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A primeira edição deste livro foi escrita com a ajuda de 
400 pessoas — homens e mulheres que se separaram, 

filhos de pais separados, pais, parentes e amigos de pessoas 
separadas — que compartilharam comigo as repercussões, as 
transformações, as mudanças enfrentadas e os diferentes ru-
mos possíveis após a separação, desde a experiência de viver 
sozinho até o recasar-se com o ex-cônjuge ou com outra pes-
soa. Para realizar as entrevistas com essas pessoas, contei com 
um grupo de alunos de Psicologia da PUC–Rio, onde lecionei, 
e com o auxílio de uma bolsa de pesquisa do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

A vida de todos nós envolve separações, transformações, 
perdas e ganhos. Casamento e divórcio também acarretam 
um período de adaptação às inúmeras mudanças de estilo de 
vida, valores, hábitos e rotinas. Na escolha do parceiro, en-
tram em jogo muitos fatores, alguns dos quais sequer temos 
consciência. Nem sempre é o amor que faz com que as pessoas 

iNtrOduçãO
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se casem ou permaneçam casadas; nem sempre as trajetórias 
da vida do homem e da mulher possibilitam que continuem 
juntos e vivendo bem.

Há pessoas que optam por arrastar um casamento — e 
uma vida — com infelicidade crônica, indiferença ou ódio; ou-
tras decidem enfrentar o começo do fim, tanto com a inten-
ção de dar novo sentido ao casamento quanto por chegarem à 
conclusão de que as dificuldades são insuperáveis.

Nem sempre é possível separar-se “civilizadamente”. Mui-
tas pessoas passam por sentimentos e ressentimentos muito 
violentos, em meio a dores, ódios, culpas e acusações na gan-
gorra da vítima e do algoz. Acusar ou se arrasar de culpa pare-
ce muito mais fácil do que avaliar como ambos contribuíram 
para a construção e para o término do casamento. É difícil 
encarar a frustração de um projeto interrompido e a sensação 
do fracasso de uma intenção.

Poucos casais se separam com real consenso. Embora os 
dois sejam responsáveis pelo começo e pelo término do ca-
samento, quase sempre é um deles que explicita o desejo de 
separar-se ou que concretiza a decisão. Muitas divisões pas-
sam a ficar mais claras e mais intensas: a divisão dos bens, das 
famílias, dos filhos, dos amigos. Chantagens, desonestidade, 
mesquinhez, ameaças, violências — aspectos duros da rela-
ção às vezes encobertos até então — surgem com força total 
no processo de separação. O vínculo do ódio, da vingança e da 
perseguição pode arrastar-se durante anos, tornando difícil 
refazer a vida e perpetuando a ligação em uma estranha for-
ma de fidelidade.

Os primeiros tempos após a separação costumam ser 
tumultuados. Muitos se surpreendem com a intensidade do 
ódio, da euforia, do alívio, do desespero, da culpa, do rancor, 
do atordoamento, da falta e dos altos e baixos que a mistura de 
tudo isso acarreta. Há quem tente anestesiar-se na indiferen-
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ça do “não estou nem aí”, há quem se recolha para tentar se 
reorganizar, há quem busque avidamente as experiências de 
que sentiam falta. De qualquer modo, por pior que tenha sido 
o casamento, algo de bom existiu ou existe — surge, então, o 
luto pela perda das coisas boas e de tudo aquilo que poderia 
ter sido, mas não foi.

A convivência envolve a formação de hábitos, rotinas, 
modos de vida e valores comuns. Logo, a separação acarreta 
um rompimento de tudo isso, provocando mudanças em hábi-
tos, estilos de vida, valores pessoais... Há mudanças também 
no relacionamento com filhos, familiares e amigos. Tudo isso 
envolve a busca de um novo equilíbrio. Há quem sinta esse 
processo de mudança como um novo nascimento, a saída da 
casca do ovo, principalmente quando, no casamento, a pessoa 
renunciou a muita coisa importante, se encolheu e murchou.

Em uma separação, é grande a mobilização entre familia-
res e amigos, principalmente em famílias que colocam a pre-
servação do casamento como um valor acima até da felicidade 
ou em grupos sociais que marginalizam as pessoas separadas. 
Nesses contextos, a separação gera nos familiares sentimentos 
de vergonha, humilhação, constrangimento. Frequentemente, 
formam-se facções entre familiares e amigos: alguns tentam 
promover a reconciliação, alguns apoiam a separação, alguns 
se colocam a favor de um e contra o outro, e alguns conseguem 
ajudar e compreender o ponto de vista de cada um.

A separação provoca repercussões importantes nos filhos, 
mas nem sempre catastróficas ou traumáticas. A atmosfera 
hostil, tensa e opressora de um casamento cronicamente in-
satisfatório não é benéfica para ninguém, e é comum que os 
filhos sejam o alvo de descarga da irritação e da frustração dos 
pais. Após a separação, algumas crianças e adolescentes ficam 
mais descontraídos. 
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No entanto, assim como no casamento, na separação os 
filhos também costumam ser alvo de descarga das tensões e 
hostilidades entre pai e mãe. Ficam, de certo modo, “no meio 
da linha de fogo”: disputados como aliados, solicitados como 
espiões, utilizados como armas de ataque ou de chantagem 
nas negociações de pensões e de visitas. Em reação às mudan-
ças e à falta de disponibilidade emocional dos pais — eles pró-
prios atordoados pela avalanche de sentimentos mobilizados 
pela separação —, as crianças apresentam sintomas e altera-
ções de conduta até que um novo equilíbrio seja alcançado. 
Embora a revolta e a tristeza pela separação dos pais possam 
perdurar por muito tempo em alguns filhos, outros surpreen-
dem — mesmo quando pequenos — pela clareza com que 
percebem a deterioração do casal e pela capacidade de com-
preender a separação e ajustar-se à nova realidade.

O casamento terminou, a pessoa está diante de novos 
caminhos: em meio a tantas coisas desfeitas, surge a neces-
sidade de refazer-se. Para alguns, é preciso um tempo de 
solidão, de ausência de compromisso amoroso; outros se 
atolam na culpa e na autopunição, entrando em ligações que 
só acabam em sofrimento ou repetindo os padrões que re-
sultam no mesmo final infeliz. Há quem consiga refazer o 
casamento com o ex-cônjuge em bases diferentes e satisfa-
tórias; há quem finalmente encontre uma pessoa compatível 
para uma união amorosa. Na questão dos filhos, um novo 
casamento pode recuperar — ou dar pela primeira vez — a 
noção de casal que se entende, se ama e se harmoniza.

Sem dúvida, é bem complexa a rede de relacionamentos 
dos filhos com os pais, seus respectivos parceiros e famílias. 
A família recomposta é a nova espécie de família extensa, que 
está se tornando cada vez mais comum com o crescente índice 
de separações e novos casamentos.
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O nascimento inaugura a série de separações pelas quais pas-
saremos no decorrer da vida: perdemos uma situação con-

fortável, à qual já estávamos habituados, e entramos num mundo 
de novas perspectivas, fazendo coisas que mal sabemos para ten-
tar organizar o caos do novo, sobreviver e viver.

O desmame é outra grande separação: o bebê se despren-
de, em outro nível, do corpo da mãe para se nutrir de outras 
fontes e fazer novas descobertas. Perdas e ganhos se entre-
meiam em cada passagem da vida. Partos e desmames se su-
cedem: “A separação desencadeou um parto em mim mesma. 
No meio da dor e do sofrimento, me senti nascendo de novo, 
com outra beleza, com outro potencial, descobrindo um mun-
do que nem desconfiava que existia”.

A cada transição do desconhecido para o novo, são reavi-
vadas sensações e emoções de separações e perdas anteriores, 
até mesmo as mais arcaicas: “Semanas depois da separação, 
me senti tão angustiada, deprimida, desesperançada e aban-
donada, que comecei a desconfiar de que tudo aquilo que eu 

SeparaçõeS,
traNSfOrmaçõeS

Capítulo 1 
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estava vivendo com tamanha intensidade não podia ser apenas 
porque meu marido tinha saído de casa. Estava misturando mui-
ta coisa da minha época de criança, a sensação de não me sentir 
segura com minha mãe, a dor do abandono, da ausência”.

A reativação das perdas — remotas ou recentes — refere-se 
a vínculos idênticos ou análogos: “Quando minha mulher foi 
embora, senti de novo uma dor aguda pela perda de todas as 
outras mulheres da minha vida”.

Um dos temas básicos das transições é o da morte e do re-
nascimento: a morte de aspectos nossos e a abertura de novas 
possibilidades. Para muitos, isso se traduz pela sensação de es-
tar no escuro, dentro de um túnel — “e não se pode dar marcha 
a ré dentro do túnel”. Ainda não se vislumbra a saída: “Sinto 
que me falta o chão”; “O mundo desabou”; “Sou um náufrago, 
não tenho onde me segurar”. São momentos em que predomi-
nam o desespero e a desesperança, a impressão de ter chegado 
ao fim da linha; é um período em que ainda não dá para acre-
ditar que o inferno tenha porta de saída. A crise, na verdade, 
é um purgatório, um período de passagem que irá consolidar 
uma situação melhor ou pior.

É preciso juntar forças e refazer-se, revendo e reavaliando 
um mundo de coisas. O contraste entre a constatação do que 
é e do que tem sido e a necessidade de reformular o que for 
preciso revela o eterno conflito entre o desejo de mudar e a 
resistência à mudança.

Para quem está deprimido e desalentado, a sensação de 
não ter saída é tão forte ou se prolonga por tanto tempo que 
dá lugar a pensamentos ou atos suicidas, tentativas desespe-
radas e desesperançadas de encontrar a saída, desistindo de ir 
à luta pela vida, se matando literalmente, se maltratando, se 
expondo a perigos e acidentes.

Na transição, não podemos mais contar com os antigos 
pontos de referência e ainda não dispomos de outros. É o mo-
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mento do vácuo no salto do trapezista: não sabemos se vamos 
conseguir alcançar o outro trapézio ou se vamos nos esborra-
char no chão do circo. É a encruzilhada — ir para melhor ou 
para pior —, já que a mudança é inevitável. Nesse voo, há os 
que se lançam mais facilmente, com menos medo de correr 
riscos, com uma confiança interior de que tudo vai dar cer-
to no final; há também os que passam por uma mistura de 
medo, excitação, curiosidade, apreensão; e outros se deixam 
dominar pelo medo e acabam se encolhendo ou permanecen-
do num eterno vai não vai, parados no tempo e no espaço com 
a ilusão de movimento.

O auge da crise

No auge da crise, temos reações imprevisíveis, comple-
tamente fora do habitual, surpreendendo ou chocando os 
que nos cercam: “Nunca o vi chorando”; “Foi terrível vê-la 
com aquela cara de ódio, ameaçando quebrar tudo”. É uma 
sucessão de surpresas com a gente mesmo e com os outros. 
Na busca de um novo equilíbrio, passamos por um período de 
desequilíbrio, com sintomas de “loucura”, condutas estranhas, 
sensação de perseguição, depressão e angústia.

Nos estados depressivos, as horas se arrastam, as meno-
res providências exigem os maiores esforços, só pensamos no 
pior, remoendo o que aconteceu de ruim. É duro enfrentar as 
perdas e tudo perde a graça e o sentido, em meio a crises de 
choro, desespero e descrença. Quando a poeira começa a bai-
xar, a depressão pode arrastar-se para um estado crônico, no 
qual predomina a apatia, o desinteresse, a falta de objetivos: a 
vida passa a ser cinzenta.

Outras pessoas, ao contrário, passam a ter insônia ou não 
alcançam um sono profundo — “a cabeça está a mil, 24 ho-
ras por dia”. É um sono que não descansa, uma preocupação 
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constante, inquietação, estado de alerta e sobressalto, pronti-
dão permanente, hipersensibilidade, “pele fina”..

Nos estados de angústia, a tensão nos oprime: músculos en-
rijecidos provocando dores de cabeça, de estômago, nas articula-
ções, assim como cansaço, falta de ar, agitação, vulnerabilidade 
a inflamações, infecções e outras doenças. Sentimos medo de 
enlouquecer e perder o controle: “Fiquei com todos os encargos, 
cuidando de tudo sem dar conta de nada”. 

A vivência do tempo é peculiar, pois, na rotina do dia a dia, 
o tempo interno flui com certa regularidade; no turbilhão de 
emoções e mudanças que caracterizam as passagens da vida, 
o tempo voa: “São tantas coisas novas e fortes que duas sema-
nas equivalem a dois anos”.

Difere, também, a percepção de nós mesmos. No auge da 
crise, ficamos “no ar”, desligados do cotidiano. A energia vital 
é consumida pelas dúvidas, indecisões, conflitos e temores e 
também pela preparação para efetuar mudanças.

Durante a crise, a capacidade de trabalho diminui em 
decorrência da ansiedade, do desânimo ou da confusão; no 
entanto, há quem mergulhe de cabeça no trabalho para “quei-
mar” angústias, buscando um refúgio ou uma válvula de esca-
pe nos períodos de maior tensão.

A cabeça trabalha incessantemente, computando, reava-
liando, reinterpretando fatos presentes e passados. Coisas antes 
estranhas agora se encaixam, sobretudo quando o oculto vem à 
tona e da suspeita passa-se à certeza: “Agora dá para entender 
por que as reuniões de trabalho terminavam tão tarde, por que 
eram tão frequentes as viagens de negócios”. 

Muita coisa passa pela cabeça: planos e alternativas, cho-
ros e dores, tudo em intensidade redobrada. A cabeça trabalha 
também quando dormimos, para “digerir” as perdas: às vezes 
sonhamos com o que desejamos que estivesse acontecendo, 
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às vezes com o que está de fato acontecendo, às vezes com a 
solução de uma dificuldade que estamos atravessando. 

A transição pode acontecer a partir de uma escolha: mu-
dar de profissão, de país, casar, descasar, ter filhos. A crise é 
desencadeada por algo que acontece à nossa revelia: a mor-
te de uma pessoa amada, acidentes e doenças, por exemplo. 
As transformações surgem em momentos em que nos con-
frontamos com aspectos difíceis de aceitar em nós mesmos: a 
capacidade de sentir ódio, a revisão do passado, a destruição 
de mitos, crenças e ideais, um novo entendimento de anti-
gos acontecimentos e relacionamentos. Essas revisões podem 
provocar revoluções internas, embora, aparentemente, tudo 
continue igual. 

O período de reconstrução da identidade é difícil e fas-
cinante — antigos recursos são atualizados, velhas lacunas 
podem vir a ser preenchidas, novas aprendizagens se fazem 
necessárias. Quando a angústia e a depressão são aliviadas, 
conseguimos olhar de outro modo para as novas perspectivas 
e andar para a frente.

a separaçãO pelO términO  

dO casamentO

A separação pelo término do casamento se assemelha a ou-
tras separações que enfrentamos nas perdas de cada passagem da 
vida — término de um namoro, de uma amizade ou de uma so-
ciedade profissional. Passamos pelas mesmas fases: a esperança 
de reformulação (“Vamos rever nossas metas de trabalho, quem 
sabe conseguimos fazer um plano comum”), barganha (“Faço 
qualquer negócio para que você fique”), raiva, revolta e ressen-
timento, que levam, por exemplo, a difamar o colega (“Quando 
comecei a trabalhar, me juntei a um grupo e fizemos um projeto 
bonito, com a intenção de bolar coisas juntos, estudar, crescer. 
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Nos primeiros anos, isso funcionou a contento, mas depois, de 
repente, o pessoal foi se acomodando, se desinteressando pelas 
reuniões, e o trabalho foi deixando de ser de equipe, cada um se 
isolou num canto, que nem marido e mulher em um casamen-
to que já não tem mais a ver. A insatisfação foi crescendo, eu 
me sentia sozinha. Até que comecei a me encontrar com outros 
colegas também insatisfeitos com os lugares em que trabalha-
vam. Nossas reuniões se tornaram mais frequentes e de novo 
eu senti aquela explosão incrível de criatividade, a sensação boa 
de poder pensar junto com outras pessoas. Resolvemos sair dos 
lugares onde estávamos e partir para outro casamento”).

Coisas semelhantes acontecem quando um filho adolescen-
te ou adulto resolve sair de casa, formando outros vínculos de 
intimidade e convivência fora do círculo familiar. Alguns sen-
tem-se culpados por estar “abandonando” os pais para cuidar 
da própria vida, e esse sentimento, muitas vezes, é reforçado 
pela família quando acusa o filho de ingratidão e egoísmo por 
querer sair da casa “onde sempre teve tudo”. O ciclo vital da 
família segue um curso evolutivo em que os acontecimentos da 
vida de cada um dos membros repercutem em modificações de 
rotinas e tradições dessa família. Na medida em que crescem, 
os filhos se abrem para o mundo e constroem outros vínculos, 
interesses e atividades fora do círculo familiar.

O contexto mais amplo — da comunidade, do país, do 
mundo — influencia a vida de cada um de nós mais do que 
costumamos suspeitar. Como mostra o sociólogo Zigmunt 
Bauman em seu livro Amor líquido, vivemos numa época em 
que nada mais é feito para durar para sempre; tudo leva a 
marca do precário, do transitório, desde televisores, auto-
móveis e casas, até trabalho e casamento. Com o mundo em 
tensão pelos ataques terroristas e em crise econômica, com 
a ameaça de catástrofes ambientais devido ao aquecimento 
global, fica ainda mais difícil construir uma perspectiva sólida 
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de um futuro longínquo. Viver no agora, deixar para trás o 
que não está dando certo, passa a ser uma necessidade muito 
forte; o medo de, a partir da metade da vida, arrepender-se de 
como se está vivendo e já não ter muito tempo para alterar o 
que está insatisfatório é outro fator importante no desenca-
deamento de crises conjugais. Nesse contexto, torna-se mais 
comum passar por vários casamentos, em vez de ficar traba-
lhando arduamente para manter ou salvar uma relação com-
plicada. Investir num casamento para durar uma eternidade 
já deixou de ser uma meta para muita gente.

Crises e passagens da vida são períodos de ebulição. As 
mudanças emergem do incômodo, da inquietação, da insatis-
fação, da impossibilidade de continuar estagnado, paralisado, 
conformado ou adaptado. Quando a mudança deixa de ser sinô-
nimo de catástrofe, passa a ser menos temida e transforma-se 
em oportunidade, em perspectivas de atingir outro patamar.

Na passagem de uma situação para outra, uma das tarefas 
básicas é formular novas pautas de conduta para aprender a 
lidar com as novidades que surgem, criando disposição para 
reformular o que for preciso. Nesse aspecto, há grandes dife-
renças entre as pessoas: algumas negam a si próprias oportu-
nidades de se lançar na vida, aprisionando-se em obstáculos, 
limitações, regulamentos e proibições autoimpostas; sentem-
se amarradas, sem saída. E então se queixam de que nada dá 
certo. Por outro lado, as pessoas que expandem seus recursos 
interiores descobrem forças e possibilidades: “transformam 
merda em adubo”. Em situações que pareciam sem saída, sur-
gem caminhos.
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Quatrocentas pessoas abriram o coração e falaram o que 

acontece antes, durante e depois da separação: homens e 

mulheres que terminaram o casamento ou a união estável e 

a repercussão dessa decisão nos filhos, nos pais e no círculo 

de amigos. 

O livro Casamento, término e reconstrução revela a travessia 

dos diversos sentimentos despertados no processo de separação 

e os caminhos que se abrem na reconstrução de nós mesmos e da 

nossa vida. Oferece também orientações úteis para evitar que o 

divórcio seja traumático para os filhos mostrando a importância 

de preservar seus direitos de conviver tanto com o pai quanto 

com a mãe. Analisa os desafios dos lares monoparentais e 

das famílias constituídas a partir das novas uniões, com as 

dificuldades e as possibilidades de formar vínculos afetivos com 

amor, respeito e o compromisso de cuidar uns dos outros.

Maria Tereza Maldonado é mestre em 

Psicologia pela PUC-Rio, onde lecionou no 

Departamento de Psicologia; é membro da 

American Family Therapy Academy e autora 

de mais de vinte livros sobre relacionamento 

familiar e desenvolvimento pessoal. 

Dedica seu tempo de trabalho a escrever, dar 

palestras e atendimento em consultório e 

participar de projetos sociais. Pela Integrare 

Editora, publicou Cá entre nós — Na intimidade 

das famílias, Histórias da vida inteira — 

Transformando obstáculos em caminhos, 

Palavra de mulher — Histórias de amor e de 

sexo (em parceria com Mariana Maldonado), 

O bom conflito — Juntos buscaremos a solução 

e Comunicação entre pais e filhos — Como falar 

e agir no dia a dia das relações familiares.

Para mais informações sobre a autora, acesse:

www.mtmaldonado.com.br 

O término do casamento ou da união estável 

desperta um turbilhão de sentimentos não só 

no casal que está se separando como também 

em seus pais, filhos e amigos. 

A partir dos relatos de 400 pessoas 

entrevistadas para este livro, a psicóloga 

Maria Tereza Maldonado mostra o que há 

de mais relevante na decisão se de separar, 

os sentimentos de tristeza, raiva e mágoa 

pelos sonhos desfeitos e pelos projetos 

interrompidos, os caminhos encontrados ao 

mergulhar em nós mesmos para nos refazer, 

a reconstrução da vida, com novos projetos, 

sonhos e a renovação do amor.

A autora, com mais de três décadas de 

experiência como psicoterapeuta de famílias  

e mãe de um casal de filhos já adultos,  

publicou o livro Casamento, término e 

reconstrução na década de 80 com milhares 

de exemplares vendidos. 

Esta nova edição, revista e atualizada, 

comenta as mudanças da organização das 

famílias devido ao aumento da incidência de 

separações e de novas uniões e como isso se 

refletiu na legislação, abordando os aspectos 

fundamentais da união estável, da guarda 

compartilhada dos filhos e da síndrome de 

alienação parental.

A ONG APASE desenvolve atividades relacionadas à igualdade de direitos entre homens e 
mulheres nas relações com seus filhos após separação ou divórcio, difunde a ideia de que 
filhos de pais separados têm direito de serem criados por qualquer um de seus genitores 
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