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Como ouvir as crianças
E responder às suas perguntas mais difíceis

Tradução:

Vera Ribeiro

É preciso conversar com as crianças? É preciso responder a
suas indagações? Quem fizer estas perguntas aos pais de hoje
em dia sem dúvida obterá um “sim” como resposta na maioria
dos casos. E até, provavelmente, “sins” ofendidos pelo fato de
alguém poder considerar que isso não seja evidente.
Escutar as crianças, dar-lhes informações, dialogar com elas,
tudo isso se tornou algo óbvio, assunto de tantos livros, programas de rádio ou televisão, revistas. Quem ainda ousaria,
com todo o seu direito e dignidade, confessar que responde a
seu filho ou sua filha com as recusas categóricas (“Não se fala
desse assunto!”, “Você saberá quando crescer!”, “Cale-se, isso
não é para a sua idade!”, e outras como “Mesa não é lugar de
conversa!”) que tantas gerações tiveram de ouvir?
Então poderíamos considerar definitivamente vencida a
batalha da fala.
Ilusão! Ela está muito longe de acabar. Se essa não é uma
notícia muito animadora, pensando bem, também não é uma
surpresa. Gostem ou não as boas almas, sempre dispostas a,
do alto do seu pedestal, dar lições disfarçadas de conselhos aos
pais (“Mas, afinal, minha senhora, é preciso conversar com seu
filho!”), falar com as crianças é tarefa de uma complexidade
impressionante. É que conversar realmente com elas, manter
um diálogo verdadeiro, implica poder considerá-las pessoas
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sensatas, respeitáveis e capazes de compreender o que lhes é
dito, mas sem por isso tomá-las (e, sobretudo, sem permitir
que elas se tomem) por adultos.
Iniciativa em forma de aposta, sempre nos limites do possível, que pressupõe nada mais, nada menos do que conjugar
a fala no tempo da infância, termo que convém definir. Isso
porque, para que a empreitada tenha sentido, essa infância
deve ser concebida como um tempo durante o qual o ser humano ainda não chegou ao término do seu desenvolvimento
físico e psíquico. Um tempo durante o qual ele se constrói
nesses dois planos e, por conseguinte, ainda não pode exibir
todas as suas capacidades, nem em um nem no outro. Mas um
tempo durante o qual, longe de ser, por força dessa construção
em andamento, um “ainda não”, um “não inteiramente”, um
“menos que adulto”, a criança, ao contrário, é uma pessoa completa. Essencialmente diferente do adulto, com certeza. E que
requer desse adulto educação e proteção, mas é uma pessoa
tão válida quanto ele. Ou, para dizer de outra maneira, está
em igualdade de ser com ele.
Essa concepção da criança não é óbvia. Até revoluciona
certo número de ideias aceitas, ao considerar que o desejo da
criança tem a mesma legitimidade que o do adulto, e sua fala,
o mesmo valor que a dele. Assim, não mais permite que nos
valemos de seu desenvolvimento inacabado para fazer dela,
como foi feito durante muito tempo, um subser, um subadulto.
Mas, por ser paradoxal, essa concepção é tão difícil de apreender quanto de admitir. E é ainda mais delicada na hora de
ser colocada em prática, na medida em que obriga o adulto a
fazer malabarismos com contradições.
Nessa perspectiva, de fato, a criança é tida como um ser inteiro, com os direitos que isso pressupõe (direito à fala, à escuta
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e ao respeito). Mas também é definida como… criança. Ou
seja, como um ser em construção, que necessita ser educada
por adultos – e isso lhe é vital. Dizendo de outra maneira, nas
palavras que poderiam ser as dela, necessita “ser mandada”.
Nessas condições, como podem os adultos autorizar-se a fazêlo? Como podem articular essas duas exigências: considerá-la
uma pessoa inteira e ao mesmo tempo uma criança?
No cotidiano, esse exercício parece um número de equilibrismo, e os riscos de derrapagem são inevitáveis e permanentes para os pais (e para qualquer educador). A qualquer momento, o equilibrista pode cair para um lado ou para outro de
sua corda bamba. Tratando-o como inferior sem nem mesmo
perceber, pode vir a falar com seu filho numa dessas sublínguas supostamente adaptadas à idade da criança, mesmo que,
em geral, se revistam de bons sentimentos. E, com isso, pode
trazer o perigo de destruir, junto com o diálogo, a autoestima
da criança (que autoimagem pode ter uma criança com quem
falamos como se ela fosse burra?). Ou, ao contrário, ao lhe
dirigir a palavra como se ela fosse um adulto, podemos roubar
dela qualquer referencial quanto à diferença entre adultos e
crianças e, por isso mesmo, impedi-la de compreender qual
é o seu lugar.
É um quebra-cabeça, se assim podemos dizer… No entanto,
um quebra-cabeça dos mais modernos, porque essa concepção
da criança como ser inteiro, condição sine qua non de que o
diálogo com ela não seja um simulacro, implica uma visão
particular da infância. Ela pressupõe que a infância já não seja
considerada um simples tempo de viagem para a idade adulta
(uma transição sobre a qual não haveria realmente razão para
nos interrogarmos, porque a única coisa que importaria e te-
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ria valor seria o ponto de chegada: a maturidade), e sim uma
duração, um estado consistente e complexo, que merece ser
levado em conta.
Ora, se hoje essa concepção da infância nos é possível, ela é
produto, convém sublinhar, de uma evolução (muito) longa de
nossas sociedades. Evolução durante a qual, no decorrer dos
séculos, vimos emergir aos poucos a concepção da criança. É
que, por mais espantoso que possa parecer, se sempre houve
“filhos de seres humanos”, nem sempre houve “crianças”, no
sentido que hoje damos a esse termo (pelo menos nos países
desenvolvidos).¹
Essa evolução foi seguida por uma verdadeira revolução,
graças à qual se descobriu que esses pequenos seres, os quais,
aos poucos e com dificuldade, percebemos serem imaturos e
frágeis, eram, no entanto, dotados de pensamentos, sentimentos e emoções particulares, sem dúvida alguma, porém tão
complexos quanto os das pessoas mais velhas.

Falar com as crianças: sobre o que e como?

Mas como travar esse combate? Coloca-se uma pergunta, de
fato: ao nos recusarmos a condenar as crianças ao silêncio, será
que por isso devemos falar com elas (e deixar que elas falem)
sobre todo e qualquer assunto? De modo algum.
Falar com as crianças pressupõe definir um limite. Um limite que equivale a nos lembrarmos (e lembrar a elas) o lugar
delas.
Ao contrário do que hoje gostariam de nos fazer crer, se por
um lado Françoise Dolto sublinhou a importância de levar as
crianças a sério, por outro, ela jamais quis fazer delas “imitações de adultos” que pudessem ditar a lei, impor sua vontade
e mandar na família, longe disso. Se a criança, ser completo
que Dolto defendeu, tem seus direitos, ela não tem – e deve
aprender isso – todos os direitos. E não tem apenas direitos.
Também tem deveres: em primeiro lugar, o de respeitar as leis
do mundo (que os pais têm o dever de lhe ensinar).
Do mesmo modo, se Dolto postulou a necessidade de conversarmos com as crianças, postulou também, e com vigor,
a de lhes “baixarmos a crista”, quando elas têm a pretensão
de discutir tudo, a começar pelo que não lhes diz respeito. A
criança deve ter um lugar próprio, Dolto não se cansava de
repetir. Não deve ter o lugar inteiro. Daí a necessidade de saber,
quando necessário, “colocá-la no seu lugar” (de criança).
33
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Então, do que podemos, do que devemos falar com as crianças? Mais uma vez, não se trata de lhes falar de tudo. Os adultos não têm que dizer tudo às crianças. Têm que lhes dizer
apenas o que diz respeito diretamente a elas.
Quais são, na vida da criança, as coisas que podemos afirmar
que dizem respeito diretamente a ela?

A criança precisa ser informada do que diz respeito
a sua pessoa: sua concepção, seu nascimento,
sua história desde o dia em que nasceu
A criança necessita saber como veio ao mundo. Saber se os pais
que a criam são os que a conceberam. Ou se estes, vendo-se
impossibilitados de ficar com ela, “abandonaram-na”, isto é, “ofereceram-na em adoção”.¹¹ E o fizeram para que pais que queriam
um filho de todo o coração, mas não conseguiam concebê-lo,
por seus corpos não funcionarem como deveriam, pudessem
adotar, educar e acompanhar essa criança até a idade adulta.
Se, como hoje a ciência permite, a criança foi concebida graças
à fecundação in vitro, ela deve ser informada disso. Porque sua
concepção faz parte de sua história e sua história lhe pertence.
E porque, de qualquer modo – como prova a experiência –,
ela sempre conhece inconscientemente a sua história (em virtude de uma comunicação entre seu inconsciente e o de seus
pais). Assim, se for impedida de conhecê-la conscientemente,
ela corre o risco, por um lado, de exprimir através de sintomas o sofrimento gerado por essa proibição, e por outro, de
imaginar que é por ser monstruosa que a realidade lhe foi
ocultada. Muitas vezes, como sabemos, falar com o filho sobre
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a técnica médica que lhe permitiu nascer é difícil para os pais.
Isso porque, consciente ou inconscientemente, eles se sentem
desvalorizados por isso. E estão enganados.
Dizer a um filho que, para tê-lo, a pessoa se submeteu à verdadeira corrida de obstáculos que implica a “reprodução medicamente assistida” não é confessar uma doença vergonhosa. É
dizer a que ponto, e fosse qual fosse o preço a ser pago, ele foi
desejado com todas as forças. E dar-lhe, assim, o apoio essencial
para a construção de uma autoimagem valorizada.
Por outro lado, a criança precisa que os pais lhe falem da gravidez, dos meses durante os quais eles a esperaram, e que falem
do seu nascimento, dos seus primeiros meses e anos de vida. A
criança guarda em si a lembrança de tudo o que viveu, desde
sua concepção. Mas essa memória é particular, porque é uma
memória anterior às palavras, quase sempre sem imagens, inscrita no corpo e nas emoções. Ao falarem com a criança sobre as
lembranças que guardam desse período, sobre o que viveram e
o que viram a criança viver, os pais lhe permitem unir essa memória corporal e emocional ao universo das palavras, da fala, da
linguagem. E, com isso, tecer um fio que, ligando-a a ela mesma
e dando consistência ao “eu” que ela enuncia, será para ela, durante toda a sua vida, uma verdadeira coluna vertebral psíquica.

A criança precisa conhecer sua identidade, sua filiação,
a história das duas linhagens de que proveio
Isso também lhe pertence. Sendo assim, recusar-lhe o direito
de saber quem é seu pai ou sua mãe, recusar-lhe sua identidade, é um roubo.¹² Um roubo que uma sociedade civilizada
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jamais deveria permitir. Porque ele condiciona para sempre a
vida da criança que é sua vítima. Sua vida, isto é, sua infância
e sua vida adulta, e também a dos filhos que ela tiver e a dos
descendentes deles. Condenados por um abuso de poder arbitrário e injusto a se chocar, indefinidamente, com um buraco
mortífero em suas origens.
Da mesma forma, a criança deve poder saber o que se passou nas
diferentes gerações das duas linhagens de que proveio (os acontecimentos importantes que ocorreram). Deve ficar apta a desenhar, se quiser, sua árvore genealógica. E não deve desconhecer
nada sobre seus irmãos. Por exemplo, se morreu uma criança
antes do seu nascimento, ela deve saber disso. Porque o filho
morto não pertence apenas à tristeza dos pais. Pertence também aos irmãos e irmãs que nasceram depois dele, mesmo que
as circunstâncias façam com que estes não o conheçam jamais.
Mais uma vez, lembramos, a criança sabe, inconscientemente.
E, quando não lhe é dita a verdade, fica responsável por um
silêncio que sempre lhe é por demais pesado carregar.

A criança deve ser informada do que acontece
com as pessoas próximas
Dos acontecimentos felizes, é claro, mas também dos que não
o são. Ela deve ser informada:

Das doenças de terceiros, quando são graves
A criança sempre sente a angústia que oprime a pessoa gravemente enferma. E sempre se inquieta com isso. Inquieta-se
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ainda mais na medida em que, privada de explicações, pode
imaginar qualquer coisa. Inclusive que é ela a causa dessa angústia, que “a culpa é sua”.
Na criança, tais interpretações não são raras. É que a criança
pequena não conhece seus limites e é habitada pelo “pensamento
mágico”: acredita que basta pensar numa coisa para que esta
aconteça. Portanto, acredita facilmente ser o centro de tudo e,
em primeiro lugar, dos acontecimentos que ocorrem à sua volta.

Da morte das pessoas
A criança deve ser informada da morte de membros da família
e de pessoas próximas, e ser informada assim que ela ocorre. É
que, como já explicamos, ela sente e sabe tudo o que acontece.
Os pais não se cansam de relatar isso em consultas, ao contarem como, por exemplo, quando hesitavam em anunciar a um
filho ou uma filha a morte de sua avó, as crianças chegaram da
escola pedindo notícias dela (o que nunca faziam)…
Não dizer a verdade a uma criança que sabe qual ela é, de
qualquer modo, é deixá-la em desequilíbrio consigo mesma e,
desse modo, gerar-lhe angústia.
E é, também nesse caso, cometer um roubo. Ao não dar informações à criança e ao negar efetivamente o laço que a ligava
à pessoa falecida, rouba-se dela, simultaneamente à morte¹³ de
tal pessoa, esse laço. Assim, muitas vezes, adultos a quem se
mentiu sobre o desaparecimento de um ente querido, quando
eles eram pequenos, contam, dezenas de anos depois, no divã
do psicanalista, o quanto se sentiram usurpados pelos adultos.
Usurpação ainda mais difícil de viver na medida em que, em
geral, eles a vivenciaram, justificadamente, como uma traição.
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E que lhes roubou a confiança que tinham até aquele momento
no mundo dos adultos, uma confiança que os tranquilizava.
A simulação sempre prejudica o sentimento de segurança da
criança. E modifica por muito tempo, às vezes para sempre, a
sua visão do mundo.
Ao contrário, a criança a quem se admite dar a notícia adquire,
graças a esse anúncio, o direito a sentir tristeza, falar dela e
partilhá-la com os outros. Sente-se reconhecida, dotada de legitimidade e provida de um lugar completo em sua família. Sabe
que tem importância, e que tem importância “de verdade”.
Ser tratado como uma pessoa respeitável, quando se é pequeno, não é apenas ter o direito de partilhar as alegrias dos
adultos. É também ter o direito de partilhar inteiramente as
suas dores (quando se está implicado nelas). Além disso, ao
contrário do que temem os adultos, se, por um lado, a criança
pode ficar “traumatizada” com a mentira e o não dito, por
outro, nunca se traumatiza com uma notícia ruim.
Como qualquer um, ela pode ficar surpresa e até chocada (se
a notícia for particularmente inesperada), e sempre fica infeliz.
Mas, quando é acompanhada e auxiliada pela ternura e pelas
palavras dos pais, ela sempre sai enriquecida, amadurecida e
munida de novas forças. É que esse acontecimento lhe permite
ter a experiência da travessia humanizada de uma adversidade
humana.

Da perda de um irmão ou irmã in utero ou no parto
A criança deve ser informada da perda (por aborto voluntário
ou não provocado, morte in utero ou no parto etc.) de outra
criança que poderia ser seu irmão ou irmã (e que o teria sido,
se vivesse, mesmo que por algumas horas).
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Como sempre, a criança sente o sofrimento dos pais e conhece sua causa, inconscientemente. Também disso as mães
dão testemunho, ao contarem como, depois de um aborto
espontâneo, elas viram, estupefatas e transtornadas, o filho
ou a filha mais velhos – que não tinham sido informados do
assunto – representarem, com bonecos ou bichos de pelúcia,
uma cena que quase se confundiria com um parto…
Ainda, privada de informações, a criança pode, como noutros casos já evocados, imaginar tudo. E o faz ainda mais na
medida em que, em geral, sente a gravidez da mãe muito
precocemente.¹⁴ É possível que se inquiete com ela e que, temendo não mais ser o único objeto de amor dos pais, fique até
enciumada. A partir daí, habitada pelo “pensamento mágico”
(“eu penso uma coisa e ela acontece!”), e se houver desejado
inconscientemente que esse bebê não nascesse, ela pode se
imaginar responsável por seu desaparecimento. Por isso, falar
com a criança é indispensável para trazê-la de volta à realidade
e tranquilizá-la.

A criança deve ser informada de alterações
que venham a modificar sua vida
Uma mudança
Quando a família planeja se mudar, a criança deve ser prevenida desses planos e deve ser acompanhada, porque sempre é
difícil viver esse acontecimento. Ela precisa que lhe expliquem
o que estará deixando (sua casa, seu bairro, sua escola, seus
amiguinhos…), mas também o que encontrará e os novos la-
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ços que vai tecer. A criança sempre se inquieta com a ideia
de abandonar seu universo conhecido. Precisa ser relembrada
de que os laços que a unem a esse universo são laços que ela
soube construir. E que, portanto, saberá do mesmo modo tecer
novos laços no lugar para onde for: “Você se lembra? Quando
os seus amiguinhos Pedro e Paulo chegaram, você achou que
eles nunca brincariam com você. E depois, eles não o largaram
mais. Pois lá vai ser a mesma coisa…”
Além disso, a criança deve saber que “longe dos olhos” não
significa, necessariamente, “longe do coração”. Que ela poderá
ser ajudada a escrever para os antigos amigos, telefonar para
eles, mandar fotos (e recebê-las deles) e até, quem sabe, encontrar ocasiões para revê-los.
“Partir é morrer um pouco”, diz a sabedoria popular. Um
pouco, mas apenas um pouco, pois partir também pode ser
um meio de renascer noutro lugar. A criança não sabe disso.
É preciso ensinar-lhe.

A chegada de uma nova criança
A criança, como dissemos, percebe muito cedo que a mãe está
grávida; assim, tão logo se sintam prontos para falar dessa gravidez,¹⁵ os pais devem anunciá-la e tranquilizar seu filho ou filha.
Primeiro, dando (ou relembrando) explicações sobre sexualidade que lhe permitam compreender como esse bebê apareceu.
Não é Papai Noel quem traz os bebês, nem tampouco o lobo
mau, e eles não são trazidos pela cegonha. Saber a verdade traz
segurança e é estruturante para a criança. Ao sabê-la, a criança
pode compreender que o mundo não é um universo misterioso
e mágico, no qual tudo – o melhor e o pior – pode acontecer a
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qualquer momento. Seu funcionamento atende a uma lógica
que nada tem de sobrenatural e que pode ser explicada.
Além disso, a criança precisa saber que o bebê que está para
chegar não tomará o seu lugar no coração dos pais, o que ela
teme. E que também não tomará o seu lugar de filho mais
velho – o que, por espantoso que possa parecer, a criança não
se dá conta. É que, muitas vezes, ela imagina que o irmão ou
irmã que vai chegar não apenas lhe roubará a afeição dos familiares, mas também a alcançará e até a ultrapassará.
Saber que o filho caçula ainda estará na escola maternal
quando o mais velho já estiver na das crianças crescidas, que
este será o primeiro a aprender a andar de velocípede etc., tudo
isso dá à criança, no momento de aflição que ela atravessa, um
sentimento necessário e bem-vindo de superioridade.
Por último, ela precisa saber que, embora sempre lhe seja
proibido fazer mal ao bebê (o que a tranquiliza, por lhe assegurar que ela não ficará entregue sem qualquer limite a
suas pulsões), ela nunca será obrigada a amá-lo. E poderá até
detestá-lo, se vez por outra o achar muito “chato”.¹⁶ Os pensamentos, mesmo os mais agressivos, não têm o poder de matar,
ou sequer o de ferir. Logo, não há por que temer aquilo que se
sente, e menos ainda sentir culpa disso.

O divórcio
A partir do momento em que os pais decidem se divorciar, a
criança deve ser informada: esse acontecimento lhe diz respeito no mais alto grau, pois modificará profundamente a sua
vida. Mas ela não deve ser informada de qualquer maneira,
porque o divórcio é o exemplo perfeito do assunto que, se

42 	

À altura da criança

quisermos abordá-lo com a criança de um modo que a ajude,
pressupõe que tenhamos presente no espírito a questão do
lugar dela.
Com efeito – é essencial relembrar –, a criança não deve saber tudo
sobre o divórcio dos pais.
Deve saber que seu pai e sua mãe estão se separando não
como pais (continuarão a ser pais para sempre e, mesmo separados, continuarão a cuidar juntos da educação dos filhos), mas
como marido e mulher. Essa é a oportunidade de lembrar à
criança que, antes de serem seus pais, o pai e a mãe (que ainda
não o eram) foram um casal de “namorados”. Que esses “namorados” se amaram e que ela, a criança, nasceu desse amor
(informação que só lhe será compreensível se ela tiver sido
previamente informada sobre a sexualidade).
E por que os pais estão se divorciando?
Porque, como casal, já não se amam o bastante para viverem juntos. O amor que um homem ou uma mulher sente
por seus filhos é, de fato – a criança precisa saber disso –, um
amor para a vida inteira: nunca se deixa de amar os filhos. Mas
o amor entre os “apaixonados”, tal como a amizade que se
nutre pelos amigos (a própria criança decerto já terá tido essa
experiência), pode não durar para sempre.
Portanto, quando os enamorados já não se amam o suficiente, eles se separam. E, um dia, talvez venham a refazer sua
vida, cada um para o seu lado, com novos amores. É que os
adultos – a criança deve aprender isso – não podem ser felizes
vivendo apenas com seus filhos. Precisam partilhar a vida com
outros adultos, amigos ou amores. A nova companheira e o
novo companheiro do pai ou da mãe não serão, para a criança,
sua nova mãe ou seu novo pai, porque, durante a vida inteira,
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só se tem uma mãe e um pai. Mas poderão morar na mesma
casa e fazer seus cônjuges felizes, amando os filhos deles. E é
possível que até eles próprios tenham filhos…
No entanto, quando os pais – por algum tempo, ou por
muito tempo – permanecem sozinhos e sem novos cônjuges,
nem por isso a criança é autorizada a substituir esses parceiros.
Um menino ou uma menina não podem ser noivos de seus
pais: ninguém se casa com os próprios pais. E, quando se é
criança, também não se pode arcar com a pesada tarefa de
consolá-los. Cabe aos pais ajudar os filhos a se curarem de suas
tristezas. Mas, nessa matéria, não há qualquer reciprocidade
possível: se os pais ficarem infelizes demais, devem procurar
seus amigos adultos, ou adultos cuja profissão seja ajudar as
pessoas que sofrem.
A criança deve igualmente aprender que o divórcio não é
uma guerra, na qual, podendo cada um dos pais brigar pela
obtenção de sua guarda, ela seria entregue ao mais forte entre
os dois. Ela precisa saber que existe uma terceira pessoa, um
juiz, que tomará essa decisão. Essa presença de um terceiro,
investido de poder pela sociedade, é tranquilizadora para a
criança, porque garante que o mundo é regido por leis (às
quais todos, inclusive seus pais, estão sujeitos) que a protegem.
Por fim, a criança precisa que os pais falem para ela sobre
sua vida futura, de como será esta depois do divórcio, pois é
bom que comece a imaginá-la, a representá-la para si, a fim de
domesticá-la. Por exemplo, ela terá duas casas, dois quartos.
No começo, talvez isso lhe pareça difícil e até triste, porque
pensar em mudar de vida é sempre complicado. Aos poucos,
porém, ela se acostumará com essa nova vida, e talvez até
descubra nela vantagens que não esperava – em especial a de

44 	

À altura da criança

não mais viver com pais que, por já não serem felizes juntos,
discutam com (demasiada) frequência. A criança decerto tem
a seu redor, em outros lugares, notadamente na escola, amigos cujos pais são divorciados e com quem ela pode conversar.
Isso é importante porque, sem dúvida, antes do divórcio, esses
amigos estiveram tão inquietos quanto ela. E hoje vão muito
bem e podem dar mostras disso.
Uma vez fornecidas essas informações, os pais não têm mais
nada a explicar, pois o que o filho deve saber do divórcio termina aí.
A criança não precisa saber de todos os detalhes sobre as
divergências do casal. E não tem que ouvir confidências (“Não
sinto mais desejo pelo seu pai”, “Sua mãe me enganou” etc.),
porque elas não dizem respeito à vida de seus pais, mas à do
casal que eles formavam fora da relação parental. Remetem ao
que acontece (ou deveria acontecer) entre as quatro paredes do
quarto do casal. A criança não tem que saber nada sobre isso.
E é importante, caso ela continue a fazer perguntas e a
insistir, lembrar-lhe o seu lugar, expressando claramente
que suas perguntas sobre coisas que não lhe dizem respeito
não serão respondidas. Esse limite é essencial, porque a experiência prova que é sempre quando se permite aos filhos
saírem do seu lugar (conversando com eles sobre o que não
lhes diz respeito, deixando-os ocupar um lugar que não é o
seu etc.) que os divórcios correm mal para eles. É essa saída
permitida do seu lugar, e não o divórcio em si, que, ao priválos abruptamente de todos os seus referenciais, faz com que
eles derrapem.

