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RESUMO 

 

Diante da complexidade da discussão de Família, buscamos neste trabalho refletir sobre a 

família recomposta. Esta família não é recente, mas estrutura-se atualmente a partir de uma 

outra configuração, sendo resultado de um divórcio ou separação conjugal. Nestas famílias, 

coexistem várias mulheres e homens que podem ou não desempenhar a função parental. A 

nossa proposta foi a de estudar o papel do padrasto nestas famílias, e as relações existentes 

entre o desempenho deste papel e a atuação da mãe. Para tanto, nos valemos da aplicação de 

questionários com jovens do Estado de Sergipe, tendo como foco as configurações familiares; 

e de entrevistas com mães e padrastos. O presente trabalho divide-se em três partes. Na 

primeira, realizamos a discussão teórica sobre as famílias recompostas, e em especial sobre o 

papel do padrasto e a atuação da mãe, além da análise de dados do IBGE e da legislação 

brasileira. A segunda parte aborda os aspectos metodológicos utilizados bem como a descrição 

das famílias participantes. Na terceira parte, procedemos à classificação dos tipos de mães e 

padrastos encontrados, e à investigação das trajetórias de vida e dos discursos sobre as práticas 

cotidianas que levam a atuação dos diferentes papeis. Por fim, constatamos que há uma 

estreita relação entre a atuação da mãe na família, concedendo ou limitando espaço para a 

atuação do padrasto. 

 

Palavras-chave: Famílias recompostas. Padrastos. Trajetórias Familiares.  
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ABSTRACT 

Given the complexity discussion about family, we reflect on this work about the recomposed 

family. This family isn‟t new, but currently has a new structure, based on a different 

configuration, being the result of a divorce or conjugal separation. In these families, coexist 

women and men who can or cannot perform the parental function. Our proposal was to study 

the stepfather´s role in these families, and the relationships between the performance of this 

role and the mother‟s actuation. For this, we aplly questionnaires with young people of the 

State of Sergipe, focusing on the family structure, and interviews with mothers and 

stepfathers. This research is divided into three parts. In the first, we condut a teoric discussion 

about recomposed families, and in special about the stepfather‟s role and mother‟s actuation, 

besides the analysis of IBGE‟s data, and Brazilian legislation. The second discusses about 

methodological aspects used and the description of  participants families. In the third, we 

classify mothers and stepfathers types founded, and the investigation of life trajectories and 

discourses of the daily‟s practices that lead to action of different roles. Finally, we evidence 

that there is a close relationship between the mother‟s role in the family, granting or restricting 

the stepfather‟s action.   

 

Keywords: Recomposed families. Stepfathers. Familiar trajectories. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Famílias recompostas? Laços de sangue ou de convivência? Que tipo de relações esse 

tipo de família suscita? Quais os papeis desempenhados pelos seus membros? Afinal, ela pode 

ser considerada uma família da contemporaneidade? Questionamentos recorrentes na 

atualidade e que nos levam a refletir sobre os modos de constituição e de organização da 

família recomposta e suas implicações sociais, como o papel desempenhado pelo padrasto e a 

relevância da mãe para a construção deste papel. Trata-se então aqui do estudo das famílias 

recompostas nas sociedades ocidentais contemporâneas, e especialmente do Brasil. Este tema, 

apesar de já fazer parte dos estudos da psicologia e da demografia, encontra-se ainda de forma 

incipiente nas ciências sociais e, especialmente na antropologia, que por muito tempo ocupou-

se do estudo de sociedades distantes e estranhas ao pesquisador. Por este motivo, 

consideramos relevante entendermos como as famílias estruturam-se atualmente e quais 

configurações familiares podemos encontrar na sociedade. Para o desenvolvimento deste 

estudo, alguns diálogos breves tornam-se inicialmente indispensáveis para o entendimento da 

composição das famílias, de suas trajetórias familiares e dos seus elementos constituintes 

destas. 

Ao iniciarmos uma discussão sobre as configurações familiares, é relevante 

discutirmos qual o significado de família. Afinal, é possível definir família? Na verdade, esta é 

uma tarefa impossível de ser feita, em virtude da grande diversidade de modelos familiares 

existentes ao longo dos tempos e das sociedades. Bruschini (1993) considera necessário 

entendermos a família enquanto um fenômeno social, mutável, sendo extremamente relevante 

a desnaturalização de seu conceito. Esta variabilidade e mutabilidade pode ser comprovada a 

partir dos diversos estudos antropológicos já realizados, que mostram que cada sociedade 

apresenta uma forma de organização familiar, podendo apresentar-se de forma bastante 

diversa umas das outras, não havendo, portanto, um único modelo familiar. Além disto, em 

cada sociedade verificamos diversos tipos familiares. 

Entretanto, apesar da diversidade de modelos familiares, cada sociedade utiliza-se de 

um destes modelos como hegemônico para descrever as formas de organização familiar, como 

ocorreu com a família nuclear (composta por genitores, unidos pelo casamento, e seus filhos) 

na classe média urbana ocidental. Este modelo foi por muito tempo, (e ainda o é hoje, 

especialmente para o senso comum), considerado como o ideal, e consequentemente modelo a 

ser seguido por todos. Porém, por ser a sociedade contemporânea caracterizada pela 
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pluralidade dos modelos de conjugalidade, torna-se visível uma diversidade de modelos 

familiares, como as famílias monoparentais
1
, as famílias recompostas, as famílias 

homossexuais, as uniões consensuais
2
 e pessoas vivendo sozinha, que escapam ao modelo de 

família nuclear tido como padrão ideal de família (SEGALEN, 1999; DORTIER, 2002). 

O fato de percebermos a diversidade de modelos familiares não impediu que, durante 

toda a nossa história ocidental, fossem estabelecidos por muitos algumas situações como 

críticas para a estabilidade da família. Vivenciamos, assim, períodos considerados de crise 

para a família e que a percebiam como decadente, deixando de cumprir suas funções 

principais. Primeiramente durante o século XIX, com a ideia, compartilhada socialmente, de 

uma possível crise da instituição familiar, evidenciada pela instabilidade familiar dos grupos 

operários proletariados, que atrapalhava e comprometia o modelo da família burguesa. 

(SEGALEN, 1999). E mais recentemente no século XX, a ideia de crise e de desestruturação 

da família associada ao aumento do número de divórcios e das uniões consensuais, o que 

levou a uma reorganização da estrutura familiar.  

Apesar desta “crise”, Göran Therborn apud Marcondes (2008) afirma que a erosão do 

patriarcado – redução drástica do poder paterno e do marido - e a revolução sexual não foram 

capazes de provocar o fim da família, mas provocaram uma maior visibilidade de outras 

formas de família, que anteriormente eram vistas como raras ou marginais. Além disto, o 

declínio da autoridade paternal possibilitou também que a família contemporânea ocidental 

fosse caracterizada pela igualdade e pela democracia. A família atualmente pode ser 

considerada formalmente igualitária porque homens e mulheres são considerados iguais pela 

lei, assim como os filhos, são considerados como pequenos cidadãos, com direitos e deveres. 

São também democráticas, pois se baseiam no diálogo e na negociação para todas as decisões 

do cotidiano (DORTIER, 2002). 

As modificações na família contemporânea, em particular, a partir dos anos 70 podem 

ser explicadas por alguns fatores como: a maior participação da mulher no mercado de 

trabalho, liberando-as da dependência financeira do marido; a contestação do poder patriarcal 

e da autoridade em geral; o fato do casamento deixar de ser sacralizado; e a autonomia de cada 

um dos membros da família. “Libération de la femme, travail féminin, désinstitutionnalisation, 

individualisme: toutes ces raisons se sont combinées et s‟interpénètrent pour expliquer le 

bouleversement du lien familial.” (DORTIER, 2002, p. 6).  

                                                             
1“Este termo designa hoje lares que têm à sua cabeça não duas pessoas de sexo oposto mas uma só, com filhos a 

cargo.” (SEGALEN, 1999, p. 63). 
2Pessoas que vivem juntas, porém sem estarem regidas por ligações institucionais ou morais (DORTIER, 2002). 
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As relações conjugais contemporâneas passam então a se basear na satisfação 

emocional, deixando de lado a formalidade e a rigidez dos direitos e deveres. Portanto, não é 

possível mais pensarmos em um modelo único de família constituído através da formalização 

do casamento, que impõe direitos e deveres a serem cumpridos, mas devemos estar atentos à 

possibilidade de novas formas de constituição e de dissolução familiar. O casamento deixa 

então de ser a base da família, passando esta a ser constituída a partir das crianças (THÉRY, 

1998; 2002). 

Em virtude desta diversidade e pluralidade de modelos de família e da importância da 

satisfação emocional de seus membros, coloca-se em debate uma nova questão sobre o 

parentesco. Apesar de os antropólogos terem concedido importância ao parentesco enquanto 

relação estabelecida entre os membros de uma família, a partir do estudo de outros povos, que 

não consideravam a proximidade ou a distância social a partir da procriação sexuada 

(FONSECA, 2005), pode verificar também que os estudos antropológicos trouxeram o ideal 

do sangue e da carne como constitutivos importantes das relações de parentesco na sociedade 

ocidental. Assim aconteceu com Claudia Fonseca, em seus estudos sobre a circulação de 

crianças, que, ao apresentar os caminhos percorridos pelas crianças junto a outras pessoas, não 

deixou de conceder importância aos laços biológicos e a participação da mãe no processo de 

criação da criança. Schneider apud Strathern (1995) também enfatiza a importância concedida 

aos laços consanguíneos, em sua pesquisa sobre as mães virgens, onde percebe a polêmica 

causada pela possibilidade de concepção de um filho sem a presença de um pai, reforçando 

novamente a importância da consanguinidade. Reforçamos assim a ideia de que ainda que 

outras características sejam atribuídas à família contemporânea permitindo a percepção dos 

laços sociais, os laços de sangue continuam sendo fundamentais para a nossa sociedade, pois o 

modelo ocidental de parentesco encontra-se baseado na biologia e na exclusividade. Para cada 

filho, existe apenas um pai e uma mãe (FOX, 2000; WOORTMANN, 1987).  

Entretanto, cabe destacar que, apesar da importância da filiação nas relações sociais, 

atribuindo um nome e uma identificação social, tanto esta como a aliança e a residência, 

ferramentas analíticas da antropologia para o estudo do parentesco, passam a ser questionadas 

na contemporaneidade, pois não se apresentam mais da mesma forma no entendimento das 

relações estabelecidas na família (WEBER apud DEBORDEAUX; STROBEL, 2002).  

O parentesco, então, vai ser criado através das relações que se estabelecem no 

cotidiano. A criança pode ser inscrita no parentesco a partir do nome, dos alimentos, da 
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convivência e da partilha do cotidiano. O parentesco não é dado biologicamente, mas formado 

a partir das relações (FONSECA, 2002). 

 Percebendo a importância concedida aos laços de sangue nas sociedades ocidentais e 

os novos modelos familiares, especialmente a família recomposta, cabe-nos alguns 

questionamentos: Como é constituído o parentesco atualmente? Qual a importância das 

relações no parentesco contemporâneo? Qual o lugar ocupado pelos laços de sangue?  

Decorre daí a importância de refletirmos sobre a presença inevitável da 

pluriparentalidade
3
, que parte do pressuposto da dissociação entre biológico e social, 

característica dos modelos familiares contemporâneos. É preciso destacar que a 

pluriparentalidade questiona a primazia do biológico, concedendo espaço às relações sociais. 

“Adotar a pluriparentalidade significaria, assim, reconhecer os limites da biologia e valorizar, 

ao mesmo tempo, os laços construídos com a convivência e a partir do desejo.” (UZIEL, 2000, 

p. 10). Pressupõe, portanto, uma dissociação entre parentalidade e conjugalidade, “en effet, 

être parent est désormais indépendant de la relation de couple.” (BELLEAU, 2004, p. 14), 

havendo a possibilidade de que várias pessoas reivindiquem o papel de mãe/pai de uma 

mesma criança, e que possam assumir estes papeis de forma compartilhada e não exclusiva. 

As uniões conjugais, realizadas após uma separação conjugal ou um divórcio, trazem à 

tona justamente este contaste entre as relações instituídas por laços biológicos e as relações 

instituídas por laços de convivência. As famílias recompostas, objeto de nosso estudo, 

questionam as ferramentas analíticas do parentesco, ao dissociar os componentes biológicos e 

sociais da relação parental. Além disto, concede importância à pluriparentalidade, já que uma 

criança pode conviver e ser reconhecida por dois pais: o biológico e o social, no caso o 

padrasto. 

Com uma visão mais ampla sobre família, devido à importância das relações, Cadolle 

(2000) propõe uma definição de família mais abragente:  

la famille devient une constellation plus ou moins complexe et surtout biréférencée à 

son histoire, d‟une part à la dimension généalogique de la filiation, d‟autre part à 

l‟actualité du vécu relationnel. Elle integre ainsi à la fois la pérennité des liens 

inconditionnels de la parenté et la liberté des liens du quotidien affectif  

(CADOLLE, 2000, p. 53). 

 

 

 

                                                             
3Trata-se do compartilhamento por diversos adultos das funções parentais  
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Com isto, concede-se importância às relações na compreensão da família, e não 

somente aos fatos biológicos
4
.  Segundo Belleau (2004), os vínculos de parentesco decorrem 

de dimensões variadas sendo elas a biológica, a social e a jurídica, que podem adquirir pesos 

diferentes de acordo com a época. Atualmente, em decorrência da evolução tecnológica e 

medicamentosa, o foco encontra-se na dimensão social.  

Além disto, percebe-se também a impossibilidade da existência de uma única 

constelação familiar, aquela relacionada à residência, pois as configurações familiares 

contemporâneas promovem a dissociação e a coexistência de laços biológicos e sociais da 

relação pai-filho, através da entrada de outras pessoas nesta relação, como o padrasto. Esta 

figura coloca em questão todo o modelo de família ocidental, que se baseia na biologia e na 

exclusividade, já que é necessário evidenciar o fato de que constantemente os filhos são de 

certa forma nutridos, criados e educados pelo padrasto, mesmo não estando esta relação 

fundada em laços biológicos (MARTIAL, 2003). Isto ocorre de maneira frequente atualmente 

devido ao aumento do número de separações conjugais e de divórcios.  

Diante destes questionamentos realizados acima, especialmente em relação ao 

parentesco contemporâneo e às formas de relacionamento baseadas na relação e não apenas 

nos laços de sangue, e com o intuito de delimitar um campo de estudo tão abrangente como o 

da família, escolhemos como objeto de nossa análise as famílias recompostas, que segundo 

Villeneuve-Gokalp apud Bloss (1996) pode ser definida como compreendendo um casal de 

adultos, casados ou não, e ao menos um filho de uma união anterior de um dos cônjuges. Esta 

criança dispõe de dois lares de referência: o do pai e o da mãe. Este modelo familiar permeou 

a sociedade por muito tempo de forma invisível devido à sua condição estrutural, que se afasta 

do modelo de família nuclear, considerado dominante, e à “dificuldade e a necessidade de se 

repensar culturalmente a família, a parentalidade e a filiação.” (LOBO, 2005, p. 4). 

A família recomposta, ao ser formada a partir de uma separação conjugal ou de um 

divórcio e ao trazer em sua concepção a existência conjunta da presença (real ou simbólica) do 

padrasto/madrasta e do pai/mãe biológico, torna difícil a definição de um papel a ser exercido 

pelo padrasto. Adiciona-se ainda a esta dificuldade a inexistência de uma legislação sobre o 

padrasto e de um lugar vago a ser ocupado por ele. Diante deste novo quadro, torna-se 

necessário inventar um papel, que depende de diversos fatores, que serão abordados ao longo 

deste trabalho, sendo um deles a mediação da mãe, objeto de nossa análise. 

                                                             
4 Importante ressaltar que isto não é um fato recente nas ciências sociais, mas que se amplia diante da evidência 

da diversidade de modelos familiares no Ocidente. 
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Esther Goody apud Segalen (1999) define alguns dos papeis exercidos pelos pais: 

progenitor/progenitora (somente exercidos pelos pais biológicos); responsáveis pela 

identidade estatutária da criança; provedores de alimento; transmissão de atitudes morais e de 

conhecimentos técnicos e transmissores do estatuto de adulto. Cabe então nos perguntarmos 

quais destes papeis também poderiam ser exercidos pelo padrasto? Este é um questionamento 

que tentaremos realizar ao longo deste trabalho, através da análise dos fatores que interferem 

na construção do papel social do padrasto, e em especial a mediação da mãe.  

Assim, diante da crescente incidência do divórcio, que provoca modificações na 

estrutura familiar e permite uma maior visibilidade de outras formas de família como a 

recomposta, podemos refletir sobre como se estabelecem as relações nesta família e de que 

maneira é desempenhado o papel do padrasto. A literatura aponta que, por conta da divisão 

tradicional dos papeis, a mãe esteve de forma mais próxima que o pai no ambiente doméstico 

e no cuidado com seus filhos. Isto se torna ainda mais evidente quando há a separação 

conjugal e a formação de uma família monoparental, constituída por mãe e filhos. Desta 

forma, partindo do fato de que a mãe detém, em sua maioria, a responsabilidade por seus 

filhos, podendo compartilhá-la ou não, entendemos que a mãe guardiã é a mediadora da 

relação entre seus filhos e o seu novo cônjuge, facilitando ou dificultando esta relação, e 

ajudando na construção do papel do padrasto. 

Para entender como a mãe auxilia na construção do papel do padrasto, realizamos um 

estudo com famílias de classe média, com a utilização da abordagem qualitativa, e através de 

entrevistas. Estas, realizadas com padrastos e mães de famílias recompostas, abordaram temas 

como: Trajetórias familiares e conjugais dos entrevistados, organização conjugal, 

responsabilidades atribuídas pela mãe ao padrasto (tarefas educativas, lazer), relação entre 

padrasto e enteado, vínculo estabelecido do pai biológico com seus filhos. Contudo, com o 

objetivo de analisar as configurações familiares existentes no estado de Sergipe, a partir da 

perspectiva dos jovens, realizamos uma pesquisa quantitativa fazendo uso de questionários. 

Estes, ainda que não tenham o foco no papel do padrasto, servem de subsídio para a reflexão 

sobre as formas de composição e de constituição das famílias ao longo da vida dos 

informantes (jovens entre 18 e 23 anos).  

O trabalho divide-se em três partes. A primeira tem como objetivo apresentar a 

discussão teórica sobre as famílias recompostas e, em especial sobre o papel social 

desempenhado pelo padrasto e a mediação realizada pela mãe. Como dispomos de poucos 

estudos sobre esta temática no Brasil, recorremos a estudos já realizados na França, para a 
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discussão sobre este conteúdo. Entretanto, para atingir este objetivo consideramos relevante 

também entender como as famílias brasileiras estruturam-se a partir das classes sociais e 

também uma análise dos dados do IBGE. 

Na segunda parte, abordamos os aspectos metodológicos utilizados para o 

desenvolvimento da pesquisa. Destacam-se ainda a descrição dos instrumentais utilizados para 

a coleta de dados, sendo eles os questionários (análise quantitativa) e os roteiros de entrevista, 

desenvolvidos para a realização da pesquisa de campo. Apresenta ainda o percurso de contato 

com os informantes e algumas informações breves sobre a biografia das famílias estudadas. 

Na terceira parte deste trabalho, far-se-á uma apresentação dos dados relativos aos 

padrastos, obtidos nos questionários aplicados com jovens entre 18 e 23 anos de idade. Ainda 

neste capítulo, utilizando como referência, as entrevistas com padrastos e mães, realizamos 

uma classificação dos tipos de papeis de mães e de padrastos encontrados entre os nossos 

entrevistados. Com esta classificação, investigamos aspectos relevantes das suas trajetórias de 

vida e os seus discursos sobre as práticas cotidianas. Apresentaremos também como o 

padrasto tem sido percebido na família recompostas, quais os papeis atribuídos a ele e de que 

forma é construído este papel. Analisaremos ainda as convergências e divergências percebidas 

nas famílias.  

Por fim, nas considerações finais, analisaremos as inter-relações entre a atuação da 

mãe na família recomposta, e em especial na relação padrasto-enteado, e os papeis 

desempenhados pelos padrastos.  
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2 FAMÍLIAS RECOMPOSTAS: QUAL O LUGAR CONCEDIDO AO PADRASTO? 

 

 As famílias recompostas, modelo cada vez mais frequente na contemporaneidade, 

estruturam-se de maneiras diversas através de fatores como: organização familiar anterior e 

atual, classe social, experiências conjugais e familiares anteriores, entre outras. Esta 

diversidade implica também em uma multiplicidade de papeis sociais dos padrastos, que não 

se encontram institucionalizados, seja pela legislação ou pela terminologia. Então, neste 

capítulo, buscaremos demonstrar o crescimento das famílias recompostas e dos padrastos a 

partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), analisar a legislação 

brasileira e a literatura sobre o papel do padrasto, para em seguida entender como a mãe 

possibilita a criação deste papel e de como este pode depender da organização conjugal e 

familiar. 

 

2.1 Dados do IBGE: elementos para pensar a família brasileira, e em especial a 

recomposta 

 

Diante da percepção de uma crescente incidência de famílias recompostas e por estas 

suscitarem o debate entre as relações instituídas por laços biológicos e as relações instituídas 

por laços de convivência, torna-se relevante destacar que, para o IBGE, as famílias 

recompostas ainda são invisíveis, porém o seu crescimento pode ser percebido a partir de 

alguns indícios como: aumento do número de divórcios e o aumento do número de 

casamentos de pessoas divorciadas. 

De acordo com a Síntese de Indicadores Sociais do IBGE (2008b), considera a família 

como “conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, dependência doméstica ou normas 

de convivência, residentes na mesma unidade domiciliar, ou pessoa que mora só em uma 

unidade domiciliar” (p. 272). Percebe-se então que a definição de família aqui está ainda 

atrelada ao domicílio, não abrangendo as pessoas que não convivem no mesmo espaço. 

Observa-se que as transformações ocorridas na sociedade brasileira a partir da década 

de 60, principalmente em relação ao papel da mulher (separação entre sexualidade e 

casamento, entrada no mercado de trabalho, divórcio), provocam também mudanças nas 

relações familiares. Segundo informações do PNAD
5
 Demografia Gênero do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (2007), a família do tipo nuclear vem decrescendo ao longo do 

                                                             
5 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. 
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tempo, passando de 62,8% em 1992 para 51,6% em 2007. Este decréscimo nos leva a pensar 

no crescimento de outros tipos de família, como as famílias monoparentais, as famílias 

recompostas e as famílias unipessoais. 

 As famílias monoparentais são aquelas compostas por um dos genitores e os seus 

filhos, geralmente formadas após uma separação, divórcio ou viuvez, ou ainda por uma 

escolha de produção independente. Da mesma maneira, as famílias recompostas são formadas 

a partir de uma separação ou divórcio ou viuvez, porém é seguida de uma nova união 

conjugal. Importante então analisar, como primeiro indício do aumento do número de famílias 

recompostas, o crescimento do divórcio no Brasil. 

  

Figura 1 – Número de Divórcios concedidos em 1ª instância no período de 1984 a 2008 

 

 

Fonte: IBGE, 2008a. 

 

 Na figura acima podemos perceber que desde 1984, quando passamos a ter acesso às 

Estatísticas do Registro Civil, o número de divórcios vem aumentando, passando de 30.847 

divórcios em 1984 para 150.387 em 2008, ou seja, quase quintuplicou. 

O aumento do número de divórcios teve como facilitador a Lei do Divórcio (Lei nº 

6515/77), que instituída no final da década de 70
6
, rompe com a visão de que o casamento é 

indissolúvel e eterno. É interessante ressaltar que as estatísticas do IBGE somente apresentam 

                                                             
6 Maior participação da mulher no mercado de trabalho, diminuição do poder patriarcal, o casamento deixa de ser 

sacralizado, instituição do divórcio. 
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dados das uniões legalizadas, não fornecendo elementos para o registro das uniões 

consensuais, que atualmente abarcam boa parte das relações conjugais.  

 Outro facilitador do aumento do número de divórcios foi a publicação da Lei nº 

11.441/2007, que permite a realização da separação ou do divórcio em Tabelionatos, através 

de escritura pública. Este procedimento é possível nos casos de dissoluções consensuais e 

quando não envolve filhos menores de idade ou incapazes.  

  

Tabela 1 - Divórcios concedidos em 1ª instância no ano de 2008 

Tipo de Família 

Local 

Brasil Sergipe 

Nº % Nº % 

Sem filhos 45 062 30% 650 38,5% 

Com filhos maiores de idade 31 290 20,8% 245 14,5% 

Com filhos menores de idade 61 609 41% 651 38,6% 

Com filhos maiores e menores de idade 12 291 8,1% 241 14,2% 

Sem declaração 135 0,09% -- -- 

Total de Divórcios 150 387 100% 1 687 100% 

Fonte: IBGE, 2008a. 

 

Percebe-se, a partir da Tabela 1, que no momento do divórcio a maior parte das 

famílias apresenta em sua composição a presença de filhos, sejam eles menores ou maiores de 

idade. Este pode ser um indicador do crescimento do número de famílias recompostas, já que 

estas são formadas a partir da união entre pessoas separadas ou divorciadas onde elo menos 

um deles já tem filhos.  

 

Tabela 2 – Taxas de Crescimento dos casamentos por estado civil nos anos de 2003 e 2008 

Estado civil da mulher 

Taxas de Crescimento 

Estado civil do homem 

Solteiro Viúvo Divorciado Total 

Solteira 22,43 17,06 64,12 24,97 

Viúva 38,27 20,13 71,3 41,77 

Divorciada 84,95 45,55 91,4 84 

Total 24,5 24,55 70,7  

Fonte:  IBGE, 2008a. 

 

Além da composição das famílias no momento do divórcio, tem-se a necessidade de 

observar como os casamentos estão ocorrendo a partir do estado civil dos cônjuges. As 

maiores taxas de crescimento dos casamentos está relacionada às pessoas divorciadas, estejam 

elas casando com solteiros, viúvos ou divorciados (Tabela 2). Além disso, podemos constatar 

que a maior taxa de casamento está localizada nas uniões entre pessoas divorciadas, indicando 

que há um aumento no número de recasamentos oficiais no país. Entretanto vale ressaltar que 
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estes índices são subestimados, abarcando apenas os recasamentos e não havendo informações 

sobre as uniões consensuais. Segundo pesquisa realizada por Aboim (2006) em Portugal, as 

pessoas em nova união conjugal, diferente das que casam pela primeira vez, tendem à 

informalização das relações, seja porque entendem que o casamento formal não acrescenta 

nada à relação ou porque as separações anteriores foram traumáticas.  

A partir da constatação do aumento do número de divórcios e do aumento do número 

de casamentos de pessoas divorciadas, e pressupondo em consequência um crescimento do 

número de famílias recompostas devido ao grande número de divórcios com filhos menores 

(Tabela 1), podemos considerar também que o número de madrastas e padrastos vem 

aumentando. Apesar de percebermos que o número de madrastas é maior, já que os homens 

divorciados tem uma taxa de recasamento maior do que as mulheres divorciadas, raramente as 

madrastas convivem com os enteados, pois como observado na Tabela 3, as mulheres ainda 

detém, em sua maioria, a guarda dos filhos menores. Em 2008, 88,8% dos divórcios 

concedidos no Brasil tiveram a guarda dos filhos concedida às mulheres, enquanto em Sergipe 

alcança a taxa de 95,2%. Portanto, podemos inferir que no caso das uniões conjugais formadas 

após um divórcio ou separação conjugal, há uma maior probabilidade de que os enteados 

convivam com os padrastos e tenham madrastas de maneira intermitente
7
 (LE GALL; 

MARTIN, 1996).  

 

Tabela 3 – Responsáveis pela guarda dos filhos menores após o divórcio em 2008 

Local Total 
Responsável pela guarda 

Mãe Pai Ambos Outros Sem declaração 

Brasil 

Nº 

% 

 

73 909 

100% 

 

65 682 

88,8% 

 

4 332 

5,8% 

 

2 700 

3,7% 

 

802 

1,1% 

 

391 

0,52% 

Sergipe 

Nº 

% 

 

792 

100% 

 

754 

95,2% 

 

19 

2,4% 

 

13 

1,65% 

 

6 

0,75% 

 

-- 

-- 

Fonte: IBGE, 2008a. 

 

A partir dos dados apresentados acima, podemos perceber a grande mobilidade das 

famílias, com o aumento do número de separações conjugais e de divórcios, sendo possível, 

portanto, pensarmos no crescimento de famílias recompostas e na entrada de padrastos na vida 

dos filhos da união anterior. 

                                                             
7Refere-se ao fato de não conviver diariamente com os enteados, mas estar presente em finais de semana, férias e 

datas comemorativas. 
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Apesar de os dados do IBGE demonstrarem que são os homens divorciados que 

apresentam a maior taxa de recasamento, são as mães em sua maioria as responsáveis legais 

pela guarda dos filhos na ocasião da separação conjugal. Por este motivo, fizemos a opção por 

analisar o papel do padrasto, que estão de maneira mais frequente no cotidiano das relações 

familiares, enquanto as madrastas estão presentes apenas esporadicamente.  

 

2.2 Viuvez ou Divórcio? Modos de constituição das famílias recompostas 

 

Após constatar o aumento do número de famílias recompostas a partir de indicadores 

do IBGE, devemos ter em mente de que este modelo de família tornou-se mais evidente e 

perceptível a partir da segunda década do século XX, porém não podemos considerá-lo como 

um fenômeno recente em nossa sociedade possibilitado apenas pela instituição do divórcio. 

Ao analisarmos os grupos domésticos antigos, podemos perceber que as recomposições 

familiares são fenômenos recorrentes na sociedade, vivenciados anteriormente a partir da 

viuvez (SEGALEN, 1999; DORTIER, 2002).  

A novidade, nas recomposições familiares contemporâneas, deve-se ao seu modo de 

constituição: anteriormente as famílias recompostas eram formadas após a viuvez, devido à 

alta mortalidade, enquanto atualmente surgem em decorrência do alto índice de divórcios. 

(BLOSS, 1996). Percebendo os diferentes modos de organização, torna-se necessário entender 

como a família organiza-se antes de 1970 e após este período. 

 Para Segalen (1999), nos grupos domésticos antigos, o alto índice de mortalidade 

assim como a necessidade de um casamento para a sobrevivência do indivíduo e do lar (em 

virtude da complementaridade do trabalho) possibilitava a existência de novas uniões 

conjugais. “La valorisation de la fécondité et la rigidité du partage des tâches et des rôles 

entre hommes et femmes nécessitent de nouvelles noces.” (CADOLLE, 2000, p. 20). Com o 

falecimento de um dos cônjuges, o outro poderia, portanto, formar uma nova família, 

possibilitando a entrada de um padrasto ou madrasta na vida cotidiana desta família, havendo 

como consequência a substituição do cônjuge: “les recompositions familiales du passé se 

déroulent comme une suíte de familles nucléaires, dans um temps familial jalonné de ruptures 

e de recommencements.” (MARTIAL, 2003, p. 7).  

Assim, no passado, a norma era de tentar, através de uma nova união, reconstituir a 

família nuclear, a partir da substituição do pai/mãe falecido por um padrasto/madrasta. Esta 

ideia era ainda dominante nos anos 60 e 70, quando o divórcio era visto como uma 
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transgressão social e ainda era relativamente pouco frequente. Para além da substituição do 

cônjuge falecido, segundo Théry (1998), havia a adoção da criança pelo novo cônjuge, a 

modificação de seu nome e o apagamento do passado para melhor garantir o retorno à norma 

da família nuclear, em uma lógica de assimilação.  

Segalen (1999) também reafirma esta ideia, ao postular que nos casos em que ambos 

os cônjuges formam nova família após a viuvez, e havendo a morte de um deles, os filhos do 

cônjuge falecido ficam sob a responsabilidade do cônjuge vivo, ainda que este não seja o 

genitor. Neste caso, há a percepção de relações que já se distanciavam da filiação e da 

consanguinidade. 

As famílias recompostas antes dos anos 70 eram também caracterizadas pela maior 

probabilidade da entrada de uma madrasta, sendo considerada como uma pessoa má e que 

vinha ocupar o lugar sagrado da mãe, como observamos nos contos de fada. Antigamente, era 

o pai que ficava sozinho com seus filhos, em consequência da alta taxa de mortalidade 

feminina, no parto, por exemplo. De acordo com Segalen (1999), o maior número de 

recasamentos dos homens é explicado pela necessidade da presença de uma mulher na casa, 

que devia se ocupar das tarefas domésticas, como o cuidado das crianças e a alimentação.  

 Diante da constante presença das recomposições familiares nos grupos domésticos, 

Segalen (1999) propõe que a discussão sobre a estrutura e a dimensão dos grupos domésticos 

antigos, marcados pela mortalidade e pelos recasamentos após a viuvez, sirvam de espelho 

para a discussão sobre a instabilidade contemporânea do grupo doméstico. Refere ainda que a 

instabilidade vivenciada atualmente é desejada, enquanto a anterior era suportada, pois não se 

podiam prever as mortes. 

O casamento na sociedade contemporânea ocidental, ao mesmo tempo em que deixa de 

ser uma necessidade social, perde sua característica de indissolubilidade e passa a ser uma 

escolha, sendo constantes os divórcios (MARTIAL, 2003). 

La famille devient relationnelle: Dès la fin des années 1960, l‟amour reprend ses 

droits et ses exigences: dès lors que les partenaires ne tirent plus les satisfactions 

attendees, ils peuvent se séparer et tenter de nouvelles aventures afin de redécouvrir 

les émotions merveilleuses du choc amoureux.  Le divorce est inscrit dans le 

marriage amoureux. (SINGLY apud MARTIAL, 2003, p. 10). 

 

Ao concebermos o casamento enquanto motivado por relações e sentimentos, 

concedemos lugar ao divórcio, já que os casais podem separar-se quando a relação não mais 

estiver satisfatória. 

Com a possibilidade de novas uniões conjugais provenientes do divórcio e não mais da 

mortalidade, houve como consequência a substituição da imagem de uma madrasta, nova 
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companheira de um pai viúvo, pela de um padrasto, novo companheiro de uma mãe que se 

torna chefe de um lar. Modifica-se então a figura social dominante do padrasto/madrasta. 

Segundo Bloss (1996), esta diferenciação na forma de composição das famílias recompostas 

provoca também mudanças na figura social do padrasto, pois este deixa de ser visto como um 

substituto do pai morto, e passa a ser percebido como uma nova figura nas relações familiares, 

convivendo juntamente com a figura do pai biológico. Como consequência, isto provoca uma 

reordenação dos vínculos do filho, já que este passa a conviver com seus dois pais separados e 

seus novos cônjuges (THÉRY apud MARTIAL, 2003). Hoje tentamos levar em conta a 

existência de dois pais na vida dos filhos, mesmo após o divórcio ou a separação conjugal 

(MARTIAL, 2003). 

 Segundo Bloss (1996), percebe-se, nas famílias recompostas, a maior presença de 

filhos convivendo com padrasto do que com madrasta, em virtude do fato de serem as mães as 

principais responsáveis pela guarda dos filhos. Além deste fato, existe ainda a ideia da 

imagem do padrasto percebida como mais positiva do que a figura da madrasta, devido à ideia 

de um vínculo mais forte entre mãe-filho. Por ser o vínculo pai-filho considerado como mais 

frágil que o mãe-filho, o pai pode ser então mais facilmente substituído, concedendo lugar ao 

padrasto dentro da família.  

 

2.3 Pai, amigo ou apenas companheiro da mãe: legislação brasileira e terminologia 

 

A partir da percepção do crescimento do número de famílias recompostas no Brasil e 

da maior presença de padrastos, em virtude de ser a mãe a responsável, na maior parte dos 

casos, pela guarda dos filhos, torna-se relevante entender como a legislação brasileira percebe 

o padrasto e quais as formas de nominação utilizadas para denominá-lo. A análise aqui tem 

como objetivo entender como o papel do padrasto tem sido institucionalizado. 

Analisar a legislação é necessário, pois segundo Cadolle (2000), as leis refletem, 

apoiam e criam os comportamentos sociais, concedendo uma maior visibilidade às situações e 

papeis. 

Entretanto, Théry (1998), em seus estudos realizados na França, percebeu que, apesar 

da existência e do crescente número de padrastos nas famílias, eles são ignorados pelo direito, 

não havendo relação nem de direitos nem de deveres entre padrasto e enteado. A autora afirma 

que este silêncio jurídico contrasta fortemente com a realidade, pois observa-se hoje a 

presença de muitos padrastos cuidando das crianças, contribuindo de fato com a sua educação 
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e sua manutenção, e criando com seu enteado vínculos às vezes bem importantes e 

fundamentais para o desenvolvimento da criança. 

Trazendo esta discussão para o Brasil, buscamos analisar o Código Civil de 2002 

(BRASIL, 2002), e a Lei 11.924/09. 

Ao analisar o Código Civil de 2002, (BRASIL, 2002), percebe-se uma definição de 

parentesco mais livre da imposição biológica, ao considerar que “o parentesco é natural ou 

civil, conforme resulte da consanguinidade ou outra origem.” (BRASIL, 2002, Art. 1.593). 

Com esta afirmação, abre espaço para pensarmos a afinidade como relação de parentesco. O 

artigo 1.595 (BRASIL, 2002), define que um cônjuge é aliado aos parentes
8
 do outro através 

do vínculo de afinidade em linha direta, e que esta afinidade não é extinta com a dissolução do 

casamento ou da união estável. Desta afirmação, podemos inferir que a relação entre padrasto 

e enteado também é entendida com base na relação de afinidade, já que se trata de 

descendentes do cônjuge, não se extinguindo com a dissolução do casamento. (BRASIL, 

2002, Art. 1595). 

 Apesar de considerar a afinidade como relação de parentesco, incluindo assim o 

padrasto, o Código Civil de 2002 ainda enfatiza e valoriza a relação entre pais e filhos: os 

direitos entre pais e filhos não devem ser modificados com o divórcio e nem com o novo 

casamento dos pais, sendo necessário que ambos os pais biológicos ou adotivos assumam a 

responsabilidade pelo cuidado com os filhos e que o poder familiar seja exercido apenas por 

eles (BRASIL, 2002, artigos 1.579, 1.632, 1.634 e 1.636). Esta Lei também traz o papel do 

padrasto na relação familiar, ao prever em seu artigo 1.638 (BRASIL, 2002), que o pai ou a 

mãe que firmarem novo casamento não perdem os direitos do poder familiar sobre os filhos, 

mas ressalta que este deve ser exercido “sem qualquer interferência do novo cônjuge ou 

companheiro.” 

 A única legislação encontrada atualmente que propõe uma vinculação entre 

padrasto/madrasta e enteado diz respeito à Lei 11.924/09, que permite que o enteado adote o 

sobrenome do padrasto ou da madrasta. No entanto, é importante ressaltar que não há 

alteração da filiação, mas apenas um acréscimo de sobrenome. 

 A partir da exposição destes artigos da legislação brasileira, percebe-se que não há 

uma determinação legal do lugar ocupado pelo padrasto. A ausência de normas legais sobre a 

família recomposta contribui, portanto, para a invisibilidade das famílias recompostas e para a 

                                                             
8“O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou 

companheiro.” (BRASIL, 2002, Art. 1.595; § 1º). 
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ausência de determinação dos vínculos entre as pessoas que a compõem (CADOLLE, 2000; 

LOBO, 1995).  

 Para além da importância da legislação na regulamentação dos comportamentos 

sociais, têm-se também as terminologias, que são utilizadas como forma de classificação 

social. Como a legislação não abarca a família recomposta, e em especial o padrasto, resta-nos 

entender a importância das formas de nominação de seus membros como uma das formas para 

estabelecer relações sociais. 

Os antropólogos e etnólogos reconhecem a importância da nominação do parentesco 

na estruturação da personalidade do indivíduo, já que ao nomear e designar o seu parentesco, 

os indivíduos reconhecem seus direitos e seus deveres a respeito de cada um dos seus 

parentes, determinando quais os comportamentos devem ser seguidos (CADOLLE, 2000; 

SEGALEN, 1999).  

 Radcliffe-Brown (1995) considera ainda que para entender os sistemas de parentesco é 

de fundamental importância descobrir quais são os termos usados e como eles são utilizados. 

Entendendo o sistema de parentesco como um campo de direitos e obrigações e encarando-o 

como parte da estrutura social, considera que a terminologia também deve ser entendida em 

relação ao sistema do qual faz parte. As categorias utilizadas nas terminologias geralmente 

têm significação social, e são também um método para ordenar o tipo de relacionamento a ser 

vivenciado com determinada pessoa.  

[...] para se ter um sistema de parentesco, é necessário dispor-se de algum meio para 

distinguir e classificar os parentes de uma pessoa, e que um meio muito óbvio e 

natural de o fazer é pela nomenclatura do parentesco. Damos o mesmo nome a um 

certo número de coisas quando pensamos que são similares em algum aspecto 
importante. (RADCLIFFE-BROWN, 1995, p. 87). 

  

Segundo Lévi-Strauss (1989), a terminologia adotada determina regras de 

comportamento: 

[...] os indivíduos, ou as classes de indivíduos que utilizam os termos, se sentem, (ou 

não se sentem, conforme o caso) obrigados uns em relação aos outros a uma conduta 

determinada: respeito ou familiaridade, direito ou dever, afeição ou hostilidade. 

(LÉVI-STRAUSS, 1989, p. 53).  

 

Podemos relacionar esta ideia sobre a terminologia à questão da nominação dos papeis 

de pai e de mãe na nossa sociedade. Ao identificarmos pessoas como pais e mães, 

pressupomos a existência de uma responsabilidade destes para com os filhos, impondo 

deveres e obrigações na realização de tarefas, sejam elas impostas pela ordem social ou 

jurídica. Entretanto, a nominação não é, por si só, definidora dos vínculos familiares, “[...] 
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devemos lembrar-nos que os sistemas de parentesco são multifacetados e que uma 

terminologia pode não refletir todas as facetas do respectivo sistema. O que certamente ela nos 

pode dizer é como os próprios sujeitos veem o seu mundo parental.” (FOX, 2000, p. 297). 

Entende-se, portanto, que a forma como as pessoas denominam umas às outras está 

relacionada à classificação desta pessoa de acordo com o seu ponto de vista, o que nem 

sempre corresponde aos papeis instituídos socialmente. Entretanto, é relevante entender a 

maneira como os enteados nominam, e assim, classificam os seus padrastos, pois isto pode 

trazer contribuições para o entendimento  do papel atribuído pelo enteado ao padrasto.  

A partir do que foi exposto anteriormente na análise da legislação sobre o papel do 

padrasto e sobre as relações na família recomposta, segundo Théry apud Jacquet e Costa 

(2004a), esta falta de regras sociais também pode ser percebida pela inadequação do 

vocabulário do parentesco, não existindo um termo específico para o enteado se dirigir ao 

padrasto.  

 Segundo pesquisa realizada Cadolle (2000), anteriormente, perto de dois terços dos 

filhos referiam-se a seus padrastos como seu pai. Isto acontecia devido ao incentivo da mãe, 

que via nesta forma de nominação uma forma de realinhar a família. Ao ter os filhos 

chamando o padrasto de pai, as mães podiam retomar com estes o modelo de família conjugal. 

Esta atitude fazia com que os pais biológicos se sentissem desprivilegiados e se afastassem 

cada vez mais deste núcleo familiar. Apesar de ainda existir atualmente, é uma prática que se 

torna cada vez mais rara na França. A prática mais frequente atualmente é a designação do 

padrasto a partir do seu próprio nome. Esta designação do padrasto provoca um mal estar na 

medida em que o que não pode ser nomeado não pode ser considerado normal (CADOLLE, 

2000). Retorna então à ideia de que as famílias recompostas por não serem nomeadas e, 

portanto, não serem reconhecidas, são percebidas, pela sociedade em geral, como famílias 

anormais, que fogem ao padrão da família nuclear. 

 Percebe-se então a necessidade de, neste estudo, verificar como ocorrem no Brasil 

estas formas de nominação entre padrasto e enteado como uma forma de reconhecimento do 

lugar ocupado pelos padrastos nestas relações, já que não há instituição que regule as relações 

entre padrasto e enteado. 

Este fato de as famílias recompostas não disporem de um quadro normativo no qual 

podem se apoiar para definir seus comportamentos pode ser atribuído ao sistema de filiação 

ocidental, analisado anteriormente, que não reconhece nem concebe a pluriparentalidade, ou 

seja, o compartilhamento, entre pais biológicos e pais sociais, das funções parentais 
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(JACQUET; COSTA, 2004a), sendo, portanto, os pais biológicos os únicos responsáveis 

legais pelos filhos. 

 

2.4 Substituição ou Perenidade: que lugar o padrasto ocupa na família recomposta? 

 

2.4.1 Lógicas: Substituição ou Perenidade? 

 

Após analisar a ausência de regras institucionais, através da legislação e da 

terminologia, iremos abordar aqui as contribuições de alguns estudos realizados sobre o papel 

do padrasto, buscando entender quais fatores interferem na construção social deste papel e 

quem permeia esta relação. Iniciaremos apresentando as contribuições de Martin e LeGall 

(1993; 1996), que discutem o papel do padrasto a partir de duas lógicas relacionadas com o 

capital cultural e social em que estão inseridos. Estas lógicas seriam a substituição e 

perenidade. 

 Segundo Le Gall e Martin (1993; 1996), a lógica de substituição ocorre principalmente 

nos meios desfavorecidos econômica e culturalmente. Nesta lógica, os divórcios são, em sua 

maioria, marcados por conflitos, causados por adultério, alcoolismo, violência ou abandono do 

lar.  

Com o divórcio, há uma dissociação entre casal parental e casal conjugal. As relações 

entre o pai e seus filhos são enfraquecidas, e a mãe, em sua maioria, responsável pelos filhos, 

busca a formação de um novo casal e a retomada de um modelo de família nuclear. Desta 

forma, refaz a sua vida, na tentativa de evitar o isolamento e de estabilizar-se 

economicamente, desejando constituir uma família, percebida como normal pela sociedade. 

Esta nova família, ainda que proveniente de uma separação conjugal ou de um divórcio, 

estrutura-se sobre o modelo tradicional (nuclear) e forma-se com a tentativa de apagar a 

anterior, estando pautada em uma clara divisão de papeis. Após o divórcio, as relações 

parentais se mantêm em conflito e se desfazem pouco a pouco, chegando a um 

desaparecimento quase total das relações entre o pai guardião
9
 e o pai não guardião, de um 

lado, e entre filhos e pai não guardião, de outro (LE GALL; MARTIN, 1993; 1996; LE 

GALL, 1992). 

A lógica de substituição traduz-se, portanto, por uma ruptura total que o novo casal 

consagra e conforta (LE GALL; MARTIN, 1993). Apesar de não podermos dizer que o lugar 

                                                             
9O pai guardião é aquele responsável pela guarda legal da criança após a separação conjugal ou divórcio. 
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está vago, o padrasto se beneficia de uma certa margem de manobra, diante do 

enfraquecimento da relação pai-filho, que o predispõe a ter um papel de substituição (LE 

GALL, 1992). Percebe-se ainda que o papel de substituição institui-se e legitima-se mais 

facilmente quando a mãe guardiã e seus filhos unem-se contra o pai biológico. 

  O padrasto, nesta lógica, tem o papel de substituição, assumindo funções paternais 

em relação aos seus enteados. Os laços enfraquecidos entre pai e filhos outorgam autoridade e 

poder ao padrasto, entretanto estes exercem seu papel de forma diferente em relação aos seus 

filhos e aos seus enteados, manifestando uma maior autoridade e severidade em relação aos 

seus filhos, mas também uma maior afeição (LE GALL apud JACQUET; COSTA, 2004a). 

 Em contrapartida, a lógica da perenidade proposta por Le Gall e Martin (1996) é mais 

facilmente percebida nos meios sociais mais favorecidos e dotados de um forte capital 

cultural. As desuniões são bem mais tranquilas (incompatibilidades de humor, relações mais 

liberais), com o divórcio ocorrendo em consequência de um acordo mútuo, mantendo-se a 

comunicação entre os ex-cônjuges e a preservação dos vínculos entre pai e filhos. “A 

formação de um novo casal não deve abalar o equilíbrio das relações familiares já existentes, 

portanto, é realizada gradativamente.” (JACQUET; COSTA, 2004a, p. 54).  

Nesta lógica não há uma ruptura nas relações parentais com a nova união conjugal, já 

que os pais não guardiãos continuam a assumir sua responsabilidade parental. Estas novas 

relações inscrevem-se em um funcionamento que privilegiam a perenidade das relações e não 

sua substituição (LE GALL; MARTIN, 1993). 

O recasamento, para estes casais, não é percebido como uma necessidade, mas 

ressalta-se neles a busca pela valorização da autonomia das escolhas individuais, com uma 

tentativa de divisão mais igualitária dos papeis. A lógica de perenidade promove uma 

reorganização do familiar, pois as novas relações conjugais não afetam os vínculos mantidos, 

não havendo substituição de lugares e papeis (LE GALL; MARTIN, 1993). 

O padrasto assume assim o papel de composição ou de perenidade, exercendo um 

papel suplementar na família, não se intrometendo nas decisões em relação aos enteados e 

sendo o seu papel construído a partir das relações entre os membros da família recomposta. O 

papel do padrasto, nesta lógica, depende tanto da atitude da mãe em relação aos investimentos 

educativos quanto do nível de envolvimento do pai biológico com seus filhos. “Quanto ao 

padrasto, ele é um conselheiro, uma pessoa-recurso a quem a mãe recorre quando precisa, 

sem, todavia, lhe conceder um poder de decisão sobre seus filhos.” (JACQUET; COSTA, 

2004a, p. 57). 
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Diante da presença do pai exercendo o seu papel, o padrasto busca compor um novo 

papel, que se instituirá mais facilmente quando certas condições estiverem reunidas: quando 

os filhos forem pequenos, quando a mãe guardiã ajuda-o a definir e ocupar seu lugar, e 

quando o pai guardião não colabora. A estratégia de perenidade refere-se a um modelo inédito 

de papel de padrasto, sem invadir os papeis preestabelecidos (LE GALL; MARTIN, 1996). A 

família existe além da dissociação e o padrasto se integra progressivamente encontrando suas 

marcas. Nesta perspectiva está claro que não se trata de copiar ou de reproduzir um papel, mas 

de instituir um (LE GALL, 1992). 

 Estes dois grandes modelos de papel do padrasto são analisados a partir de três 

principais variáveis (meio social, representação da família e o modo de regulação pós-

separação) que podem convergir em um sentido (fraco capital sociocultural, representação 

familiar estruturada sobre uma visão tradicional e lógica de substituição) ou em outro (capital 

sociocultural elevado, representação da família mais modernizada e lógica de perenidade) (LE 

GALL, 1992). Bloss (1996) ressalta ainda que as duas lógicas de recomposição são 

influenciadas pelo meio sociocultural e modelam as relações educativas entre as gerações. 

 Apesar de ser realizada esta distinção entre as lógicas, não podemos afirmar que o 

perrtencimento social é o único fator para determinação do papel do padrasto e dos modos de 

funcionamento em uma família recomposta (JACQUET; COSTA, 2004a). Martial (2003), 

através dos relatos de sua pesquisa realizada com famílias de classe média, percebe a 

existência das duas lógicas, coexistindo às vezes em uma mesma configuração familiar. Isto é 

possível devido à diversidade de organizações familiares. É fundamental, portanto, 

analisarmos outras variáveis na análise do papel do padrasto. 

 

2.4.2 Além das lógicas: fatores que contribuem para a construção do papel do padrasto 

 

 Para além das lógicas de perenidade e de substituição, Le Gall (1992) apresenta outras 

variáveis que interferem na definição das relações nas famílias recompostas, que seriam: o 

tempo de convivência entre padrasto e enteado, a atitude do pai não guardião e também do pai 

guardião, a idade dos enteados no momento da recomposição e o clima relacional entre 

enteados quando há filhos de um e de outro. Para Martial (2003) a definição do papel do 

padrasto também vai ser permeada por diversos fatores que levam em conta tanto as relações 

atuais (a recomposição familiar) como as relações vivenciadas anteriormente por cada um de 

seus membros (experiência parental, idade dos filhos no momento da recomposição, divisão 
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de papéis na união anterior, entre outros). Cadolle (2000) ressalta ainda que a maneira como a 

mãe é percebida pelos filhos no momento da dissolução conjugal, afeta a percepção destes 

sobre o padrasto. Assim, quando a mãe é considerada como a vítima da separação conjugal ou 

do divórcio, o padrasto pode ser percebido como o reparador e ser acolhido de forma 

favorável pelo enteado. 

Importante ressaltar que as relações entre padrastos e enteados, diferente das relações 

provenientes de laços de sangue, não se estabelecem no momento de início da recomposição, 

mas é um processo que ocorre ao longo do convívio. Para Théry e Dhavernas (1993 apud 

BLOSS, 1996), o papel do padrasto não está posto no início da relação, mas constrói-se a 

partir dela. O vínculo com o padrasto só pode assim ser definido em função de uma história, 

de um tempo dividido, em uma relação construída ao longo dos dias entre filho e seus novos 

aparentados. 

Segalen (1999) ressalta ainda a necessidade de, na análise das relações no interior da 

família recomposta, considerar as etapas do desenvolvimento da criança, pois as relações entre 

os atores envolvidos variam conforme a fase da vida, sendo mais relevante durante a infância 

e tornando-se mais conflitantes no período da adolescência dos enteados. O padrasto tende a 

desempenhar um papel mais engajado quando as crianças são pequenas. “(...) ao receber, 

desde cedo, os cuidados e a atenção de seu beau-parent, o enteado adquire com ele uma 

dívida afetiva que paga com reconhecimento da existência, entre eles, de um laço de natureza 

parental.” (JACQUET; COSTA, 2004a, p. 61). 

Outro fator importante na análise do papel desempenhado pelo padrasto na relação 

com seus enteados é a sua experiência parental. Cadolle (2000, p. 79) afirma que “les 

entretiens que nous vons obtenus ont aussi fait apparaître l‟importance des éléments 

biographiques et spécialement des expériences parentales précédentes de ceux qui sont 

devenus beaus-parents lors d‟une recomposition familiale.” (CADOLLE, 2000, p. 79). 

  Pode-se, desta forma, dividir o padrasto em dois grupos: aqueles que já têm uma 

experiência parental, em decorrência de relacionamentos anteriores; e outros que não têm 

experiência parental. O primeiro, centrado sobre o parentesco, e o segundo, sobre a vida 

conjugal. Nas famílias onde o padrasto não teve experiência parental, o novo casal tende a 

considerar, independente de vínculos de filiação, todas as crianças e adolescentes presentes no 

lar como pertencentes a uma mesma fratria. Os padrastos que ainda não têm filhos, 

frequentemente mais jovens, na medida em que pretendem formar uma “verdadeira família”, 

tendem a aceitar as responsabilidades educativas mais importantes e a exercer uma autoridade 
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familiar. Nesta formação familiar, o padrasto exerce funções paternais de educação tanto em 

relação à escolaridade quanto em relação à aprendizagem de condutas, normas e princípios 

morais. Junto com o cônjuge tentam recriar um casal parental, excluindo o pai biológico do 

parentesco educativo (BLOSS, 1996; JACQUET; COSTA, 2004a). 

Aqueles que já são pais não manifestam vontade de assumir o papel de pai em relação 

aos seus enteados e tendem a adotar de forma voluntária um papel de companheiro conjugal e 

de sociabilidade a respeito dos filhos. Neste caso, a recomposição não é centrada sobre as 

relações de parentesco, mas sobre as relações de casal. O casal parental formado pela mãe e 

pelo pai biológico continua a funcionar, sendo responsável pelas decisões educativas e o 

padrasto responde apenas a solicitações eventuais e pontuais de seu cônjuge ou de seus 

enteados. Sendo assim, vínculos de filiação e vínculos de padrasto-enteado não conferem os 

mesmos atributos em matéria de autoridade. Com seu próprio filho, o padrasto teme menos as 

consequências de seus atos, enquanto que com seus enteados, o risco de ser reprovado está 

sempre presente (BLOSS, 1996; CADOLLE, 2000) 

Segundo estudos realizados por Bloss (1996) e confirmados por Cadolle (2000), outro 

fator que interfere no papel do padrasto está relacionado à forma de organização familiar nas 

uniões conjugais anteriores. O enfraquecimento ou a presença dos laços entre pais e filhos não 

é decorrente da separação conjugal, sendo já percebido como um modo de funcionamento 

anterior no seio da família. Nas famílias onde a responsabilidade educativa concentrava-se nas 

mãos da mãe e o pai não tinha participação efetiva nas decisões, a tendência é que após a 

separação conjugal ou divórcio, estas relações fiquem enfraquecidas. Em contrapartida, nas 

famílias onde havia uma divisão mais igualitária dos papeis, o pai biológico após a separação 

conjugal ou divórcio, continuava a assumir o seu papel parental. Isto tem implicação na 

construção do papel do padrasto, já que o lugar que a mãe concede ao padrasto varia de 

acordo com o nível de investimento educativo do pai, tanto antes como após a separação 

conjugal ou o divórcio.  

Podemos inferir, portanto, que a construção do papel do padrasto depende dos fatores 

acima evidenciados e, especialmente do papel da mãe nesta família, discussão que 

realizaremos a seguir. 
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2.4.3 Mediação da mãe 

 

Diante da discussão realizada nos tópicos anteriores, percebemos que as relações 

padrasto-enteado não podem ser entendidas apenas através da relação direta que os une, já que 

se trata de uma construção social, sendo necessário também esclarecer elementos da dinâmica 

conjugal nesta nova formação familiar e a posição e o papel desempenhado pela mãe nesta 

dinâmica relacional e na construção do papel do padrasto. Este papel será criado a partir das 

relações estabelecidas no interior da família recomposta, e especialmente a partir da 

contribuição da mãe. O padrasto ocupa um lugar secundário, que vai ser determinado pela 

importância que a mãe, implícita ou explicitamente, lhe confere (CADOLLE, 2000). 

Percebemos que, nas famílias recompostas, a relação estabelecida entre padrasto-

enteado, que é de certa forma uma escolha dos envolvidos na relação, é permeada pela relação 

conjugal e de qual o espaço que esta mãe concede para que este vínculo seja estabelecido. Esta 

mãe, ao assumir de forma geral e principal os cuidados com os filhos, em relação o seu 

cuidado cotidiano, suas refeições, seu lazer e sua escolaridade, contribui para a definição do 

lugar a ser ocupado pelo padrasto. Além da necessidade de análise das relações entre pai 

guardião e pai não guardião durante o período de convívio familiar e de como isto pode 

refletir no papel do padrasto, é importante também reconhecer o papel da mãe enquanto 

mediadora da relação padrasto-enteado e do papel do padrasto. “Au coeur du système, la mère. 

Tout est médié par elle: les échanges à l‟intérieur de la constellation, la place du père, celle 

de la belle-mère, celle aussi du beau-père et des grands-parents.” (CADOLLE, 2000, p. 16). 

Théry e Dhavernas (1993 apud BLOSS, 1996), ao interrogarem padrastos, constataram 

que o lugar assumido por estes decorre tanto das representações deles próprios quanto das 

representações que a mãe tem deles. Estas representações de papeis masculinos efetivada pela 

mãe são construídas já na dinâmica da relação conjugal anterior, através da divisão sexual dos 

papeis. A forma de organização conjugal ajuda a determinar as funções desempenhadas por 

cada um dos seus membros, estabelecendo assim, papeis. 

  Assim, Bloss (1996) considera a necessidade de perceber a dinâmica conjugal da 

família anterior para que seja possível entender qual o papel concedido pela mãe ao novo 

membro da família, no caso o padrasto. Nas famílias onde havia um compartilhamento de 

responsabilidade em relação aos filhos tanto pela mãe quanto pelo pai, o vínculo deste com os 

filhos permaneciam após a separação conjugal, ainda que de certa forma fragilizado. A 

duração, o teor e a qualidade de vínculos pai/filho antes da separação determinam em grande 
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parte o futuro de suas relações. Para os pais, a responsabilidade a respeito dos filhos é 

exercida no seio de um casal, portanto, o divórcio desengaja o homem frente a seus filhos, 

sendo a manutenção destes decorrente apenas do pagamento da pensão alimentícia. As mães 

sendo, em sua maioria, as principais responsáveis legais pelos seus filhos no momento do 

divórcio, apenas continuam a exercer os papeis de cuidado, de educação e de alimentação, 

podendo contar com a ajuda do pai biológico ou não. Em contrapartida, quando existe 

compartilhamento e responsabilidade mútua em relação aos filhos, o pai continua a exercer 

sua responsabilidade e a fazer parte do cotidiano, mesmo após a separação (MARTIAL, 

2003). 

Esta tendência pode ser ilustrada pela questão escolar. Os contatos irregulares ou até 

mesmo episódicos de um pai com seus filhos em relação à implicação escolar, tanto no que 

diz respeito ao nível do acompanhamento pedagógico como ao nível das decisões em matéria 

de orientação (opções de língua, de carreiras...), já é um comportamento percebido 

anteriormente à separação conjugal ou divórcio, sendo o pai de fato desincumbido das 

responsabilidades educativas. Ao contrário, a regularidade do direito de guarda é consistente 

com uma maior participação do pai na escolaridade de seu filho. Esta maior implicação 

educativa reflete uma situação que já era vivenciada durante a relação familiar anterior à 

separação conjugal ou ao divórcio, sendo o pai já mais presente neste domínio (BLOSS, 1996) 

A ausência do pai biológico na cena familiar, tanto antes como após a ruptura 

conjugal, leva a mãe a considerar o padrasto com um pai para seus filhos. O acesso do 

padrasto ao papel de pai é também facilitado pela irregularidade do contato dos filhos com o 

pai biológico (BLOSS, 1996). Mesmo quando nada os impede de exercer sua responsabilidade 

sobre os filhos, alguns pais excluem-se eles mesmos e acomodam-se rapidamente em uma 

situação onde eles podem ter prazer da relação com os filhos sem as obrigações da educação 

no cotidiano (MARTIAL, 2003). Cadolle (2000) afirma que o pai, mais do que a mãe, fica 

fragilizado com o divórcio ou a separação conjugal, pois a nossa cultura só reconhece o 

vínculo dos homens a seus filhos através da mediação do casal. 

Confirmando esta ideia, Bloss (1996) afirma que o lugar do padrasto decorre 

igualmente das representações que a mãe tem dele, e consecutivamente de sua atitude a 

respeito dele, manifestando-se, portanto, dois comportamentos. 

O primeiro comportamento refere-se àquele em que a mãe guardiã reconhece ao 

padrasto o exercício de tarefas educativas e de função paternal. Atribuindo um papel de pai a 

seu novo companheiro, a mãe guardiã favorece o sentimento do padrasto de exercer uma 
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verdadeira autoridade paternal, sendo os limites no investimento educativo determinados pelo 

próprio padrasto (BLOSS, 1996). 

No segundo comportamento, percebe-se uma atitude de quase monopólio das 

responsabilidades educativas pela mãe, refletindo, portanto, a organização assimétrica das 

relações familiares que regiam sua união anterior. O padrasto não exerce neste caso um papel 

educativo, sendo descrito apenas sob os termos de conselheiro, de companheiro, ou de 

parceiro de jogo com uma grande distância de seu enteado, e consecutivamente com uma 

menor implicação na gestão cotidiana de sua educação. O padrasto, como expectador 

privilegiado da relação mãe-filho, pode atuar como mediador desta relação, em situações 

exarcebadas (BLOSS, 1996). 

 Para Marcondes (2002) a influência da mãe e o papel desempenhado pelo padrasto 

podem ser percebidos através do relato de duas entrevistadas que entendem que a relação que 

se estabelece entre pai e filho é construída ao longo da convivência dos homens com seus 

filhos com a ajuda da mãe, e que um homem pode criar laços com um filho não biológico a 

partir do envolvimento afetivo com a mãe da criança.  

 Cadolle (2000) percebe também que a maneira como o padrasto relaciona-se com mãe 

pode indicar de que forma aquele vai ser percebido na família. Se o padrasto é gentil com a 

mãe, se eles estão apaixonados, e se não há concorrência e ciúme entre ele e o filho em 

relação à mãe, o enteado aceita seu padrasto. Mesmo muito pequenos, o filho pode ser 

perturbado porque sua mãe está infeliz. Ao contrário, se o padrasto é incapaz de preencher sua 

função de assegurar a felicidade da mãe, sua presença não é justificada mais.   

A natureza da união anterior da mãe guardiã, a experiência parental do padrasto 

condicionam a organização conjugal da união composta e o nível de integração familiar do 

padrasto. Tanto o divórcio quanto a recomposição familiar devem ser vistos em uma 

perspectiva de itinerário familiar (BLOSS, 1996). 

 Então, a partir do exposto, podemos partir da hipótese de que a construção do papel do 

padrasto depende de inúmeros fatores, em especial a organização familiar, com a divisão dos 

papeis, tanto na relação conjugal anterior como na atual. Por isto, é importante estarmos 

atentos à forma de organização da primeira família, ao momento de dissolução do casal e suas 

implicações nas relações entre os membros, e também à forma de constituição da nova 

família. Além disto, consideramos também relevante analisarmos qual a implicação da mãe 

nestas relações familiares e de que forma ela busca a organização das mesmas, possibilitando 

ou não a entrada do padrasto enquanto membro da família.  
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2.5 Família Recomposta: trajetórias familiares 

 

Antes de adentrarmos nas organizações familiares presentes no Brasil, discussão 

necessária para o entendimento dos papeis desempenhados por homens e mulheres nas classes 

médias e baixas, é importante destacar que as famílias recompostas, por serem formadas a 

partir de uniões conjugais anteriores, são marcadas pela pluralidade e pela diversidade. Para 

Bloss (1996), as famílias recompostas não podem ser apresentadas como categoria 

sociológica, pois sua existência decorre de histórias familiares anteriores e que se relacionam 

com seu modo de existência, sendo portando diversas.  

Esta ideia da análise das trajetórias individuais e familiares é relevante no sentido de 

que as famílias estruturam-se de uma forma dinâmica, modificando-se constantemente ao 

longo do tempo. Analisar as famílias, portanto, enquanto articulação de trajetórias individuais 

e compreender os processos vivenciados antes da formação da família, no momento de 

formação e nas transformações ocorridas ao longo da dinâmica familiar torna-se fundamental 

para entendermos, especialmente, as famílias recompostas. (Fonseca, 2004; Lobo, 2005). 

 Iniciaremos a discussão a partir da diversidade da composição nas famílias 

recompostas, já que, ao ser antecedida por outra formação familiar, traz consigo a 

possibilidade da convivência de membros como o pai biológico e o padrasto, que apesar de 

não conviverem na mesma casa, fazem parte do mesmo núcleo familiar. Isto é possibilitado 

pela ampliação da noção de família recomposta, que não se encontra relacionada ao lar, mas 

sim a uma constelação familiar.  

En élargissant la perspective à la constellation familiale dans laquelle circulent les 

enfants, on integre comme faisant partie de la famille des enfants de la première 

union aussi bien leus beaus-parents que leurs parents, leurs demi-frères que leurs 

frères, leurs beaux grands-parents que leurs grands- parents. (THÉRY, 2002, p. 57). 

 

Assim, a família, ao deixar de ser instituída pelo casamento, passa a ser definida a 

partir dos filhos e dos lugares que ele ocupa, havendo uma redefinição do espaço concreto das 

relações familiares. O filho torna-se então o centro de uma rede que é definida ao mesmo 

tempo pelo seu espaço de circulação em diferentes lares e por sua história. Desta maneira, as 

recomposições familiares questionam as definições que associam a família ao grupo 

doméstico. O divórcio provoca a criação de dois lares, o do pai guardião e o do pai não 

guardião (JACQUET; COSTA, 2004a; 2004b; SEGALEN, 1999; MARTIAL, 2003; 

CADOLLE, 2000; THÉRY, 2002). “Dans les familles recomposées, Il n‟y a plus coincidence 

entre corésidence, lien de fratrie et lien de filiation.” (MARTIAL, 2003, p. 12).  
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Uma forma de composição familiar pode acontecer quando o padrasto/madrasta é 

também ele mesmo pai/mãe de filhos nascidos em uma união anterior. Assim pode-se 

verificar a existência dos quase-irmãos ou quase-irmãs, reunidos com ele no seio de uma 

fratria recomposta, que pode também compreender meio-irmãos e meio-irmãs, quando o pai 

biológico e o padrasto/madrasta tem novos filhos. (MARTIAL, 2003). 

Portanto, segundo Marcondes (2002), a recomposição familiar a partir de uma nova 

união conjugal implica a conciliação de uma gama de relações, que envolve os filhos do 

relacionamento anterior, o novo casal conjugal e o ex-cônjuge que permanece com contato em 

função dos filhos. 

Être parent, être beau-parent, apparaissent alors non plus simplement comme deux 

types de roles familiaux et de places dans la parenté, mais aussi comme deux 

modalities de relations à l‟enfant qui fonctionnent em synergie l‟une par rapport à 

l‟autre. (CADOLLE, 2000, p. 16). 

 

Para Segalen (1999), a formação das famílias recompostas coloca em questão o 

problema da divisão dos papéis, não apenas entre pai e mãe, mas entre diversas pessoas, como 

o pai biológico e o novo companheiro da mãe. Pela diversidade e pela duplicidade de pessoas 

exercendo papeis semelhantes, nas famílias recompostas, os lugares de cada um de seus 

membros não está posto de forma clara (THÉRY, 2002). “Estas novas famílias são 

verdadeiros laboratórios de produção normativa e de regulação social, isto é locais onde se 

inventam comportamentos triangulares entre o progenitor a quem cabe a guarda, o progenitor 

a quem esta não cabe, o progenitor biológico.” (SEGALEN, 1999, p. 208). 

Hoje, os membros dos lares recompostos recusam cada vez mais a se apresentar como 

a verdadeira família do filho de uma primeira união. Preserva-se a continuidade da filiação, 

não se priva a criança de sua história e de sua identidade, construindo-se assim novas relações 

familiares. Entretanto, em virtude da não modificação dos vínculos e dos lugares com a 

entrada de novos membros na família, a recomposição traz questões como a insegurança e 

problemas de referência (THÉRY, 1998). 

Por serem constituídas por membros oriundos de relações anteriores, os membros desta 

nova família são provenientes de origens e de trajetórias matrimoniais frequentemente bem 

diferentes. Portanto, não se pode pensar a família recomposta como um modelo único, já que 

“a família recomposta herda uma história que é anterior à sua própria história.” (THÉRY apud 

JACQUET; COSTA, 2004a, p. 49). A herança constitui-se da história da união anterior, e de 

biografias conjugais e familiares dos indivíduos.  

As famílias recompostas, portanto, não podem ser encaradas como uma categoria de 

análise sociológica, pois inscrevem-se em um processo biográfico feito de sequências, 
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podendo aparecer fases de conjugalidade (casamento ou união informal), períodos de vida 

sozinha após uma separação, situações de ruptura, transições e permanências, desdobrando-se 

em trajetórias pessoais e sociais de diferentes atores (BLOSS, 1996). 

 Para Cadolle (2000, p. 53), 

 

La famille est donc de plus em plus le produit d‟une histoire à travers laquelle se 

renforcent, se fragilisent, se créent ou se perdent les liens entre des adultes et des 

enfants, et l‟actualisation de ces liens personnels dépend dans une large mesure de 

la volonté des différents protagonistes de cette histoire. 

 

Disto podemos inferir que a família, em especial a recomposta, será constituída a partir 

de uma história anterior – e por diversas vezes diferente – vivenciada por cada um de seus 

membros. Percebe-se assim que a definição de família recomposta não pode ser posta de 

maneira objetiva, pois implica diversos outros aspectos sejam eles anteriores ou atuais à 

relação familiar. Para Cadolle (2000), a constituição e a formação das famílias recompostas 

devem levar em conta elementos antecessores, não só em relação à fase monoparental 

anteriormente precedente, mas também as condições de ruptura do casal e o modo de vida da 

primeira família. Estes elementos condicionam amplamente o lugar ocupado pelo padrasto e 

as suas relações com o enteado. “Pour les seconds époux ou compagnons, la constellation 

recomposée signifie également accepter que le temps de leur propre histoire conjugale ne 

commence pas à le encontre, que‟il n‟efface pas le passe, mais doit nécessairement 

l‟intégrer.” (THÉRY, 2002, p. 59).  

 Bloss (1996) destaca que, para o esclarecimento das dinâmicas educativas nas famílias 

recompostas, torna-se relevante levar em conta como elementos de análise ou de variáveis 

biográficas o desenrolar da união anterior da mãe guardiã, a atitude do pai biológico em 

relação a seus filhos após o divórcio ou separação conjugal e o itinerário matrimonial do 

padrasto. 

 Desta forma, podemos entender que os membros que inserem na família recomposta já 

apresentam uma história própria de relacionamentos anteriores e de separações, que foram 

vivenciadas de forma diferente por cada um, e que irão de certa forma influenciar e determinar 

os papeis a serem exercidos nesta nova organização familiar. 

 

2.6 Modos de organização familiar brasileira: classe média x classe popular 

 

Atentos à diversidade de configurações e organizações familiares na sociedade 

contemporânea ocidental e a não possibilidade de uma definição única de família, partimos do 
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pressuposto de que esta deve ser analisada a partir do contexto sociocultural em que se insere. 

Diante disto, consideramos como fundamental para o entendimento das relações estabelecidas 

na família e dos papeis desempenhados pelos seus membros, analisar como as famílias 

organizam-se nas camadas médias e populares do Brasil.  

Woortmann (1987) enfatiza a necessidade de estudar a família de acordo com o seu 

contexto sociocultural. Segundo este autor, se entendermos parentesco e papeis sexuais como 

homólogos nas duas classes sociais podemos ser levados a perceber os padrões familiares dos 

pobres como um desvio, já que a norma tida como “dominante”
10

 é a vivenciada nas classes 

média e alta. Necessário, portanto, entender estes padrões familiares de forma diferente, como 

estando relacionados ao contexto sociocultural e, no caso dos pobres, sendo “resultado de uma 

interação, e frequentemente de uma manipulação consciente, de dois níveis do sistema 

ideológico: um modelo „ideal‟ correspondendo de perto à cultura dominante, e um modelo 

adaptativo, emergente da práxis quotidiana dos pobres” (WOORTMANN, 1987, p. 12). O 

autor percebe, em sua análise, que os pobres têm como intenção seguir o modelo idealizado da 

classe média, porém este modelo fica apenas no plano ideal, pois na maior parte das vezes, 

não pode ser colocado em prática, devido às situações diferentes vivenciadas por eles 

(condição socioeconômica, relação com a família de origem). Entretanto, cabe ressaltar que 

não estamos querendo afirmar aqui que existem modelos familiares mais importantes do que 

outros, mas que existe uma diversidade de modelos familiares a partir da vivência em 

contextos também diversificados. 

Por estar relacionado ao contexto sociocultural, Woortmann (1987) entende também 

que o parentesco é uma categoria ideológica, tendo pouca relação com a genética ou a 

biologia, não sendo já pré-determinado, ocorrendo de maneira mais livre no contexto urbano e 

dependendo “da situação de classe de cada grupo social específico.” (p. 17). Por isto, o autor 

ressalta a necessidade de não abordarmos a vivência dos pobres como uma subcultura, mas 

como um modelo adaptado às necessidades deste grupo, ainda que tenham como modelo, 

aquele considerado ideal pelas classes dominantes. A partir das referências teóricas, 

percebemos que as famílias brasileiras estruturam-se sob alguns princípios como: Hierarquia 

X Igualdade e Relação entre o conjugal e o familiar. Necessário se faz, portanto, analisar as 

famílias a partir destes princípios e entender esta diferenciação a partir do contexto de 

inserção. 

                                                             
10  Dominante aqui utilizado no sentido de modelo considerado ideal na sociedade ocidental. 
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Na análise sobre a família, percebemos que na sociedade brasileira vivencia-se uma 

divisão social do trabalho baseada no sexo, na qual estão os homens relacionados ao ambiente 

público, ao exterior, ao papel de provedor do lar, e as mulheres, ao ambiente doméstico do lar. 

Com esta divisão sexual, o marido-pai é considerado o chefe do grupo doméstico
11

. 

(WOORTMANN, 1987). Entretanto percebemos que esta divisão nem sempre ocorre de 

maneira rígida, apresentando variações em cada classe social, podendo a mulher exercer 

também o papel de provedora do lar. Devido à instabilidade econômica e dos laços conjugais 

entre os pobres, os papeis domésticos devem ser considerados também como instáveis, não 

havendo, na prática, uma definição fixa dos papeis. A mulher ainda que participe mais 

ativamente no mercado de trabalho, continua associada ao lar (SARTI, 2003). 

Assim, percebemos que o casal e, consequentemente a família pode organizar-se em 

torno de dois princípios: ou suas relações são estruturadas a partir da igualdade ou da 

hierarquia entre os membros, a partir da divisão dos papeis.  

Para Sarti (2003), pode-se perceber que os pobres seguem a tradição nas relações 

familiares de autoridade e hierarquia, havendo uma dificuldade de afirmação individual tanto 

para homens quanto para mulheres na família pobre, o que pode ser caracterizada como uma 

questão de ordem moral. Em contrapartida, nas famílias de classe média, percebe-se a 

presença do casal igualitário, fundado sobre uma configuração individualista-igualitária, no 

qual a união conjugal acontece a partir do desejo dos sujeitos e não por imposição social, com 

a pressuposição de uma afirmação do indivíduo (SALEM, 2009). Daí decorre uma das 

principais diferenças entre a forma de estruturação da classe média e da classe pobre. 

Entre as famílias das camadas médias, tanto homens quanto mulheres trabalham para 

garantir o sustento da casa e da família, em virtude da tentativa de ser um casal igualitário, 

havendo a pretensão de compartilhamento das atividades. Difere, todavia, das famílias pobres, 

que apresentam uma estrutura mais rígida da divisão de tarefas (HEILBORN, 2004; SALEM, 

2009). Na classe média, “a sobrecarga doméstica é vivida como propiciadora de um 

desvirtuamento das relações do casal. A ênfase na paridade da divisão do trabalho doméstico é 

crucial para o entendimento do arranjo conjugal moderno.” (HEILBORN, 2004, p. 113). O 

casal rejeita, portanto, qualquer diferença de estatuto entre os gêneros.  

Essa configuração que a conjugalidade igualitária assume frente ao modelo 

hierárquico alude também, em termos modelares, a uma feminização do 

relacionamento conjugal. Veja-se que, em um plano, a predisposição ética para a não 

demarcação entre os gêneros significa que aos homens é demandada uma 

aproximação daquilo que consensualmente era definido como feminino no modelo 

                                                             
11 “[...] o chefe do grupo doméstico é aquele que sustenta o grupo doméstico.” (WOORTMANN, 1987, p. 65). 
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tradicional: trabalho doméstico e investimento emocional na relação. (HEILBORN, 

2004, p. 117). 

 

 Kellerhalls (1984) ressalta que “as preferências de papel não correspondem nem de 

longe às práticas cotidianas.” (p. 59). Assim, é necessário ressaltar que apesar do casal 

igualitário se dispor a entrar em contato com os mundos masculino e feminino, existe ainda 

uma aptidão das mulheres para exercer atividades do cotidiano, estando os homens ainda um 

pouco ausentes deste mundo „feminino‟ (HEILBORN, 2004; SALEM, 2009). Disto podemos 

inferir que nem sempre o igualitarismo pode ser colocado em prática, especialmente no 

contexto das tarefas domésticas, onde ainda existe esta distribuição baseada no sexo.  

Por sua vez, os casais pobres, ainda associados a uma ideia de divisão tradicional do 

trabalho, não consegue por em prática este modelo, já que entre eles, os homens têm 

dificuldades para se manter como provedores do lar, sendo as mulheres responsáveis também 

pelo sustento do lar. Nestas famílias, o homem, por não conseguir exercer o seu papel de 

provedor, não é mais considerado o chefe da família, contrariando assim o modelo dominante 

brasileiro, no qual o chefe do grupo doméstico é o marido-pai.  A mulher pode assumir então a 

função de chefe da família quando assume a responsabilidade econômica da família, e a 

autoridade masculina fica abalada quando o homem não consegue garantir o sustento da 

família (SARTI, 2003). Além disto, o homem pobre é constantemente lembrado de que não é 

o único responsável pelo sustento econômico de sua família, tanto pela própria mulher como 

pelas circunstâncias. “O que ocorre nessas famílias é que o homem tem um status de „respeito‟ 

e uma autoridade teórica, enquanto a mulher exerce autoridade concreta e gerência.” 

(WOORTMANN, 1987, p. 140). Para Sarti (2003), esta estruturação da família pobre, 

excluindo o marido-pai da autoridade concreta da família deve-se às condições 

socioeconômicas destas famílias. Assim, devido a instabilidade econômica e conjugal, é a 

mulher de maneira frequente que se apresenta tanto como chefe da casa quanto chefe da 

família, recebendo também ajuda constante de parentes consanguíneos (FONSECA, 2004). 

Desta forma, apesar de o casal pobre caracterizar-se por um modelo hierárquico de 

divisão do trabalho, isto só se torna possível quando o homem é capaz de sustentar sozinho 

sua casa e sua família. Do contrário, ele perde a sua autoridade teórica e de chefe da casa. 

Por este motivo, em grande parte das famílias pobres, é a mãe responsável tanto pela 

casa como pela família, e principalmente pelos filhos. Isto pode ser percebido com mais 

clareza no momento da separação conjugal, onde há um enfraquecimento da relação pai-filho. 

“[...] qualquer que seja o papel do homem, no contexto de uniões sucessivas, ele não será o 

chefe da família: tal status repousa, muito definidamente, sobre a mulher.” (WOORTMANN, 
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1987, p. 73/74). Esta ideia é criticada por Sarti que afirma que a mulher é identificada com a 

casa, com o cuidado; enquanto os homens são identificados com a família, com a autoridade 

moral, garantindo o respeito. “Isso significa que, mesmo nos casos em que a mulher assume o 

papel de provedora, a identificação do homem com a autoridade moral, a que confere 

respeitabilidade à família, não necessariamente se altera.” (SARTI, 2003, p. 67). Enquanto 

que para Sarti (2003), o homem encontra-se sempre relacionado à família, Woortmann (1987) 

considera que, com a nova união conjugal, a mãe permanece chefe da família, e o novo 

companheiro pode até desempenhar o papel de chefe da casa, quando desempenha o papel de 

provedor, mas não o de chefe de família. Esta constatação dá-se diante do fato de que as 

mulheres são percebidas como as constantes ou permanentes na família, sendo também as 

responsáveis pela guarda dos filhos, no momento da separação conjugal e detentora da 

autoridade doméstica. Além disto, em suas análises, o autor percebeu que a autoridade sobre 

os filhos é atribuição da mãe, e que são com esta que os filhos permanecem após a dissolução 

conjugal, dados que foram confirmados pelos dados do IBGE, vistos anteriormente. 

No que se refere à responsabilidade sobre a mulher e os filhos, o padrão 
predominante é o de que tal responsabilidade cessa de existir com o rompimento do 

vínculo conjugal, pois é transferida para o próximo parceiro da mulher. Em outras 

palavras, o homem é responsável por todo e qualquer filho da mulher enquanto vive 

com ela, e por nenhum, incluindo os seus, após cessada a convivência conjugal. 

(WOORTMANN, 1987, p. 79).  

 

Woortmann (1987) ressalta aqui a importância da relação conjugal para o 

estabelecimento dos papeis dos membros da família. O homem é responsável pelos filhos 

apenas enquanto convive com a mãe. Ao perceber isto, reiteramos a importância da mulher na 

família e, consequentemente, o seu papel de mediadora da relação padrasto-enteado e da 

construção do papel do padrasto.  

Para além desta divisão entre hierarquia e igualdade, tem-se a questão da relação com a 

família de origem, que ocorre de maneira diferenciada entre as classes sociais. Ao 

entendermos o casal de classe média como igualitário, percebemos que ele se estrutura a partir 

de uma valorização da relação conjugal, rejeitando a interferência da família de origem. Esta 

somente é acionada em casos de necessidade, havendo uma separação nítida entre a família 

conjugal e a família de origem. 

O laço conjugal é entendido como suficientemente forte e auto-referido a ponto de 

isolar a parceria no campo das relações familiares – o que necessariamente, remete 

para a pressuposição de que ela deve estar dotada de uma identidade interna mais 

forte do que aquela que vincula cada um de seus membros aos respectivos núcleos 
de origem. (SALEM, 2009, p. 4).  
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Ideia compartilhada por Heilborn (2004), ao afirmar que uma das características do 

casal moderno de classe média é a segmentação em relação aos laços de parentesco, incluindo 

as famílias de origem. A necessidade de se diferenciar simbolicamente de suas famílias de 

origem nas camadas médias é decorrente da intensa valorização do vínculo conjugal. A díade 

conjugal torna-se independente tanto do funcionamento da unidade doméstica quanto da 

procriação. “Num universo onde o dispositivo da escolha ou do „desejo‟ despontam como 

chaves, o valor imputado aos laços conjugais suplanta o dos de sangue.” (HEILBORN, 2004, 

p. 5). Reitera-se assim a necessidade da distinção e diferenciação entre as relações conjugais e 

as relações com a família de origem, condição indispensável para o estabelecimento do casal 

igualitário.  

Além disto, a valorização do vínculo conjugal, pressupondo a necessidade de 

satisfação conjugal e do constante questionamento desta satisfação, possibilita uma maior 

incidência de divórcios. “[...] o casal converte-se em uma unidade tão sobrecarregada de 

sentidos e de expectativas que não é de todo surpreendente que, nele, seja alta a probabilidade 

de implosão.” (p. 5). O casal estrutura-se assim de forma independente das outras relações 

familiares na classe média, não permitindo que haja interferência nas suas decisões.  

Esta ideia pode ser contraposta com a importância da rede familiar para os pobres, 

como vimos anteriormente. Entre os pobres, percebe-se um maior contato com a família de 

origem, possibilitado pela existência de uma rede social mais ampla, necessária para o 

funcionamento da família. 

As dificuldades enfrentadas para a realização dos papeis familiares no núcleo 

conjugal, diante de uniões instáveis e empregos incertos, levam a desencadearem-se 

arranjos que envolvem a rede de parentesco como um todo, para viabilizar a 

existência da família, tal como a concebem. (SARTI, 2003, p. 65-66). 

 

Para Sarti (2003), nos casos de separação conjugal, o exercício dos papeis sexuais é 

transferido para a rede familiar mais ampla, e em especial para a família da mulher. Esta 

transferência de papeis é possível, pois a família pobre é entendida como uma rede de 

parentesco, e não como núcleo conjugal, dificultando a individualização e, ao mesmo tempo, 

possibilitando a sua existência a partir do apoio e sustentação que a rede viabiliza. O poder 

paterno, portanto, nos casos de ausência do pai é transferido para outros homens da rede 

familiar, sendo com maior frequência exercido por tio ou avô. Isto pode ser ainda percebido 

na ocasião de uma nova união conjugal, pois a mulher, diante da recusa de seu novo 

companheiro de assumir seus filhos, recorre à rede consanguínea, fato confirmado por 
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Fonseca (2004) em sua análise na Vila do Cachorro Sentado. “Conforme o senso comum 

nesse bairro, „o homem não é trouxa – não cria filhos dum outro.” (p. 37) 

As mudanças percebidas nos papeis familiares, decorrentes principalmente da maior 

presença da mulher no mercado de trabalho e dos métodos de contracepção, possibilitam o 

conflito entre a afirmação da individualidade e o respeito às obrigações e às responsabilidades 

dos vínculos familiares (SARTI, 2003), tanto na classe média quanto na classe pobre.  “O 

grande embaraço do casal igualitário é, portanto, estabelecer o equilíbrio entre a unidade, que 

encapsula os sujeitos, e a preservação do senso de individualidade.” (HEILBORN, 2004, p. 

121). 

Apesar da diminuição do poder paterno diante da família, devido às condições próprias 

de existência nas classes pobres, para Sarti (2003), não diminui o poder de autoridade do 

homem na família, podendo ser, portanto, substituído por outros homens da rede familiar, 

como um tio ou avô, por exemplo. 

Segundo Woortmann (1987), é possível generalizar alguns princípios entre os pobres: 

a) os homens não exercem papeis domésticos, de certa maneira por imposição das mulheres, 

que não permitem que eles adentrem neste campo; b) crianças pequenas em tese não fariam 

parte das atividades domésticas; c) crianças maiores ajudam a mãe nas tarefas domésticas; d) 

ambos os adultos devem ter atividade remunerada; e) importante viver perto dos parentes.  

 Através da análise da estruturação das famílias nas classes médias e pobres, 

percebemos que não há um consenso entre a forma de constituição e de relacionamento entre 

os membros nestas famílias, sendo isto condizente com a ideia de que família não pode ser 

definida de forma única e exclusiva. Entretanto, é necessário entender que alguns princípios 

baseiam estas famílias e ainda que não sejam colocados em prática, são ideais que tentam ser 

seguidos. Assim, a família de classe média pode ser entendida a partir da ideia de uma divisão 

mais equilibrada do trabalho e de um distanciamento da família de origem, enquanto que a 

família de classe pobre estrutura-se, dentro do possível, em uma lógica de hierarquia, quando 

o homem é capaz de prover economicamente a sua família, e de uma relação mais íntima e 

próxima com a família de origem, constituindo assim uma rede, que garante o cuidado e a 

sustentação das famílias que dela dependem. 

 Durante toda a discussão teórica, percebemos que a mãe desempenha um papel 

fundamental nas relações familiares, de certa forma contribuindo para a determinação dos 

papeis de cada membro, e inclusive do padrasto. Devemos ter em mente também que o tipo de 
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organização conjugal ajuda a determinar o papel do padrasto. Cabe então analisarmos de que 

forma esta mãe permite ou não que o padrasto faça parte desta família.  

Assim, a partir principalmente da análise da estruturação das famílias segundo o 

contexto socioeconômico e das lógicas descritas por LeGall e Martin (1993; 1996), podemos 

sugerir algumas hipóteses para este trabalho.  

 Uma das hipóteses é a de que há uma relação entre a forma de atuação da mãe na 

família recomposta e o papel desempenhado pelo padrasto. Estudos já realizados por Bloss 

(1996) e Cadolle (2000) nos mostram que a mãe é a principal mediadora da relação entre 

padrasto e enteado, no entanto é preciso entender como as formas de atuação da mãe 

relacionam-se com os papeis exercidos pelos padrastos. A nossa hipótese é a de que a mãe que 

permite a entrada do padrasto na relação familiar possibilita que ele exerça o papel de 

substituição. 

A outra hipótese é de que as famílias brasileiras não seguem a divisão das lógicas 

propostas por LeGall e Martin (1993; 1996), já que as famílias pobres brasileiras não se 

estruturam a partir da lógica de substituição. Nestas famílias, após a separação conjugal, as 

mulheres buscam apoio em sua rede familiar mais ampla, compartilhando as 

responsabilidades dos filhos com outros membros masculinos da família (como avô, tio) e não 

colocando o padrasto como substituto do pai. As famílias de classe média, entretanto, podem 

ser analisadas tanto a partir da lógica de perenidade quanto de substituição, variando quanto 

ao fato do pai biológico estar presente ou não, já que, ao estruturar-se através da valorização 

conjugal, a mãe pode conceder lugar ao padrasto, enquanto se mantiver a relação conjugal. 

 Disto decorre que é de fundamental importância analisar as trajetórias individuais e 

conjugais dos membros das famílias recompostas, considerando tanto as relações anteriores 

como a atual, pois acreditamos que é a organização conjugal juntamente com o papel 

desempenhado pela mãe que irão contribuir para o estabelecimento do papel do padrasto. 

 

2.7 Reorientação do objeto de estudo 

 

Refletindo sobre as pesquisas já realizadas sobre as famílias recompostas na França e 

sobre os modos de organização conjugal no Brasil, tínhamos como pretensão inicial realizar 

entrevistas com quatro famílias recompostas residentes na cidade de Aracaju, incluindo 

padrastos, enteados e mães, sendo duas de classe média e duas de classe popular, buscando 

realizar um estudo comparativo. Nestas entrevistas, realizaríamos uma busca pelas trajetórias 
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familiares e conjugais, além de observações do ambiente doméstico e das práticas do 

cotidiano. Entretanto não foi possível realizar a pesquisa da forma proposta inicialmente pelas 

razões que serão expostas a seguir. 

Assim como Marcondes (2002; 2008) e Heilborn (2004), escolhi como técnica para a 

seleção dos entrevistados, o network. 

A demarcação de fronteiras simbólicas entre os grupos sociais encontra na noção de 

network seu elemento estratégico, na medida em que possibilita arregimentar uma 

unidade social dentro do contexto no qual estes grupos estão distribuídos no espaço 

urbano. (MARCONDES, 2002, p. 19).  

 

O primeiro contato com os informantes foi realizado a partir de pessoas conhecidas 

tanto dos informantes quanto da pesquisadora, que ao explicarem de forma breve o tema da 

pesquisa, solicitaram permissão para enviar-nos o contato destes. Assim, realizamos um 

primeiro contato telefônico, explicando a motivação inicial da pesquisa e marcando um 

horário para realização da entrevista. Já neste primeiro contato percebemos algumas 

dificuldades e recusas. Alguns possíveis entrevistados não permitiram nem que fosse 

repassado ao pesquisador o seu contato, afirmando que não gostariam de falar sobre este 

assunto, já que se tratava de algo muito pessoal, enquanto outros restringiram por demais os 

seus horários livres, impedindo a realização da entrevista. Outros ainda concordavam 

inicialmente, porém em seguida, no momento de confirmação da entrevista, recusaram a 

participação. As alegações eram múltiplas: falta de tempo, falta de interesse em falar sobre a 

sua vida pessoal, vergonha diante da presença do pesquisador. Mesmo assim, insistimos na 

realização das entrevistas, chegando inclusive a sermos barrados nas casas dos possíveis 

entrevistados.  

O fato de inicialmente pretendermos realizar entrevistas com todos os membros da 

família causou ainda mais dificuldades para a realização da pesquisa, pois enquanto um 

membro da família aceitava participar, outro recusava, tornando difícil realizar estudos de 

caso. Ainda assim, conseguimos realizar entrevistas com todos os membros em duas famílias, 

uma de classe média e outra de classe popular. Analisando estas famílias, percebemos que se 

tratava de um perfil específico de família recomposta, onde não havia conflitos tanto na 

relação conjugal como familiar, e que ao continuarmos nesta perspectiva, poderíamos incorrer 

em uma análise restrita dos dados. Assim, diante da recusa dos participantes e deste viés 

percebido na pesquisa, optamos por reordenar o campo de pesquisa, passando a realizar 

entrevistas com mães e padrastos, independente de fazer parte da mesma família. 



45 

 

 

Outro fator responsável pela reorientação do objeto de estudo foram as superficiais 

entrevistas obtidas com os enteados. Eles manifestaram vergonha em responder às perguntas e 

negaram saber de fatos relevantes das trajetórias familiares, o que impedia que fosse realizada 

a análise da trajetória de vida. Reforçamos assim a opção de restringir as entrevistas a mães e 

padrastos. 

Em relação às classes populares, entramos em contato com agentes comunitários de 

saúde, para auxiliar-nos na busca por famílias recompostas. Assim, fomos ao campo e fizemos 

contato com algumas famílias, entretanto, as dificuldades de realização da entrevista passavam 

pela falta de tempo, pela necessidade de estar atento aos filhos e ainda pela desconfiança de 

falar sobre sua vida pessoal. Ainda assim, conseguimos realizar algumas entrevistas que, no 

entanto, não utilizaremos neste trabalho, pois se constituiu em uma amostra bastante pequena. 

Os contatos foram realizados com mulheres, já que eram estas que se encontravam nas 

residências e estas negaram, em nome de seus companheiros, a participação destes, afirmando 

que eles não podiam e não dispunham de tempo para falar sobre “essas coisas” (sic). Podemos 

pensar sobre a dificuldade e a restrição em falar de problemas do seu cotidiano, de suas 

relações mais íntimas, construindo até um discurso que podia não condizer com a realidade do 

cotidiano. 

Pelos obstáculos evidenciados acima, restringimos a nossa pesquisa a mães e padrastos 

pertencentes à classe média, com o objetivo de investigar como ocorrem as relações na família 

recomposta e quais são os papeis exercidos por cada um dos membros, em especial o papel do 

padrasto e a mediação e o papel da mãe nestas relações. Diante da constatação do papel 

relevante da mãe nas construções familiares, restam-nos as seguintes questões: De que forma 

a mãe media a relação padrasto-enteado? Como ela delimita o papel do padrasto? Em que 

momento isso ocorre? Quais são os fatores que interferem nesta construção do papel do 

padrasto a partir da sua mediação? Buscamos, portanto, ao longo deste trabalho responder a 

estas questões, que são relevantes para o entendimento das particularidades da família 

recomposta, que tenta caminhar entre o modelo de família nuclear e o de uma nova 

configuração familiar. 
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3 DIALOGANDO COM O CAMPO: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Diante do aporte teórico discutido ao longo deste trabalho e da percepção de 

peculiaridades nas organizações familiares a partir das classes médias e populares das 

sociedades ocidentais contemporâneas (LE GALL; MARTIN, 1993; LE GALL, 1992; 

HEILBORN, 2004; WOORTMANN, 1987; SARTI, 2003; SALEM, 2009), optamos por 

realizar uma análise das famílias recompostas, que de certa forma, encontram-se próximas ao 

pesquisador, já que habitam os mesmos espaços sociais e culturais, ainda que como ressaltado 

por Velho (2008) possam não ser conhecidas, já que são poucos os estudos no Brasil que 

abordam esta temática. 

Verificamos então a necessidade de analisar famílias recompostas na sociedade 

contemporânea da cidade de Aracaju, através de dois métodos de análise de dados: o 

quantitativo e o qualitativo. “A interação entre fontes de dados quantitativos e qualitativos tem 

sido apontada como uma estratégia de pesquisa importante para lidar com a multiplicidade e 

complexidade dos fatos e dos significados da vida social contemporânea.” (MARCONDES, 

2008, p. 97). 

 

3.1 Configurações Familiares: busca por dados quantitativos no Estado de Sergipe 

 

A análise quantitativa relaciona-se a um projeto do Grupo de Pesquisa intitulado 

“Configurações e dinâmicas das constelações parentais”, coordenado pela Professora Dra. 

Christine Jacquet e composto por estudantes da graduação e dos mestrados em Sociologia e 

em Antropologia Social.  

Para obtenção dos dados, realizamos a aplicação de 446 questionários com jovens 

entre 18 e 23 anos, de diversos níveis sociais e educacionais, pertencentes ao Estado de 

Sergipe. A escolha por jovens dá-se diante da intenção de perceber as constelações familiares 

vivenciadas ao longo da vida dos filhos.  

A amostra da nossa pesquisa foi realizada por quotas, a partir do nível escolar dos 

jovens, desde o ensino fundamental até o nível superior. Para isto, realizamos contato com 

alguns estudantes na própria Universidade Federal de Sergipe e contatos com coordenadores 

de escolas, onde poderíamos encontrar um número considerável de estudantes com a faixa 

etária escolhida. Em relação aos níveis médio e superior, podemos na própria universidade e 

em algumas escolas de ensino, encontrar um campo de pesquisa vasto, e um maior público, já 
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que nesta faixa etária, considerando a distribuição escolar a partir da idade, as pessoas já 

estariam finalizando o ensino médio e adentrando no nível superior. A maior dificuldade 

encontrada na aplicação dos questionários ocorreu em relação aos jovens nesta faixa etária que 

estivessem cursando ou estivessem interrompido os estudos no nível fundamental. Como uma 

forma de solucionar esta dificuldade e buscar um campo para a pesquisa, recorremos a escolas 

que ofereciam o EJA (Educação de Jovens e Adultos) e o ProJovem, porém ainda assim havia 

uma pequena quantidade de jovens frequentando estas escolas, fato confirmado e explicado 

pelos coordenadores que relatam uma evasão considerável deste público, especialmente por 

conta do trabalho, no caso dos homens e dos afazeres domésticos, no caso das mulheres. 

Houve também uma recusa por parte deles em participar da pesquisa, com relatos de que não 

queriam falar sobre “estas coisas”. Contamos com a participação de professores e 

coordenadores do EJA, que ora se disponibilizavam a nos ajudar, ora impunham dificuldades 

a nossa presença na escola, principalmente no período de provas. Ainda assim, mesmo com 

estas dificuldades, conseguimos realizar a aplicação de 446 questionários.  

O referido questionário, composto de 25 páginas e 176 questões (Apêndice C), tem 

como objetivo revelar como se encontra organizada a família do jovem, desde o seu 

nascimento até o momento atual de sua vida. Contém questões relacionadas à identificação do 

informante, de seus pais biológicos, pais adotivos ou de criação, padrastos e madrastas, e 

também de outras pessoas consideradas relevantes para a vida do informante, além de 

informações sobre irmãos, cônjuges e filhos, abordando, portanto, dados importantes sobre a 

história de vida familiar do informante. Ainda que os questionários não tenham como 

propósito a análise específica do papel dos padrastos, eles serviram de subsídio para a reflexão 

sobre o número destas pessoas nas famílias e para o entendimento de como se estruturam as 

relações e se organizam as famílias. A análise dos dados foi realizada com a utilização do 

programa MODALISA 4.5
12

.  

Inicialmente faremos a apresentação dos dados dos participantes, como sexo, 

escolaridade e situação civil. Analisando a composição do público participante da pesquisa 

quantitativa, verificamos que 47,1% da amostra é composta por jovens do sexo masculino, 

enquanto 52,9%, por jovens do sexo feminino. Apesar de tentarmos, ao longo da aplicação 

dos questionários, obter um número igual entre os dois sexos, isto não ocorreu, pois, assim 

como nas entrevistas, há uma maior predisposição das mulheres para participar da pesquisa. 

Muitos jovens do sexo masculino alegaram não querer falar sobre “essas coisas de família”. 

                                                             
12Software utilizado para tratamento de dados quantitativos e qualitativos. 
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Em relação à situação civil, 83,9% são solteiros, 10,5% casados pela primeira vez, 3,4% 

separados, 0,7% divorciados e 1,6% recasados. 

Ainda em relação à descrição do grupo pesquisado, 76,7% deles atualmente estão 

estudando, enquanto 23,3% estão fora da escola ou da universidade. Entre os que estão 

estudando, 48,8% encontram-se realizando a graduação, enquanto que 22% estão no ensino 

fundamental e 29% no ensino médio. 

 

3.2 Relatos de Mães e Padrastos 

 

Após a aplicação dos questionários e das discussões teóricas produzidas ao longo do 

mestrado, foram sendo delineados os percursos da pesquisa de campo. Além disto, a 

disponibilização de entrevistas já realizadas pela Prof. Dra. Christine Jacquet com enteados e 

padrastos, levaram-me a novos questionamentos, como a percepção de modos diferentes de 

funcionamento familiar a partir das classes sociais e do papel fundamental da mãe na 

construção do papel social do padrasto. A escolha pela análise do papel do padrasto dar-se 

diante de uma constatação obtida nos dados do IBGE de que são as mulheres as principais 

responsáveis pelo cuidado dos filhos após a separação conjugal ou divórcio.  

Assim, a partir da discussão inicial realizada com a orientadora e outros colegas, surgiu 

a ideia de realizar um estudo comparativo das famílias recompostas nas classes médias e 

populares. Este estudo surgiu da percepção de que as famílias organizam-se de forma 

diferenciada, devido a um processo histórico e social de constituição destas classes sociais, o 

que leva a uma diferenciação no desenvolvimento dos papeis sociais, e especialmente no 

papel do padrasto e da mãe (LE GALL; MARTIN, 1993; WOORTMANN, 1987; SALEM, 

2009; SARTI, 2003; HEILBORN, 2004). Entretanto, ao longo do percurso de campo tivemos 

que reorientar o nosso objeto de estudo, pelas razões já apresentadas na primeira parte deste 

trabalho. Assim, as entrevistas restringiram-se a famílias pertencentes à classe média do 

estado de Sergipe e da Bahia. Estas últimas foram realizadas por um Grupo de Pesquisa no 

Estado da Bahia, que disponibilizou as entrevistas para que pudessem ser analisadas neste 

trabalho. 

As entrevistas aconteceram na residência ou no ambiente de trabalho dos 

entrevistados, conforme solicitação dos mesmos. Por aqueles que aceitaram participar da 

entrevista, fomos muito bem recebidos e foram proporcionados locais adequados para as 

entrevistas, ainda que eventualmente tenhamos sido interrompidos, especialmente pelos filhos. 
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Inicialmente realizamos uma breve explicação dos objetivos e da maneira como iria 

transcorrer a entrevista, buscando obter uma relação mais próxima com o entrevistado. Isto foi 

necessário neste trabalho, pois trabalhamos com elementos da intimidade da vida familiar, que 

muitas vezes não é abordada de forma ampla e aberta em nossa sociedade, e que despertam e 

pressupõem alguns conflitos. Solicitamos ainda a permissão para uso do gravador para a 

obtenção fidedigna dos relatos. “Só a gravação permitir-lhe-á captar na íntegra e em todas as 

suas dimensões a palavra do entrevistado; ser-lhe-á possível, na sequência trabalhar em 

profundidade sua entrevista (...)” (BEAUD; WEBER, 2007, p. 137). Estas entrevistas tinham 

como objetivo conhecer como ocorrem na prática às relações entre os membros da família, 

com ênfase na mediação da mãe na relação padrasto-enteado e na construção do papel do 

padrasto. Importante ressaltar que enfatizaremos os discursos dos entrevistados e que isto 

pode em muitas ocasiões diferenciar da prática vivenciada por eles, pois já vimos que o 

modelo idealizado pelos membros de uma família pode muitas vezes não corresponder ao que 

efetivamente está sendo colocado em prática. (WOORTMANN, 1987; SEGALEN, 1999). 

Interessante perceber que à medida que a entrevista acontecia, os informantes sentiam-se mais 

à vontade para relatar fatos de sua vida e com uma maior riqueza de detalhes. 

 Estas entrevistas buscaram entender como as famílias estruturam-se atualmente, como 

ocorre a divisão dos papeis e de responsabilidades, como os padrastos são vistos tanto pela 

mãe como pelos enteados, e também a maneira como se percebem nestas famílias, histórias de 

relacionamentos anteriores, entre outros, através das trajetórias familiares. 

Para Heilborn (2004), a história de vida busca a trajetória existencial do entrevistado, o 

que leva a um preenchimento de possíveis lacunas que são deixadas pela falta de uma 

observação mais detalhada. Isto será necessário para percebermos as possíveis variações e 

diferenciações entre estas famílias. Embora as famílias estudadas façam parte do contexto 

social do pesquisador, já que ambos circulam pela mesma sociedade, Velho (2008) ressalta 

isto não significa que eles sejam mais próximos do que se fossem de sociedades diferentes, 

mas sim que eles provavelmente estão aproximados por preferências e gostos. “O que vemos e 

encontramos pode ser familiar mas não é necessariamente conhecido e o que não vemos e 

encontramos pode ser exótico mas, até certo ponto, conhecido.” (p. 126). Apesar de estarmos 

familiarizados com os cenários e situações sociais do cotidiano, não significa que temos 

consciência do ponto de vista e da visão de mundo dos diferentes atores sociais nem das 

regras que permitem as interações sociais. Assim, tornam-se necessárias a realização de 

entrevistas e da observação do cotidiano, para uma melhor apreensão do objeto da pesquisa. 
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 Para isto, foram elaborados roteiros de entrevista a partir do referencial teórico, que 

enfatiza a necessidade de compreensão das trajetórias de vida de cada um dos membros da 

família, para a apreensão dos papeis desempenhados na relação conjugal e familiar atual. 

Nas entrevistas com padrastos e com mães, utilizamos roteiros (Apêndices A e B) que 

se estruturam de forma semelhante, abordando questões como a identificação dos informantes, 

relações conjugais anteriores e suas formas de organização familiar, momentos relevantes do 

período de separação conjugal ou divórcio, descrição e análise da relação familiar e conjugal 

atual, com ênfase na relação padrasto-enteado e no papel exercido pela mãe nesta relação.  

Algumas diferenças surgem na entrevista com o padrasto, em virtude de ele já ter tido 

experiências conjugais anteriores ou de já ser pai. Ao final da entrevista, os participantes 

relataram que foi interessante relembrar fatos da vida, ainda que em alguns momentos tivesse 

sido difícil e doloroso, especialmente quando tratavam da relação conjugal anterior e da 

separação e/ou divórcio. 

 Apresentaremos aqui uma breve biografia dos participantes da pesquisa
13

. 

 

3.2.1 Biografia da Família 01 

 

 Alfredo (entrevistado), 32 anos, é casado no civil e no religioso com Gabriela há 

aproximadamente 03 anos. Ela tem dois filhos de um relacionamento anterior: Paulo 

Henrique, 06 anos e João Vitor, 08 anos. Alfredo é formado em Administração e Especialista 

em Finanças Empresariais. Gabriela tem formação em História – Licenciatura e é professora 

universitária. Gabriela conviveu com o pai dos meninos, mas não casou legalmente com ele, 

vivenciando uma separação bastante tumultuada. O contato das crianças com o pai biológico é 

bastante raro. Alfredo não tem experiência conjugal nem parental anterior a esta. Alfredo e 

Gabriela inicialmente fizeram um termo de convivência no cartório, devido à necessidade de 

documentação legal para financiamento de uma casa, posteriormente decidiram casar no civil 

e também no religioso. Os enteados residem com o padrasto há aproximadamente 02 anos.  

 

3.2.2 Biografia da Família 02 

 

 Carlos (entrevistado), 57 anos, é professor da rede estadual de ensino. Tem formação 

em Administração de Empresas e em Ciências Sociais. Reside com Carol há 

                                                             
13Os nomes dos participantes da pesquisa foram trocados para preservação da identidade. 
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aproximadamente 06 anos. Este é o seu terceiro relacionamento, com a qual não possui filhos. 

Carlos tem três filhos, uma do primeiro casamento com Roseane, que durou aproximadamente 

04 anos, e dois do segundo relacionamento com Tânia, com duração de 07 anos. Com 

Roseane, casou-se no civil e no religioso. Este relacionamento terminou com uma separação 

de consentimento mútuo, após divergências em relação à vida e devido à interferência da 

família de origem de sua esposa. Após a separação, continuou mantendo contato com a sua 

primeira esposa, com o objetivo de participar da vida e da criação de sua filha mais velha. 

Após um período residindo em outro Estado, conheceu Tânia na sua cidade de origem e 

iniciaram um namoro que durou apenas três meses. Após este período, Tânia passou a residir 

em sua casa. Aproximadamente seis meses depois, foi convidado a exercer uma atividade 

laborativa na cidade de Aracaju, mudando-se inicialmente sozinho para que Tânia finalizasse 

os seus estudos. O relacionamento com sua segunda companheira aconteceu 

preponderantemente nesta última cidade, fato que provocou divergências no relacionamento, 

pelo fato de Tânia não gostar da cidade, o que levou a um rompimento. Este foi realizado de 

forma brusca. O casal já vinha em conflito conjugal, até que a ex-esposa, em uma de suas 

viagens a trabalho, decidiu retornar para a casa de seus pais no interior da Bahia, levando seus 

dois filhos. Após um tempo, com o início de um novo relacionamento conjugal por parte de 

Tânia, os dois filhos mais novos de Carlos retornaram para morar com ele. Durante os 07 anos 

em que ficou como principal responsável por seus filhos, teve apenas namoros, sem um 

relacionamento mais firme. Na adolescência da filha mais nova, teve dificuldades em criá-la, 

solicitando auxílio de sua família de origem. Atualmente residem em um município na Bahia, 

sendo a mais nova já casada e mãe de uma filha. O filho de Carlos, ao final da adolescência, 

decidiu ir morar com a família paterna. A filha mais velha sempre residiu com a mãe na 

cidade de Salvador, e passava as férias com o pai. Atualmente reside em Buenos Aires com o 

marido. Carol também tem três filhos de um relacionamento anterior. Dois deles moram no 

interior de Sergipe, e reside com eles a filha da companheira de 22 anos. Carlos não soube 

informar sobre o relacionamento entre a enteada e o pai biológico, já que é um assunto que 

não é discutido em sua família. A enteada convive com o padrasto há aproximadamente 06 

anos. O filho de Carol também já residiu com eles, porém passou apenas seis meses, e 

retornou para a casa da família materna.   

 

3.2.3 Biografia da Família 03 

 



52 

 

 

 Erik, 57 anos, policial militar aposentado, é pai de dois filhos do primeiro 

relacionamento, que teve a duração de 26 anos. Durante o casamento, Erik era o principal 

provedor material, já que sua ex-esposa não trabalhava. Erik passou por situações complicadas 

na função como policial militar, o que trouxe desgastes para o seu casamento, e 

consequentemente mudanças no seu projeto de vida. Isto fez com que ele viesse sozinho para 

o Estado de Sergipe, onde parte de sua família estava instalada. Este fato agravou ainda mais a 

relação conjugal, fazendo com que estabelecessem o divórcio. A filha mais nova de Erik 

conviveu durante aproximadamente 01 ano com ele na cidade de Aracaju, porém retornou ao 

convívio da mãe em São Paulo. Após o divórcio, o contato com os filhos foi ficando cada vez 

mais raro, até que há aproximadamente 02 anos, eles não se comunicam, nem mesmo por 

telefone ou internet. Após um breve período vivendo sozinho, Erik iniciou uma relação com 

Elizângela e após seis meses de namoro, foram morar juntos na casa dele. Erik e Elizângela 

são casados legalmente há aproximadamente 02 anos. A decisão pela formalização do 

casamento foi consequência de uma necessidade principalmente de Erik de conceder uma 

segurança para a sua companheira, especialmente em relação a bens materiais. Residem na 

casa com Karen, filha única de Elizângela, que tem 15 anos. Elizângela, estudante de 

graduação, conviveu anteriormente com Genival. A vida conjugal foi uma tentativa de fugir 

dos conflitos familiares vivenciados em sua residência. Conviveu com Genival durante 13 

anos, porém diante da dificuldade de relacionamento e das agressões físicas e verbais, decidiu 

separar-se. Após a separação, retornou para a casa da mãe juntamente com a sua filha, que 

passou a se distanciar do pai, pois havia presenciado as situações de conflito. Karen foi morar 

com a mãe e o padrasto aproximadamente 06 meses depois do início da convivência daqueles, 

após o término do ano letivo, perfazendo atualmente o período de 01 ano e meio. Os contatos 

de Karen com o pai são esporádicos, assim como o pagamento da pensão. Foram entrevistados 

o padrasto e a mãe. 

 

3.2.4 Biografia da Família 04 

 

 Rodrigo, 26 anos, estudante de graduação e funcionário de uma ONG, e Rosa, 27 anos, 

enfermeira, convivem em união consensual há 02 anos. Ambos participaram da pesquisa. 

Rosa manteve uma relação conjugal com Abel com o qual teve Beatriz, que está com 06 anos. 

A relação entre eles era bastante conflituosa, com diferenças sociais e de expectativas de vida, 

motivos que levaram à separação. Esta vivenciada com muito sofrimento por Rosa em virtude 
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de sua religião e de sua família, que não aceitava que ela criasse uma filha sozinha. Durante o 

período de união conjugal, Beatriz residia na casa da avó, para que a Rosa pudesse prosseguir 

com seu curso universitário, sendo a avó a principal responsável pelo seu sustento e pelos seus 

cuidados. A relação entre Rosa e Abel foi toda a distância, pois moravam em cidades 

separadas, por conta dos estudos de Rosa. Houve, durante todo o relacionamento, a 

interferência da família de origem de Rosa. Após seis meses de separada, iniciou um 

relacionamento com Rodrigo. Mais seis meses de namoro, passaram a morar juntos, indo 

Beatriz morar com eles. Isto fez com que Rosa passasse a assumir um papel de mãe que era 

anteriormente delegada à avó materna. Rodrigo não tem experiência parental nem conjugal 

anterior a esta.  

 

3.2.5 Biografia da Família 05 

 

 Thais (entrevistada), 40 anos, é formada em pedagogia, com especialização em 

psicopedagogia, e trabalha na rede estadual de ensino. É mãe de três filhos de seu primeiro 

relacionamento: Patrícia, 22 anos; Maurício, 17 anos e Bianca, 14 anos. Thais está casada 

legalmente e na Igreja Católica Brasileira com Helio há aproximadamente 02 anos. Casou pela 

primeira vez aos 18 anos diante de uma gravidez não planejada, foi com este marido que teve 

seus três filhos. Este relacionamento durou 12 anos. Após um período de separação, onde 

passou a viver com seus três filhos em uma casa no mesmo terreno de seus pais, iniciou um 

relacionamento que durou 06 anos, com o qual não teve filhos e não teve a pretensão de casar. 

Ainda durante a segunda união, conheceu Helio, que também é seu primo distante e, após a 

separação, começou a comunicar-se com ele, vindo a casar-se em 2008, e indo morar na casa 

dele. Os filhos mais novos vieram morar com a mãe e o padrasto logo após o casamento 

destes. A filha mais velha de Thais reside em outra cidade com a avó paterna, enquanto seus 

outros dois filhos residem com ela e o padrasto. O pai biológico, apesar de morar em outra 

cidade, participa tanto financeira quanto emocionalmente da vida de seus filhos. Helio, o 

padrasto, tem também três filhos do casamento anterior, sendo que o mais velho reside com 

eles, e os mais novos com a mãe, em uma outra cidade, vindo passar férias e alguns feriados 

com eles. Helio é formado em Administração de Empresas e desde o início de sua carreira, 

trabalha em uma empresa de construção civil.  

 

3.2.6 Biografia da Família 06 



54 

 

 

 

 Luciana (entrevistada), 40 anos, é manicure autônoma, e mãe de dois filhos: Mariana, 

22 anos e Lucas, 10 anos. Aos 18 anos, Luciana casou-se com o pai de Mariana no civil e no 

religioso, ficando com ele por 4 anos . Diante da falta de responsabilidade e de interesse na 

vida familiar, motivos alegados por Luciana, decidiu separar-se de seu marido. Esta decisão 

trouxe dificuldades para sua vida pessoal, pois, ao ter que trabalhar o dia todo, não tinha como 

cuidar de seu filha, sendo a única opção deixar Mariana aos cuidados de sua ex-sogra e, com 

isso, muitos conflitos foram vivenciados. A avó ficou com a guarda judicial da neta até os 07 

anos, quando Lucia consolidou a sua relação com Valter e levou sua filha para residir com 

eles. Mesmo morando na casa com a avó paterna e o pai, este não exercia suas funções 

parentais, mantendo raros contatos com a filha, fato que continuou a acontecer ao longo da 

vida de Mariana. Após um período de convivência entre Luciana e Valter, e do qual nasceu 

Lucas, eles fizeram uma declaração de união estável, inclusive com termo elaborado em 

cartório. O contato de Mariana com o pai é bastante esporádico e a responsabilidade financeira 

sobre ela é da mãe e do padrasto.  

 

3.2.7 Biografia da Família 07 

 

 Raquel (entrevistada), 40 anos, exerce a função de secretária em uma empresa privada. 

Aos 18 anos de idade, casou-se legalmente e na Igreja Católica com Alex, com que viveu por 

aproximadamente dois anos. Desta relação, não teve filhos. Separaram-se por iniciativa dela e, 

algum tempo depois, iniciou o relacionamento com Ricardo, com que passou 

aproximadamente 10 anos e com quem teve 03 filhos e adotou uma. Apesar de estarem na 

época casados, a adoção foi realizada apenas pela entrevistada, pois o marido apresentava 

rejeição tanto por esta que foi adotada como pelos outros filhos. Durante o período de 

convivência, o pai não assumia o cuidado de seus filhos, delegando-o à mãe. A separação 

conjugal foi bastante conflituosa, inclusive com agressões físicas e verbais, o que distanciou o 

casal, e a relação do pai com os filhos. Após a separação conjugal, Raquel passou a viver com 

seus quatro filhos, contando com ajuda emocional e financeira de sua família, já que Ricardo 

não contribuía com a manutenção nem da casa nem dos filhos. Por este motivo, entrou com 

uma ação judicial para obtenção dos direitos legais de seus filhos. Após um tempo de 

separação, reencontrou Alex na casa de seus pais, e voltou a relacionar-se com ele, com quem 
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convive atualmente. Nos últimos dois anos, o pai biológico tem tentado uma aproximação 

com os filhos, o que é visto com bastante desconfiança por estes e por Raquel.  

 

3.2.8 Biografia da Família 08 

 

 Márcia (entrevistada), 30 anos, é fisioterapeuta, trabalha em duas instituições de saúde 

da cidade de Aracaju e está em sua segunda união conjugal. Conheceu o primeiro marido 

quando ainda estava na universidade, porém ele morava em outra cidade. Ao finalizar o curso 

superior, mudou-se para o Estado de residência do namorado, onde realizou uma 

especialização. Aos 26 anos, ao descobrir a gravidez, retornou para a casa de seus pais e após 

08 meses, casou-se legalmente e na Igreja Católica com ele, mantendo este relacionamento 

por aproximadamente 01 ano e meio. Entretanto foi um período de pouca convivência entre 

eles, pois Rafael trabalhava embarcado, ficando 30 dias na residência, e 30 dias no trabalho. 

Durante este período de casamento, Márcia não trabalhava e toda a manutenção financeira era 

feita por Rafael, que continuou a cumpri-la após a separação. O relacionamento entre pai e 

filha continuou após a separação, sendo um acordo de mãe e pai. Após um breve período de 

separação, conheceu Pedro através de amigos, iniciou um relacionamento, e residem juntos há 

aproximadamente 10 meses em uma casa alugada por Márcia. Pedro tem também dois filhos 

do casamento anterior, que moram com a mãe. Pedro tem o nível técnico e vive da renda de 

imóveis alugados.  

 

3.2.9 Biografia da Família 09 

 

Daniela (entrevistada), 38 anos, vive em união consensual com Nilton. Aguardam o 

divórcio do seu companheiro, para que possam oficializar a união conjugal. Daniela tem 

apenas 01 filho do relacionamento anterior de 06 anos, enquanto ele tem três filhos. Juntos 

não têm filhos. Daniela fez o magistério e cursos na área de terapia corporal, e atualmente 

mantém uma empresa, que oferece serviços de massagens, alongamentos. O companheiro 

atual é médico veterinário. Daniela e Nilton moravam na mesma cidade durante a 

adolescência, e neste período iniciaram o namoro. Entretanto, afastaram-se e cada um seguiu 

sua vida em cidades diferentes. Voltaram a reencontrar-se após 20 anos de afastamento, e 

decidiram retomar o relacionamento. Devido à profissão de Nilton, ele geralmente passa a 

semana no interior do Estado, ficando com Daniela e o enteado apenas nos finais de semana.  
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3.2.10 Biografia da Família 10 

 

 Gilda (entrevistada), 45 anos, tem formação em enfermagem, com mestrado em saúde 

pública e doutorado na área da educação, e atualmente é docente em uma universidade 

estadual. Gilda tem uma filha Clara de 08 anos de um relacionamento anterior com Reginaldo, 

com o qual não chegou a manter uma união conjugal, pois ele estava envolvido em outra 

relação conjugal. Ficaram juntos apenas por seis meses. Quando Clara estava com 

aproximadamente 02 anos, Gilda e Airton conheceram-se, namoraram durante 1 ano e meio, e 

convivem em união consensual há aproximadamente 06 anos. Airton teve um relacionamento 

anterior a Gilda, porém sem filhos. O contato com Reginaldo, o pai de Clara, só foi retomado 

quando esta tinha 02 anos, através de contato telefônico e de uma posterior visita à cidade 

onde reside Reginaldo. Os contatos entre pai e filha ocorrem anualmente, porém os contatos 

por telefone ou e-mail são frequentes, e ele demonstra um interesse em participar da vida da 

filha, ainda que reconheça o seu papel secundário nesta relação. 

 

3.2.11 Biografia da Família 11 

 

 Helen (entrevistada), 42 anos, com formação em Ciências Contábeis, exerce suas 

funções laborativas em um Tribunal. Está em sua segunda união conjugal. Da primeira união 

civil e religiosa, que durou dois anos, tem uma filha Amanda de oito anos. Durante os dois 

anos de convivência, manteve uma relação conflituosa e tumultuada, separou-se por três 

vezes, porém Helen sempre buscava a reconciliação, pois acreditava gostar do marido. A 

última das separações foi planejada, inclusive ela já havia construído uma casa pensando em 

separar-se. Atualmente convive com Alberto, 37 anos, com formação técnica em eletrônica, e 

tem com ele um filho Paulo de cinco meses. Namoraram durante aproximadamente seis anos e 

meio e apenas durante a gravidez, Alberto passou a residir na casa de Helen já que, diante dos 

traumas vivenciados no primeiro casamento, negava um novo envolvimento. A decisão de 

morarem juntos foi consequência da gravidez não planejada. Alberto também vem de um 

relacionamento anterior, do qual tem uma filha de 11 anos que, apesar de residir com a mãe, 

convive esporadicamente com eles na casa de Helen. 
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Tabela 4 – Perfil das Famílias Entrevistadas 

Família Casal Idade Número 

de 

Uniões 

Filhos de 

uniões 

anteriores 

Tipo de 

união 

atual 

Tempo 

de 

União 

Filhos que 

moram 

com o 

casal 

01 Alfredo * 

Gabriela 

32 

32 

1 

2 

0 

2 

União 

civil e 

religiosa 

02 anos 2 

02 Carlos * 

Carol 

57 

50 

3 

2 

3 

3 

União 

consensual 

06 anos 1 

03 Erik * 

Elizângela

* 

57 

30 

2 

2 

2 

1 

União 

civil 

02 anos 1 

04 Rodrigo * 

Rosa * 

26 

27 

1 

2 

0 

1 

União 

consensual 

02 anos 1 

05 Thais * 

Helio 

40 

50 

3 

2 

3 

3 

União 

civil e 

religiosa 

02 anos 3 

06 Luciana * 

Valter 

40 

47 

2 

2 

1 

2 

União 

civil 

12 anos 2 

07 Raquel * 

Alex 

40 

40 

2 

1 

4 

0 

União 

civil 

03 anos 4 

08 Márcia * 

Pedro 

30 

42 

2 

2 

1 

2 

União 

consensual 

10 

meses 

1 

09 Daniela * 

Nilton 

38 

37 

2 

2 

1 

3 

União 

consensual 

02 anos 1 

10 Gilda * 

Airton 

45 

42 

2 

2 

1 

0 

União 

consensual 

06 anos 1 

11 Helen * 

Alberto 

42 

37 

2 

2 

1 

1 

União 

consensual 

01 ano 2 

 

*Os nomes destacados foram os participantes da pesquisa de campo. 
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4 REFLETINDO SOBRE OS DADOS: PAPEIS DO PADRASTO E DA MÃE NA 

FAMÍLIA RECOMPOSTA 

 

 Após a descrição do percurso de campo e das dificuldades inerentes a este processo de 

pesquisa, buscamos neste capítulo proceder à análise dos dados obtidos, sejam eles de forma 

quantitativa ou qualitativa. Iniciaremos com os dados quantitativos que nos levam a refletir 

sobre as configurações familiares existentes entre os jovens do Estado de Sergipe, 

especialmente após a separação conjugal, e também os dados referentes à existência de 

padrastos na vida destes jovens. Examinaremos em seguida os dados qualitativos, obtidos 

através das entrevistas realizadas com os padrastos e as mães, com o objetivo de proceder a 

uma análise sobre os tipos de papeis de mães e de padrastos desempenhados pelos nossos 

entrevistados.   

  

4.1 Configurações Familiares no Estado de Sergipe 

 

 Diante do referencial teórico e das pressuposições realizadas ao longo do trabalho, 

optamos por nesta fase da pesquisa, perceber se em Sergipe esta ampliação do modelo de 

família, além do nuclear, pode ser percebido, através da análise da trajetória familiar de 

jovens. Assim, constatamos que dos 446 entrevistados, 242 deles (54%) não convivem em 

uma família nuclear. Um outro dado importante é que 65,3% do total de jovens entrevistados 

sofreram alterações na estrutura do grupo familiar ao longo de sua vida. Estes números 

pressupõem a existência de outros tipos familiares, como as famílias compostas por 

padrastos/madrastas, por avós, monoparentais, entre outros tipos familiares. 

 Com o objetivo de analisar as questões referentes a famílias com pais separados, 

através do Programa Modalisa, observamos que 130 entrevistados são filhos de pais 

separados. Destes, 60% residem com a mãe. Estes números confirmam uma tendência já 

identificada nos dados do IBGE (disponíveis ao longo da discussão teórica), no entanto é 

importante perceber que os dados não são tão discrepantes como os observados na pesquisa do 

IBGE, onde 88,8% dos filhos ficam sob a responsabilidade da mãe após o divórcio. Isto pode 

ser decorrente do fato de que nesta pesquisa, trata-se de jovens com idade já mais avançada, 

chegando à fase adulta, onde podemos perceber que alguns já estão assumindo uma nova 

família através da união conjugal, enquanto outros convivem com familiares ou amigos. Neste 

último caso, principalmente quando se tem a mobilidade dos jovens do interior do Estado para 

a capital, com o objetivo de dar prosseguimento aos estudos ou de trabalhar. Entretanto, ainda 
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assim pode-se perceber que há uma diferenciação mais abrangente entre aqueles que residem 

com o pai e com a mãe, como pode ser observado na Tabela 4 e no Gráfico 1. Com estes 

dados, podemos pressupor a maior probabilidade de convivência com o padrasto, já que os 

filhos geralmente convivem com mães, e não com pais. Isto confirma a teoria de LeGall e 

Martin (1993; 1996), ao afirmar que geralmente os filhos têm padrastos no cotidiano e 

madrastas de forma intermitente. 

 

Gráfico 1 - Residência de filhos de pais separados (Subpopulação) 

 

Fonte:  Dados coletados pela autora, 2011. 

 

 Analisando a tabela e o gráfico anteriores, temos que o pai encontra-se com menor 

frequência fazendo parte do cotidiano do filho, já que não habitam a mesma residência. Cabe-

nos então perguntar qual a frequência de contatos entre pais biológicos e filhos após a 

separação? Será que os pais ainda que não habitem o mesmo espaço que os filhos continuam a 

fazer parte da sua vida? Importante observar, portanto, a Tabela 4 e o Gráfico 1. 

 

Tabela 5 - Contato do pai biológico com o filho após a separação conjugal 

Frequencia Nº % 

Semanalmente 45 39% 

Mensalmente 21 18% 

Anualmente 14 12% 

Irregular 19 17% 

Nunca 16 14% 

Total 115 100% 

SR=5   

 

Fonte:  Dados coletados pela autora, 2011. 
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 Ao analisarmos os dados referentes ao contato do pai biológico com o filho após a 

separação conjugal, percebemos que aproximadamente 40% dos filhos de pais separados 

mantêm contato ao menos uma vez por semana. No entanto, a maioria dispõe de um contato 

mais distanciado com o pai biológico. Um dado importante a ser analisado é que 31% deles 

mantêm um contato irregular com o pai ou ainda não mantém nenhum tipo de contato. A 

análise destes dados, demonstrando uma porcentagem significativa de afastamento na relação 

entre pais e filhos após a separação conjugal, nos leva a refletir sobre a configuração da 

família recomposta. O fato de distanciar-se do pai biológico pode facilitar a entrada do 

padrasto na relação familiar. Analisaremos posteriormente as conexões existentes entre a 

presença e ausência do pai biológico, e o papel a ser desempenhado pelo padrasto. 

Percebemos ainda que entre aqueles filhos de pais separados, 41% deles têm ou 

tiveram padrasto ao longo de sua vida, enquanto apenas 28% afirmaram ter madrastas. O fato 

de ter madrastas ou padrastos não significa que houve convivência, já que aqueles podem ser 

companheiros do pai não guardião, e por isso, não manter um contato cotidiano. Entretanto, é 

importante perceber que atualmente 26,4% dos jovens convivem com o padrasto. Isto vem 

confirmar um dado já apresentado na discussão teórica, de que é mais frequente a convivência 

com padrastos, já que em sua maioria os filhos ficam sob o cuidado das mães, após um 

processo de separação conjugal ou divórcio, enquanto que as madrastas apenas apresentam 

uma relação esporádica com os enteados. Um dado importante a ser analisado é o de que, 

entre os filhos de pais separados, 4,6% consideram o padrasto como pai. Ainda que este dado 

absorva apenas uma minoria dos casos, é relevante para percebermos que lugares o padrasto 

pode ocupar dentro da família, sendo um deles o papel de substituição do pai biológico.  

Os dados quantitativos observados acima e adquiridos a partir da análise dos 

questionários, ainda que não possibilitem o entendimento das relações vivenciadas entre 

padrastos e enteados, e o papel da mãe nestas relações, fornecem elementos importantes para 

o entendimento das configurações familiares, especialmente no estado de Sergipe, que vem 

apenas confirmar uma tendência do nosso país. 

 

4.2 Relatos de experiências: formas de entender a família recomposta 

 

 Quais são as formas de atuação da mãe nas famílias recompostas? Que tipos de papeis 

de padrastos podemos encontrar? Que fatores interferem nestas formas de atuação e no 

desempenho de papeis? Existe relação entre a atuação da mãe e o desempenho do papel do 
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padrasto? O que a mãe espera do novo companheiro? Que funções ela solicita que o padrasto 

assuma? Quais são os papeis atribuídos a eles? Existe relação com a experiência na relação 

familiar anterior? A presença ou ausência do pai biológico interfere de que forma nesta 

relação? De que maneira a mãe interfere na relação padrasto-enteado? Quais são e de que 

forma são impostos os limites desta relação? 

 O nosso objetivo neste capítulo é buscar algumas destas respostas a partir da análise 

dos discursos obtidos nas entrevistas realizadas com mães e padrastos. O primeiro passo para 

o desenvolvimento desta análise é a identificação de tipos de mães e de padrastos encontrados 

em nossas entrevistas, para em seguida realizarmos a comparação entre estas atuações da mãe 

e do padrasto e verificar as possíveis conexões entre eles. 

 

4.2.1 Modos de atuação das mães nas famílias recompostas 

 

 Com o objetivo de apresentar os papeis desempenhados pelas mães na família 

recomposta, partimos da análise do seu papel em relação aos filhos e ao espaço que ela 

concede ao padrasto na família. A análise foi realizada a partir dos discursos das próprias 

mães entrevistadas e dos discursos dos padrastos sobre a atuação de suas companheiras, nos 

casos em que não foi possível entrevistá-las. Com isto, realizamos a seguinte tipologia da 

atuação da mãe na família recomposta: Concentração; Compartilhamento; Facilitação. 

Utilizamos como os seguintes critérios para esta classificação: trajetórias conjugais e 

familiares, percepção sobre o seu papel parental e conjugal, presença ou ausência do pai 

biológico, percepção sobre o papel do padrasto na relação familiar.  

 O primeiro tipo de atuação de mãe, classificada aqui nesta pesquisa como 

Concentração do poder sobre os filhos, não permite a entrada do padrasto na sua relação com 

seu filho, estabelecendo limites bem claros para a sua atuação, que deve se restringir a ser 

somente seu companheiro. Percebe-se uma nítida separação entre o conjugal e o parental. 

Nesta pesquisa, encontramos apenas o caso de Helen, que se mostra como um dos extremos da 

atuação da mãe em relação ao padrasto. A entrevistada deixa claro desde o início da relação 

que o seu companheiro não deve interferir na vida de sua filha em nenhum de seus aspectos, 

fazendo a distinção entre o padrasto, aquele que deve assumir a função apenas de 

companheiro, e o pai biológico que deve dividir com ela as responsabilidades parentais. Helen 

considera a possibilidade de uma interferência do padrasto apenas nos casos em que o pai 

biológico não existe, o que não é o caso da sua família. 
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Os motivos revelados implícita e explicitamente para a sua atuação, deixando de lado o 

padrasto na relação parental, são: a diferença na posição social, sendo Helen a principal 

mantenedora financeira da relação, já que o companheiro não dispõe de uma situação 

profissional estável; o fato da entrevistada desde o início da criação de sua filha, ainda no 

relacionamento anterior sempre ter assumido tudo sozinha, apesar de colaborar com a ajuda 

pequena do pai biológico. Podemos entender ainda como motivador para a sua dificuldade de 

inserção do padrasto na relação parental as dificuldades vivenciadas no primeiro 

relacionamento, o que levou a uma desconfiança e a desenvolver o que ela classifica como 

“uma visão muito pragmática das coisas.” Estas questões fazem com que ela tente a todo 

momento manter o padrasto distante das decisões referentes à sua filha. 

O segundo tipo de mãe, classificadas como Compartilhamento, são aquelas que 

permitem de forma relativa a entrada do padrasto na relação. Têm como característica 

fundamental a abertura, ainda que mínima, à participação do padrasto em algumas atividades e 

aspectos da vida dos enteados. Nesta classificação, podemos pensar como pertencentes a este 

segundo tipo, as seguintes mães: Thais, Daniela, Raquel, Márcia, Gabriela (esposa de Alfredo) 

e Carol (esposa de Carlos). 

Estas mães entendem que pelo fato de conviverem no mesmo espaço padrastos e 

enteados surge a necessidade de que exista uma relação entre eles. O padrasto, ao conviver 

com seus enteados, não pode ficar a par do que acontece no cotidiano, sendo requisitado a 

participar desta relação. Entretanto, é necessário entender que esta relação requer uma certa 

reserva, já que as mães não permitem a entrada total do padrasto na função parental. A ação 

do padrasto, para elas, está condicionada as suas necessidades. Deve agir apenas quando 

solicitado e com a aprovação da mãe. Esta situação é compartilhada pelas mães entrevistadas e 

classificadas entre as pertencentes ao tipo Compartilhamento.  

Analisando as trajetórias familiares destas mães, percebemos ainda que o fato de não 

quererem que o padrasto assuma uma função parental total tem a ver com a sua função no 

relacionamento anterior, onde assumiam na maior parte do tempo a função de cuidado de seus 

filhos, compartilhando com o pai biológico apenas algumas decisões. Isto está relacionado ao 

papel desempenhado pela mulher enquanto mãe como principal responsável pelos seus filhos.  

Importante perceber que ao longo da convivência, as mães permitem que o padrasto 

assuma cada vez mais funções em relação aos seus enteados, porém sem deixar de enfatizar as 

diferenças existentes entre padrasto e pais biológicos, já que estes últimos continuam a 

participar da vida do filho após a separação conjugal. Podemos perceber ainda que entre estas 
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mães há uma presença maior do pai biológico na relação, assumindo uma função mais 

participativa na vida dos filhos, dividindo com a mãe a responsabilidade e a manutenção dos 

filhos. Este sendo um dos fatores que dificultam a presença e a atuação do padrasto na relação. 

Exceção neste caso de Gabriela, no qual o pai biológico participa eventualmente da vida do 

filho. Entretanto, ainda que a participação do pai biológico não seja relevante para as decisões 

sobre o seu filho, ela deixa claro que existem diferenças significativas entre o papel do pai 

biológico e do padrasto. 

Ainda entre as características comuns a estas mães podemos perceber que não há a 

necessidade de formação de uma família nuclear, já que para elas há o entendimento de que o 

padrasto não assume a função de pai, não sendo possível, portanto, a formação da família nos 

moldes da família nuclear, especialmente pela presença constante do pai biológico. Ainda que 

sintam a necessidade de ter um filho com o novo companheiro, isto não é primordial na 

relação, pois já têm uma história anterior, geralmente com filhos de ambos os lados. O fato de 

ter filhos em comum com o padrasto é visto como uma forma de atender a um desejo do 

padrasto, especialmente quando ele não tem filhos de relações anteriores, como nos mostra 

Raquel. 

“Na verdade, era mais para satisfazê-lo, porque a minha família já está completa.” 

(Raquel). 

 

No terceiro tipo de mães, encontramos o outro extremo de atuação da mãe, a 

Facilitação, que são aquelas que permitem e que solicitam a entrada total do padrasto, 

concedendo a eles a função de pai.  Entre estas encontramos: Luciana, Rosa, Elizângela e 

Gilda.  

Trata-se de mães que tiveram dificuldades no primeiro relacionamento, geralmente 

culminado em uma separação conjugal conflituosa, o que intensificou a separação pai-filhos, 

que já existia durante a relação familiar. Houve, ao mesmo tempo, nestes casos a separação 

conjugal e parental. O fato de estas mães terem sempre assumido o cuidado pelos seus filhos, 

e não compartilhado com os pais esta função, faz com que elas busquem nesta nova relação a 

formação de uma família nos moldes da família nuclear. Aqui, diferente do tipo das mães 

classificadas no tipo Compartilhamento, os pais não participavam e não compartilhavam das 

decisões sobre os filhos, especialmente após a separação conjugal quando houve uma quebra 

brusca na relação pais e filhos. As mães nesta situação, assumindo os filhos sozinhas e sem 

contar com a ajuda do pai biológico, solicitam ao padrasto que assumam funções que seriam 

do pai biológico. Os contatos com estes ocorrem de maneira eventual, sendo presença apenas 
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em algumas datas comemorativas, o que tende a diminuir com o maior contato entre padrasto 

e enteado, e com a maior participação daqueles na vida dos seus enteados. 

Entre as mães pertencentes a este tipo, apenas Gilda mantém um contato mais próximo 

com o pai de sua filha, porém devido à distância e às condições vivenciadas no primeiro 

relacionamento, reitera durante a entrevista que é o padrasto o responsável pelas decisões em 

relação à sua filha, já que é com ele que divide o cotidiano. Ainda que perceba a importância e 

a participação infrequente do pai biológico, Gilda deixa claro tanto para este quanto para a sua 

filha, que é o padrasto quem deve assumir as funções parentais. 

Estes três tipos de atuação das mães na família recomposta descritos acima serão 

posteriormente analisados em relação aos tipos de papeis de padrastos, que veremos em 

seguida. 

 

4.2.2 Padrastos: que papeis desempenham nas famílias recompostas? 

 

 Para prosseguirmos com a análise, e aqui neste momento, buscando classificar o 

desempenho do papel do padrasto na família recomposta, iremos nos valer de uma distinção já 

proposta inicialmente por LeGall e Martin (1993; 1996), em seus estudos realizados na 

França. Eles propõem a divisão do papel do padrasto em dois tipos: Perenidade e Substituição. 

Considera para isto alguns fatores como o nível social das famílias, as trajetórias familiares, e 

a presença do pai biológico na relação, fatores já relatados na discussão teórica deste trabalho. 

Buscaremos aqui, portanto, entender qual é a atuação do padrasto na relação, que funções ele 

ocupa na família e junto aos seus enteados. Um dos tipos de papeis do padrasto considerados 

por estes autores é o de Substituição, que seria aquele em que o padrasto assume as funções 

parentais, substituindo o papel de pai junto aos seus enteados. Entre os entrevistados podemos 

classificar como pertencentes a este grupo: Erik, Rodrigo, Alfredo, Airton (marido de Gilda), 

Valter (marido de Luciana).  

 Importante perceber que no caso das entrevistas em análise, não se trata de pessoas 

pertencentes à camada popular, como proposto por LeGall e Martin (1993; 1996), que 

afirmava que este papel de substituição ocorria frequentemente entre os pertencentes à camada 

popular. No entanto, confirmando o que eles propõem em sua teoria, verificamos que se trata 

de famílias que viveram relações conturbadas no divórcio ou na separação conjugal, e que 

frequentemente provocaram uma dissociação entre papel parental e conjugal.  
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Outro dado interessante a ser analisado é que geralmente os padrastos que assumem o 

papel de substituição não tiveram experiência parental anterior, e portanto, buscam nesta 

relação assumir este novo papel, ainda que considerem as dificuldades iniciais neste processo. 

Assim acontece com Rodrigo, Alfredo e Airton (marido de Gilda). Entretanto, temos dois 

casos, Erik e Valter, que apesar de já terem filhos de relacionamentos anteriores, também 

assumem o papel de substituição. Cabe-nos, portanto, analisar o que faz com que eles estejam 

incluídos nesta classificação. 

Erik, em seus relatos durante a entrevista, apresentou-se como um pai participativo na 

vida dos seus filhos durante o período de convivência familiar, entretanto após a separação 

conjugal, houve também a separação parental, ocorrendo o afastamento da relação pai e filhos. 

Atualmente, Erik não mantém contato com seus filhos, não sabendo informações sobre a vida 

deles. Assumiu assim a filha de sua companheira como sua, determinando regras e normas a 

serem cumpridas por ela, além de manifestar que foi desenvolvido um afeto entre eles com a 

convivência. Valter também teve experiência parental anterior, mas diferente de Erik ainda 

mantém contato com seus filhos, ainda que de forma esporádica. Também passou por 

situações conflituosas durante o processo de separação conjugal. Apesar do contato com os 

filhos do primeiro relacionamento, assumiu a filha da sua companheira como sua. Para isto, 

podemos pensar sobre algumas questões como a questão da idade pequena da sua enteada no 

início da convivência, e o fato de ter tido um filho com a nova companheira, fazendo com que 

as decisões sejam tomadas em conjunto entre mãe e padrasto. 

Nestas famílias onde há um papel de substituição do padrasto, é comum que as 

famílias se estruturem nos moldes da família nuclear. O padrasto, neste caso, passa a ser visto 

como um pai para os seus enteados, desempenhando junto com a mãe as funções de cuidado e 

de responsabilidade. Entre as motivações para o desempenho deste papel temos a ausência do 

pai biológico. Não é necessário que esta ausência seja total, mas o fato de ser um pai pontual, 

que não está presente no cotidiano do filho, participando de suas atividades e de sua vida, 

facilita a entrada do padrasto, que se predispõe a assumir este papel, como podemos perceber 

no caso de Gilda. Apesar do contato com o pai, este acontece de forma pontual, em virtude da 

distância e do fato de não ter havido uma construção do vínculo pai e filha durante a relação 

conjugal. Assim, há um espaço para a substituição.  

Outro fator de convergência entre os padrastos que assumem o papel de substituição, 

excetuando-se neste caso Erik, é a questão da idade dos enteados no início da convivência. 

Quando mais novos os enteados, mais facilmente o padrasto assume a posição de pai, já que a 
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criança demanda cuidados e atenção constante, como pode ser percebido no caso de Rodrigo. 

O fato de Rosa, sua companheira, ter a necessidade de trabalhar em outro município, 

possibilitou que Rodrigo estivesse mais próximo a sua enteada, assumindo funções parentais. 

Também o tempo de convivência traz alterações na delimitação deste papel, fazendo com que 

após decorrido um certo tempo, que é variável em cada caso, a criança assuma aquele como 

seu pai.  

 Vimos assim que alguns padrastos dentre os nossos entrevistados, mesmo pertencentes 

à camada média da população, assumem um papel de substituição, contrariando a 

diferenciação proposta por LeGall e Martin (1993; 1996), levando em conta a classe social.  

 Pensando sobre os outros padrastos entrevistados, podemos nos referir à Perenidade, 

que é o outro tipo de papel do padrasto proposto por LeGall e Martin (1993; 1996). Neste, o 

padrasto assume um papel complementar na relação familiar, não encontrando um lugar vago 

a ser ocupado. Entre os pertencentes a este tipo, encontramos Carlos, Hélio (marido de Thais), 

Alex (marido de Raquel), Pedro (companheiro de Márcia), Nilton (companheiro de Daniela), 

Alberto (companheiro de Helen). 

 Como característica comum, excetuando-se Alex, temos a experiência parental 

anterior, e a participação do pai biológico na relação com os filhos. O fato de já terem tido 

filhos de outras relações, e o fato de reconhecerem a presença e o papel do pai biológico 

interferindo junto aos filhos, faz com que os padrastos mantenham uma reserva na sua 

atuação, buscando agir apenas quando solicitados. Eles reconhecem que não existe um lugar 

vago a ser ocupado junto aos enteados, e focalizam na relação conjugal. Entretanto, ainda que 

não assumam o papel de pai em relação aos seus enteados, em alguns momentos, são 

convocados a participar de decisões sempre sob o olhar da mãe. Assumem, portanto, o papel 

de conselheiros, auxiliando a mãe no cuidado com seus filhos. Isto acontece nos momentos 

em que a mãe não pode contar com o auxílio do pai biológico, no caso em que estes residem 

ou trabalham em outros Estados, por exemplo como acontece com Thais e Márcia.  

 A inclusão de Alex nesta classificação justifica-se pelo fato de que ele, apesar de não 

ter tido experiência parental anterior, coloca-se à parte da relação com os enteados, 

justificando que é a mãe quem tem autoridade para lidar com os filhos. Reserva-se, portanto, a 

um lugar de perenidade, agindo apenas quando solicitado e autorizado pela sua esposa, 

especialmente em relação à imposição de limites.  

 Incluímos também Alberto, esposo de Helen, no papel de Perenidade, já que sua 

atuação na família restringe-se apenas ao papel de companheiro, não assumindo funções 
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parentais junto a sua enteada. Entretanto, trata-se de um caso diferenciado, pois Alberto tentou 

e ainda tenta assumir um papel parental, vendo a necessidade de interferir na relação, ao que é 

prontamente barrado por Helen. 

 Para classificarmos como perenidade ou substituição, utilizamos a análise do 

desempenho do papel do padrasto em relação aos seus enteados, porém isto nem sempre 

condiz com a vontade dos padrastos. Vemos os casos de Alex e Alberto, que buscam construir 

e algumas vezes tentam assumir um lugar de substituição dos pais biológicos, porém não 

conseguem, limitando-se a agir em alguns casos em que são solicitados. 

 Após a classificação de tipos de mães e de padrastos entre os entrevistados, iremos 

analisar outros fatores importantes para a relação familiar, para em seguida analisarmos quais 

as relações estabelecidas entre estes dois papeis.  

 

4.2.3 O padrasto e o enteado: relações vivenciadas na família recomposta 

 

 Diante da busca de valorização conjugal nas famílias de classe média, como lidar então 

com o modelo da família recomposta que pressupõe a existência de relações familiares e 

conjugais anteriores? A família neste caso não é formada da união entre dois adultos, mas 

destes com pelo menos um filho de um relacionamento anterior. Diferentemente das relações 

consanguíneas, a relação padrasto-enteado não ocorre de forma imediata, sendo necessário um 

período de adaptação entre todos os membros da nova formação familiar. Entrar em uma 

família que ainda não é a sua, conviver com hábitos, costumes e valores já instituídos e 

vivenciados pela díade mãe-filhos são desafios pelos quais o padrasto passa no início da sua 

convivência na nova formação familiar. Que lugar o padrasto vai ocupar? Existe um lugar 

para ele? Encontrando um lugar vago, ele pode ocupá-lo? Mas e quando este lugar não está 

vago? Quando o pai ainda que não física, mas simbolicamente está presente? Resta então ao 

padrasto buscar o seu lugar nesta família. Mas que fatores também são relevantes para a 

ocupação deste lugar? 

 Os primeiros contatos na família recomposta são permeados pela incerteza das 

relações, pelo “pisar em ovos”, ter cuidado para não machucar, para não ser intransigente, 

cuidados também para ser aceito naquele grupo familiar que já existe. Estas dificuldades são 

vivenciadas tanto pelo padrasto que precisa encontrar o seu lugar na família, como pela mãe 

que precisa lidar com os papeis exercidos no seio familiar, e também os enteados diante de 
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uma figura nova que vai ser inserida em sua família. Os momentos iniciais são, portanto, 

conflituosos e requerem uma certa disposição de todos os membros. 

 Apresentar um novo companheiro para os seus filhos não é uma tarefa fácil para as 

mulheres, pois significa colocar uma outra pessoa no espaço masculino deixado ou ainda 

compartilhado pelo pai biológico, momento que é conduzido de forma bastante cuidadosa 

pelas mães, buscando muitas vezes a aprovação dos filhos para o novo relacionamento. Ter 

aprovação é sentir-se autorizada a investir na relação. A forma de apresentação mais difundida 

é apresentar o novo companheiro inicialmente como amigo, principalmente quando se trata de 

crianças pequenas para que eles comecem a desenvolver uma relação e em seguida, seja 

apresentado como um namorado. 

 O momento inicial, da apresentação ao filho de um novo namorado, nem sempre causa 

estranhamento, como nos relata Daniela, entretanto as relações começam a se complicar no 

momento da convivência. 

“Os atritos foram mais tarde né, quando a gente começou mesmo a morar na minha 

casa, quando ele vinha passar uma semana inteira, aí os dois começaram assim, 

sabe que é disputar.” (Daniela). 

 

Estas dificuldades iniciais nas relações ocorrem principalmente por conta das 

diferenças na educação e nos valores transmitidos por pais e padrastos, especialmente por 

conta das diversas trajetórias familiares já vivenciadas por cada um de seus membros. No caso 

de Erik, a diferença nos valores, especialmente pelo fato de pertencerem a classes sociais e 

regiões brasileiras diferentes, levou a uma dificuldade no relacionamento e a consequente 

imposição de valores por parte de Erik. Tanto no caso de Erik como no de Rodrigo, a tentativa 

de aproximação destes padrastos que pertencem ao tipo Substituição, aconteceu com a 

imposição da autoridade em relação às enteadas, o que desencadeou inicialmente diversos 

conflitos. 

“Quando Beatriz descobriu, ela tinha três anos, ia fazer quatro né, ela ficou muito 

enciumada, fechada pra mim, me odiava, eu era o bruxo pra ela, eu que tinha 

separado a mãe do pai, a mãe da família (...) ela comentava os discursos da avó, 

que eu era grosso, que eu tinha separado ela do pai, que dizia que não queria que eu 

ficasse com a mãe dela (...) ela me desafiava bastante.” (Rodrigo). 

 

 A necessidade de buscar o seu espaço na nova configuração familiar foi percebida por 

Rodrigo, que procurou inicialmente não atuar enquanto pai, mas buscou manter um certo 

distanciamento, impondo “um certo medo”. Neste processo, houve resistência da enteada em 

aceitá-lo, em virtude também do pensamento de que ter o padrasto significava ter que abdicar 

do lugar do pai. Este é um dos motivos de conflitos para os enteados que se sentem na 
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obrigação de escolher entre o pai ou o padrasto, já que para a nossa sociedade ainda prevalece 

a ideia de que existe apenas um pai e uma mãe para cada filho.  

“De início eu procurei dar tempo, e não tentar substituir logo o papel do pai dela, 

né?Então eu tentava não agradar muito, nem desagradar. De início foi mais assim, 
tentar ser um tio legal, por mais que eu não conseguisse porque era muita 

resistência, mas ela me chamava de tio, um tio legal, mas que em alguns momentos, 

ela desarmava pra mim quando pensava que eu era o tio, mas caia na real e dizia 

que eu não era o tio dela, aí se queixava novamente.” (Rodrigo).  

  

 A dificuldade de aceitação do padrasto também é uma constante entre os enteados, já 

que eles percebem a entrada daquele como ameaçadora ao lugar do pai. 

“Teve uma época que ela argumentava assim: “Você não é meu pai”. (...)Falava ou 

então falava pra mim. Mas isso, bem antes, quando ele falava uma coisa. Então ele 

dizia... ela dizia  “Você não é meu pai”. Eu acho que as crianças fazem isso, quando 

a criança convive com o padrasto e é um jogo, pra retirar o poder do padrasto e 

assim, eu simplesmente não entrava no jogo dela.” (Gilda). 

 

Na tentativa de regulamentar o lugar do padrasto na relação, as mães do tipo 

Concentração e Compartilhamento começam a estabelecer regras para a relação padrasto-

enteado, delimitando os limites desta relação. As mães do tipo Concentração, bloqueando de 

forma clara e explícita a atuação do padrasto junto aos seus filhos, e as do tipo 

Compartilhamento, concedendo ao padrasto um lugar mínimo de interferência, necessário 

para o convívio cotidiano. Entre estas últimas, há uma interferência nítida no papel do 

padrasto enquanto agente punitivo. Os padrastos, na maioria das famílias entrevistadas, eram 

impedidos pelas mães do tipo Compartilhamento de assumir um papel mais agressivo, como 

bater ou colocar de castigo os enteados. 

“E com relação à Alan, se ele precisar dar uma bronca, ele dá. Mas castigo, castigo 

assim, uma coisa mais severa sou eu, até porque ele não se sente à vontade nesse 

papel, acho que porque não é filho dele assim na íntegra. Ele não se sente à vontade 

para aplicar não, então ele prefere que eu tome essa decisão, porque, até porque eu 
convivo mais com eles do que ele, porque ele ta trabalhando.” (Raquel). 

 

Esta delimitação do papel do padrasto em relação à punição pode estar relacionada à 

imagem do padrasto veiculada pela mídia como um dos responsáveis principais pelos abusos 

sexuais e físicos. Isto faz com que as mães explicitem a necessidade de estabelecer uma 

distância entre padrasto e enteado no início da relação, sempre permeada pelo olhar atento da 

mãe, como Márcia:  

“Eu só tinha cuidado com ela, pelo fato de ela ser menina, e um pai que não é o pai 

por perto. Eu sempre tava de olho nele com ela. (...) assim, eu ficava observando 

como era a relação dele com ela, o respeito, essas coisas. Até porque ele não tinha 
filha, só tinha filho, e é diferente.” (Márcia). 
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 Entre as mães do tipo Facilitação, também percebemos um cuidado na relação 

padrasto-enteado, especialmente no início do relacionamento e quando se trata de meninas. As 

mães sentem a necessidade de observar inicialmente qual a relação estabelecida entre padrasto 

e enteado, para em seguida sentirem-se à vontade em conceder liberdade para atuação do 

padrasto. 

“Tem que ter respeito, eu sempre disse que não queria negócio de amizade, de 

colocar no colo. A gente sempre conversava e ele sempre aceitou, porque como ele é 

policial, ele vê muitas destas coisas na rua. Então, lá em casa quando a gente foi 

morar junto, sentamos e conversamos. Só quero se for desse jeito, se não for, não 

dá.” (Luciana). 

 

 Entretanto, apesar de haver o estabelecimento da distância na relação padrasto-enteado 

de forma mais rígida no início do relacionamento, percebe-se que, após um tempo de 

convivência, as mães do tipo Facilitação passam a modificar a sua forma de perceber o 

padrasto e passam a permitir que os padrastos assumam uma função mais ativa, assumindo em 

alguns casos o lugar de pai. 

“Eu sempre disse que se ela fizesse alguma coisa errada e eu não tivesse, ele tinha 

que repreender. Até hoje ele pode. Ela ta com 20 anos, mas é dependente da gente, 

então até hoje ele tem autoridade de reclamar, de repreender, tudo que for preciso.” 

(Luciana). 

 Os padrastos, e em especial, aqueles que têm um papel de Perenidade, também 

apresentam dificuldade em ocupar um lugar na família recomposta. Antigamente, o lugar a ser 

ocupado era um lugar vago, deixado pelo falecimento do pai, sendo assim mais fácil de ser 

ocupado, e portanto, de ser substituído. Entretanto, atualmente, as configurações familiares 

recompostas convivem com padrastos e pais que continuam a exercer uma função na família, 

ainda que não de forma concreta, mas simbolicamente. O fato de existir um pai presente na 

relação, casos das mães do tipo Concentração e Compartilhamento, faz com que o padrasto 

exerça sua função com algumas ressalvas.  

“(...) sempre eu tentava no início logo do relacionamento, não que eu achava errado 

algumas coisas que eles faziam, achava errado, mas eu não, não, não falava nem 

reclamava até eu combinar com Gabriela que podia realmente tomar atitude contra, 

e também acho que respeito é uma coisa que você consegue, não adiantava eu ficar 

dizendo que tava errado, se eles não me reconhecessem por alguém que era mais 

velho, que era pai, que era alguém que tava tomando conta deles, num iam me 
respeitar de maneira alguma.” (Alfredo).  

 

 Diante desta dificuldade de assumir um papel perante os enteados, surge uma 

alternativa: coloca-se para a mãe a responsabilidade sobre os seus filhos, não assumindo assim 

uma função parental, no caso dos padrastos em Perenidade. Isto é ainda reforçado pela 

ausência de laços de sangue, já que por não ser descendente, não existe obrigação legal em 

relação a eles.  
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“Eu na verdade, eu entreguei isso nas mãos da mãe dela. Eu nunca falava 

diretamente com a minha enteada. Eu negociava com a mãe um tipo de acordo que 

eu achava legal e a mãe passava pra ela. (...) Eu não me sentia à vontade porque 

era uma relação muito recente, ela não era minha filha.” (Carlos) 

 

“Alan sempre diz: fale com sua mãe. Já acostumou assim. Ai sempre sobra pra mim. 

Eu que decido. (...) Ele prefere não tomar. Prefere que eu decida. (...)Ele já falou 

assim: “A filha é sua, você decide”. (Raquel). 
 

 As falas de Raquel e de Carlos nos levam a refletir sobre o papel ainda preponderante 

dos laços consanguíneos como determinantes da responsabilidade parental. Ainda que 

saibamos que os laços sociais determinam formas de atuação e de relacionamento, e que ser 

genitor ou genitora não é a única forma para assumir obrigações de pai e mãe, a nossa 

sociedade ocidental ainda atribui grande importância aos laços sanguíneos, fato confirmado 

pelos relatos, onde os padrastos afirmam não ser possível interferir diante de crianças e 

adolescentes que não são seus filhos. Entretanto, percebemos que esta importância inicial 

concedida ao laço consanguíneo pode ser dissolvida ao longo da convivência, ainda que em 

alguns momentos, volte a aparecer, como no caso de decisões mais difíceis a serem tomadas 

sobre o futuro dos filhos. 

 Esta dificuldade do padrasto em relação aos enteados, além de se dar por conta desta 

diferenciação sanguínea, ocorre também por uma dificuldade da mãe, que cuidou de seus 

filhos sozinha, de permitir a entrada de uma outra pessoa na relação, caso das mães do tipo 

Concentração e Compartilhamento. Em alguns casos, foi possível perceber que as mães já 

assumiam o papel de principal responsável pelos filhos, não contando com o apoio total do pai 

biológico na criação dos filhos, isto como os autores já afirmam, faz com que a mãe conceda 

pouco espaço à interferência do padrasto, sendo detentora da função parental, como no caso 

de Helen, ou permitindo a interferência do padrasto apenas no caso de uma solicitação da mãe, 

como no caso de Daniela, exemplificado abaixo, mas também entre as outras do tipo 

Compartilhamento. 

“Você não vai interferir na educação do meu filho, você vai ficar observando e às 

vezes, eu lhe peço para que você me chame à atenção, longe dele. Ele me dá uma 

luz, um suporte, pra me auxiliar, não interfere diretamente.” (Daniela). 

 

“(...) eu acho que quando existe filho de outro casamento não se deve envolver de 

jeito nenhum . Um e outro não deve se envolver na educação do filho, que não é em 

comum. (...)Acho que não deve se envolver e acho que é imprescindível, inclusive 

pra preservar uma boa união.” (Helen) 

 

O fato de permitir ou não a entrada do padrasto na relação familiar, assumindo um 

lugar de pai sofre também interferência das experiências vivenciadas pelas mulheres nos 

relacionamentos anteriores, como já evidenciado por Bloss (1996) e Cadolle (2000).  
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“Ele (pai biológico), como aconteceu sem programação e a gente já tava em crise 

conjugal, ele não cooperava não, não cooperava, eu sempre assumi meus filhos 

sozinha. Ele dizia que não ia pagar, que não era responsabilidade dele. (...)Eu 

ficava com a pior parte da repressão, e ele, da liberação. Eu repreendia, mostrava a 

forma correta, e a gente discutia na frente dos meninos, porque ele não aceitava. Ele 

não fazia nada, não precisava repreender de jeito nenhum. (...) Eu acho que ele 

fugia à responsabilidade e por isso deixava à vontade. Ele não queria ter 

responsabilidade com isso.” (Raquel). 
 

 Como nos mostra Raquel, a ausência do pai na criação dos seus filhos fez com que ela 

os assumisse sozinha. Como consequência deste modo de vivenciar a realidade com seus 

filhos, e ser a maior responsável por eles, não aprova a interferência do padrasto, relatando 

que conhece melhor os seus filhos e que suas decisões são mais sensatas. Embora, em alguns 

momentos, recorra ao auxílio do padrasto. 

Ainda que sejam as principais responsáveis pelos seus filhos, as mães que tinham nos 

relacionamentos anteriores a participação do pai biológico na tomada de decisões em relação 

aos filhos, continuam por buscar este auxílio após a separação conjugal, concedendo 

importância à permanência do pai no meio familiar. Isto é visível entre as mães do tipo 

Compartilhamento.  

“A gente tinha um pensamento muito parecido sobre os filhos. Até hoje eu não tomo 

nenhuma decisão sozinha, ele também não toma nenhuma decisão sozinho. Até pra 

Priscila fazer uma tatuagem, a gente conversou. A gente tem um diálogo muito 

aberto. Se alguma coisa acontece, eu entro em contato com ele. (...) Geralmente era 
eu que encabeçava, mas ele sempre participava, concordava. Ele deixava nas 

minhas mãos e eu conversava com eles, geralmente ele concordava.” (Thaís). 

 

“Isso a gente foi junto, conhecer a escola, decidir onde ela ia estudar. Mas eu 

acabava tomando a frente, porque ele passava pouco tempo aqui. (...) Ele queria, 

sempre tava opinando.” (Márcia) 

   

 Interessante também refletir sobre o papel da mulher, especialmente a de classe média, 

que mantém um desenvolvimento cada vez maior no ambiente profissional e que continua a 

exercer as funções domésticas, já que este é um campo que ainda resiste à presença masculina. 

A mulher atual então precisa se desdobrar entre a realização profissional e a organização 

familiar e conjugal. Esta postura mais ativa e independente faz com que a mulher sinta-se auto 

suficiente e crie barreiras à entrada de uma nova figura masculina na sua relação familiar. 

“A gente criou uma defesa tão grande né, de ser eficiente, de ser super eficiente no 

seu mundo, de você ta pagando tudo de você, de você ter o seu filho, de você ter a 

sua casa, de pagar tudo, de você, que você de repente acha ser auto suficiente, mas 

não é.‟ (Daniela). 

 

“Acho que até porque ele não ter chegado no início, o fato dele não ser o pai, de 

não estar presente desde o início, e o fato de eu estar sempre à frente da 

responsabilidade por tudo, essa ligação é muito forte. Eu sei quem são os amigos 

deles, o que eles podem. Eu conheço mais esse lado do que o próprio meu marido. 

Ele passou a conhecer porque eu falo: “Esse aqui é legal; esse aqui não é bom pro 
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Júlio”. Porque eu já tenho essa bagagem e ele não. Ele ta ainda em conhecimento 

disso. Ele acompanha sempre, mas eu tenho mais essa bagagem pra passar pra 

ele.” (Raquel). 

 

 As mães do tipo Facilitação, por sua vez, em sua maioria, não contam com o auxílio do 

pai biológico e o fato de terem tido separações conjugais conflituosas, acabam por provocar o 

afastamento da relação pai-filho, o que faz com que elas busquem um novo relacionamento 

nos moldes da família nuclear, e com isto, permita que o padrasto assuma funções parentais. 

 

4.2.4 Diferenças sociais no interior das famílias 

 

Outro ponto importante a ser analisado nesta pesquisa diz respeito às diferenças sociais 

no interior das famílias entrevistadas. Apesar de todas pertencerem à classe média, 

constatamos a existência de dois casos com diferenças sociais entre seus membros, 

exemplificados principalmente em relação à renda individual. São os casos de Helen e, de 

Erik e Elizângela, casos que se mostram nos dois extremos da atuação da mãe. A primeira, 

classificada entre os do tipo Concentração, e a segunda, entre os de Facilitação. Ainda que 

tenham sido apenas estes dois casos, eles nos levam a refletir sobre a hierarquia dos papeis 

nestas relações e, consequentemente, sobre o papel desempenhado pelo padrasto.  

No primeiro caso, Helen limita todas as ações do companheiro em relação a sua filha, e 

no segundo, Elizângela permite e facilita a atuação completa de seu companheiro, delegando a 

ele, atribuições que anteriormente eram suas. O poder cultural e financeiro é utilizado como 

um dos motivos para que Erik assuma um papel de pai para sua enteada, ainda que ele afirme 

que não é este o seu objetivo. Entretanto, percebemos em seu discurso que ele utiliza a 

prerrogativa de ser detentor do conhecimento para convencer a sua companheira de que as 

suas decisões são mais coerentes. É ele também o principal mantenedor financeiro da casa e 

da enteada. 

“Foi bem difícil, foi complicado, porque a criação dela, foi largado, eu falo que o 
nordestino cria filho que nem galinha, joga no quintal e deixa lá, a vida que cuide. E 

a criação dela foi mais ou menos nesse estilo que eu sempre falo.” (Erik). 

 

 No outro caso ocorre o inverso, é Helen a detentora do maior poder aquisitivo e 

principal responsável pela manutenção do seu lar. O fato de ser Helen a mantenedora do lar e 

de deixar claro em sua fala a disparidade profissional entre ela e seu companheiro, colocando-

o ainda em uma situação de incapacidade e de comodismo em promover a manutenção do lar 

são motivos para que ela não permita interferências na educação e criação de sua filha. 
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Percebemos nestas duas famílias que aquele que detém o maior poder aquisitivo é 

também o responsável pela imposição de normas e regras na família, que devem ser seguidas 

por todos.  

 

4.2.5 Experiência parental 

 

 Vimos no referencial teórico, principalmente a partir de Bloss (1996), que é mais 

evidente o exercício da função parental em relação aos enteados entre aqueles que não tiveram 

experiência anterior. Não tendo sido pais anteriormente, buscam nesta relação a construção 

também deste papel, que na maior parte das vezes é desenvolvido inicialmente com seus 

enteados. Para Bloss (1996), o fato de ele ainda não ter filhos leva-o a uma tentativa de 

formação de uma “verdadeira família” e com isto passa a exercer as responsabilidades mais 

importantes sobre seus enteados. Os padrastos, nesta configuração familiar onde só existem os 

filhos da companheira, acabam assumindo-os como seus filhos, exercendo funções que eram 

exclusivas dos pais. Estes padrastos são também de uma geração mais nova, compreendendo a 

faixa etária entre 20 e 35 anos. Entretanto, temos casos em que, apesar da experiência parental 

anterior, assumem também a função de pais de seus enteados, como o caso de Valter e de 

Erik, que se incluem entre os pertencentes ao papel de Substituição. 

 Estes dois casos configuram-se como exceção, contrariando em parte a teoria de Bloss 

(1996). Não podemos analisar os casos de perenidade e de substituição apenas pelo fato de ter 

experiência parental anterior ou não. Cabe-nos, portanto, examinar que outros elementos 

podem provocar esta diferenciação. No caso de Erik, podemos refletir sobre o distanciamento 

entre pais e filhos no momento da separação conjugal e do divórcio que, ao ocorrer de forma 

conflituosa, fez com que ambos os filhos ficassem ao lado da mãe, que sempre foi a principal 

responsável pelos cuidados. No caso de Valter, ainda que ele mantenha contato com os filhos 

biológicos, três fatores podem ter contribuído para que ele assumisse a enteada como filha: a 

idade da enteada no início da convivência, o distanciamento do pai biológico e o fato de ter 

tido um filho nesta nova relação. 

 Entre os padrastos que já tiveram filhos de uniões anteriores, constatamos que são 

homens com uma idade entre 40 e 60 anos, e que não apresentam pretensão de exercer a 

função de pai, com todas as suas responsabilidades, funcionando muitas vezes como um 

conselheiro em relação à orientação escolar e profissional. Assumem, portanto, um papel de 

perenidade. Por já terem tido experiência parental, buscam no novo relacionamento 
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concentrar-se na relação conjugal ainda que algumas vezes sejam convocados a assumir um 

papel de pai. Deixam claro a preferência por não interferir na relação, assumindo apenas a 

função de companheiro com foco na relação conjugal, e exercendo funções parentais apenas 

quando solicitados. 

Ainda refletindo sobre a experiência parental anterior dos padrastos, é importante 

pensar como esta experiência foi vivida durante o relacionamento e após a separação conjugal 

ou divórcio. Na maior parte dos casos, ainda que os padrastos participassem da vida dos seus 

filhos biológicos e fizessem parte das decisões mais importantes, a vivência cotidiana ocorria 

com a maior participação das mães. Isto como já visto na teoria perdurava-se e intensificava-

se após a separação conjugal ou divórcio, tornando as mães as principais responsáveis por 

seus filhos, como pode ser constatado nos dados do IBGE e nos dados da pesquisa 

quantitativa realizada com jovens do estado de Sergipe. No entanto, constatamos que em duas 

famílias participantes da nossa pesquisa, os pais assumiram a responsabilidade total pelos seus 

filhos, em algum momento após a separação conjugal. Hélio ficou responsável pelo seu filho 

mais velho desde o momento da separação conjugal, residindo sozinho com ele até a chegada 

de sua nova companheira, e Carlos assumiu inteiramente a responsabilidade pelos filhos do 

segundo relacionamento quando eles foram morar com ele, após 1 ano e meio da separação. 

Não conseguimos conhecer a experiência parental exercida por Hélio, pois não foi possível a 

realização da entrevista com ele. No entanto, Carlos nos relata o período em que foi o 

principal provedor de cuidados e financeiro, e de como foi difícil assumir este papel sem a 

presença de uma companheira, e que nos leva a pensar sobre a divisão rígida de papeis, que 

coloca a mulher enquanto associada ao ambiente doméstico e o homem, à rua, 

impossibilitando ou dificultando que o homem assuma este papel sozinho. Conforme Segalen 

(1999), ainda é difícil para os homens penetrar no espaço doméstico, e assumir funções 

consideradas como “femininas”. 

“Foi terrível. Foi muito difícil. Como você sabe, quando tem uma figura feminina, 

uma mãe, você equilibra melhor.” (Carlos). 

 Percebendo esta dificuldade de lidar com este papel doméstico, geralmente atribuído às 

mulheres, Carlos recorreu a figuras femininas para auxiliá-lo no desenvolvimento do seu 

papel, como as namoradas e a avó paterna. Esta discussão nos leva a refletir sobre as 

influências e interferências da família de origem na relação familiar.  

 Com a discussão teórica realizada neste trabalho sobre as formas de organização 

conjugal, vimos que a presença e interferência da família de origem nas relações familiares 
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ocorre com maior frequência entre os integrantes da classe popular (SARTI, 2003), enquanto 

que os casais modernos da classe média estruturam-se com base na relação conjugal e, com 

isto, buscam uma separação das suas famílias de origem (HEILBORN, 2004; SALÉM, 2009). 

Apesar desta tentativa de constituição do casal e da família de forma independente da sua 

família de origem ser constatada na maioria das famílias analisadas, percebemos que algumas 

destas ainda buscam o auxílio da família de origem, especialmente na ausência do pai 

biológico enquanto parceiro da mãe no cuidado com os filhos. Sendo assim, a mãe solicita em 

especial à sua família que assuma alguns papeis parentais em relação ao seu filho. Estes 

papeis nos casos analisados foram desenvolvidos pela avó materna, no caso de Rosa, e pelo 

cunhado, como no caso de Gilda. 

“Minha menina quando foi morar com a minha mãe tinha um mês e quinze dias. Foi 

bem novinha mesmo (...). Só que acabou sendo uma relação meio que a três, porque 
minha mãe ficava com a minha menina e então minha mãe ela fazia a ligação entre 

algumas coisas assim, algumas coisas que era entre eu e Abraão.” (Rosa). 

 

 A interferência da mãe de Rosa na educação da neta na ocasião do primeiro 

relacionamento influenciou de forma negativa os primeiros contatos entre padrasto e enteada, 

criando relações de conflito. Rosa, atualmente tendo o apoio de seu companheiro, busca 

distanciar-se da influência da mãe, na tentativa de formar uma família nos moldes da família 

nuclear de classe média, como assinalado por Salem (2009) e Heilborn (2004).  

 Gilda também vivenciou a influência da família de origem através da atuação do 

cunhado, que ao suprir a ausência do pai biológico, assume o papel de pai. Nestes dois casos, 

temos a presença da família materna interferindo e influenciando na relação. 

“(...) Clara não tinha pai por perto, então meu cunhado, a gente era muito próximo, 

então ele fazia um pouco esse papel de pai. Tinha ciúme de Airton  com Clara.” 

(Gilda). 

 

No entanto, em dois casos analisados, percebemos o papel parental sendo 

desempenhado por um membro da família paterna. Na família de Luciana, a avó paterna da 

menina assumiu todo o cuidado em relação a esta durante o período do relacionamento, sendo 

que eles moravam na mesma casa e a avó chegou inclusive a ter a guarda judicial da neta. E 

na família de Carlos, onde diante da dificuldade que ele se vê em cuidar sozinho de seus 

filhos, em especial da filha, solicita a ajuda de sua genitora para o cuidado daquela. 

“Era ela (avô paterna) que pagava tudo de minha filha, era dela a responsabilidade. 

(...) quem tomava mais a frente da menina era a mãe dele. (...) roupa, estudo, tudo 

que a menina precisava era com a vó. Assim ficou com a menina. Ela fazia tudo pela 
menina, era como se ela tivesse, esqueci como chama, mas é como se ela fosse 

responsável pela menina. (...) Ela ficava comigo e com a vó, mas a avó decidia as 

coisas. Ela decidia a escola e matriculava, tudo era a avó.” (Luciana).  
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 Ainda que algumas famílias de classe média solicitem o auxílio da família de origem, 

isto ocorre de maneira pontual, especialmente em relação ao cuidado com seus filhos. 

Entretanto fazem questão de reafirmar a necessidade de se instituir como casal igualitário, a 

partir também da divisão igualitária dos papeis, e sem a interferência de pessoas exteriores à 

família conjugal (HEILBORN, 2004). 

“(...) o que é pra ser discutido entre a gente, fica entre a gente, num tem que ta 

envolvendo ninguém, porque o problema nosso é problema nosso, a gente num 

envolve nem pai nem mãe nos problemas da gente.” (Alfredo). 

 

4.2.6 E o pai biológico, que lugar ocupa nesta relação familiar? 

 

 Vimos que o estabelecimento das funções parentais ao padrasto depende em grande 

parte do papel desempenhado pelo pai biológico, tanto antes como após a separação conjugal. 

Pais biológicos que participavam ativamente da vida dos filhos durante o relacionamento 

conjugal tinham maior probabilidade de continuar exercendo o seu papel parental após a 

separação conjugal, sendo responsável pelos seus filhos. Nos casos em que os pais já não 

exerciam suas funções parentais na vigência do relacionamento, isto se repetia após a 

separação, possibilitando que fosse aberto um espaço para que o padrasto assumisse este 

papel. Este dado pode ser constatado entre as mães do tipo Facilitação. Entre as de 

Compartilhamento, isto não foi muito comum nas entrevistas, pois os pais, ainda que não de 

forma frequente, ainda permeiam as relações, apresentando suas opiniões e interferindo no 

processo de criação e educação de seus filhos. Isto nos leva a pensar sobre o modelo de 

perenidade proposto por LeGall e Martin (1993), e que se encontra de forma mais frequente 

na classe média. Entretanto este não é o único modelo percebido, pois como já vimos na 

classificação dos papeis dos padrastos nesta pesquisa, em alguns casos analisados, o pai não 

tem qualquer influência sobre os filhos, sendo substituído pelo padrasto, coexistindo, portanto, 

os dois modelos propostos: o da substituição e o da perenidade. 

 Nas entrevistas realizadas constatamos que o pai biológico frequentemente não 

participa ativamente do cuidado dos seus filhos, sendo apenas aquele pai que aparece nos 

momentos de lazer. Este modelo é apenas reprodução do que acontecia no modelo familiar 

anterior (CADOLLE, 2000; BLOSS, 1996). 

 
“É pai de dias comemorativos, chega, deixa o presente e sai. (...) Ele não é presente 

(...)Tem existência porque ta vivo, ta por aí, mas ele não tem convivência nem com 

as crianças nem com a gente.” (Alfredo). 
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Um ponto importante para entendermos o lugar do pai biológico após a separação e 

podermos buscar o papel do padrasto na nova união conjugal é examinarmos como ocorreu o 

processo de separação conjugal e se este foi um momento também de separação parental
14

 ou 

não.  

“A gente conversou com eles, disse que a gente ia morar em casas separadas, mas 

que eles podiam ver o pai na hora que quisesse. Foi bem tranqüilo, não foi nada 

demais não. A gente não deixou de ser pais, nem amigos. Se tinha festa na escola, a 

gente ia, de amigos, a gente ia também, tudo a gente participava. Minha filha diz 

que a gente é um casal anormal, porque geralmente o casal fica inimigo, mas eu 

torço pela felicidade dele, sei que ele torce pela minha.” (Thaís). 

 

“Eu fiquei com a guarda e ele com o direito de visita. Ficou estabelecido assim: um 
final de semana dele, um meu; as festas de fim de ano, em uma no, natal comigo e 

ano novo com ele, e no outro ano, o contrário. Aniversário dele e dia dos pais com 

ele, aniversário e dia das mães, comigo. E durante a semana, quando ele está aqui, 

ele ainda continua trabalhando embarcado, ele tem acesso a ela, só não pode 

atrapalhar os horários dela. Ele pode pegar, mas tem que combinar comigo.” 

(Márcia).  

  

Tanto Thais quanto Márcia relatam uma participação ativa do pai durante a relação 

conjugal, que se perdura após o divórcio, possibilitando a tomada de decisões em conjunto e a 

partir do diálogo. O fato de ter sido um divórcio consensual também amplia a possibilidade de 

participação do pai na vida do seu filho. Fatos que caracterizam estas e as demais mães do tipo 

Compartilhamento entrevistadas, com exceção de Raquel, que afirma a dificuldade do pai em 

lidar com os filhos durante o relacionamento conjugal, mas que atualmente busca esta 

aproximação, tentando interferir na vida dos filhos. 

 Já no caso de Luciana e de outras mães pertencentes à classificação Facilitação, temos 

exemplos claros de separação parental após a separação conjugal. Ao separar-se de sua 

companheira, o pai separa-se também de sua filha, eximindo-se de sua responsabilidade, e 

deixando um lugar vago para o padrasto. 

“Se afastaram totalmente, quer dizer, ele se afastou dela. Ele saia muito, ia beber. É 

assim, ele separou de mim e separou da filha também, na verdade. (...) É como se 

tivesse se separado dela também. Ele não deu mais importância nenhuma pra 

menina.” (Luciana). 

  Em alguns casos, a dificuldade de estabelecimento de um diálogo pós-

separação conjugal faz com que as mães solicitem a interferência da justiça para que o pai 

continuasse a exercer os seus deveres. Isto pode ser possível diante da responsabilidade 

instituída pelo Código Civil 2002 aos pais biológicos diante de seus filhos, não considerando a 

separação conjugal como o fim da responsabilidade parental. Cabe ressaltar que geralmente a 

responsabilidade limita-se ao pagamento da pensão alimentícia.  

                                                             
14 Entendemos separação parental aqui no sentido de que os pais, com a separação conjugal, deixam também de 

assumir o seu papel enquanto pais. 
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“Eu passei um tempo sozinha, só que como não tava dando mais, ai eu tive que ir 

pra justiça exigir uma pensão dele. Eu acho que foi a pensão mais demorada que eu 

vi na vida. Passou dois anos pra conseguir. Ele entrou várias vezes com o advogado. 

Eu não tinha advogado, era só o defensor público. Eu sempre fui pras audiências 

sozinha. Nunca contei com ninguém, era só eu e Deus. E às vezes ele não 
comparecia, ai atrasava mais. Sempre encontrava subterfúgios na justiça pra 

atrapalhar, pra adiar, e assim foi 2 dois. Eu passei muita necessidade mesmo.” 

(Raquel). 

 A necessidade de dar entrada no processo judicial é amenizada diante das condições 

financeiras da mulher no momento da separação e no caso de ela ter o auxílio do novo 

companheiro. 

 A partir das discussões já realizadas, podemos pensar que a condição de pai ainda 

encontra-se atrelada à relação conjugal. Então, enquanto constitui-se como casal, o pai assume 

as suas funções parentais. Quando a relação é dissolvida, há uma separação também parental. 

Fato que pode ocorrer de forma diferente, como nos casos em que o próprio casal no processo 

de separação conjugal conseguiu sozinhos estipular e delimitar a atuação parental sem 

interferência da justiça, como nas mães do tipo Compartilhamento, casos de Thais, de Márcia. 

Nestes, tanto o pai como a mãe continuam a exercer suas funções parentais, sem uma 

imposição clara dos limites de atuação de cada um, sendo o diálogo contínuo. Com estes 

exemplos, podemos pensar no modelo de família estruturando-se a partir da criança, e não 

mais da relação conjugal. 

 Entretanto, muitos pais ainda utilizam a relação conjugal como fundamental para o seu 

exercício parental, condicionando o status de pai ao de casado. Assim, separando-se da 

esposa, separa-se também de seu filho. É o caso das famílias com mães do tipo Facilitação, em 

que há, como já vimos anteriormente, uma separação conjugal e também parental. O fato de 

não se fazer presente de forma contínua possibilita a inserção do padrasto na família e a 

substituição deste no papel de pai, como nos diz LeGall e Martin (1993) sobre o modelo de 

substituição, no qual o padrasto passa a ocupar um lugar que foi deixado vago pelo pai, 

relatado pelo padrasto Rodrigo na fala abaixo: 

“Não ligou pra saber como tava, com quem tava, quem era esse cara, esse cara 

pode ser um mau caráter, um cara ruim, pode fazer algum mal a minha filha, mas 

não ligava, aí foi durante um ano assim, ele não tinha nenhuma responsabilidade, 

não tinha nada, não tinha interesse, aí pra Beatriz, isso facilitou ela também me 

chamar de pai.” (Rodrigo). 

 

 Contrariamente aos pais que se localizam geograficamente próximos e não 

desempenham papel de pai, temos entre os nossos entrevistados, mães e pais que residem em 

cidades ou até estados diferentes e que mantém uma relação parental, com a participação do 

pai, especialmente nas decisões mais importantes. Verifica-se, no entanto, que as decisões do 
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cotidiano ficam ainda sob a responsabilidade da genitora, pois por não contar com a presença 

física do pai dos seus filhos ou recorre ao padrasto ou assume sozinha a responsabilidade. Para 

Gilda, o fato de estar distante geograficamente permite que o pai seja apenas comunicado das 

decisões, enquanto que para Thais, é fundamental a participação do pai biológico, 

especialmente nas decisões importantes, ficando as do cotidiano sob a responsabilidade dela e, 

quando solicitado, do padrasto. 

“A gente tinha um pensamento muito parecido sobre os filhos. Até hoje eu não tomo 

nenhuma decisão sozinha, ele também não toma nenhuma decisão sozinho. Até pra 
Priscila fazer uma tatuagem, a gente conversou. A gente tem um diálogo muito 

aberto. Se alguma coisa acontece, eu entro em contato com ele.” (Thais) 

 

 Assumir a responsabilidade sozinha pelo cuidado dos filhos diz respeito também à 

forma de organização conjugal anterior e ao papel da mãe. De acordo com Bloss (1996), o 

modo de organização familiar anterior, os papeis desempenhados por pais e mães durante a 

relação conjugal interferem na maneira como vão ser desenvolvidos os papeis após a 

separação conjugal ou divórcio. Se a mãe conta com o pai ativamente na criação dos seus 

filhos, isto continua a acontecer, enquanto se o pai é ausente durante a relação, torna-se mais 

difícil que ele tem um papel ativo após a separação. No caso de Gilda, o pai inicialmente não 

aceitou o nascimento da filha, mantendo-se excluído desta relação paterna. No entanto, após 

um tempo buscou contato com a filha, sendo aceito pela ex-companheira, entretanto com 

algumas limitações, já que o papel de pai é exercido pelo padrasto. Ela coloca ainda a 

necessidade de ele perceber que não pode interferir nas questões do cotidiano da família. 

“De fato o lugar dele não é o lugar de uma pessoa que possa participar. Então acho 

que é uma questão assim de ele saber qual é o lugar dele né.” (Gilda). 

 Como visto acima, a mãe também é responsável pela delimitação do espaço a ser 

ocupado pelo pai biológico, principalmente pelo tipo de relacionamento que manteve com ele 

durante e após o relacionamento. Mães que dialogavam com seus companheiros durante a 

relação conjugal mostravam-se mais abertas a uma participação do pai na vida do filho. No 

caso de Helen, única representante do tipo concentração do papel parental, apesar de o pai 

manter-se de uma forma presente na vida da filha, é dela a principal responsabilidade sobre a 

tomada de decisões. 

“Hoje em dia eu consigo até ter um dialogo com ele em relação a Amanda, uma 

coisa assim. (...)É conversamos sobre escola, diversos assuntos, uma coisa de 

interesse dele e tal. (...)As vezes eu administro sozinha, porque ele é uma pessoa 

muito difícil de ser encontrada. Uma pessoa de difícil acesso. É uma pessoa, que as 

vezes, faz um bicho de sete cabeças nas coisas, começa a querer insinuar que eu sou 

culpada, e muitas vezes para evitar esse tipo de aborrecimento, eu resolvo o conflito 

sozinha” (Helen)  
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4.2.7 Legislação Brasileira 

 

Durante a nossa análise dos tipos de papeis exercidos por padrastos, temos aqueles que 

exercem o papel de substituição, assumindo funções parentais em relação aos seus enteados. 

Entretanto, mesmo entre eles, ainda prevalece uma ideia reafirmada pela legislação brasileira 

de que somente os pais, biológicos ou adotivos, são responsáveis pelos seus filhos, mesmo 

após a separação conjugal ou divórcio. Isto pode ser percebido em diversos relatos de 

padrastos, como o de Rodrigo: 

“(...) se Rosa morrer, eu não teria nenhum direito com Beatriz, e eu não ficaria com 

Beatriz. O pai dela é Abraão, o pai biológico. (...) Sendo que Beatriz convive comigo 
e com Rosa.” (Rodrigo). 

 

 Apesar de os padrastos em Substituição, assumirem as posições de cuidado e de 

responsabilidade pelos enteados, não há fundamento legal para tal ação, não havendo relação 

de direitos e de deveres de padrasto em relação aos enteados. 

 Esta falta de legislação sobre o papel do padrasto leva a uma invisibilidade social tanto 

das famílias recompostas como dos padrastos enquanto responsáveis pelo cuidado, e muitas 

vezes, pelo sustento financeiro de seus enteados, como observado entre aqueles que exercem 

que exercem o papel de substituição. 

 No caso daqueles que assumem o papel de perenidade, fica evidente a ideia de que não 

são responsáveis por seus enteados, já que não têm com eles relações consanguíneas, de pai e 

filho. Isto pode ser analisado a partir do modelo de parentesco na sociedade ocidental, 

conforme nos diz Fox (2000), Schneider apud Strathern (1995), Woortmann (1987), que se 

encontra baseado na biologia e na exclusividade, existindo apenas um pai e uma mãe para 

cada filho.  

 A importância concedida às relações consanguíneas pode ser percebida também a 

partir dos relatos de mães e padrastos sobre a necessidade de ter “um filho de sangue”, alguém 

para perpetuar a família. Apesar de afirmarem considerar os enteados como filhos e tratá-los 

desta forma, os padrastos ainda sem experiência parental, como no caso de Alfredo e Rodrigo, 

desejam tê-la com a concepção de um filho seu com a companheira, revelando isto com um 

certo constrangimento e ressaltando que se trata de uma maneira de perpetuar a sua família, 

seu nome, isto é, sua filiação.  

“Pra mim é porque eu vou ter a experiência de vê Gabriela grávida, de pegar o 

bebê, Pedro tinha três anos, mas não era mais bebê, num ouvi a primeira palavra, 

num vi andar, num vi crescer e pra mim também é pra continuar a minha família, na 

verdade continuar a árvore genealógica.” (Alfredo).  
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 A questão de ter ou não filhos na segunda união é vista de forma diferente entre as 

mães que não permitem a participação do padrasto (concentração) e entre aquelas que 

solicitam a participação total do padrasto na vida de seus filhos (facilitação). Para o primeiro 

caso, representado por Helen, não há a necessidade de ter um filho, que é visto como uma 

forma de prendê-la ao companheiro. 

“(...) ele sentia que eu era meio escorregadia então ele estava querendo ter o filho 

para querer me prender a ele.” (Helen) 

 

 Enquanto que para estas, não há necessidade de filhos em comum, para aquelas que 

facilitam ou até solicitam a participação do padrasto no cotidiano dos enteados, a vinda de um 

filho em comum é uma forma de reorganizar a família e de certa forma de agradecimento ao 

padrasto pelo cuidado que eles têm com o enteado. 

“(...) ele merece ter um filho meu. Ele é uma pessoa muito legal com Clara.” (Gilda). 

 Entretanto, é importante ressaltar que existe uma diferença nestas que é marcada pela 

experiência parental anterior do padrasto. Entre aqueles que já foram pais de relacionamentos 

anteriores, ainda que sua entrada ao cotidiano do enteado seja facilitado pela mãe, não veem a 

necessidade de ter um filho com a companheira, justificando esta decisão com a dificuldade de 

adaptação ao estilo educativo da companheira, ao fato de querer investir na relação conjugal, a 

idade avançada dos cônjuges.  

 
“Mulher pra cuidar de filho e da casa eu já tive. Filho com você eu não vou ter. Aí, 

coincidentemente ela não quer saber de filho, ela tem medo. Quando ela teve 

Katiane, ela ficou com medo, ela teve, e aí eu disse a ela: ó, então empatou, você 

não fuma eu não fumo, você não quer filho, eu também não, porque eu operei e a 

minha proposta é assim, cuidar de mim e não da casa. Tem uma funcionária pra 

cuidar da casa. É pra cuidar de mim e estudar.” (Erik). 

  

Esta questão de investir ou não na relação conjugal leva a questionamentos sobre a 

necessidade de formalização da união conjugal. Os casais apresentam uma visão diferenciada 

sobre o casamento, considerando o primeiro e os seguintes. No primeiro casamento, existe 

uma idealização da vida conjugal, com uma necessidade maior de formalização, o que ocorre 

também em casais onde o padrasto não tem experiência de casamento prévia. Em 

contrapartida, aqueles, mães e padrastos, que estão em segunda união vêem a formalização da 

união apenas como uma forma de garantir os direitos, de regulamentar socialmente a união. 

Isto é visto em toda a tipologia de mães e padrastos, sendo diferenciado pelo fato de já terem 

ou não experiência conjugal anterior. 

“Eu quero casar, mais por segurança que a gente tem que ter, com a segurança, até 

mesmo bens materiais que a gente venha a ter, pra que a gente organize a nossa 

vida melhor‟. (Daniela). 
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“Na realidade, eu vou ser sincera eu, eu já pensei assim muito vagamente em casar, 

não como um lado romântico, mas assim como uma alternativa para garantir, é... 

como é que eu vou dizer... a área jurídica mesmo, de direitos de bens, entendeu” 

(Helen). 

4.2.8 Que nome dar ao padrasto? 

 

 A forma como nomeamos o outro é uma maneira de classificar socialmente aqueles 

com que nos relacionamos, constituindo uma proximidade ou um distanciamento em relação a 

estes. 

 Ao chamarmos alguém de pai e de mãe, os classificamos enquanto responsáveis pela 

execução e prestação de algumas funções parentais, como o cuidado, a transmissão de valores, 

a prestação de alimentos. Como então denominar o padrasto que surge nesta família 

recomposta? Poderá ele ser chamado de pai? E ainda de que forma o enteado chama o 

padrasto de pai? Em que momento? 

 Nas entrevistas, constatamos que o enteado no início da convivência com o padrasto 

não atribui as funções parentais ao padrasto, chamando-o pelo próprio nome ou chamando de 

tio. Isto ocorre, pois eles ainda não reconhecem o padrasto como parte da família, referindo-se 

a todo momento ao pai biológico, como o responsável pelo seu cuidado. Entretanto, após um 

período de convivência, mudanças podem ocorrer na relação. 

 Entre aqueles padrastos que assumem o papel de substituição, há uma maior 

probabilidade que estes sejam chamados de pai pelos enteados. 

“Faz um ano que ela chama de pai, começou espontaneamente. (...) Ela chamava de 

tio, tio, tio, e quando percebeu que o pai não dava muita atenção, aí começou a me 

chamar de pai.” (Rodrigo). 

 

Isto permite supor que a relação entre padrasto e enteado somente acontece após um 

tempo de convivência na família recomposta, não ocorrendo de forma imediata como nas 

relações consanguíneas. No entanto, relevante destacar também que a idade dos enteados no 

momento da recomposição influencia a forma como o padrasto é denominado. Quanto mais 

novo o filho, mais fácil a aceitação do padrasto nas funções parentais. Para Alfredo, isto 

decorre do fato de que o filho manteve pouco contato com o pai biológico, facilitando assim a 

entrada do padrasto. 

“depois de um tempo, de uns meses, aí eles começaram mesmo, o mais novo não, o 

mais novo era cara de pau, aí era um chamego, porque num teve muita vivência com 

o pai né, nos primeiros meses, o outro, o pai deles, o biológico saiu de casa, mas 

João Vitor decidiu, perguntou a mãe se podia me chamar de papai, então aí, mas 

não teve assim ciúmes, essas coisas...” (Alfredo). 
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 Entre aquelas que não possibilitam a entrada do padrasto, há uma distanciamento na 

relação, e estes passam a ser vistos apenas como companheiros da mãe, não desempenhando 

função parental. 

 É importante perceber, no entanto, que nem sempre a forma de nominação é, por si só 

definidora dos vínculos familiares, como nos lembra Fox (2000). A forma como o padrasto é 

denominado pelo enteado pode não refletir a forma como ele o vê e qual a representação que 

ele tem na sua vida, sendo apenas uma imposição do próprio padrasto ou da mãe, que algumas 

vezes, tenta provocar uma substituição do papel do pai ausente. 

 Cabe-nos refletir também sobre uma outra forma de denominação do padrasto, que 

ocorre quando os enteados não se dirigem a ele chamando-o de pai, mas refere-se ao padrasto 

diante da sociedade como pai. Desta forma, podemos pensar em uma necessidade social de 

que os papeis de pessoas ausentes, como o pai biológico em alguns casos, sejam substituídos 

para apresentação à sociedade.   

“Sempre chamou de Valter. Nunca chamou de pai, só se alguém perguntar por ele, 

ela diz: „Meu pai não ta aqui não‟, mas pessoalmente ela nunca chamou de pai.(...) 

Ela não chama ele diretamente de pai, mas quando fala da vida dele, chama de 

pai.” (Luciana). 

 

 Cabe ressaltar que no caso desta família de Luciana, o padrasto assumiu todas as 

funções parentais desde o cuidado até o sustento financeiro, porém não é chamado de pai pela 

sua enteada. Isto pode ter acontecido pela forma como inicialmente ela foi apresentada a ele e 

o fato de já estar com sete anos de idade. 

 

4.2.9 Mães e Padrastos: diálogos entre os dois papeis 

 

 Analisando as trajetórias familiares e os vários elementos já descritos acima, podemos 

refletir agora sobre quais as relações existentes entre a atuação da mãe na família recomposta 

e o papel desempenhado pelo padrasto. 

 Inicialmente, pudemos constatar que existe uma relação muito evidente entre as mães 

enquanto Facilitação e o papel dos padrastos enquanto Substituição, como nos casos de Gilda, 

Luciana, Rosa e Elizângela. Verificamos nestas famílias que há uma abertura e até mesmo 

uma solicitação das mães para que os padrastos assumam a função parental junto às mesmas. 

Motivos já evidenciados neste capítulo nos levam a refletir sobre esta relação, como o fato de 

o pai biológico estar ausente na relação, tanto durante o relacionamento quanto após a 

separação conjugal, os conflitos no período de separação conjugal ou divórcio, entre outros. 
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“Eles se dão muito bem, até melhor do que eu com ela na verdade. A relação deles 

dois é melhor do que a minha com ela. Acho que eu sou mais exigente, ele é mais, 

como é que se diz, de conversar, de dar conselhos. Na verdade é ele que faz o papel 

de pai. É ele que matricula, remédio se precisar, tudo é ele. Hoje mesmo ele saiu 

com os dois pra comprar as coisas deles. O papel de pai quem faz é ele. Desde 

quando a gente foi morar junto, desde quando ela veio morar com a gente, ele faz 

esse papel.” (Luciana). 

 

 As mães do tipo Facilitação buscam no novo relacionamento a construção de uma 

família nos moldes da família nuclear, buscando com o novo companheiro a criação de uma 

relação conjugal, mas também parental. Com isto, solicitam e muitas vezes incentivam os 

padrastos a assumirem o papel de Substituição, para junto com elas serem os responsáveis 

pelos seus filhos.  

“Aí ele, a gente conversou, conversou, conversou e a gente definiu que ele ia 

participar como companheiro meu, como, iria participar pra tomar as decisões, nós 

iríamos educar juntos, nós iríamos definir as coisas juntos com relação a ela. Aí 

quando ela veio morar com a gente, desde o momento que ela veio morar com a 

gente, desde o momento que ela veio morar com a gente que nós tínhamos definido 
que íamos ser um casal e assim, a criação do meu filho, seria como se fosse filho 

dele também, e iríamos ter isso.” (Rosa). 

 

 O papel dos padrastos enquanto substitutos dos pais levam-nos a participarem da vida 

escolar, tanto no acompanhamento como na participação em festas como o dia dos pais, dos 

cuidados médicos, e muitas vezes do sustento financeiro. 

  
“Acho que atualmente a gente tá dividindo mais as responsabilidades com Clara. 

Por exemplo, ele até reclama um pouco né, eu sinto, que  ele que tá tendo que levar 

Clara na fonoaudióloga. Eu que vou ter que levar, que eu até marcado a entrevista 

contigo, só que aí acho que ele tá se sentindo mais participante, mais responsável, 

embora ele cobre bastante dela.” (Gilda). 

 

 

No caso de Gilda, ainda que o pai biológico faça parte da vida da filha, ele é percebido 

pela entrevistada como uma pessoa que não faz parte do cotidiano e que por isso, não pode e 

não deve interferir nas decisões de sua filha, sendo esta uma atribuição do padrasto. 

 Sendo uma solicitação da mãe e pensando nas relações cotidianas a serem 

estabelecidas, os padrastos acabam por aceitar esta condição. Entretanto, isto dificilmente 

ocorre nos momentos iniciais do convívio. Tanto Gilda quanto Alfredo e Rodrigo relatam as 

dificuldades do padrasto em ocupar este lugar. Para os padrastos é inicialmente visto de forma 

confusa a atribuição deste papel, e em casos como o do companheiro de Gilda, de Alfredo e de 

Rodrigo, há uma relutância em assumir este papel. No entanto, ao perceber a necessidade 

deste papel para o desenvolvimento das atividades cotidianas, acabam por assumi-la. 
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“Foi conversado em termos da educação, de fazer parte da criação de Beatriz. A 

gente morava na mesma casa, passava as mesmas coisas juntos, então não tinha 

como eu não conviver, não passar por isso. Rosa falou que eu tinha liberdade e que 

ela não ia passar pela minha autonomia, „mas só toma cuidado com isso, de ter 

limites também, né, pra isso.‟ (...) Eu várias vezes dizia que não ia participar, isso 

era até motivo de discussões entre eu e Rosa, que eu não ia participar, mas não 

tinha como não participar. (...) havia conversa entre eu e Rosa como a gente devia 

se comportar com Beatriz, onde até era o meu limite, dentro do limite dela. Ela 
sempre me deixou muito à vontade com essa questão do meu limite com Beatriz 

(...).” (Rodrigo). 

  

 Apesar de termos constatado que as mães do tipo Facilitação, na maioria das situações 

verificadas nesta pesquisa, solicitam ao padrasto a atuação deste papel, observamos uma 

diferença no caso de Elizângela e Erik. Nesta família, o papel de autoridade e a delimitação 

das regras do cotidiano foram inicialmente estabelecidos por Erik, e consequentemente com o 

acordo de Elizângela. Como já visto anteriormente, o fato de Erik ser o detentor do poder 

financeiro e cultural na relação, e o fato ainda de ser o “dono da casa” em que foram morar, 

concedeu autoridade para que assumisse um papel de Substituição. 

“Às vezes Elizângela dá um palpite, eu dou uma bronca nela, mando ela ir estudar 

as coisas dela. Porque Elizângela sempre foi, tipo assim, fazia por ela né? Então eu 

falei assim: „Ela ta assim por causa de você, então fique fora, não se meta.” (Erik). 

 

 Entre as mães do tipo Compartilhamento constatamos que mantêm uma relação com o 

papel de Perenidade, ainda que exista uma exceção, que é o caso de Gabriela e Alfredo. 

 As mães classificadas como Compartilhamento, como já evidenciado anteriormente, 

não buscam a formação de uma nova família, mas sim a construção de um novo 

relacionamento conjugal. A família para elas já existe anteriormente e é constituída pela díade 

mãe-filhos. Não buscam, portanto, um padrasto para ocupar um lugar de Substituição, já que a 

presença dos pais biológicos ainda que não ocorram no cotidiano, encontram-se de alguma 

forma permeando as relações familiares. As mães então podem contar com a colaboração e o 

auxílio do pai biológico, e reiteram a questão da afetividade como diferenciadora da relação 

pai-filhos e padrasto-enteados. 

“Acho que é a questão da afetividade. Eles têm o pai biológico e gostam do tio 

porque o tio é a pessoa que está com eles, que faz o papel de pai. (...) Por mais que 

esteja tudo bem, é diferente você ter a opinião do pai e do padrasto. (…) Ah, é, tem 

assim, a questão profissional, por exemplo. Ele não pode obrigar meus filhos a fazer 

do jeito que ele pensa, o pai já pode. Fora isso não tem muita diferença não.” 

(Thaís). 

 

 No caso de Gabriela e Alfredo, o papel exercido pelo padrasto é um papel de 

substituição. Gabriela faz questão de deixar claro a distinção existente entre padrasto e pai 

biológico, afirmando que existem diferenças nas relações estabelecidas com as crianças. 
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Apesar deste discurso, Alfredo tentou de todas as formas relacionar-se com os seus enteados, 

fazendo inclusive com que eles o chamassem de pai. Construiu, portanto, um papel de 

Substituição perante os seus enteados, assumindo a função parental, em relação a todas as 

decisões do cotidiano. No entanto, apesar do tempo de convivência e de seus filhos o 

chamarem de pai, Gabriela percebe com uma certa desconfiança esta relação. 

 Analisando a atuação das mães do tipo Compartilhamento, constatamos que são elas as 

principais responsáveis pela delimitação da atuação do padrasto, concedendo ou restringindo 

os deveres deste em relação aos enteados. No caso de Thais, situação diferenciada, já que 

ambos têm filhos de relacionamentos anteriores e que convivem no mesmo espaço doméstico, 

foi necessário o estabelecimento do diálogo para a delimitação do espaço de cada um dentro 

da família. 

“Não, no começo a gente definiu o seguinte: a gente não ia aceitar dois pesos e duas 

medidas, o que servia pra um, servia pra todos. Quando os meninos brigavam, nós 

dois brigávamos com os dois. Isso sempre foi bem definido. Isso foi organizado bem 

antes de eu vir morar aqui, quando a gente estava namorando, a gente decidiu isso. 
A educação seria a mesma pra todos.” (Thaís). 

  

 O fato de delimitar o papel do padrasto faz com que eles geralmente assumam um 

papel de perenidade, um lugar onde devem atuar apenas quando solicitados ou autorizados 

pelas mães. Conforme Bloss (1996), a dificuldade da mãe em permitir que o padrasto assuma 

uma condição de pai em relação aos seus filhos tem a ver com as trajetórias familiares. No 

caso de Raquel, constatamos que ela foi a única responsável pelo cuidado de seus filhos 

durante o relacionamento conjugal e isto perdurou com a fase de monoparentalidade, onde ela 

teve que assumir os seus filhos sozinha, sem a participação do pai biológico. Desta forma, ela 

entende ser muito difícil atribuir o cuidado a outra pessoa. Geralmente nestes casos, assumem 

um papel de conselheiro ou de orientador, relacionado a questões acadêmicas ou profissionais, 

como evidenciado por Carlos. 

“Quando ela tem algum problema no trabalho, a primeira pessoa que ela liga, sou 

eu. Trabalhos da universidade também. Essas questões, ela recorre muito a mim. 

Em relação afetiva é que não. (...) Acho que, não me sinto pai, eu me sinto mais 

como um orientador. Me sinto mais como um orientador, um conselheiro. O meu 

papel é mais esse.” (Carlos). 

 

 A categoria das mães do tipo Concentração, sendo a única representante Helen, 

relaciona-se ao papel de Perenidade do padrasto. Nesta família, constatamos que há uma 

tentativa explícita de Alberto em assumir um lugar de Substituição do pai, o que é 

prontamente combatido e rejeitado por Helen. Ela não permite que o padrasto assuma funções 
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parentais em relação à sua filha, já que faz distinções bem claras sobre qual deve ser o papel 

do pai e do padrasto. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir do contato com mães e padrastos pertencentes à classe média, tive a intenção 

de refletir sobre os modos de organização na família recomposta e sobre os papeis vivenciados 

nesta configuração familiar. Esta reflexão levou ao questionamento sobre o papel relevante da 

mãe nos processos de formação familiar e na instituição dos papeis. 

 Os discursos dos padrastos e mães nos levam a pensar sobre a importância ainda 

atribuída à mãe ao espaço doméstico e ao cuidado com os filhos, especialmente após uma 

separação conjugal ou divórcio. Diante desta situação, encontra-se a mãe geralmente como 

principal responsável por seus filhos, podendo o pai compartilhar ou não esta 

responsabilidade. Em muitos casos, o pai biológico afasta-se da relação pai-filho, não 

assumindo as funções do cotidiano, sendo apenas um pai de “finais de semana”, sem muitas 

obrigações, ou ainda não existindo para a família. Isto é ainda mais evidente diante dos 

processos judiciais de divórcio, onde as mães ficam com a guarda e os pais com o direito de 

visita. Segue-se ao divórcio um período de estreitamento ainda maior dos laços entre mães e 

filhos, na chamada fase monoparental. Vimos durante a nossa pesquisa que as trajetórias 

familiares e conjugais são relevantes para o entendimento dos papeis desempenhados tanto 

por mães como padrastos, devendo ser levado em conta às relações vivenciadas durante o 

relacionamento anterior, o processo de separação conjugal e divórcio, e ainda a participação 

ou ausência do pai biológico na relação com seus filhos. 

 Construir socialmente o papel do padrasto é um processo que se inicia antes mesmo até 

da coabitação, que se mostra na forma como a mãe apresenta o novo companheiro a seu filho, 

e o que ela espera deste novo relacionamento. Importante reconhecer que, diante da 

diversidade de trajetórias familiares e conjugais vivenciadas por cada membro da família 

recomposta, nesta pesquisa, optamos por agrupar a atuação das mães em três tipos: 

Concentração, Compartilhamento e Facilitação; enquanto que utilizamos para descrever os 

papeis do padrasto a classificação já proposta por LeGall e Martin (1993; 1996), sendo os 

papeis de Perenidade e Substituição. 

 Vimos que as mães do tipo Facilitação buscam construir com o novo companheiro 

uma relação nos moldes da família nuclear, com o padrasto assumindo funções parentais junto 

a seus filhos; enquanto que as mães do tipo Concentração e Compartilhamento buscam 

relações conjugais, fazendo a diferenciação entre a atuação do pai biológico e do padrasto, 

justificando esta divisão a partir do afeto e das relações consanguíneas. Entretanto existem 
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ainda diferenças entre as mães do tipo Concentração e Compartilhamento. As primeiras não 

permitem de forma alguma a entrada do padrasto na relação, rejeitando de forma explícita a 

sua participação no cotidiano dos filhos; enquanto que as segundas limitam a atuação do 

padrasto, mas não a rejeitam. 

Entre as mães do tipo Compartilhamento, o padrasto só é requisitado em momentos 

pontuais, onde a mãe precisa de auxílio para interferir na educação e criação do seu filho, não 

sendo uma constante. Esta delimitação do espaço do padrasto ocorre, pois há uma 

aproximação entre mãe e pai biológico em relação aos filhos, o que cria um distanciamento ao 

padrasto sendo este considerado um estranho na relação mãe-filhos. Entretanto, apesar de não 

exercer um papel de pai, o padrasto é requisitado para exercer a função de conselheiro e 

orientador, principalmente em relação à questão escolar e profissional. 

Entre as mães do tipo Facilitação, há uma solicitação para a participação ativa do 

padrasto no cuidado com seus filhos, o papel do pai biológico foi e está ausente na relação 

pai-filhos. O padrasto assume, portanto, um papel de substituição do pai, e junto com a 

companheira, retoma o modelo de família nuclear, como nos mostra Alfredo, na fala seguinte:  

“A gente tem… é organizado pra ter como se fosse uma família, como se fosse uma 

família nuclear.”(Alfredo. 

Entretanto, esta atribuição da função parental ao padrasto, causa um estranhamento 

inicial, pois em nossa pesquisa, constatamos que os padrastos geralmente assumem o papel de 

Substituição são aqueles que não têm experiência parental anterior. Então, como assumir um 

cuidado de um filho que não é seu, que já tem uma certa idade, sem saber o que é ser pai? Não 

há uma construção prévia desta relação e o padrasto é logo convocado a assumir um lugar na 

família. Os padrastos se deparam então com uma dificuldade de ocupar este espaço que foi 

deixado vago pelo pai ausente, que foi solicitado pela companheira, mas que foi rejeitado pelo 

enteado, que não percebe que há um lugar vago a ser ocupado. As resistências iniciais 

dissolvem-se com a convivência e com a constante solicitação da mãe de que assuma o 

cuidado dos enteados como se fossem seus filhos. 

 A rede de parentesco na família recomposta, oriunda de uma diversidade de trajetórias 

familiares e conjugais, só pode ser vista de maneira complexa. A pluriparentalidade torna-se 

necessária nestas famílias, permitindo pensar sobre pai biológico e padrasto exercendo ao 

mesmo tempo funções parentais, não havendo exclusão de um ou de outro. Nestas 

configurações familiares constituídas após a separação ou divórcio, é possível pensar em 

vários pais e várias mães para um mesmo filho, já que mesmo nos casos em que o padrasto 
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não assume um papel de Substituição, ele acaba por assumir algumas funções junto ao seu 

enteado, concedendo orientação e atuando como um conselheiro, especialmente em relação a 

questões profissionais e acadêmicas. Entretanto, não há espaço para as relações afetivas, já 

que esta deve ser uma atribuição dos pais, e acontece somente entre aqueles padrastos que 

exercem um papel de Perenidade. 

Enfim, os relatos nos mostram que a mãe desempenha um papel muito importante nas 

relações familiares, distribuindo, permitindo ou impedindo que o pai e o padrasto exerçam 

funções em relação aos seus filhos. 
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista - Padrasto 

PESQUISA: 
PADRASTOS: REFLEXÕES SOBRE O SEU PAPEL NA FAMÍLIA RECOMPOSTA  
 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA - PADRASTO 
 

 

I. Identificação  

 

1. Ano e local de nascimento (município, estado, zona rural ou urbana)  

2. Bairro de residência. 

3. Tipo de união: casamento no civil, no religioso (que religião), união consensual 

4. N° de filhos.  

5. Para cada filho: data e local de nascimento. Sexo. Quem é a mãe: esposa atual, outra. 

6. Quantas pessoas moram na residência? 

7. Quais os filhos que moram com ele? 

 

1. PERCURSO ESCOLAR E PROFISSIONAL  

8. Como foi o percurso escolar dele? 

9. Como foi o percurso profissional dele?  

10. Qual a função profissional exercida atualmente ? 

 

2. FAMÍLIA DE ORIGEM  

11. Qual é o nível de estudo do pai? E da mãe? 

12. Qual era o emprego do pai do entrevistado? E da mãe?  

 

II. Trajetórias familiares  

13. Traçar a história familiar do entrevistado desde que saiu da casa dos pais; considerar 

os períodos de vida conjugal como também de vida solitária, de vida monoparental ou com 
outras pessoas (parentes ou não).  

14. Quantas uniões ele já teve até agora?  

Para os padrastos que não têm filhos de outro relacionamento mas já tiveram 
uma união: 

15. Ano ou idade. Duração da união 

16. Grau de estudo e emprego da entrevistada e do entrevistado. 

17. Estado civil da parceira. A parceira já tinha filhos? 
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18. Tipo de união: consensual, casamento civil, religioso (que religião), ambos 

19. Se for o caso: porque não se casaram? 

20. Se casaram: eles moraram juntos antes de casar? 

21. Porque não tiveram filhos juntos? 

Para os padrastos que têm filhos de outro(s) relacionamento(s): 

1. CARACTERÍSTICAS DO RELACIONAMENTO 

22. Idade dele e da parceira quando se conheceram.  

23. Grau de estudo e emprego dela e do parceiro. 

24. Como eles se conheceram. Em que circunstâncias. Quando. Onde. 

25. Estado civil da parceira. A parceira já tinha filhos? 

26. Tipo de união: consensual, casamento civil, religioso (que religião), ambos. Idade dela e 
do parceiro quando foram morar juntos. 

27. Número de filhos. Datas de nascimento. Sexo. Filhos programados ? 

 

2. RELACIONAMENTO CONJUGAL 

28. Como era o relacionamento conjugal? 

29. Quais os principais problemas que ele encontrou na sua vida de casal? 

30. Quais eram os principais motivos de divergências entre ele e a parceira? 

3. RELACIONAMENTO COM OS FILHOS DURANTE A UNIÃO 

31. Como era o relacionamento entre ele e os filhos?  

32. Qual era o papel dele na família? 

33. Ele acha que cumpria com os seus deveres, em relação à educação dos filhos? 

34. Ele enfrentava dificuldades em assumir o papel de pai? 

35. Ele deixava a mãe a vontade para criar seus filhos? 

36. Quem era mais liberal, ele ou a mãe?  

37. Em que situações ele exercia sua autoridade nas crianças? 

38. Ele costumava dar conselhos para seus filhos? Que tipo de conselho? Os filhos aceitavam? 

39. Ele tinha problemas com as crianças? Situações e motivos. 

40. Um dos seus filhos/suas filhas era mais apegado a ele? 

41. Quem acompanhava mais a vida escolar dos filhos, ele ou a mãe? Como? 

42. Ele costumava passar muito tempo com as crianças? 

43. Que atividades ele realizava com seus filhos? Com que frequência?  

4. SEPARAÇÃO OU DIVÓRCIO 

44. Porque se separaram. Quem tomou a iniciativa. 

45. Como foi essa separação (conflituosa ou não) ; se for o caso, tipos de conflitos, razões, etc. 

46. Ano da separação e do divórcio ou idade.  

47. Como reagiram as crianças? 
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48. Quem ficou morando na casa? 

49. Opinião sobre a separação ou o divórcio 

50. Houve crise entre os parceiros após a separação? 

51. Como foi resolvida essa questão da guarda das crianças? Com quem estão morando agora?  

52. Contatos com a parceira após a separação. Como são as relações hoje em dia com ela? Tipo de 
contatos: se encontram apenas para administrar a vida das crianças? 

53. Ele tem contatos com a família da ex-parceira. E as crianças? 

54. O que ele sabe da vida conjugal e familiar da ex-parceira? A mãe voltou a se casar? Ela tem 
filhos?  

55. Após a separação, com quem ele morou? Voltou para a casa dos pais? Quanto tempo?  

56. Como ele viveu esse periódo depois da separação? 

5. RELACIONAMENTO COM OS FILHOS DEPOIS DA SEPARAÇÃO  

57. Como passou a ser o relacionamento entre ele e seus filhos após a separação?  

58. Com a separação, que papel ele passou a desempenhar para as crianças. Ele teve dificuldade 

em assumir esse novo papel?  

59. Ele tem muitos contatos com eles? Onde ele os encontra? Como é o relacionamento entre a 
nova esposa e os filhos? 

60. Qual é o lugar dele hoje em dia na família? 

61. Pensão alimentícia. Ele dá com regularidade? 

62. Fora da pensão, ele ajuda financeiramente? 

63. Frequência dos contatos entre as crianças e ele logo após o divórcio e agora. A criança queria 
ter mais contatos com ele? 

64. Que atividades ele realiza com seus filhos? Com que frequência?  

65. Frequência dos contatos entre ele e a mãe. Os contatos estão limitados aos assuntos ligados 
às crianças? 

66. A mãe e ele costumam conversar sobre a criação de seus filhos?  

67. A vida escolar das crianças é objeto de conversa importante entre os pais? Ele cuida da 
escolaridade das crianças? Como? 

68. Quem acompanha mais a vida escolar dos filhos, a mãe ou ele? Como? 

69. As decisões relacionadas às crianças são tomadas pelos pais conjuntamente (escola, punições, 
etc.)? 

70. Ele deixa a mãe totalmente à vontade para criar os filhos? E ela? 

71. Há pontos de atritos entre ele a mãe sobre a criação dos filhos? 

72. Ele cumpre com os seus deveres, em relação à educação dos filhos dele? 

73. Ele é muito exigente em relação à criação dos filhos? 

III. Casal atual : história, organização e relacionamento 

1. ENCONTRO, NAMORO E UNIÃO 

74. Como eles se conheceram. Em que situação. Quando. Onde. 

75. Grau de estudo e emprego do entrevistado quando eles começaram a namorar. Da esposa. 
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76. Quando começou a namorar com ela, logo pensou que ia ser uma relação séria? Quais eram os 
projetos de vida dele na época? O fato dela ter filhos não o assustou? 

77. Como os pais dele reagiram quando soube que estava namorando com ela?  

78. Como foi o primeiro encontro com a família dela?  

79. Caso ele tenha filhos: como os filhos dele souberam que ele estavam namorando? Como 

reagiram? Como foi o primeiro contato entre ela e os filhos? 

80. Como os filhos da parceira souberam que a mãe estava namorando? 

81. Quando ele encontrou pela primeira vez os enteados? Como aconteceu? Foi planejado? 

82. No início, como ele era chamado pelos enteados? E agora como estão chamando?  

83. Quanto tempo depois de começar a namorar, eles decidiram morar juntos (ou casar, 

conforme o caso)?  

84. Quando eles foram morar juntos, ele tinha uma ideia clara de como ia ser a vida familiar. Por 
acaso, as ideias dele mudaram? 

85. Quantos filhos foram morar com eles na época? De quem eram esses filhos?  

1.1. Se estão em união consensual: 

86. Ele já pensou em casar?  

87. Pretende se casar? Quando. Já tem um projeto bem definido? 

88. Porque não casaram até agora? 

89. Ele acha importante ser casado? Por que? 

90. A família dele sempre aceitou bem o fato dele não ser casado?  

1.2. Se são legalmente casados: 

91. Antes de casarem, eles moraram juntos? Quanto tempo? Quem teve a ideia de casar 

primeiro, ele ou a esposa? O que o levou a se casar?  

92. Foi importante para ele ser casado legalmente? Porque? E para a esposa? 

93. Como reagiu a família dele quando soube que ele ia casar com ela?  

94. Eles ficaram noivos? Quanto tempo? Houve uma festa de noivado? Onde (igreja, que igreja, 
etc.) 

95. Tipo de casamento: civil, religioso (que religião), ambos? Explicitar as razões do tipo de 
casamento. 

2. A CHEGADA DOS FILHOS DO CASAL ATUAL (COMUNS) 

2.1.Se não têm filhos juntos: 

96. Ele já pensou em ter filhos? Em que circunstâncias? E a esposa? 

97. Para ele, é importante ter filhos juntos? 

2.2.Se têm filhos juntos: 

98. Logo no início da união, ele pensou em ter filhos?  

99. Como ele reagiu quando soube da gravidez? E as famílias? E os filhos da esposa? 

100. O que mudou na vida dele após o nascimento da criança?  
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101. Ele pretende ter outros filhos com a esposa? Quantos. Quando. E ela? 

 

3. RELACIONAMENTO CONJUGAL 

102. O início de sua vida conjugal foi difícil? Na época, como ele encarava a vida a dois? 

103. No início da vida conjugal, eles estabeleceram juntos regras de convivência?  

104. Ele teve que fazer esforços para ter uma boa convivência com sua esposa?  

105. Ele acha que o relacionamento deles mudou com o tempo?  

106. Houve interferência da família de origem?   

3.1. Problemas e desacordos conjugais 

107. Quais os principais problemas que ele já encontrou ou está encontrando na sua vida de 

casal? 

 

IV. As práticas educativas familiares  

 

108. Para ele, o que é mais importante passar para as crianças?  

109. Ele impõe regras às crianças? 

110. A esposa concorda sobre essas regras? 

111. As crianças têm obrigações em casa? Quais? 

112. Quando as crianças desobedecem, como ele reage? 

113. Ele costuma castigar as crianças? Em que situações? Que tipo de castigo ele costuma 
aplicar?  

114. Ele costuma conversar com as crianças ? Em que situações? Quem costuma tomar a 
iniciativa? 

115. Quais as principais diferenças entre ele e a esposa no que diz respeito à maneira de educar 

as crianças? 

116. Existem atividades realizadas em família? Quais? 

117. Ele sai com seus enteados sem a mãe? 

118. Quem controla mais as saídas das crianças, ele ou a esposa?  

119. Quais as principais diferenças entre ele e a esposa no que diz respeito às saídas das 
crianças?  

120. Ele controla as amizades das crianças?  

121. Ele conversa com as crianças sobre o tipo de amizade que eles devem ter?  

122. Quais as principais diferenças entre ele e a esposa no que diz respeito às amizades das 

crianças?  

123. As crianças já tiveram namorados? 

124. Ele já teve problema com as crianças a respeito de seus namorados/as?  

125. Quais as principais divergências entre ele e a esposa no que diz respeito aos namorados das 
crianças?   
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126. Ele e a esposa dividem as tarefas no que diz respeito à vida escolar das crianças? Como é 

essa divisão. 

127. Quais são as principais diferenças entre ela e o marido sobre a esolaridade das crianças? 

Como ela explica essas diferenças? 

128. As crianças já tiveram problema na escola? Como ele e a esposa reagiram?  

 

V. Relações e papéis familiares 

 

129. Como era a convivência entre ele e os enteados no início da vida conjunta? 

130. A convivência mudou com o tempo ? Como é agora ? 

131. O relacionamento que ele tem com seus enteados é diferente do relacionamento que ele tem 
com seus próprios filhos? Em que? 

132. De modo geral ele tem a impressão de ter autoridade sobre seus enteados. Em que 

situações ? De que modo ? Seus enteados aceitam a autoridade dele ? Tem situações em que 
eles não aceitam ? 

133. Ele acha que teria a mesma autoridade se fosse o pai das crianças? 

134. Os enteados vão à casa dos pais dele? Se dão bem com a família dele? 

135. Qual o papel dele junto aos enteados? 

136. Ele se sente alguma responsabilidade em relação a seus enteados ? 

137. Já encontrou dificuldades em assumir seu papel de padrasto? 

138. O papel que ele tem junto a seus enteados é diferente do papel que ele tem junto a seus 
filhos? 

139. Ele acha que há diferenças entre um padrasto e um pai? 

140. Ele conhece o pai dos enteados? Ele tem contato com o pai dos enteados? Tipo de contatos.  

141. Como ele acha que é percebido por seus enteados? 

142. Costuma conversar com sua esposa sobre a criação de seus enteados?  

143. As decisões relacionadas aos enteados são tomadas pelo padrasto e pela mãe conjuntamente 
(escola, punições, etc.) ? 

144. A atitude que ele tem com seus enteados é diferente da atitude que ele tem com seus 
próprios filhos ?  

145. A presença de enteados já trouxe dificuldades no seu relacionamento com seus filhos? 

146. Já enfrentou problemas ou dificuldades com um dos enteados? Origem desses problemas.  

147. A presença dos enteados já trouxe alguma dificuldade para a sua vida de  casal ? 

148. O que ele acha da maneira da esposa criar os filhos dela? 

149. O pai das crianças deixa a mãe a vontade para criar os filhos? 

150. Qual é o lugar do pai das crianças hoje na família? 
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Concepção de Família 

 

151. De modo geral, ele acha sua família diferente em relação a outras famílias que ele conhece? 
Por quê? 

152. Ele considera sua família como uma família normal, comum ? 

153. Como sua família é percebida pelos outros (famílias, amigos, etc.) 

154. Hoje, quem ele considera membro da sua família? 
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista - Mãe 

 

PESQUISA: 
PADRASTOS: REFLEXÕES SOBRE O SEU PAPEL NA FAMÍLIA RECOMPOSTA 
 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA - MÃE 
 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Ano e local de nascimento (município, estado, zona rural ou urbana) da entrevistada e do 
marido.  

2. Tipo de união: casamento no civil, no religioso (que religião), união consensual 

3. N° de filhos da entrevistada e do marido.  

Para cada filho: data e local de nascimento. Sexo. Quem são os pais (marido atual, outro) 

4. Quantas pessoas moram nessa casa? 

1. PERCURSO ESCOLAR E PROFISSIONAL DA ENTREVISTADA 

5. Como foi a vida escolar dela? 

6. Como foi a vida profissional dela?  

7. Qual é a função profissional exercida atualmente? 

2. PERCURSO ESCOLAR E PROFISSIONAL DO ATUAL MARIDO  

8. Como foi a vida escolar do marido? 

9. Como foi a vida professional do marido? 

3. FAMÍLIAS DE ORIGEM DA ENTREVISTADA E DO MARIDO 

3.1. Da entrevistada 

10. Nível de instrução do pai e da mãe .  

11. Emprego do pai e da mãe. 

3.2. Do atual marido 

12. Nível de instrução do pai e da mãe dele.  

13. Emprego do pai e da mãe dele. 

14. Ele tem filhos fora desse casamento? Quantos? Com várias mulheres? Idade deles. Com quem 
moram? 

 



104 

 

 

II. EXPERIÊNCIAS FAMILIARES ANTERIORES DA ENTREVISTADA 

15. Traçara história familiar da entrevistada desde que ela saiu da casa dos pais; considerar os 

periodos de vida conjugal como também de vida solitária, de vida monoparental ou com outras 

pessoas (parentes ou não). A partir do momento que ela tem filhos, identificar se eles 
moravam com ela ou se ficaram sob a responsabilidade de outra pessoa. 

16. Quantas uniões ela já teve até agora?  

1. UNIÕES CONJUGAIS: 

1.1. Características 

17. Idade dela e do parceiro quando se conheceram.  

18. Grau de estudo e emprego dela e do parceiro na época. 

19. Como eles se conheceram. Em que situação. Quando. Onde. 

20. Estado civil do parceiro. O parceiro já tinha filhos? 

21. Eles moraram juntos? Tipo de união: consensual, casamento civil, religioso (que religião), 

ambos. Idade dela e do parceiro quando foram morar juntos. 

22. Número de filhos. Datas de nascimento. Sexo. Foram filhos programados? 

 

 

1.2.  Modalidades de organização conjugal 

23. Como eram divididas as responsabilidades domésticas. Ela acha que essa reparticão era bem 
equilibrada? 

24. Eles dividiam as contas da casa (telefone, água, condomínio, empregada, etc.)? Quem pagava o 
quê? Quem pagava as despesas ligadas às crianças (escola, roupas, mesada…) 

25. Ela sempre trabalhou durante essa união ou parou. Chegou a reduzir sua carga horária? 

 

1.3. Relacionamento com os filhos durante a união  

26. Os pais costumavam conversar sobre a criação de seus filhos?  

27. As decisões relacionadas às crianças eram tomadas pelos pais conjuntamente (escola, 
punições, etc.)? 

28. Os pais conversavam muito sobre a vida escolar das crianças? O pai cuidava da vida escolar 
das crianças? Como? 

29. Quem acompanhava mais a vida escolar dos filhos, a mãe ou o pai? Como? 

30. O pai costumava passar muito tempo com as crianças? 

31. Que atividades o pai realizava com seus filhos? Com que frequência?  

32. O pai deixava a mãe totalmente a vontade para criar seus filhos? 

33. Qual era o papel do pai na família? 

34. Ele enfrentava dificuldades em assumir o papel de pai? 

35. O pai atendia ao que ela esperava em relação à criação dos filhos? Ele era presente quando 
necessário?  

36. Em que situações o pai exercia sua autoridade nas crianças? 
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37. Como era o relacionamento entre o pai e seus filhos?  

38. Ele costumava dar conselhos para seus filhos? Que tipo de conselho? Os filhos aceitavam? 

 

1.4. Relacionamento conjugal 

39. De modo geral, como ela avalia sua vida conjugal? 

40. Quais os principais problemas que ela encontrou na sua vida de casal? 

41. Quais eram os principais motivos de desentendimentos entre ela e o marido? 

1.5. Separação ou divórcio 

42. Motivos da separação. 

43. Como foi essa separação (conflituosa ou não) ; se for o caso, tipos de conflitos, razões, etc. 

44. Ano da separação e do divórcio ou idade.  

45. Como reagiram as crianças? 

46. Quem ficou morando na casa 

47. Houve crise entre os parceiros após a separação 

48. Como foi resolvida essa questão da guarda das crianças? 

49. Contatos com o parceiro após a separação.  

50. Ela tem contatos com a família do ex-parceiro. E as crianças? 

51. O que ela sabe da vida conjugal e familiar do ex-parceiro  

52. Se for o caso, ela conhece ou conheceu as novas parceiras dele. Ela a encontra.  

53. Após a separação, com quem ela morou? Ficou sozinha com a criança? Quanto tempo? Como 
viveu esse periódo 

 

1.6. Relacionamento do pai com os filhos depois do divórcio 

54. Como passou a ser o relacionamento entre o pai e seus filhos após a separação?  

55. Com a separação, que papel passou a desempenhar o pai para as crianças. Ele teve dificuldade 
em assumir esse novo papel?  

56. Qual é o lugar dele hoje em dia na família? 

57. Pensão alimentícia: valor. Ele dá com regularidade? 

58. Fora da pensão, ele ajuda financeiramente. 

59. Frequência dos contatos entre as crianças e o pai logo após o divórcio e agora. A criança 

queria ter mais contatos com o pai? 

60. Que atividades o pai realiza com seus filhos? Com que frequência?  

61. Frequência dos contatos entre o pai e a mãe. Os contatos estão limitados aos assuntos ligados 
às crianças? 

62. A mãe e o pai constumam conversar sobre a criação de seus filhos?  

63. As decisões relacionadas às crianças são tomadas pelos pais conjuntamente (escola, punições, 
etc.)? 

64. O pai deixa a mãe totalmente a vontade para criar os filhos? 

65. Há pontos de atritos entre a mãe e o pai sobre a criação dos filhos? 
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66. O pai voltou a se casar? Ele tem filhos?  

67. O pai e o padrasto se conhecem? Tem contatos? Como são as relações entre eles? 

 

III. CASAL ATUAL: HISTÓRIA, ORGANIZAÇÃO E RELACIONAMENTO 

1. ENCONTRO, NAMORO E UNIÃO 

68. Como eles se conheceram 

69. Quando começou a namorar, logo ela pensou que ia ser uma relação séria? Quais eram os 
projetos de vida dela na época?  

70. Como os filhos da mãe souberam que ela estava namorando? Como reagiram?  

71. Como foi a decisão de morar juntos? 

72. Quando eles foram morar juntos, tinham uma ideia clara de como ia ser a vida familiar deles. 
Por acaso, suas ideias mudaram? 

73. No início, como os filhos chamavam o padrasto? E agora como estão chamando? 

74. Quantos filhos foram morar com eles na época? De quem eram esses filhos? 

1.1. Se estão em união consensual: 

75. Pretendem se casar? Quando. Já têm um projeto bem definido? 

76. Ela acha importante ser casada? Porque? 

  

1.2. Se são legalmente casados: 

77. Quem teve a ideia de casar primeiro, ela ou o marido? O que os levou a se casar?  

78. Foi importante para ela se casar legalmente? Por que?  

79. Tipo de casamento: civil, religioso (que religião), ambos? Explicitar as razões do tipo de 
casamento. 

2. A CHEGADA DOS FILHOS DO CASAL ATUAL 

2.1.Se não têm filhos juntos: 

80. Pretende ter filhos com seu marido?  

81. Para ela, é importante ter filhos juntos? 

2.2.Se têm filhos juntos: 

82. Logo no início da união, ela pensou em ter filhos? E o marido? 

83. O que mudou na vida dela após o nascimento da criança?  

3. MODALIDADES DE ORGANIZAÇÃO CONJUGAL 

3.1. Organização doméstica 

84. Quem cuida da casa?  

85. Quem administra o dinheiro da casa? 
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86. Quem cuida no dia a dia das crianças: banho, hora de dormir, preparação das refeições, 

acompanhamento na escola…. 

3.2. As decisões 

87. Como são tomadas as decisões na família ? 

  

3.3. Sociabilidade do casal 

88. O que ela costuma fazer para se divertir?  

89. Ela costuma sair sem seu marido? Sem os filhos? 

90. Ela frequenta a casa da família do marido?  

91. Ela acha que existem diferenças entre a família dela e a do marido? 

4. RELACIONAMENTO CONJUGAL 

  

92. Ela acha que o relacionamento deles mudou com o tempo?  

93. Interferência da família de origem   

94. Tem assuntos que ela prefere não conversar com o marido para não provocar brigas? 

 

 

IV. AS PRÁTICAS EDUCATIVAS FAMILIARES  

 

95. Para ela, o que é mais importante passar para seus filhos?  

96. Quais as principais diferenças entre ela e o marido no que diz respeito ao futuro de seus 
filhos?  

97. Ela impõe regras às crianças?  

98. Quais as principais diferenças entre ela e o marido no que diz respeito a essas regras?  

99. Ela costuma castigar as crianças? Que tipo de castigo ela costuma aplicar?  

100. Quais as principais diferenças entre ela e o marido em relação à maneira de criar os filhos? 

3. PAPEIS EDUCATIVOS DA MÃE E DO PADRASTO 

101. Como ela define seu papel na família? 

102. Já encontrou dificuldades em assumir seu papel de mãe? E depois da separação com o pai? 

103. Já enfrentou dificuldades na educação de um dos seus filhos? 

104. Ela se acha exigente em relação às crianças? Quem é o mais exigente: ela, o pai ou o 
padrasto?  

105. Ela se acha liberal em relação às crianças? Quem é o mais liberal: ela, o pai ou o padrasto? 

106. Qual o papel do padrasto em relação aos enteados? 

107. Como ela avalia o relacionamento entre o padrasto e os filhos dela?  

108. A presença das crianças dela já trouxe alguma dificuldade para a vida de  casal? 
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109. A presença do padrasto já trouxe dificuldades no relacionamento dela com os filhos? 

110. Diferenças que ela percebe entre o padrasto e o pai. 

 

 

V. CONCEPÇÃO DA FAMÍLIA 

 

111. Como sua família é percebida pelos outros (famílias, amigos, etc.) 

112. De modo geral, ela acha sua familia diferente em relação a outras famílias que ela conhece? 
Por quê? 

113. Ela considera sua família como uma família normal, comum? 

114. Hoje, quem ela considera membro da sua família? 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO – UNIVERSO FAMILIAR DOS JOVENS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

Pesquisa "Universo familiar dos jovens" 

Nome do pesquisador: ________________________________________________ 

 

Data de aplicação do questionário:   

Dia Mês Ano 

Horário inicial:  

Hora Mns 

Vamos reconstituir de maneira pormenorizada sua trajetória e a de seus 

familiares. 

Q0 Qual é seu nome? ________________________ 

Q1 Sexo:   F  M 

Q2 Qual é sua data de nascimento?     

Dia Mês Ano 

Q3 Seu local de nascimento: Município: ___________________________________  

Estado: _______________ 

Q4 Seu local de residência: Município: ___________________________________ 

Bairro: ______________________________________ 

Estado: _______________ 

Q5 Atualmente, você está estudando? 

 Sim.  Nível atual de estudo (especificar): 

___________________________________________________ 

 Não.  Em que série você parou? 

____________________________________________________ 
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Q6 Qual é sua situação matrimonial atual ? 

 Solteiro/a (nunca morou com um cônjuge)  

 Casado/a pela primeira vez  É casamento legal?  Sim  Não 

 Separado/a  

 Divorciado/a  

 Recasado/a (inclusive união consensual)  É casemento legal?  Sim  Não 

 Viúvo/a  

Q7 Quantas vezes você casou legalmente? 

Q8 Quantas vezes você morou com um parceiro sem estar casado/a? 

Q9 Data dos eventos matrimoniais: 

Casamentos legais: 

 

Nome do cônjuge Ano Nasc. Local Nasc.: 

município e 

estado 

Ano Cas. Ano Sep. Ano Div. Ano Fal. 

1. ____________  _______    

2. ____________  _______    

Uniões consensuais: 

 

Nome do 

parceiro/a 

Ano Nasc. Local Nasc.: 

município e estado 

Ano da 

União. 

Ano Sep. Ano Fal. 

1. _____________  ___________   

2. _____________  ___________   

 

 

 

 

Agora, vamos descrever o percurso de seus familiares. 
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PAIS BIOLÓGICOS 

 

Q10 Ano de nascimento e eventualmente de falecimento de seus pais 

 

Nome Ano Nasc. Local Nasc.: município e 

estado 

Ano Fal. 

Pai: _______________________  _______________ 

Mãe: ______________________  _______________ 

 

Q11 Seus pais chegaram a conviver juntos?  

 Sim  Em que ano começaram a conviver juntos: 

 Tipo de união no início do convívio:  

 consensual  casamento religioso 

 casamento civil  casamento civil e religioso 

 Tipo da união atual (ou antes da separação ou antes do falecimento):   

 consensual  casamento religioso 

 casamento civil  casamento civil e religioso 

 Não 

 

Q12 Atualmente (ou antes do falecimento) seus pais estão (estavam) morando juntos? 

 Sim, sempre moraram juntos 

 Sim, mas já se separaram no passado e voltaram a morar juntos 

 Não  Ano da separação: 
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Pai biológico 

 

Q13 Quantas uniões seu pai biológico teve até agora (ou até o falecimento)? 

 

Q14 Atualmente (ou antes do falecimento) seu pai está (estava) morando com você: 

 Sim 

 Não  Local de residência: Município: ________________________________

 Estado: ___________ 

 Atualmente (ou  antes do falecimento) qual é (era) a frequência dos 

contatos entre ele e você?  

_______________________________________________________________ 

 

Q15 Qual é (era) a atividade principal de seu pai (se for o caso, especificar a qualificação) 

___________________________________________________________________________________ 

 

Q16 Posição no emprego: 

 Funcionário Público 

 Assalariado do setor privado 

 Autônomo  

 

Q17 Nível de estudo dele (especificar): 

__________________________________________________________________________________ 
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Mãe biológica 

 

Q18 Quantas uniões sua mãe biológica teve até agora? 

 

Q19 Atualmente (ou antes do falecimento) sua mãe está (estava) morando com você: 

 Sim 

 Não  Local de residência: Município: ___________________________________

 Estado:       ___________ 

 Atualmente (ou antes do falecimento) qual é (era) a frequência dos contatos 

entre ele e você?  

_______________________________________________________________ 

 

Q20 Qual é (era) a atividade principal de sua mãe? (se for o caso, especificar a qualificação) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Q21 Posição no emprego: 

 Funcionária Pública 

 Assalariada do setor privado 

 Autônoma  

Q22 Nível de estudo dela (especificar): 
___________________________________________________________ 
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PAIS ADOTIVOS (OU DE CRIAÇÃO) 

 

Pai adotivo ou de criação 

 

Q23. Ano e local de nascimento 

 

Nome Ano Nasc. 
Local Nasc.: município e 

estado 
Ano Fal. 

Ele é pai:  

adotivo de criação 

_________  ______________   

 

Q24 Vínculo: _____________________________________________________ 

 

Q25 Em que ano você foi morar com ele? 

 

Q26 Quando você foi morar com ele, ele tinha filhos? 

 Sim  Quantos filhos tinha: 

 Quantos filhos moravam com ele: 

 Não 

Q27 Quando você foi morar com ele, qual era a situação matrimonial dele? 

 Solteiro (nunca casou)   Separado 

 Casado legalmente  Divorciado 

 Em união consensual  Viúvo 

 

 

Q28 Atualmente (ou antes do falecimento) seu pai está (estava) morando com você: 
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 Sim 

 Não  Local de residência: Município: ________________________________

 Estado: ___________ 

 Atualmente (ou antes do falecimento) qual é (era) a frequência dos contatos 

entre ele e você?  

__________________________________________________________ 

 

Q29 Qual é (era) a atividade principal de seu pai (se for o caso, especificar a qualificação) 

___________________________________________________________________________ 

 

Q30 Posição no emprego: 

 Funcionário Público 

 Assalariado do setor privado 

 Autônomo  

 

Q31 Nível de estudo dele (especificar): 
___________________________________________________________________________ 
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Mãe adotiva ou de criação 

 

Q32. Ano e local de nascimento 

 

Nome Ano Nasc. 
Local Nasc.: município e 

estado 
Ano Fal. 

Ela é mãe:  

adotiva de criação 

_____________  ______________   

Q33 Vínculo: _____________________________________________________ 

Q34 Em que ano você foi morar com ela? 

Q35 Quando você foi morar com ela, ela tinha filhos? 

 Sim  Quantos filhos tinha: 

 Quantos filhos moravam com ela: 

 Não 

Q36 Quando você foi morar com ela, qual era a situação matrimonial dela? 

 Solteira (nunca casou)   Separada 

 Casada legalmente  Divorciada 

 Em união consensual  Viúva 

Q37 Atualmente (ou antes do falecimento) sua mãe está (estava) morando com você: 

 Sim 

 Não  Local de residência: Município: ________________________________

 Estado: ___________ 

 Atualmente (ou antes do falecimento) qual é (era) a frequência dos contatos 

entre ele e você?  

_______________________________________________________________ 
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Q38 Qual é (era) a atividade principal de sua mãe (se for o caso, especificar a qualificação) 

___________________________________________________________________________________ 

 

Q39 Posição no emprego: 

 Funcionário Público 

 Assalariado do setor privado 

 Autônomo  

 

Q40 Nível de estudo dela (especificar): 
__________________________________________________________ 
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PADRASTOS E MADRASTAS 

 

Padrastos 

Q41 Ano e local de nascimento 

 

Nome Ano Nasc. 

Local Nasc.: 

município e 

estado 

Ano Fal. Você morou 

com ele? 

Sim Não 

1._______________________  __________   

2._______________________  __________   

 

Q42 Nome: ______________________________ 

 

Q43 Qual era a situação matrimonial dele, antes de morar com sua mãe? 

 Solteiro (nunca casou)   Em união consensual  Divorciado 

 Casado legalmente  Separado  Viúvo 

 

Q44 Quando ele foi morar com sua mãe, ele já tinha filhos? 

 Sim  Quantos filhos ele tinha: 

 Quantos filhos moravam com ele e sua mãe: 

 Não 

Q45 Se o informante morou com o padrasto: 

Em que ano você foi morar com ele? 

Em que ano você deixou de morar com ele? 
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Q46 Atualmente (ou antes do falecimento) seu padrasto está (estava) morando com você: 

 Sim 

 Não  Local de residência: Município: ________________________________

 Etado: ___________ 

 Atualmente (ou antes do falecimento) qual é (era) a frequência dos contatos 

entre ele e você?  

__________________________________________________________ 

Q47 Qual é (era) a atividade principal de seu padrasto (se for o caso, especificar a qualificação) 

___________________________________________________________________________ 

Q48 Posição no emprego: 

 Funcionário Público  Assalariado do setor privado  Autônomo 

Q49 Nível de estudo dele (especificar): 

___________________________________________________________________________ 

 

Q50 Nome: ______________________________ 

Q51 Qual era a situação matrimonial dele, antes de morar com sua mãe? 

 Solteiro (nunca casou)   Em união consensual  Divorciado 

 Casado legalmente  Separado  Viúvo 

Q52 Quando ele foi morar com sua mãe, ele já tinha filhos? 

 Sim  Quantos filhos ele tinha: 

 Quantos filhos moravam com ele e sua mãe: 

 Não 

Q53 Se o informante morou com o padrasto:  

Em que ano você foi morar com ele? 
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Em que ano você deixou de morar com ele? 

Q54 Atualmente (ou antes do falecimento) seu padrasto está (estava) morando com você: 

 Sim 

 Não  Local de residência: Município: ________________________________

 Etado: ___________ 

 Atualmente (ou antes do falecimento) qual é (era) a frequência dos contatos 

entre ele e você?  

_______________________________________________________________ 

 

Q55 Qual é (era) a atividade principal de seu padrasto (se for o caso, especificar a qualificação) 

___________________________________________________________________________________ 

 

Q56 Posição no emprego: 

 Funcionário Público  Assalariado do setor privado  Autônomo 

 

Q57 Nível de estudo dele (especificar): 

___________________________________________________________________________ 
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Madrastas 

 

Q58 Ano e local de nascimento 

 

Nome Ano Nasc. 
Local Nasc.: 

município e estado 
Ano Fal. 

Você morou 

com ela? 

Sim Não 

1.____________________  ___________   

2.____________________  ___________   
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Q59 Nome: ______________________________ 

 

Q60 Qual era a situação matrimonial dela, antes de morar com seu pai? 

 Solteiro (nunca casou)   Em união consensual  Divorciado 

 Casado legalmente  Separado  Viúvo 

 

Q61 Quando ela foi morar com seu pai, ela já tinha filhos? 

 Sim  Quantos filhos ela tinha: 

 Quantos filhos moravam com ela e seu pai: 

 Não 

Q62 Se o informante morou com a madrasta:  

Em que ano você foi morar com ela? 

Em que ano você deixou de morar com ela? 

Q63 Atualmente (ou antes do falecimento) sua madrasta está (estava) morando com você: 

 Sim 

 Não  Local de residência: Município: ________________________________

 Estado: ___________ 

 Atualmente (ou antes do falecimento) qual é (era) a frequência dos contatos 

entre ela e você?  

_______________________________________________________________ 

Q64 Qual é (era) a atividade principal de sua madrasta (se for o caso, especificar a qualificação) 

___________________________________________________________________________________ 

Q65 Posição no emprego: 
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Q66 Nível de estudo dela (especificar): 
___________________________________________________________________________ 

 

Q67 Nome: ______________________________ 

 

Q68 Qual era a situação matrimonial dela, antes de morar com seu pai? 

 Solteiro (nunca casou)   Em união consensual  Divorciado 

 Casado legalmente  Separado  Viúvo 

 

Q69 Quando ela foi morar com seu pai, ela já tinha filhos? 

 Sim  Quantos filhos ela tinha: 

 Quantos filhos moravam com ela e seu pai: 

 Não 

Q70 Se o informante morou com a madrasta:  

Em que ano você foi morar com ela? 

Em que ano você deixou de morar com ela? 

 

Q71 Atualmente (ou antes do falecimento) sua madrasta está (estava) morando com você: 

 Sim 

 Não  Local de residência: Município: ________________________________

 Estado: ___________ 

 Atualmente (ou antes do falecimento) qual é (era) a frequência dos contatos 

entre ela e você?  

_______________________________________________________________ 
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Q72 Qual é (era) a atividade principal de sua madrasta (se for o caso, especificar a qualificação) 

___________________________________________________________________________________ 

 

Q73 Posição no emprego: 

 Funcionário Público  Assalariado do setor privado  Autônomo 

 

Q74 Nível de estudo dela (especificar): 

___________________________________________________________________________ 
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Houve PESSOAS que desempenharam um PAPEL PARENTAL 
para você? 

 

Q75 Nome: _______________________________ 

Q76 Sexo:  F  M  

Q77 Vínculo: 

_______________________________________________________________________ 

Q78 Em que ano essa pessoa começou a desempenhar um papel parental para você? 

Data: 

Nessa época, qual era a situação matrimonial dessa pessoa? 

 Solteiro/a (nunca casou)   Em união consensual  

Divorciado/a 

 Casado/a legalmente  Separado/a  Viúvo/a 

Nessa época, essa pessoa tinha filhos:  Sim  Quantos no total: 

 Quantos moravam com ela? 

 Não 

Q79 Em que momento da vida de você, a influência dessa pessoa foi determinante? 

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ de ____ anos 

a ____ anos 

 

Q80 Nessa época, essa pessoa morava com você? 

 Sim 

 Não  Morava no mesmo município?  Sim  Qual (município e estado)? 

______________________________ 

 Não  Onde morava: município, estado: 

_________________________ 

 Qual era a frequência dos contatos entre ela e você? 

____________________________________________ 
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Q81 Porque essa pessoa foi importante na sua vida? Que funções ela desempenhou para você? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Q82 Qual é (era) a atividade principal dessa pessoa (se for o caso, especificar a qualificação) 

___________________________________________________________________________________ 

 

Q83 Posição no emprego: 

 Funcionário/a Público/a  Assalariado/a do setor privado  Autônomo/a 

Q84 Atualmente (ou antes do falecimento) essa pessoa está (estava) morando com você: 

 Sim 

 Não   Atualmente (ou antes do falecimento) qual é (era) a frequência dos contatos 

entre ela e você?  

________________________________________________________________________ 
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Houve OUTRAS PESSOAS que desempenharam um 

PAPEL PARENTAL para você? 

Q85Nome: _______________________________ 

Q86 Sexo:  F  M  

Q87 Vínculo: 

_______________________________________________________________________ 

Q88 Em que ano essa pessoa começou a desempenhar um papel parental para você? 

Data: 

Nessa época, qual era a situação matrimonial dessa pessoa? 

 Solteiro/a (nunca casou)   Em união consensual  

Divorciado/a 

 Casado/a legalmente  Separado/a  Viúvo/a 

Nessa época, essa pessoa tinha filhos:  Sim  Quantos no total: 

 Quantos moravam com ela? 

 Não 

Q89 Em que momento da vida de você, a influência dessa pessoa foi determinante? 

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ de ____ anos 

a ____ anos 

Q90 Nessa época, essa pessoa morava com você? 

 Sim 

 Não  Morava no mesmo município?  Sim  Qual (município e estado)? 

______________________________ 

 Não  Onde morava: município, estado: 

_________________________ 

 Qual era a frequência dos contatos entre ela e você? 

____________________________________________ 



128 

 

 

 

Q91 Porque essa pessoa foi importante na sua vida? Que funções ela desempenhou para você? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Q92 Qual é (era) a atividade principal dessa pessoa (se for o caso, especificar a qualificação) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Q93 Posição no emprego: 

 Funcionário/a Público/a  Assalariado/a do setor privado  Autônomo/a 

Q94 Atualmente (ou antes do falecimento) essa pessoa está (estava) morando com você: 

 Sim 

 Não   Atualmente (ou antes do falecimento) qual é (era) a frequência dos contatos 

entre ela e você? 

________________________________________________________________________ 
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FRATRIA 
 

Q95 Quantos/as irmãos/ãs, meio-irmãos/as (por parte de pai e por parte de mãe), inclusive os 

falecidos, você teve?  



Q96 Ano de nascimento e eventualmente de falecimento de seus irmãos/ãs e meios-irmãos/ãs: 

 

Nome Sexo Ano Nasc. Ano Fal. 
Por parte de 

pai 

Por parte de 

mãe 

1. ___________________________     

2. ___________________________     

3. ___________________________     

4. ___________________________     

5. ___________________________     

6. ___________________________     

7. ___________________________     

 

Q97 Nome: __________________________________ 

 

Q98 Situação matrimonial atual (ou antes do falecimento): 

 Solteiro/a (nunca casou)   Em união consensual      Divorciado/a 

 Casado/a legalmente  Separado/a                        Viúvo/a 

 

Q99 Número de filhos: 
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Q100 Atualmente (ou antes do falecimento), está(estava) morando com você: 

 Sim 

 Não  Mora(va) no mesmo município?  Sim  Qual (município e estado)? 

__________________________ 

 Não  Onde mora(va): município, estado: 

___________________ 

 Qual é(era) a frequência dos contatos entre ele/a e você? 

______________________________________ 

 

Q101 Atividade principal (especificar a qualificação) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Q102 Posição no emprego: 

 Funcionário/a Público/a  Assalariado/a do setor privado  Autônomo/a 
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Q103 Nome: __________________________________ 

 

Q104 Situação matrimonial atual (ou antes do falecimento): 

 Solteiro/a (nunca casou)   Em união consensual  Divorciado/a 

 Casado/a legalmente  Separado/a  Viúvo/a 

 

Q105 Número de filhos: 

 

Q106 Atualmente (ou antes do falecimento), está(estava) morando com você: 

 Sim 

 Não  Mora(va) no mesmo município?  Sim  Qual (município e estado)? 

__________________________ 

 Não  Onde mora(va): município, estado: 

___________________ 

 Qual é(era) a frequência dos contatos entre ele/a e você? 

______________________________________ 

 

Q107 Atividade principal (especificar a qualificação) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Q108 Posição no emprego: 

 Funcionário/a Público/a  Assalariado/a do setor privado  Autônomo/a 
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Q109 Nome: __________________________________ 

 

Q110 Situação matrimonial atual (ou antes do falecimento): 

 Solteiro/a (nunca casou)   Em união consensual  Divorciado/a 

 Casado/a legalmente  Separado/a  Viúvo/a 

Q111 Número de filhos: 

Q112 Atualmente (ou antes do falecimento), está(estava) morando com você: 

 Sim 

 Não  Mora(va) no mesmo município?  Sim  Qual (município e estado)? 

__________________________ 

 Não  Onde mora(va): município, estado: 

___________________ 

 Qual é(era) a frequência dos contatos entre ele/a e você? 

______________________________________ 

Q113 Atividade principal (especificar a qualificação) 

__________________________________________________________________________________________________ 

Q114 Posição no emprego: 

 Funcionário/a Público/a  Assalariado/a do setor privado  Autônomo/a 
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Q115 Nome: __________________________________ 

 

Q116 Situação matrimonial atual (ou antes do falecimento): 

 Solteiro/a (nunca casou)   Em união consensual  Divorciado/a 

 Casado/a legalmente  Separado/a  Viúvo/a 

 

Q117 Número de filhos: 

 

Q118 Atualmente (ou antes do falecimento), está(estava) morando com você: 

 Sim 

 Não  Mora(va) no mesmo município?  Sim  Qual (município e estado)? 

__________________________ 

 Não  Onde mora(va): município, estado: 

___________________ 

 Qual é(era) a frequência dos contatos entre ele/a e você? 

______________________________________ 

 

Q119 Atividade principal (especificar a qualificação) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Q120 Posição no emprego: 

 Funcionário/a Público/a  Assalariado/a do setor privado  Autônomo/a 
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Q121 Nome: __________________________________ 

 

Q122 Situação matrimonial atual (ou antes do falecimento): 

 Solteiro/a (nunca casou)   Em união consensual  Divorciado/a 

 Casado/a legalmente  Separado/a  Viúvo/a 

 

Q123 Número de filhos: 

 

Q124 Atualmente (ou antes do falecimento), está(estava) morando com você: 

 Sim 

 Não  Mora(va) no mesmo município?  Sim  Qual (município e estado)? 

__________________________ 

 Não  Onde mora(va): município, estado: 

___________________ 

 Qual é(era) a frequência dos contatos entre ele/a e você? 

______________________________________ 

 

Q125 Atividade principal (especificar a qualificação) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Q126 Posição no emprego: 

 Funcionário/a Público/a  Assalariado/a do setor privado  Autônomo/a 
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Q127 Nome: __________________________________ 

 

Q128 Situação matrimonial atual (ou antes do falecimento): 

 Solteiro/a (nunca casou)   Em união consensual  Divorciado/a 

 Casado/a legalmente  Separado/a  Viúvo/a 

 

Q129 Número de filhos: 

Q130 Atualmente (ou antes do falecimento), está(estava) morando com você: 

 Sim 

 Não  Mora(va) no mesmo município?  Sim  Qual (município e estado)? 

__________________________ 

 Não  Onde mora(va): município, estado: 

___________________ 

 Qual é(era) a frequência dos contatos entre ele/a e você? 

______________________________________ 

 

Q131 Atividade principal (especificar a qualificação) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Q132 Posição no emprego: 

 Funcionário/a Público/a  Assalariado/a do setor privado  Autônomo/a 

 

 

 

 

 



136 

 

 

 

Q133 Nome: __________________________________ 

 

Q134 Situação matrimonial atual (ou antes do falecimento): 

 Solteiro/a (nunca casou)   Em união consensual  Divorciado/a 

 Casado/a legalmente  Separado/a  Viúvo/a 

Q135 Número de filhos: 

 

Q136 Atualmente (ou antes do falecimento), está(estava) morando com você: 

 Sim 

 Não  Mora(va) no mesmo município?  Sim  Qual (município e estado)? 

__________________________ 

 Não  Onde mora(va): município, estado: 

___________________ 

 Qual é(era) a frequência dos contatos entre ele/a e você? 

______________________________________ 

 

Q137 Atividade principal (especificar a qualificação) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Q138 Posição no emprego: 

 Funcionário/a Público/a  Assalariado/a do setor privado  Autônomo/a 
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Cônjuges 
 

Primeiro cônjuge 

 

Q139 Ano de nascimento e eventualmente de falecimento: 

 

Nome Ano Nasc. Local Nasc.: município e estado Ano Fal. 

___________________________  ____________________ 

Q140 Nível de estudo (especificar): ____________________________________________________ 

Q141 Atividade principal (especificar a qualificação) 

________________________________________________________________________________________________ 

Q142 Posição no emprego: 

 Funcionário/a Público/a  Assalariado/a do setor privado  Autônomo/a 

Q143 Local de residência atual (ou antes do falecimento) de seu primeiro cônjuge:  

Município: __________________________________ 

Estado:        __________________________________ 

Q144 Atualmente (ou antes do falecimento) qual é (era) a frequência dos contatos entre ele/a e 

você?  

_________________________________________________________________________ 

Q145 Atividade principal do pai (especificar a qualificação) 

__________________________________________________________________________________________ 

Q146 Atividade principal da mãe (especificar a qualificação) 

___________________________________________________________________________________________ 
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Cônjuge atual 

 

Q147 Ano e local de nascimento: 

 

Nome Ano Nasc. Local Nasc.: município e estado 

___________________________  ____________________________ 

Q148 Nível atual de estudo: ___________________________________________________________ 

Q149 Atividade principal (especificar a qualificação) 

__________________________________________________________________________________________________ 

Q150 Posição no emprego: 

 Funcionário/a Público/a  Assalariado/a do setor privado  Autônomo/a 

Q151 Nível de estudo (especificar):  

           _____________________________________________________________________________ 

Q152 Atividade principal do pai (especificar a qualificação) 

       ______________________________________________________________________________________________ 

Q153 Atividade principal da mãe (especificar a qualificação) 

      ______________________________________________________________________________________________ 
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FILHOS 

Q154 Quantos filhos você tem ? 

Q155 Ano de nascimento e eventualmente de falecimento de seus filhos: 

Nome Ano Nasc. 
Sexo Local Nasc.: município 

e estado 
Ano Fal. 

M F 

1. __________________    _____________ 

2. __________________    _____________ 

3. __________________    _____________ 

 

Q156 Nome: ______________________________ 

 

Q157 Ele mora com você?  

 Não  Com quem mora? 

______________________________________ 

 Desde quando? 

 Frequência dos contatos entre ele e você: 

________________________________ 

_____________________________ 

Q158 Filho/a de: ________________________________ 

Q159 Você já morou com o pai / a mãe da criança?  Sim  Não 

Q160 Nome: ______________________________ 

Q161 Ele mora com você?  

 Não  Com quem mora? 

_______________________________________ 

 Desde quando? 

 Frequência dos contatos entre ele e você: 

________________________________ 

Q162 Filho/a de: ________________________________ 
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Q163 Você já morou com o pai / a mãe da criança?   

Q164 Nome: ______________________________ 

Q165 Ele mora com você?  

 Não  Com quem mora? 

______________________________________ 

 Desde quando? 

 Frequência dos contatos entre ele e você: 

________________________________ 

Q166 Filho/a de: ________________________________ 

Q167 Você já morou com o pai / a mãe da criança?   

 

Q168 Entre os familiares que acabamos de falar, têm alguns que você considera mais próximos 

de você? 

Lembrar as categorias de parentesco que foram evocados até então: pais biológicos, pais 

adotivos ou de criação, padrasto, madrasta, pessoas que desempenharam um papel parental, 

irmãos e meio-irmãos, cônjuges, filhos. 

Nome Vínculo 

_______________________________ _________________________________________ 

_______________________________ _________________________________________ 

_______________________________ _________________________________________ 

_______________________________ _________________________________________ 

_______________________________ _________________________________________ 

______________________________ _________________________________________ 

______________________________ _________________________________________ 

_______________________________ _________________________________________ 

_______________________________ _________________________________________ 

_______________________________ _________________________________________ 

_______________________________ _________________________________________ 

_______________________________ _________________________________________ 
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Q169 Fora essas pessoas, outras – como amigos, colegas, membros da família - foram ou são 
importantes para você? 

 

Nome 
Sexo Idade em 

relação a 
você 

Qual o vínculo 
dessa pessoa c/ 

você? 

Em que sentido essa 
pessoa foi importante 

para você? 

 

M F  

1. Quando você era criança      
__________________    ______________ __________________ 
__________________    ______________ __________________ 
__________________    ______________ __________________ 
__________________    ______________ __________________ 
__________________    ______________ __________________ 
2. Quando você era adolescente    
_________________    ______________ __________________ 
_________________    ______________ __________________ 
_________________    ______________ __________________ 
_________________    ______________ __________________ 
__________________    ______________ __________________ 

Nome 
Sexo 

Idade em 
relação a 

ego 
Qual seu vínculo 

com essa pessoa? 

Em que sentido essa 
pessoa foi importante 

para você? 

 

M F   
 
3. Atualmente 

      

__________________    ______________ __________________ 
__________________    ______________ __________________ 
__________________    ______________ __________________ 
__________________    ______________ __________________ 
__________________    ______________ __________________ 
__________________    ______________ __________________ 
__________________    ______________ __________________ 
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EGO 

 

Q170 Agora, vamos detalhar sua história domiciliar e familiar, desde seu nascimento até agora. 

Considerar todas as residências onde o entrevistado morou no mínimo seis meses. 

Id. 
 

Localização do domicílio Pessoas que moravam/moram nesse domicílio: 

Município Estado P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 

00 1.                 

 2.                 

01 1.                 

 2.                 

02 1.                 

 2.                 

03 1.                 

 2.                 

04 1.                 

 2.                 

05 1.                 

 2.                 

06 1.                 

 2.                 

07 1.                 

 2.                 

08 1.                 

 2.                 

09 1.                 

 2.                 

10 1.                 

 2.                 

11 1.                 

 2.                 

12 1.                 

 2.                 

13 1.                 

 2.                 

14 1.                 

 2.                 
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Id.  
Localização da residência Pessoas que moravam/moram nessa residência: 

Município Estado P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 

15 1.                 

 2.                 

16 1.                 

 2.                 

17 1.                 

 2.                 

18 1.                 

 2.                 

19 1.                 

 2.                 

20 1.                 

 2.                 

21 1.                 

 2.                 

22 1.                 

 2.                 

23 1.                 

 2.                 

24 1.                 

 2.                 

 

1. Pai biológico 9. Irmão/ã 17. Sogro/a 

2. Mãe biológica 10. Meio/a irmão/ã 18. Cônjuge 

3. Pai adotivo 11. Avô 19. Filho/a 

4. Mãe adotiva 12. Avó 20. Outro familiar 

5. Pai de criação 13. Tio/a 21. Amigo 

6. Mãe de criação 14. Sobrinho/a  

7. Padrasto 15. Cunhado/a  

8. Madrasta 16. Primo/a  
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Q171 Quem você considera como pai: Nome: ____________________________ 

Vínculo: ____________________________________________ 

Nome: ____________________________ 

Vínculo: ____________________________________________ 

Q172 Quem você considera como mãe:  

Nome: ________________________ 

Vínculo: __________________________________________ 

Nome: __________________________ 

Vínculo: __________________________________________ 

Q173 No seu registro de nascimento, quem aparece como pai: 

Nome: ____________________________ 

Vínculo: __________________________________________________________ 

Q174 Qual era sua idade quando seu pai registrou você:  meses  anos 

 

Q175 No seu registro de nascimento, quem aparece como mãe: 

Nome: ____________________________ 

Vínculo: __________________________________________________________ 

 

Q176 Qual era sua idade quando sua mãe registrou você:   anos 

Agradecemos por sua amigável colaboração. 

Você aceitaria fazer uma entrevista mais livre sobre um dos temas abordados nesse questionário? 

 

 

Horário final:   


