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Introdução

A separação representa uma mudança na estrutura familiar que provoca
alterações nas relações que seus membros estabelecem entre si, tanto entre
os cônjuges quanto entre pais e filhos (Hetherington & Stanley-Hagan,
1999). Contudo, a separação não deve ser encarada apenas sob um ponto de
vista negativo, já que pode ser uma solução positiva para as famílias quando
os casais estão envolvidos em relações muito conflituosas (Martinez &
Forgatch, 2002). Nesses casos, o fim da união conjugal pode representar um
alívio não só para os pais, mas também para os filhos, muitas vezes expostos
aos conflitos entre o casal parental (Ribeiro, 1989).

Apesar das altas taxas de divórcios e separações no Brasil (IBGE, 2007),
este tema ainda tem recebido pouca atenção por parte de pesquisadores na
área da Psicologia, considerando o número de publicações encontradas em
periódicos nacionais frente ao volume de trabalhos internacionais. De acor-
do com Forgatch & DeGarmo (1999), crianças de famílias divorciadas estão
expostas a uma série de dificuldades decorrentes da separação, tanto no cur-
to quanto no longo prazo. Os problemas advindos da separação dos pais in-
cluem depressão, baixo rendimento acadêmico, pobre relacionamento com
pares e altas taxas de problemas de comportamento (Amato & Keith, 1991;
Wood & Repetti; Roesch, 2004; Wolchik et al., 2000; Hetherington &
Stanley-Hagan, 1999; Morrison & Cherlin, 1995; Emery & Tuer, 1993).

Segundo Morrison & Cherlin (1995), quando a separação ocorre, os três
anos seguintes são descritos como um período de crise, caracterizado por
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grandes mudanças na vida das crianças. Nessa fase, os filhos estariam mais
vulneráveis, e os efeitos da separação parental seriam mais evidentes. Pes-
quisas baseadas em amostras de crianças cujos pais haviam se separado nos
dois anos anteriores revelaram maiores efeitos negativos da separação (Amato
& Keith, 1991), o que sugere que as crianças acabam desenvolvendo reper-
tório para lidar com a nova situação familiar, bem como seus pais.

Além do tempo de separação, pesquisadores sugerem que a idade da crian-
ça também pode interferir na maneira como ela lida com o fato. Hetherington
& Stanley-Hagan (1999) levantam a hipótese de que crianças mais novas
encontrariam mais dificuldades para compreender as mudanças familiares e
estariam propensas a culpar a si mesmas pelos acontecimentos. Wood et al.
(2004) sugerem ainda que os filhos mais novos têm menos suporte social
fora da família e, por isso, teriam mais dificuldades de adaptação à nova si-
tuação. Contudo, Amato (2000), em um estudo de revisão, salienta que ain-
da não há consenso sobre as consequências da separação para crianças mais
novas.

No Brasil, são poucas as pesquisas publicadas em periódicos nacionais
que abordam as consequências da separação conjugal para os filhos (ver, por
exemplo, Ramires, 2004; Ribeiro, 1989; Souza, 2000). Ribeiro (1989) in-
vestigou as consequências do divórcio segundo a percepção de 23 adoles-
centes e observou o relato predominante de aspectos negativos da separa-
ção, embora fatores positivos também tenham sido mencionados,
principalmente o fim das brigas entre os pais. O estudo confirma os achados
da literatura que sugerem que os filhos reagem de diferentes maneiras à se-
paração em função de fatores como a existência de conflitos, alterações na
rotina e o relacionamento que se estabelece com a figura parental que sai de
casa. Em outro estudo, Souza (2000) observou que as maiores dificuldades
dos filhos estiveram relacionadas à pouca previsibilidade sobre os eventos
cotidianos e às mudanças na rotina e no relacionamento familiar. Uma das
principais mudanças referiu-se à redução do contato com o pai, embora os
filhos também tenham mencionado alterações no relacionamento com a mãe,
irmãos e amigos, o afastamento da família paterna e a aproximação da famí-
lia materna, especialmente dos avós. Ramires (2004) também observou di-
ficuldades dos filhos, crianças e adolescentes em lidar com a separação, prin-
cipalmente os mais novos, e verificou a existência de fantasias e desejos de
reunir a família, bem como sentimentos de perda e tristeza. Apesar disso, a
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autora chama atenção para a não vitimização das crianças em função da se-
paração, pois essa tendência gera sentimentos de culpa nos pais e pode levar
à tentativa de compensar o filho por meio da flexibilização dos limites.

Atentos a essas mudanças que a separação conjugal produz no relaciona-
mento familiar, Almeida et al. (2000) desenvolveram um estudo de interven-
ção com pais e filhos, após a separação, para promover a interação entre eles.
O estudo mostrou dificuldades dos filhos em lidar com a ausência da figura
parental não detentora da guarda, e dos pais, que apresentaram agressividade
no relacionamento social, problemas em relação ao contato com o ex-cônjuge
e na relação com os filhos. Segundo os autores, a intervenção contribuiu para
que os pais buscassem manter relações mais amigáveis com os ex-cônjuges e
mantivessem mais diálogos e interações positivas com os filhos.

O fato de nem todas as crianças apresentarem problemas em decorrência
da separação dos pais tem levado pesquisadores a avaliar que fatores estão
contribuindo para essa variabilidade (Amato, 2000; Morrison & Cherlin,
1995). Uma hipótese é a de que a relação entre o divórcio e problemas de
comportamento é insuficiente, visto que a separação representa apenas uma
etapa de uma série de transições que afetam as relações familiares. Matos
(1983) salienta que pesquisas sobre o desenvolvimento infantil devem ana-
lisar características mais proximais do ambiente e que podem ajudar a com-
preender quais fatores são responsáveis pela variabilidade observada no com-
portamento das crianças. Por isso, os pesquisadores têm concentrado esforços
em identificar as variáveis que podem interferir na maneira como a separa-
ção afeta a vida dos filhos (Pruett et al., 2003; Whiteside & Becker 2000;
Wolchik et al., 2000). Como os estudos evidenciam que nem todas as crian-
ças são igualmente afetadas pela separação dos pais, não é a separação per se
que traz consequências negativas para os filhos, mas outras variáveis a ela
relacionadas, por exemplo, as habilidades dos pais na educação da criança
(Wolchik et al., 2000; Wood et al., 2004; Tein et al., 2004), a relação da famí-
lia com a figura paterna e a existência de conflitos entre os ex-cônjuges
(Amato, 2000; Amato & Keith, 1991; Pruett et al., 2003; Whiteside & Becker,
2000).

O estudo de Wolchik et al. (2000), por exemplo, sugere que práticas edu-
cativas maternas relacionadas à aceitação, como manter conversação com os
filhos, minimizaram os efeitos negativos da separação para os filhos. Os auto-
res levantaram a hipótese de que, ao manter diálogos com os filhos, as mães
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poderiam ajudá-los a lidar com dificuldades advindas da transição na estru-
tura familiar, por exemplo, o medo do abandono em relação às figuras pa-
rentais. Dessa forma, as crianças poderiam encontrar nas mães uma fonte de
apoio para compartilhar sentimentos e receios sobre a separação dos pais.
Achados semelhantes foram encontrados nos estudos de Wood et al. (2004)
e Tein et al. (2004), que também observaram uma relação entre as práticas
educativas de mães separadas e o comportamento dos filhos.

Esses resultados indicam que a qualidade do contato entre mães e filhos
parece ser um importante mediador dos efeitos da separação para as crian-
ças (Forgatch & Degarmo, 1999; Wolchik et al., 2000). No período que se
segue ao divórcio, muitas mães, em função do estresse e da sobrecarga, po-
dem encontrar dificuldades no manejo da família, oferecendo menos supor-
te, sendo menos exigentes e comunicativas, expressando pouco afeto e apre-
sentando menos consistência na disciplina (Hetherington, 1993). Wood et
al. (2004) levantam a hipótese de que a falta de engajamento materno ocor-
re, pois esta população estaria mais propensa a apresentar sintomas depres-
sivos que prejudicam suas habilidades educativas. Além disso, Emery & Tuer
(1993) destacam que a exigência dos filhos, sentimentos de culpa e a ausên-
cia do parceiro podem contribuir para tornar as mães mais propensas ao uso
de práticas coercitivas ou, ao contrário, serem muito permissivas.

Além das práticas educativas dos pais, a existência ou não de conflitos
entre os casais também representa um aspecto importante de como a separa-
ção pode afetar a vida das crianças, o que a literatura tem reportado ao tratar
dos efeitos negativos dos conflitos para os filhos (Davies & Cummings, 1994;
Grych & Fincham, 1990). Embora Clarke-Stewart et al. (2000) não tenham
observado relação entre conflitos entre os ex-cônjuges e o comportamento
dos filhos, consideram que o resultado de seu estudo pode ser função do fato
de que as crianças ainda eram bebês quando os pais se separaram. Como
salientam Heavey et al. (1994), a separação não significa o fim dos conflitos
entre os cônjuges.

Tendo em vista que, quando os pais se separam, a maioria das crianças
vive com suas mães, é de se esperar que, com o aumento nas taxas de separa-
ção conjugal (IBGE, 2005), um número cada vez maior de crianças viverá
em local diferente de seus pais (Dunn, 2005). Como destaca Amato (2000),
a separação implica mudanças no contexto em que as crianças são cuidadas e
socializadas, principalmente porque, em mais da metade das separações con-
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jugais, há filhos menores de 18 anos de idade, crianças e adolescentes, que
ficam sob a guarda das mães em, aproximadamente, 90% dos casos (IBGE,
2005), vivendo, portanto, em família monoparentais.

Além disso, de acordo com Clarke-Stewart et al. (2000), embora muitos
pesquisadores tenham investigado os efeitos da separação para escolares e
adolescentes, estudos sobre a separação de casais com crianças mais novas
ainda são escassos. Essa visão é corroborada por Pruett et al. (2003), segun-
do os quais, apesar de se saber relativamente pouco sobre famílias de crian-
ças muito jovens, estas representam um dos subgrupos mais vulneráveis em
se tratando de famílias separadas. Para esses autores, os desafios do desen-
volvimento infantil nessa faixa etária são maiores diante da separação con-
jugal, uma vez que as necessidades da criança quanto à segurança, confian-
ça, autonomia e paciência, que caracterizariam esse período do
desenvolvimento, são confrontadas com a exaustão e o estresse que acompa-
nham a separação.

Portanto, investigar o relacionamento entre os ex-cônjuges e entre pais e
filhos, após a separação, pode oferecer informações relevantes sobre o con-
texto de desenvolvimento das crianças. Tal conhecimento teria não só im-
plicações teóricas, mas práticas, uma vez que poderia auxiliar na elaboração
de propostas de intervenção na medida em que ajudaria a identificar as difi-
culdades para que pais e filhos lidem de maneira satisfatória com a separa-
ção. Nas palavras de Amato (2000), a prioridade das pesquisas é continuar a
investigar as contingências que determinam se a separação terá consequên-
cias positivas, negativas ou neutras para adultos e crianças. Dessa forma,
este estudo teve por objetivo investigar qual a relação entre mãe e filho com
o pai da criança, após a separação, com foco no relacionamento entre os ex-
cônjuges e no contato e participação do pai na vida dos filhos.

Método

Participantes

Participaram deste estudo 43 mães de crianças de ambos os sexos, com
idade entre 4 e 6 anos, matriculadas em nove Escolas Municipais de Educa-
ção Infantil (Emeis) de uma cidade do interior do Estado de São Paulo.
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As participantes foram selecionadas por meio da colaboração das profes-
soras das Emeis, que indicaram, entre seus alunos do Jardim I ao Pré, aque-
les que eram filhos de pais separados. Os critérios para participação das mães
foram: a) ser mãe biológica; b) residir com a criança e ser sua cuidadora; b)
estar separada há, no mínimo, seis meses; c) não estar vivendo maritalmente
com um companheiro; d) não ter se casado novamente após a separação; d)
ter tido, no mínimo, um ano de união estável ou casamento civil; e e) residir
na cidade onde o estudo foi realizado.

A idade média das crianças foi de 4,8 anos, sendo que 60% eram do sexo
masculino. As crianças tinham, em média, 2,7 anos na época da separação
dos pais. Quanto às mães, a idade média foi de 30,5 anos e tinham, em mé-
dia, 2,1 filhos que tinham idades entre 1 mês e 22 anos.

Verificou-se que 42% das participantes realizaram um casamento civil
com o ex-cônjuge, enquanto 58% mantiveram uma união informal. O tem-
po médio de união conjugal foi de 6,8 anos, sendo que 14% das participantes
ainda estavam casadas com o ex-cônjuge e separadas apenas informalmente.
Entre as demais, 49% eram solteiras, 32% estavam divorciadas ou separadas
judicialmente e 5% não informaram o estado civil. As participantes estavam
separadas do ex-cônjuge há, em média, 2,5 anos.

Quanto à escolaridade, 39% tinham o Ensino Médio completo, 26% ti-
nham o Ensino Fundamental incompleto e 26%, o Fundamental completo.
As mães que tinham nível superior corresponderam a 9% do total. No que
diz respeito ao emprego, 74% das mães trabalhavam, ainda que de maneira
inconstante, e 65% trabalhavam fora de casa. A ocupação das participantes,
em sua maioria, pertencia à categoria de trabalhadores dos serviços, vende-
dores do comércio em lojas e mercados, composta por 48% das mães. As
demais ocupações foram classificadas como profissionais das ciências e ar-
tes (12%); trabalhadores de serviços administrativos (5%); trabalhadores da
produção de bens (5%). Uma participante não informou a natureza de sua
atividade.

Sessenta e sete por cento dos ex-cônjuges contribuíam financeiramente,
embora algumas das participantes tenham relatado que atrasos no pagamento
da contribuição eram frequentes e 53% estavam insatisfeitas com o valor pago.
Em 39% dos casos, havia uma medida judicial que determinava o pagamen-
to da pensão, enquanto para 28%, a contribuição fazia parte de um acordo
informal entre os pais da criança. Além disso, 62% das mães contavam com
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auxílio financeiro de outras pessoas, principalmente dos avós maternos (46%).
Considerando todos que contribuíam com a renda familiar, 35% das famí-
lias tinham renda de até R$ 500, 23% de até R$ 1.000, 21% de até R$ 1.500 e
19% recebiam acima de R$ 2.000.

Instrumentos

As participantes responderam aos seguintes instrumentos para a coleta
de informações:

- Questionário Sociodemográfico elaborado para este estudo com a fina-
lidade de investigar fatores sociais e demográficos sobre as participantes e
suas famílias.

- Roteiro de Entrevista sobre o Relacionamento com o Ex-Cônjuge, ins-
trumento elaborado para esta pesquisa a partir das questões do Roteiro de
Entrevista de Habilidades Sociais Educativas Parentais (Bolsoni-Silva, 2008)
que avaliam o entendimento entre os casais sobre a educação dos filhos e a
comunicação após a separação. É composto por sete questões que investi-
gam como a mãe avalia sua relação e a da criança com o pai, após a separação,
o entendimento sobre a educação dos filhos e a participação do genitor na
vida da criança. A entrevista é composta por questões abertas e fechadas.

Procedimento de coleta de dados

O projeto da presente pesquisa, em conformidade com as normas de éti-
ca da Resolução 196/96 do CNS, foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa da Faculdade de Ciências da Unesp-Bauru e autorizado pela Secreta-
ria da Educação do município onde foi desenvolvido.

As escolas foram contatadas, e as professoras assinaram um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido após compreenderem os objetivos da
pesquisa. Inicialmente, foi solicitado às professoras que indicassem filhos
de pais separados, e o próximo passo consistiu em localizar as famílias. As
que aceitaram participar foram entrevistadas em suas residências ou em lo-
cais reservados nas escolas. Antes do início das entrevistas com as mães, foi
apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o qual foi assi-
nado para registro da anuência das participantes. Em seguida, foram aplica-
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dos os instrumentos selecionados. A entrevista sobre a relação com o ex-
-cônjuge foi gravada em áudio e posteriormente transcrita.

Procedimento de análise de dados

Para o tratamento às informações coletadas com o Roteiro de Entrevista
Sobre o Relacionamento com o Ex-Cônjuge, inicialmente atribui-se escore
às respostas dadas às questões fechadas e, assim, as respostas bom ou fre-
quentemente receberam escore dois; regular ou algumas vezes, escore um e,
ruim ou quase nunca/nunca, escore zero, calculando-se a frequência de ocor-
rência das respostas maternas. Realizou-se, em seguida, uma análise de con-
teúdo das respostas que descreviam especificidades de cada questão cujos
resultados foram organizados em tabelas e gráficos.

Para verificar se havia relação entre o relacionamento da mãe e o da criança
com o pai, foram investigadas possíveis associações entre as respostas das
participantes às questões de números 1, 2, 4, 6 e 7 do roteiro. O teste não
paramétrico de Spearman foi empregado para verificar se havia correlações
entre os escores das participantes nesses itens. Os resultados dessa análise
foram organizados em uma tabela que apresenta o valor das correlações.

Resultados

Sobre a relação da mãe com o ex-cônjuge, 35% das participantes conside-
raram boa a sua relação, enquanto 37% avaliaram-na como regular e 28%
disseram que ela era ruim. Entretanto, ao descreverem aspectos do relacio-
namento, as participantes mencionaram, principalmente, aspectos negati-
vos. Cinquenta e três por cento delas disseram que o pai não se preocupa
com a criança, não ajuda em sua educação e que tem problemas com o paga-
mento da pensão; 12% relataram que o pai envolve os filhos em assuntos da
relação com a ex-mulher e outras 12% disseram que o ex-cônjuge é agressi-
vo. Vinte e três por cento informaram que o ex-cônjuge atende às solicita-
ções da ex-mulher, preocupa-se com o filho e ajuda em sua educação.

No que refere à possibilidade de as participantes contarem com o ex-côn-
juge para resolver problemas relacionados ao filho, 35% das mães disseram
receber ajuda do pai da criança, pois, segundo elas, o ex-cônjuge é atencioso
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e dispõe-se a ajudar. Contudo, 65% das participantes informaram que não
podem contar com o ex-cônjuge e, quando pedem auxílio, o pai não ajuda e
não sabe o que acontece com a criança.

A respeito da comunicação entre os pais, 21% das mães disseram que o
contato ocorre frequentemente; 33%, algumas vezes e 46% relataram que
quase nunca/nunca têm contato com o ex-cônjuge. Considerando somente
estas últimas participantes (n = 20), verificou-se que, para 60% delas, a co-
municação não existe, porque o pai não se interessa e não ajuda a criar o
filho, enquanto 40% disseram que a própria mãe restringiu ou evita o conta-
to. Além dessas razões, 30% mencionaram a mágoa e os desentendimentos
que existem entre eles e outros 20% atribuíram a não comunicação ao fato de
que o pai mora longe ou não há meios de contatá-lo.

Oitenta por cento das mães consideram que a falta de comunicação com
o ex-parceiro traz prejuízos, entre os quais o fato de que o filho sofre com a
falta e distância do pai; de que é mais difícil para a mãe criar a criança sozi-
nha; o pai não vai participar da educação do filho e porque os filhos perce-
bem e sofrem com os conflitos entre eles. Já 20% das mães relataram que a
falta de comunicação não traz prejuízo algum, pois consideravam melhor
manter distância do ex-cônjuge, já que assim não havia desentendimentos e
o pai não dava mau exemplo ao filho.

O Gráfico 1 apresenta as situações e os assuntos das conversas que as
mães estabelecem com seus ex-cônjuges.

As mães disseram conversar com o pai da criança, principalmente quan-
do o ex-cônjuge entra em contato, telefonando ou indo até a casa da família.
Também relataram que procuram pelo ex-marido, porém com uma
frequência menor. Os filhos são o principal assunto das conversas, seguido
por questões financeiras, tais como cobranças sobre o pagamento da pen-
são, e o que o pai precisa fazer em relação ao filho. Também foram mencio-
nados assuntos que tratam do relacionamento entre pai e mãe, por exemplo,
a possibilidade de reatarem o casamento.

Quanto ao entendimento entre os pais sobre a educação do filho, 30% das
mães disseram que frequentemente se entendem com o ex-companheiro so-
bre a educação da criança, enquanto 30% consideram que isso ocorre algumas
vezes e 40%, quase nunca/nunca. Cabe mencionar que essa questão envolvia
apenas as participantes cujo contato com o ex-companheiro ocorria frequen-
temente ou algumas vezes (n = 23).
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Situação em que conversam com o ex-cônjuge
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Gráfico 1. Frequência das categorias que descrevem as situações em que os pais conversam e
os assuntos das conversas

Entre as participantes que disseram haver entendimento com ex-cônju-
ge frequentemente ou algumas vezes, 50% justificaram afirmando que o pai
da criança aprovava a educação dada pela mãe ao filho, 43% relataram que
os pais respeitavam as atitudes em relação à criança e não desautorizavam
um ao outro, 29% disseram que educavam da mesma maneira ou tinham a
mesma opinião e 21% contaram que havia concordância, pois este não opi-
nava a respeito.

Com relação às mães que concordavam algumas vezes ou quase nunca/
nunca, todas disseram que o pai não estabelecia limites e deixava a criança
fazer o que queria, sem se preocupar em educar. Outras 44% citaram ainda
que o ex-cônjuge discordava das atitudes da mãe, culpando-a pelo que o
filho fez de errado, 44% relataram que o pai era agressivo, impaciente com o
filho, 25% não conversavam a respeito e cada um agia de um jeito e 19%
achavam que o pai dizia coisas inapropriadas para a criança.
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O Gráfico 2 descreve as formas como as mães relataram agir quando dis-
cordavam do ex-cônjuge em relação à educação do filho, bem como as rea-
ções paternas.
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Gráfico 2. Frequência das categorias que descrevem como as mães agem quando discordam
do ex-cônjuge em relação à educação da criança e as reações dos pais

Diante da discordância com o pai da criança quando o assunto é a educa-
ção do filho, as participantes relataram que chamam a atenção, ficam bravas
ou brigam com o ex-marido e, com menor frequência, disseram que conver-
sam. As reações paternas parecem variar de acordo com o comportamento
das mães, pois os pais ou não gostam, brigam, são agressivos ou irônicos, ou
ficam quietos, entendem, embora esta última categoria tenha sido citada com
menor frequência. A forma como as mães agem e as reações dos pais mostra
que, para algumas famílias, ainda há conflitos entre os ex-cônjuges ao tratar
da educação dos filhos, embora uma parte das participantes relate haver diá-
logo nessas situações.

Quando questionadas se conversavam com os filhos sobre o pai, 72% das
participantes responderam que “sim”, ou seja, frequentemente ou algumas
vezes. Por outro lado, 28% das participantes contaram que quase nunca ou
nunca falavam sobre o pai com a criança. O Gráfico 3 mostra as situações em
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que as participantes conversam sobre o pai da criança, como as mães se sen-
tem e o que dizem sobre o ex-cônjuge, bem como quais as reações dos filhos.
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Gráfico 3. Frequência das categorias que descrevem as situações, sentimentos, assuntos e
reações dos filhos quando as mães conversam sobre o pai
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As participantes relataram falar do ex-cônjuge, principalmente, quando
o filho toca no assunto, ou seja, faz um comentário ou pergunta relacionada
ao pai. As demais situações referem-se a momentos em que a própria mãe
toca no assunto, seja quando está com problemas com o ex-cônjuge, diante
de pedidos da criança, por exemplo, para passear, ou quando a criança retorna
da casa do pai. As respostas mais frequentes quando questionadas sobre como
se sentiam ao falar do ex-cônjuge foram mal, triste, com pena, perdidas, em
uma situação difícil ou, ainda, respostas vagas, como “normal”.

Os diferentes assuntos sobre os quais as mães conversam com o filho a
respeito do pai foram citados com frequência semelhante e referem-se a di-
zer coisas positivas sobre o ex-cônjuge, por exemplo, que ele é honesto e
ama a criança; coisas negativas, tais como, o pai não ajuda a família, não
paga a pensão e não se importa com a criança; dar explicações sobre a vida do
ex-cônjuge, dizendo que está trabalhando, mora longe; e abordar a separa-
ção entre os pais. Segundo relato das mães, as reações das crianças são diver-
sas, pois há aquelas que apenas ouvem, não dizem nada, outras que concor-
dam, aquelas que não prestam atenção, não aceitam o que a mãe diz ou, ainda,
choram, ficam tristes, apáticas.

A respeito do contato da criança com o pai, 42% das crianças quase nun-
ca/nunca tinham contato com o pai, e as demais tinham contato algumas ve-
zes (35%) ou frequentemente (23%). Quanto às crianças que frequentemente
ou algumas vezes tinham contato com pai (n = 25), vale ressaltar que para
17 delas o contato se dava pessoalmente, enquanto para oito crianças o conta-
to ocorria mais por telefone do que pessoalmente. Já entre as crianças que
quase nunca/nunca tinham contato com o pai (n = 18), nove tinham contato
aproximadamente mensal; cinco, a cada dois ou três meses; quatro não ti-
nham contato algum há mais de um ano e uma criança não conhecia o pai.

Considerando somente as crianças que frequentemente ou algumas ve-
zes tinham contato com a figura paterna (n = 25), 76% delas, quando estão
juntas com o pai, iam passear, 48% brincavam, assistiam à televisão e 40%
das crianças conversavam com o genitor. As atividades descritas pelas parti-
cipantes mostram que o contato das crianças com os pais parecia voltado,
essencialmente, para o lazer, haja vista que passeios e brincadeiras foram as
atividades mais citadas.

Segundo avaliação de suas mães, 60% dessas crianças tinham uma boa
relação com o pai, 24% tinham uma relação regular e para 16% o relaciona-
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mento era ruim. A maioria das mães (64%) justificou sua avaliação sobre o
relacionamento entre pai e filho dizendo que o pai é atencioso e deixa a criança
feliz. Por outro lado, 32% das respondentes relataram que o ex-cônjuge não
estabelece limites e faz tudo que a criança quer, 24% afirmaram que o pai
não dá carinho ou atenção ao filho e 8% disseram ainda que há desentendi-
mentos entre eles.

No que diz respeito à participação paterna na vida da criança, poucas
mães (16%) avaliaram a participação do ex-cônjuge na vida do filho como
boa, enquanto uma proporção maior, representada por 49% das respondentes,
consideram a participação paterna ruim (ou inexistente, no caso das crian-
ças que não tinham contato com o pai). Trinta e cinco por cento das mães
disseram que o pai tem uma participação regular na vida do filho. Aquelas
que consideraram “boa” a participação do ex-cônjuge justificaram sua ava-
liação dizendo que o pai colabora e presta ajuda à mãe (42,8%), ou que ele é
atencioso com a criança e preocupa-se com o filho (7,4%). Por outro lado,
quando questionadas sobre o que poderia ser diferente, as principais reivin-
dicações das mães foram de que o pai deveria passar mais tempo com o filho
e dar mais atenção à criança (76%). Quarenta e dois por cento das partici-
pantes disseram que o pai deveria ajudar a mãe a criar o filho, 12% afirma-
ram que ele deveria auxiliar financeiramente, 13% falaram que o genitor
deveria demonstrar que se preocupa com a criança e 5% disseram que o pai
tem de cumprir as promessas que faz para a criança. Duas mães disseram
que não havia nada que pudesse ser diferente, pois o que o ex-cônjuge faz é
suficiente.

Discussão

Sobre a relação da mãe com o ex-cônjuge, considera-se que, embora hou-
vesse uma diversidade na forma como as participantes avaliaram o relacio-
namento, no geral, os resultados sugerem a existência de conflitos entre os
ex-cônjuges, especialmente ao se levar em conta a avaliação materna sobre o
suporte escasso ou inexistente prestado pelo pai à família, tanto no que se
refere aos aspectos financeiros quanto à educação do filho. Visto que muitos
pais não contribuíam financeiramente e quase a totalidade das mães estava
insatisfeita com o valor da contribuição, presume-se que haja discordâncias
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sobre essas questões, principalmente porque um dos assuntos mais frequen-
tes das conversas entre os pais referia-se a questões financeiras. Essas situa-
ções podem contribuir para deterioração do relacionamento entre os pais,
mesmo após a separação. Como afirma Hetherington (1993), negociações
sobre deveres e obrigações dos ex-cônjuges contribuem para o aumento nos
conflitos, o que, por sua vez, pode ter efeitos negativos sobre o desenvolvi-
mento dos filhos, como tem sido reportado na literatura (Emery, 1982; Davies
& Cummings, 1994; Pawlak & Klein, 1997).

Segundo Davies & Cummings (1994), a adaptação da criança à separa-
ção é comprometida quando ela está exposta aos conflitos, que contribuem
para as dificuldades observadas. O filho colocado no meio dos conflitos en-
tre os pais pode ficar confuso sobre de quem deve gostar e em qual genitor
pode confiar (Dantas et al., 2004). Todavia, salientam Emery & Tuer (1993),
mesmo quando as crianças não estejam diretamente envolvidas nos confli-
tos parentais, a distância emocional entre os pais cria um dilema para os fi-
lhos quanto à sua lealdade para com um ou outro genitor, além de dificultar
a manutenção de uma relação próxima com ambos os pais.

Porém, é importante notar que algumas participantes (30%) relataram
haver não só uma boa relação com o ex-cônjuge, mas também um contato
que ocorria frequentemente ou algumas vezes, tanto entre os pais quanto
entre pais e filhos. A boa relação entre os pais, caracterizada, por exemplo,
pelo diálogo e oferecimento de apoio, pode favorecer a relação entre a figura
paterna e os filhos após a separação, tal como observaram Pruett et al. (2003),
cujo estudo sugere uma associação entre a relação entre os pais e a relação
entre pais e filhos. E remete, ainda, ao que afirma Dunn (2005), segundo a
qual a cooperação, o suporte e a comunicação entre os ex-cônjuges estão
positivamente associados a uma relação de afeto entre pai e filho, o que seria
importante para o desenvolvimento da criança. Além disso, destaca a auto-
ra, a associação entre uma relação de afeto entre pai e filho e o bem-estar da
criança seria particularmente mais forte para aquelas que vivem apenas com
suas mães.

Apesar da insatisfação materna quanto à participação do ex-cônjuge na
vida do filho, observou-se que os pais procuravam mais pela família do que
o inverso, o que sugere que as mães tomavam menos iniciativa para contatar
o ex-cônjuge e não pareciam estimular tal aproximação. Algumas mães rela-
taram evitar o contato com o ex-cônjuge, talvez porque o pai não ajudasse a
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cuidar da criança ou porque assim evitariam discussões, como menciona-
ram algumas participantes. Embora as mães tenham relatado a expectativa
de que os pais participassem mais da vida dos filhos, conforme Dantas et al.
(2004), em diversos casos, as próprias mães, diante da dificuldade em lidar
com a separação, podem dificultar o contato entre pais e filhos, sugerindo
uma ambivalência em sua postura de, por um lado, exigir maior participa-
ção e, por outro, não deixar os pais se aproximarem. Tal hipótese é em parte
respaldada pelos resultados do presente trabalho, haja vista o relato de uma
participante de que, se o pai não cumpria suas obrigações de oferecer auxílio
financeiro, não tinha direitos sobre a criança. Como afirmam Pruett et al.
(2003), o principal cuidador da criança pode usar o contato do pai com o
filho como recompensa ou punição para o ex-cônjuge, dependendo da rela-
ção entre eles.

Segundo Dunn (2005), as disputas entre os ex-cônjuges e a obstrução do
contato com o pai demonstram como a relação entre o pai e a criança depen-
de do relacionamento entre pais e mães. Dessa forma, parece evidente que o
relacionamento entre os pais também precisa ser levado em conta em pes-
quisas sobre o comportamento infantil após a separação, o que remete à pers-
pectiva de Hetherington & Stanley-Hagan (1999). Para esses autores, o bem-
estar da criança está associado ao bem-estar dos pais e à relação entre eles.
Contudo, cabe lembrar que as informações sobre a relação entre a mãe e o
pai da criança e entre pai e filhos basearam-se apenas na avaliação materna,
o que está mais sujeito a vieses individuais.

Sobre o entendimento entre os pais no que tange à educação do filho, ob-
servou-se diversidade nas respostas maternas, lembrando que essa questão
foi feita apenas para as mães que, frequentemente ou algumas vezes, tinham
contato com o ex-cônjuge. Quando há entendimento entre os pais sobre a
educação do filho, supõe-se que haja maior consistência na forma de educar a
criança, o que pode prevenir o surgimento de problemas de comportamento
(Bolsoni-Silva, 2003). A principal razão para os desentendimentos consistiu
no fato de os pais não disciplinarem os filhos, caracterizando, portanto, um
estilo indulgente ou negligente dos genitores, o que, segundo Amato &
Gilbreth (1999), pouco contribuiria para o desenvolvimento da criança.

Além de a discordância poder gerar práticas inconsistentes, essas ques-
tões podem aumentar os conflitos entre os pais e afetar negativamente os
filhos. Os resultados do estudo de Sobolewski & King (2005) sugerem que,
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quando os pais mantêm uma relação de cooperação e dividem responsabili-
dades na educação da criança, estreita-se o elo entre pai e filho por meio do
contato mais frequente e maior qualidade da relação entre eles, além do maior
envolvimento paterno na vida da criança. Contudo, ressalvam os autores,
desentendimentos entre os ex-cônjuges devem ser esperados quando há con-
tato entre eles após a separação. Considerando que os casais estavam separa-
dos, pode-se supor que alguns ainda encontrem dificuldades para resolver
desentendimentos, já que o fim da união não significa o fim dos conflitos
(Heavey et al., 1994). E embora uma parte das participantes relate conversar
com o ex-cônjuge quando há discordância sobre a educação do filho, suge-
rindo uma boa relação entre eles, outras mães disseram brigar nessas oca-
siões, o que, por outro lado, poderia levar a reações também agressivas por
parte dos pais. Os conflitos entre os pais podem trazer dificuldades para as
crianças, principalmente se estas forem envolvidas nos desentendimentos e,
sendo assim, podem ser importantes preditores do comportamento infantil
após a separação (Amato & Keith, 1991). Isso significa que é a maneira como
os conflitos são resolvidos que pode ser funcional ou disfuncional e afetar ou
não o desenvolvimento das crianças (Heavey et al., 1994).

De modo geral, observou-se que o contato entre as crianças e o pai era
restrito e seus encontros eram voltados, sobretudo para o lazer, além de que
o pai pouco exercia a função de educar os filhos e estabelecer disciplina, o
que, cabe lembrar, constituía-se como uma das principais razões para os
desentendimentos com as mães. Dantas et al. (2004) supõem que, face à di-
minuição do tempo que os filhos passam com seus pais após a separação,
estes buscam uma vivência que compense sua ausência diária. Amato &
Gilbreth (1999) afirmam que pais separados buscam assegurar que as crian-
ças gostem de estar em sua companhia e, por isso, levam-nos para passeios e
não se engajam em cuidar de tarefas escolares ou estabelecer limites. Esse
tipo de contato, entretanto, pode trazer prejuízos para a relação, uma vez
que a isenção de responsabilidade do pai cria vínculos frágeis entre pais e
filhos, sinalizando ainda pouco compromisso com sua educação (Dantas et
al., 2004). E tendo em vista que a separação ocorreu quando parte das crian-
ças ainda era bebê e uma delas nem havia nascido, para aquelas que não tive-
ram um convívio cotidiano com seus pais, a relação e o vínculo entre eles
depende apenas do contato após a separação. Os pais que têm pouco contato
com os filhos e estão distantes dos eventos do dia a dia não só perdem a inti-
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midade da rotina diária, mas também têm mais dificuldade para lidar com
questões relacionadas à disciplina (Dunn, 2005). Entretanto, é interessante
notar que a pouca participação dos pais na educação dos filhos não parece
ocorrer apenas quando as famílias estão separadas, haja vista que Bolsoni-
Silva (2003), em uma pesquisa com pais casados, também observou serem
as mães as que mais se ocupavam da educação das crianças.

Sobre as conversas entre mães e filhos a respeito do pai, embora com
baixa frequência, algumas mães disseram conversar com a criança quando
estavam com problemas com o ex-cônjuge, sugerindo que o relacionamen-
to entre os ex-cônjuges interfere nas habilidades maternas envolvidas na
comunicação. Ainda que assuntos relacionados ao pai representassem um
tema suscitado por mais da metade das crianças, os resultados sugerem que
as mães encontravam dificuldades nessas ocasiões, haja vista os sentimen-
tos relatados na situação, como tristeza e pena. Além disso, o fato de algu-
mas mães destacarem aspectos negativos sobre o pai pode trazer dificulda-
des para as crianças, como mostraram algumas das reações na situação, por
exemplo, de tristeza (ver Gráfico 3). Verbalizações negativas da mãe sobre
o pai, tais como “ele não gosta do filho”; podem gerar ainda mais sofrimen-
to para as crianças, principalmente em se tratando de pré-escolares. Isso
porque crianças mais jovens tenderiam a compreender as razões da separa-
ção de forma pouco realista, culpar a si mesmas e sentir medo de serem aban-
donadas (Hetherington et al., 1998). No caso das crianças que pouco con-
viveram com seus pais, talvez a maior referência sobre o pai seja o que suas
mães diziam a respeito do genitor. Sendo assim, o fato de afirmarem que o
pai não se importa com a criança pode trazer dificuldades para a relação
entre pais e filhos. Por isso, salienta Dunn (2005), é importante investigar
em que medida as mães separadas influenciam os sentimentos da criança
em relação aos pais.

Apesar de o conflito entre os pais não ter sido sistematicamente investi-
gado, alguns resultados sugerem que eles ainda estão presentes na relação
entre os ex-cônjuges, haja vista, por exemplo: a) o contato restrito entre al-
guns ex-cônjuges; b) a existência de discordâncias em relação à educação da
criança; c) as verbalizações negativas das mães a respeito do pai durante con-
versas com os filhos. Embora a separação possa representar, para os filhos, a
saída de um ambiente familiar aversivo quando o conflito entre os pais é
intenso e crônico, a falta de cooperação entre os pais e a hostilidade entre eles

Aprendizagem_(3Prova).pmd 12/12/2009, 23:18172



APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO HUMANO 173

após a separação é um preditor consistente de consequências negativas para
o desenvolvimento dos filhos (Amato, 2000). Ademais, altos níveis de con-
flito parental podem estar relacionados a um menor envolvimento paterno
na vida da criança e a uma visão menos positiva do ex-cônjuge por parte da
mãe (Pruett et al., 2003).

Esses resultados apontam para a importância de intervenções que abor-
dem a relação das mães com o ex-cônjuge e as ajudem a lidar com a separa-
ção, especialmente quando se trata de conversar com os filhos sobre o pai.
Entende-se que, quando as mães falam do afeto parental independentemente
da separação, como dizer que o pai será sempre pai da criança, pode ajudar a
minimizar sentimentos de abandono do filho (Hetherington et al., 1998) e
dificuldades em lidar com a ausência da figura parental não detentora da
guarda (Almeida et al., 2000). É importante atentar para o fato de que mais
da metade dos filhos toca em assuntos relacionados ao pai, embora as mães
não saibam como agir na situação, como anteriormente discutido. Dessa for-
ma, considera-se que este estudo pode trazer contribuições para ampliar o
conhecimento o relacionamento conjugal e entre pais e filhos em famílias de
pré-escolares após a separação.
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