namoro de verdade, então eles, até ela me acompanhou na época do tratamento, 

me visitou no hospital e tal mas não foi apresentada como namorada. Até por conta que ela tinha 

um relacionamento. Uma coisa mais complicada, então...”. Ele finaliza dizendo que, “nenhum 

filho pode se colocar nesse lugar (chantageador). Eu não vou deixar de fazer alguma coisa porque 

tem uma pessoa doente do outro lado. Não vou fazer isso. Isso não é justo nem comigo e nem 

com o outro. 
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 4.3 MUDANÇAS EMOCIONAIS, CONFIANÇA E SEGURANÇA: ENTRE UM 

CASAMENTO DESFEITO E UM NOVO RELACIONAMENTO 

 

Segundo “H” todos os seus relacionamentos deram certo, inclusive os que terminaram. Em 

relação aos seus sentimentos, ele diz: “Eu sou muito feliz com o que eu sou hoje mas também eu 

era muito feliz com o que eu era antes. E não tem como eu ser o que eu era antes, porquê? Por 

que eu sou outra pessoa hoje apesar de ter o mesmo nome, o mesmo sobrenome mas a minha 

experiência de vida, de já ser pai, de já ter passado pelo casamento, por vários tipos de 

envolvimento, isso me permite ter um grau de liberdade que a cada tempo é diferente do outro 

que eu vivi. Então eu não acho que eu errei nada. Eu acho que eu acertei a medida que eu 

arrisquei. Estar com alguém, constituir uma família. Isso eu acho que faz parte da natureza 

humana, investir em novos processos, particularmente a mim isso diz muito a respeito”. 

 

 4.4 O AMOR, O APEGO E O VÍNCULO REFLETEM EM RELAÇÃO À FORMAÇÃO 

DE UM NOVO PAR 

 

Sobre o amor, Ricotta (2002), diz ele não vem gratuitamente, lutamos para consegui-lo, 

lutamos para mantê-lo, lutamos quando enfrentamos crises e lutamos também quando nos 

separamos de alguém. Segundo “H”, no que tange o amor ele diz: “Amar o outro é querer que o 

outro esteja feliz independente da minha presença. Então, eu tenho três filhos, ela tem dois filhos, 

então pra mim eu fico feliz não por que ela me mande uma mensagem mas aonde ela estiver eu 

sei que ela vai estar fazendo algo que ela gosta. Então eu vou estar feliz. Amar é liberdade.” 

Para Baunman (2004), as relações afetivas estão cada vez mais rápidas e cristalizadas, pelo 

fato da vivência das mesmas estar sendo marcadas na atualidade pela fragilidade dos laços 

afetivos, talvez até mesmo pela falta de confiança que cabe numa relação. Percebe-se ainda um 

desejo e certo movimento no homem de encontrar uma parceira ideal que esteja disposta a se 

lançar nas aventuras de amar e de se entregar à relação. É o que está presente na fala de “H”, 

onde ele diz: “você me quer, me deseja, lute por mim, vou fazer o mesmo. Agora não vou querer 

do outro que me crie obstáculos para a liberdade que eu quero ter, sempre quis. Por isso que eu 

penso que qualquer relação que eu vier a me colocar, ela será ótima, maravilhosa, porque eu vivo 

isso”. 

Segundo Bowlby (2006), as relações amorosas, diferentemente mãe-filho, envolvem dois 

parceiros em razoável condição de igualdade, em que ambos, às vezes se sentem ameaçados, 

amedrontados ou feridos e em necessidade de proteção ou conforto. Algumas vezes ambos são 
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empáticos, cuidadores que apoiam seus parceiros em necessidade, estimulados sexualmente e 

procuram a gratificação sexual. Em tais relacionamentos, as qualidades de ambos os parceiros e 

sua combinação única influenciam emoções, comportamento e resultado. Diante dessa afirmação 

de Bowlby (2006), percebe-se que “H” se encontrou numa situação de vulnerabilidade por estar 

passando por um tratamento para uma doença e, nessa ocasião ele se apaixonou por uma mulher 

(que não é a namorada atual), a qual ele diz ser “louco” por ela. “... a pessoa que até hoje sou 

apaixonado, sou louco por essa pessoa mas em função de que até hoje ela não pode abrir mão da 

relação, ela é noiva, ela não pode abrir mão dessa relação... Não é nem noiva, ela já casou... 

Claro que essa relação tem um questão específica que foi o momento que eu estava muito 

fragilizado em função do tratamento. Então eu fazia o tratamento da doença complicadíssima, é a 

questão do óbito iminente. Então você se apega a primeira “tábua de salvação”, então ela entra 

também nesse lugar. De alguém que esteve disponível, quer dizer, inclusive abandonou o noivo 

em função de mim. Então isso assume um valor maior ainda. Imagina, ela está fazendo um 

sacrifício pelo nosso amor, por mim, por ela e tudo o mais. Só que isso passa, naturalmente 

passou apesar de eu ter continuado com o tratamento. ” Em relação ao apego adulto essa 

passagem é caracterizada como Medo e Incerteza que ativam a Necessidade do Apego, que é 

quando um indivíduo está ameaçado, seja por eventos traumáticos ou pelos aspectos da vida 

diária, um afeto poderoso surge, as necessidades de apego por conforto e contato tornam-se 

salientes e urgentes e os comportamentos de apego, como a procura por proximidade, são 

ativados. O apego às pessoas-chave é nossa “proteção principal contra sentimentos de desamparo 

e ausência de significado.” (JOHNSON e WHIFFEN, 2012).   

“H” hoje já está num novo relacionamento, onde ele vive e se diz feliz, até porque a 

felicidade é uma meta para ele. Ainda não casou com ela mas se para ela for importante passar 

novamente (ela já foi casada) pelo rito do casamento, ele passa (“eu adoro rituais, acho lindo, 

acho fantástico. Celebração é uma coisa bacana. Não vejo nada demais, muito pelo contrário...  

Se for legal pra o outro, eu vou, numa boa, adoro. Eu sou apaixonado por essas coisas de 

celebração. Você sentar com um grupo de pessoas”) embora diga que “quando eu estou com 

alguém eu estou casado. Eu só não to na igreja”. Nesse relacionamento, no que tange ao vínculo 

afetivo, verifica-se que “H” vivencia o vínculo normal, o qual é caracterizado pela comunicação 

fluente, onde todos os limites são estabelecidos e todos crescem de maneira equilibrada e sem 

chantagens. A percepção é preservada, havendo uma compatibilidade entre o que percebo do 

outro com o que ele é na realidade. Nada de expectativas demasiadas e nem de menos 

(RICOTTA, 2002). 
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 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O século XXI tornou-se o século do casamento por amor e que o amor para fins de escolha 

conjugal geralmente ocorre entre duas pessoas que tenham afinidades; uma mistura de elementos 

equilibrados e compatíveis de personalidades. Tanto para homens como para mulheres o amor 

ocupa “quase” uma condição para ter uma vida feliz, que procuram combinar o desafogo sexual, 

a amizade afeiçoada e as funções procriadoras da família. A atração romântica é considerada 

como base adequada para a escolha do parceiro, visão esta bastante diferente do destaque dado ao 

amor, ao sexo e ao relacionamento. 

Esta pesquisa buscou investigar a formação do apego adulto e do vínculo afetivo para 

melhor compreender a percepção que o homem tem diante da dissolução do primeiro casamento, 

rumo a construção de novos vínculos. 

Ressalta-se ainda a importância de que esses aspectos sejam levados em conta não apenas 

na atuação com homens e/ou casais no contexto clínico, pois são demandas que perpassam outros 

contextos de atuação do psicólogo. Cabe salientar que os conflitos emanados do processo entre 

dissolução da conjugalidade e a construção de novos vínculos relacionais/afetivos podem 

fomentar sintomatologias diversas e ser fonte de intenso de sofrimento para os envolvidos no 

contexto. 

As investigações sobre essa temática na atualidade é de extrema importância, uma vez que 

as intensas mudanças sociais estimuladas pela pós-modernidade, tem fomentado o imediatismo e 

o consumismo até mesmo nas relações pessoais.  Indica-se o desenvolvimento de estudos que 

abordem esse aspecto com o intuito de propiciar a construção e a qualificação de intervenções em 

maior consonância com as novas formas de experienciar a construção de novos vínculos 

relacionais a partir da dissolução do primeiro casamento, numa ótica masculina.  

Considera-se que tais reflexões podem auxiliar estudantes e pesquisadores a continuarem 

desenvolvendo pesquisas nessa área em função das constantes mudanças que nossa sociedade 

vem sofrendo nos últimos anos e que afetam de alguma maneira as relações, assim como as 

configurações familiares decorrentes. 
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