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Sonhando novas possibilidades: a 
propósito da separação dos pais como uma 
oportunidade de surgimento do terceiro*

1

RENATA PECHANSKY AXELRUD**2 

RESUMO – Este trabalho se propõe a pensar nos possíveis efeitos da separação dos pais na 
vida de uma pré-adolescente. Tendo em vista a díade mãe-filha e a tríade mãe-pai-filha, se 
busca o entendimento da separação através do viés da conflitiva edípica e seus processos 
identificatórios. Sendo a adolescência a etapa do desenvolvimento psicossexual em que os 
conflitos edípicos são revisitados e ressignificados, se propõe a separação dos pais como 
um novo elemento de triangulação. Utilizou-se o referencial psicanalítico para compreender 
este tema, com destaque para as ideias de Miriam Alizade, Françoise Dolto, Winnicott entre 
outros.

PALAVRAS-CHAVE – Separação dos pais. Adolescência. Conflitiva edípica. Triangulação.

Dreaming on new possibilities: about the parents separation as an opportunity of 

a third´s emergence

ABSTRACT – This article sets out to think about the possible effects of the parents 
separation on a prepubescent’s life. Considering the mother-daughter dyad and the 
mother-father-daughter triad, this paper seeks to understand the separation through the 
bias of Oedipal conflictive and their identification. Considering adolescence as the stage 
of psychosexual development in which oedipal conflicts are revisited and reinterpreted, 
it proposes the parental separation as a new triangulation element. The psychoanalytical 
theory was used to support this topic, highlighting the ideias of Miriam Alizade, Françoise 
Dolto, Winnicott and others.
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O surgimento do laço conjugal - a história “narrada” em sessão
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O pedido de Bárbara

Bárbara: no imaginário dos pais, no meu imaginário e no real
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A relação mãe e "lha: onde está a ternura?
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A díade, a falta e o surgimento do terceiro
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Possíveis identi"cações? - revisitando o complexo de Édipo
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Considerações "nais
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Dentro Sonho Fora
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