
Ser filho dói, quando os pais estão em guerra. 

 

O divórcio ou separação dos pais, não deveria estender-se aos filhos.  

 

Caso 1 

Maria e António (nomes fictícios) separaram-se depois de alguns anos de vida em 
comum. Maria agarrou nas suas coisas e foi-se embora de casa levando consigo a filha 
de três anos. Teresa, a filha, muito agarrada ao pai nesta fase da sua vida, vivia presa 
num conflito de lealdades. A mãe que alega infidelidade da parte do pai, está cega 
pela sua raiva e faz chantagem com a filha: se fores com o pai não gosto de ti! A 
tentativa de retirar o pai da vida da filha estava sempre presente. Marta vivia dividida 
e confusa.  

 

Para uma criança de três anos é enlouquecer ouvir estas coisas, uma vez que já difícil 
separar dentro de si o que estava unido ( os pais) quando mais passar a ser fiel apenas 
a um. Os pais deveriam deixar as suas zangas longe dos filhos, por mais motivos que 
o casal desfeito tenha de parte a parte.  

 

Caso 2 

Pedro e Joana (nomes fictícios) foram casados durante dois anos e dessa união nasceu 
Mariana. O casal separou-se quando a menina tinha um ano de idade. As visitas 
quinzenais ao pai passaram a fazer parte da sua vida. Durante anos, Mariana é 
obrigada a visitar o pai (entretanto o pai casara) e, sempre que a data se aproximava 
as somatizações apareciam. As dores de barriga e os vómitos eram de uma 
intensidade tal que só podiam ser proporcionais ao mal-estar que sentia na casa 
paterna. Pai e madrasta faziam-lhe interrogatórios sobre o que se passava na casa da 
mãe. Mariana dizia a verdade e era acusada de mentir. Um dia na véspera de Natal 
foi devolvida a casa da mãe, acusada de mentir, estando apenas a dizer a verdade. 
Ninguém percebeu o seu sofrimento durante anos. Ninguém tentou investigar os 
sinais que a menina dava.  

 

Nem sempre as relações com os pais são sadias, por vezes são patológicas. Há que 
estar atento aos sinais físicos. As crianças não manifestam o sofrimento psicológico da 
mesma forma que os adultos. E fugindo um pouco aquilo que os manuais dizem e as 
leis consagram, há pais que deveriam ser proibidos de conviver com os filhos pelo 
mal que causam.  

 

Caso 3 

Marta (nome fictício) tem 5 anos e vive com a mãe, depois do divórcio dos pais. De 
quinze em quinze dias é obrigada a visitar o pai que refez a sua vida com uma antiga 
namorada. Dessas visitas Marta apenas traz mágoas e sofrimento: inquéritos e 
julgamentos, desvalorizações à família materna, acusações e imposição de regras 
drásticas e um medo brutal do pai e da madrasta. O pai é um homem dominado pelo 
ódio cego à mãe de Marta. As tentativas para retirar a criança ao convívio materno 
têm sido frequentes com apelos ao tribunal. A criança fica presa entre esta guerra 



numa não existência, que é acima de tudo a maior violência que se pode infligir a quem 
não pode decidir a sua vida.   

 

Estes são só alguns exemplos (ficcionados) que retractam os dramas dos filhos, presos 
num conflito de lealdades, querendo conservar um e outro. O conflito de lealdades a 
que a criança é sujeita, provoca dores profundas e difíceis de reparar. Os pais não 
esperem que ao crescer os filhos se esqueçam de tudo o que lhes fizeram passar e que 
continuem a manter uma relação com eles. Ao chegar à vida adulta muitos destes 
filhos, vitimas da separação dos pais, cortam relações com o progenitor que infligia 
dor e sofrimento. Alguns, com mais capacidade de pensar procuram ajuda 
psicoterapêutica para elaborar traumas dessa época. Outros, menos resiliêntes 
tornam-se pessoas deprimidas e revoltadas, que carregam um sofrimento difícil de 
entender, repetindo amiúde as situações que viveram.  

Fazer "desaparecer" um pai ou uma mãe da vida dos filhos, depois do divorcio é um 
acto que não é permitido e está consagrada na nossa lei. Chama-se alienação parental.  
Maltratar e punir filhos, para se vingar das mães ou dos pais é algo que é muito 
praticado e passa despercebido nos processos de tribunal. Deveria ser obrigatória a 
avaliação das competências parentais sempre que um processo de tribunal envolva 
crianças.  

 

Quem são os pais que praticam alienação parental? 

 

Pais e mães com aspectos patológicos da personalidade, os quais se reflectem na 
relação com os filhos (os filhos são usados como instrumento de vingança), pais que 
não conseguiram elaborar a perda da relação afectiva e ficam presos na raiva. E pais e 
mães que são manipulados pelos novos companheiros, ao ponto de abrirem uma 
guerra contra os ex. maridos/mulheres, usando as crianças para o efeito. 

Felizmente, os casais que se separam, conseguem na sua maioria ter uma convivência 
sã amenizando o trauma do divórcio para os filhos. 

Se está numa destas situações, e não consegue elaborar o sofrimento, procure ajuda 
antes de descarregar as frustrações nos filhos. Lembre-se que ser filho por vezes dói, 
quando os pais não se entendem. 


