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RESUMO 

LACERDA, Carmen Sílvia Mauricio de. Monoparentalidade: um fenômeno em expansão. 
2006, 190 fls. Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas/Faculdade de Direito do 
Recife. Universidade Federal de Pernambuco. Recife 
 
Este trabalho analisa as famílias monoparentais que têm mulheres como pessoa de referência, 

tendo por escopo desvendar a realidade destas entidades familiares incluídas sob a proteção do 

Estado a partir da Constituição Federal de 1988, embora presentes na sociedade brasileira desde 

os primórdios da colonização do país, convivendo, porém, com a descriminação e a 

marginalidade. Informações estatísticas evidenciam apresentar esta entidade familiar índices de 

crescimento significativos, notadamente nas últimas décadas, a par do decréscimo das famílias 

decorrentes do casamento, indicando uma mudança de padrão familiar, como reflexo das 

transformações incidentes sobre a realidade social em épocas recentes. A monoparentalidade  

ocorre, hoje, em todas as camadas sociais, permanecendo, porém, sua maior incidência entre 

aquelas menos favorecidas. O recente crescimento da monoparentalidade, aliado à sua 

identificação em todas as camadas sociais reinscrevem-na como objeto de estudo relevante, no 

sentido de conhecer sua real dimensão social, suas origens, o contexto que a engendrou, suas 

características, a composição da família, suas formas de sobrevivência. Considerando a 

desigualdade de gênero presente na realidade econômico-social brasileira, como uma 

característica histórica recorrente, busca-se conhecer a real condição feminina de assumir, 

efetivamente, a responsabilidade pela família, em face de sua representação como locus 

privilegiado de desenvolvimento da pessoa humana. Embora a literatura jurídica se apresente 

escassa sobre a matéria, a monoparentalidade vem se constituindo em objeto de estudo no campo 

da Antropologia, da Sociologia, da Psicologia e da Demografia, fato que propicia um estudo 

interdisciplinar. Consistido a família monoparental em entidade hipossuficiente, propõe-se um 

tratamento diferenciado com base em teorias de justiça e eqüidade 
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INTRODUÇÃO: PARA NOVAS FAMILIAS, NOVOS PARADIGMAS 

Sumário: 1. A família monoparental: sua origem, seus limites, suas possibilidades. 2. A 

família monoparental sob a ótica do Direito. 3. Em busca da realidade da família 

monoparental. 

 

1. A família monoparental: sua origem, seus limites, suas possibilidades 

              A sociedade brasileira convive, hoje, com diversas modalidades de família, como reflexo 

das profundas transformações ocorridas no curso de sua história, quando o antigo padrão  

preferencial, fundado no casamento, passou a perder espaço para novas entidades não 

necessariamente dele decorrentes, porém igualmente reconhecidas como locus de 

desenvolvimento da pessoa humana. 

               Para além das amarras do antigo modelo patriarcal, a atual percepção de família tem 

como ponto de referência a valorização dos sujeitos que integram o grupo familiar, percebido 

como centro privilegiado de realização, pautada pela afetividade, pela dignidade da pessoa 

humana, pela igualdade e pela liberdade de buscar aquele tipo de família que melhor atenda aos 

anseios de realização de todos e de cada um dos seus membros. 

               O direito, enquanto ciência social, não poderia ficar à margem das modificações 

ocorridas na sociedade e, desta perspectiva, o constituinte de 1988 referendou, formalmente, a 

pluralidade de famílias presentes na realidade social, pondo um fim à antiga cláusula de exclusão 

encontrada nas Constituições Federais anteriores 

                 A Constituição Federal de 1988 faz referência, em seu art. 226, a três modalidades de 

família: 

. a família formada pelo casamento 

. a união estável 
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. a família monoparental  

              Dentre as modalidades de família presentes na realidade brasileira, dados estatísticos 

informam consistir a família monoparental naquela que vem apresentando um índice de 

crescimento mais acentuado nas últimas décadas, em percentuais médios de 28%, e identificada 

em todas  as camadas da sociedade.  

               Isto se deve ao aumento significativo do número de separações e divórcios, dissolução 

de uniões estáveis, abandono do parceiro de união eventual da qual resulta gravidez, da adoção 

promovida por pessoas solteiras, ou, ainda, da denominada ‘produção independente’, prática 

surgida nos anos recentes. As mesmas fontes estatísticas indicam, por outro lado, um 

significativo decréscimo do número de casamentos, evidenciando o surgimento de novos padrões 

familiares. 

               Segundo o dispositivo constitucional anteriormente mencionado, a família 

monoparental é aquela constituída por um dos pais e seus filhos. A partir dos dados provenientes 

do IBGE,  constata-se que a maioria destas famílias tem mulheres como pessoa de referência. 

               Considerando a representatividade das famílias monoparentais na sociedade brasileira, 

ademais de sua tendência de expansão, este trabalho tem por escopo a identificação da atual 

realidade desta entidade familiar,  nos seus aspectos jurídicos, antropológicos e sociológicos. 

               Parte-se do pressuposto de constituir-se a monoparentalidade em fenômeno verificado na 

sociedade brasileira desde os primórdios da colonização e até os dias atuais, embora reconhecido 

pela legislação constitucional somente em 1988. Entretanto, essa existência, em geral, foi pautada 

pela discriminação, pela desigualdade, pela marginalidade, ressentindo-se, assim, de uma 

significativa diferença no que diz respeito à igualdade substancial e material, não sendo, ademais, 

objeto de estudo abrangente no meio jurídico.  

               Por outro lado, em face da predominâncias de famílias monoparentais sob a 
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responsabilidade de mulheres, este trabalho restringe-se ao estudo mais aprofundado desta 

modalidade específica. 

   

2.  A família monoparental sob a ótica do Direito  

              Discutem-se, doutrinariamente, dois aspectos relevantes em relação às três modalidades 

de família citadas na Constituição de 1988: se esta citação configura numerus clausus, e se existe 

hierarquização axiológica entre elas. Em termos de interpretação jurídica, a moderna doutrina 

referente ao direito de família tende para a admissibilidade de outros tipos, não admitindo, 

portanto, o numerus clausus,  bem como pela negação de primazia de qualquer um em relação 

aos demais, sob o entendimento de haver ocorrido uma expansão do conceito de família, sendo, 

inclusive, iguais as entidades, de acordo com o principio da igualdade conferido a todas. 

               Desta perspectiva, ao disciplinar uma pluralidade de entidades familiares, o legislador 

constitucional deixou explícita a mudança da ótica valorativa constitucional, não se permitindo, 

por conseqüência, qualquer forma de tratamento desigual aplicado a qualquer das entidades 

disciplinadas no artigo 226 da Constituição.                   

               Não obstante, no que se refere à letra da lei, é possível vislumbrar-se, sim, uma certa 

hierarquização, permanecendo o casamento como a modalidade preferencial, não só em razão da 

seqüência em que as três modalidades são referidas, deixando subjacente essa preferência, como 

também na orientação legal no sentido de facilitar a lei a conversão das uniões estáveis em 

casamento, conforme expresso no parágrafo terceiro do artigo 226 da Carta Magna. Identifica-se, 

assim, uma valorização implícita do casamento em relação às demais modalidades, entendimento 

este, inclusive, assumido por diversos juristas (dentre os quais Carlos Alberto Bittar, Marcos 

Benasse, Miguel Reale), para quem as outras  entidades familiares foram assim conceituadas 

tendo em vista, apenas, a proteção do Estado, através de seus mecanismos assistenciais, não se 
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integrando, porém, ao plano do direito de família.  

               Com efeito, a família monoparental  é definida no dispositivo constitucional no final do 

texto, aparecendo até como uma espécie de concessão do legislador, pressionado pela realidade 

dos fatos. Assim é que no parágrafo 4º do art. 226 da Constituição Federal está expresso: 

“Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e 

seus descendentes.” Quem sabe a contragosto, viu-se o constituinte instado a reconhecer uma 

outra forma de família, acompanhando, destarte, uma tendência observada na maioria dos países 

ocidentais. 

                   Em termos de regulamentação infraconstitucional, não foram formuladas normas 

direcionadas, especificamente, para a família monoparental, diferentemente do que vem 

ocorrendo em relação à união estável, por exemplo. Pode-se inferir, portanto, não ter, ainda, a 

família monoparental adquirido uma posição de igualdade, em relação às demais entidades 

familiares, embora reconhecida sua proteção por parte do Estado. Talvez por isso mesmo, não 

venha sendo objeto de estudos mais aprofundados na perspectiva de serem identificados seu real 

universo quantitativo e  sua representatividade face às outras modalidades.  

               Ademais, carecem de análise suas reais condições de sobrevivência, considerando os 

direitos que, teoricamente,  lhe são atribuídos, em confronto com a realidade vivida por esse 

representativo contingente populacional, no sentido de identificar a efetividade desses direitos, 

bem como as perspectivas que se colocam, no contexto atual, de fazer valer esses direitos. 

               A partir de estudos demográficos, antropológicos e sociológicos, corroborados por 

levantamentos do IBGE, observa-se que a família monoparental, sobretudo aquela formada pela 

mãe e seus filhos, vem crescendo significativamente nas últimas décadas, notadamente entre a 

população menos favorecida, verificando-se, contudo, a ocorrência do fenômeno entre as 

camadas média e alta da sociedade.  
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               Considerando que a isonomia entre homem e mulher, preconizada em lei, ainda está 

muito distante da realidade, como resultado, dentre outros fatores, de resquícios do antigo ‘pátrio 

poder’, além da flagrante diferenciação de oportunidades de trabalho e de remuneração, resulta 

fragilizada a família formada pela mãe e seus filhos, notadamente entre as camadas menos 

favorecidas da sociedade,  em face da real falta de condição feminina de prover, sozinha, a 

subsistência da prole.                       

               Por outro lado, a evidência empírica demonstra que a maioria dos homens, após a 

separação do casal  - entendendo-se o termo separação em um sentido lato -  passa a adotar a 

postura de ‘ex-pais’, como se fora uma ‘extensão normal e necessária’ de sua condição de ex-

cônjuge, relegando a um segundo plano o desempenho de suas obrigações para com os filhos. 

               Se subsiste uma idéia de fragilidade associada à família monoparental, importa 

identificar seu universo no âmbito da sociedade, desvendar sua realidade, sua origem, suas 

características, suas formas de sobrevivência, enfim, conhecer melhor esta entidade familiar. 

               Com fundamento em teorias de justiça e eqüidade, entende-se que, dadas suas 

características específicas, impõe-se um tratamento diferenciado para a família monoparental, 

tendo em vista restabelecer a igualdade que lhe é constitucionalmente assegurada. Desta 

perspectiva, buscar-se-ia corrigir a generalidade legal que não se atém à especificidade do 

particular, considerando, não só a necessidade de que cada um seja efetivamente igual a qualquer 

outro, mas, sobretudo, que se aplique algum tipo de reparação para aqueles a quem as 

circunstâncias desfavoreceram. Ou seja, que à família monoparental menos favorecida seja 

assegurada alguma compensação advinda de um equilíbrio que o direito tem por escopo 

restabelecer, exercendo o comando da igualdade de direitos, inobstante a diversidade vivenciada 

por esta entidade familiar.  
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3. Em busca da realidade da família monoparental 

               Em termos metodológicos, parte-se de um estudo teórico, interdisciplinar, fundado em 

bibliografia especializada, não apenas jurídica, mas, sobretudo antropológica, sociológica e 

psicológica, em vista da escassez de estudos jurídicos sobre o tema, agregando-se, ademais, 

dados secundários provenientes do IBGE. Com fundamento nestas fontes, tem-se por objetivo 

analisar a história da família brasileira, e, em especial, a espécie monoparental, procurando 

correlações com a evolução do conceito de família nas Constituições nacionais, com ênfase na 

Carta Magna de 1988, uma vez ter agregado significativas modificações relativas à família e, no 

que diz respeito a este estudo, haver reconhecido a família monoparental como entidade familiar 

incluída sob  proteção do Estado. 

               Analisa-se, ademais, a legislação civil, tanto codificada, como especial, em matérias 

pertinentes ao tema em estudo, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

               Na análise dos dados estatísticos, são enfatizadas as informações referentes à Região 

Nordeste, considerando a permanência das desigualdades regionais que marcam, historicamente, 

a realidade brasileira, encontrando-se, nesta região, ao lado do Norte, os maiores níveis de 

pobreza observados no país. Estes dados são significativos ao se constatar serem encontrados 

nestas duas regiões os maiores índices de monoparentalidade feminina. 

               Tendo em vista elementos recentes trazidos pela atual doutrina do direito de família, 

busca-se  analisar a constituição da família com base nos princípios constitucionais, bem como na 

constitucionalização do Direito Civil, e na repersonalização das relações familiares, como forma 

de encontrar nestas diretrizes, o respaldo para a proteção da monoparentalidade, e, em especial, 

aquela sob a responsabilidade de mulheres. 

               Busca-se, portanto, compreender melhor a realidade da família monoparental como 

forma de visualizar, com clareza, seus limites e possibilidades, bem como conhecer até que ponto 
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a realidade social se mostra capaz de propiciar  a efetivação de seus direitos constitucionalmente 

assegurados.       

              O trabalho é estruturado em cinco capítulos, partindo-se de uma visão maior do conceito 

de família ao longo da história, até a especificação da monoparentalidade, e, em particular, 

daquela constituída sob a responsabilidade de mulheres, em sua características e repercussões na 

realidade social e jurídica. 

               Neste sentido, o primeiro capítulo é direcionado à análise do conceito de família, em sua 

evolução histórica desde a Antiguidade aos dias atuais. Analisa-se, também,  a história da família 

no Brasil, observando a presença da desigualdade de gênero, desde o período colonial. 

               No segundo capítulo estuda-se a família brasileira da perspectiva do direito positivo, no 

âmbito do disciplinamento no Direito Civil e no Direito Constitucional. No que diz respeito à 

Constituição Federal de 1988, destaca-se o novo perfil de família inaugurado por esta Carta, com              

fundamento na mudança de paradigma alicerçada nos princípios constitucionais. 

               O terceiro, o quarto e o quinto capítulos tratam, especificamente, da família 

monoparental. O capítulo terceiro descreve conceitos, formas de constituição, composição e 

responsabilidade sobre a família monoparental, e suas formas de extinção.  

               No quarto capítulo analisa-se a monoparentalidade feminina, incluindo uma visão 

histórica de sua evolução, tanto no plano internacional como no nacional, além da evidência do 

crescimento da monoparentalidade em décadas recentes. 

               E no quinto capítulo, é analisada a monoparentalidade feminina em seus limites e 

possibilidades, em face da permanência da desigualdade de gênero no interior da sociedade 

brasileira e, em conseqüência, a efetiva condição feminina de fazer face às atribuições inerentes à 

responsabilidade pela família. Teorias de justiça e eqüidade são propostas como fundamento e 

justificativa para um tratamento diferenciado voltado para a família monoparental.    
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CAPÍTULO PRIMEIRO – UMA VISÃO HISTÓRICA DO CONCEITO DE FAMÍLIA   

Sumário: 1.1. Origens da família. 1.1.1 Antiguidade e Idade Média. A perspectiva 

religiosa na origem da família. A família romana. Os fundamentos do patriarcado. 1.1.2. 

A família pós Idade Média. A percepção do sentimento de família.1.1.3. A família nos 

séculos XIX e XX. 1.2.A família  no Brasil. 1.2.1. O período colonial.A desigualdade de 

gênero no âmbito da família. 1.2.2. A família brasileira no século XIX e nos primórdios 

do século XX.  

   

 

1.1. Origens da família   

1.1.1 Antiguidade e Idade Média. A perspectiva religiosa na origem da família. A 

família romana. Os fundamentos do patriarcado. 

              Consistindo a entidade monoparental em uma das modalidades de família incluídas sob a 

proteção do Estado, a compreensão de suas especificidades pressupõe um anterior estudo da 

família em sentido amplo, da perspectiva de melhor apreender a espécie monoparental como um 

dos integrantes do gênero. Este o intuito subjacente à revisão do conceito de família ao  longo da 

história, desenvolvido a seguir. 

               Remonta à Antiguidade a visão do homem como ser gregário, voltado ao associativismo 

e à vida grupal, encontrando na família o centro privilegiado de sua realização pessoal. 

Instituição antiga da humanidade, a família serviu de suporte para o desenvolvimento das 

diversas civilizações. 

               Ao longo da história, a família adotou diferentes formas e composição, como reflexo da 

cultura, dos costumes, dos ditames do contexto social e político, passando do estado selvagem e 

da barbárie, para a civilização. Conforme registra Engels (a partir da análise das investigações 

empreendidas por L.H.Morgan), a família consiste em elemento ativo, dinâmico e que passa de 
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uma forma inferior para uma forma superior, à medida em que a sociedade evolui.1 

               Segundo este autor, em tempos primitivos, os agrupamentos humanos viviam em 

promiscuidade, além de praticarem o matrimônio por grupos; deste estado inicial se originaram 

formas de família que, gradativamente, foram excluindo as relações íntimas entre os parentes 

mais próximos. No âmbito dessa evolução foi instituída a ‘gens’, na medida em que, não se 

podendo ter a certeza de uma paternidade, conhecia-se a origem materna, iniciando-se, assim, o 

estabelecimento da descendência pelo lado materno. Nas palavras de Engels, “a gens formou a 

base da ordem social da maioria, senão da totalidade, dos povos bárbaros do mundo, e dela 

passamos, na Grécia e em Roma, sem transição, à civilização”. 2 

               Da perspectiva expressa por Fustel de Coulanges, na formação da família antiga o 

elemento preponderante deve ser encontrado na religião. Tal assertiva se funda na percepção da 

religião como elemento estabilizador da família, ao definir regras de convivência entre os 

componentes de um grupo familiar, em harmonia com as crenças e as práticas religiosas. 

Segundo o autor, embora a religião não tenha criado a família, foram suas normas, todavia, que 

imprimiram consistência e estabilidade à organização familiar, além de contribuírem para sua 

estruturação segundo padrões de compromisso e continuidade. Estes elementos foram, assim, 

capazes de propiciar a constituição de uma família antiga bem diferente daquela que poderia ter 

sido formada “se os sentimentos naturais dos homens tivessem sido os seus únicos causadores.” 3 

              Ainda segundo Coulanges, a união da família se fundamentava na religião. Enquanto 

constituída por um grupo de pessoas a quem a religião permitia invocar os mesmos ‘manes’ e 

“oferecer o banquete fúnebre aos antepassados,” a família tendia a se perpetuar através do culto 

                                                           
1 Friederich Engels. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. São Paulo: Bertrand, 1991, p.27 
2 Friederich Engels.Op. cit.  pp. 34-37  
3 Fustel de Coulanges. A Cidade Antiga. São Paulo: Hemus Editora, 1998, p.34 
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dos ancestrais falecidos, invocados como guardiões e protetores de sua descendência. Numa 

relação de duplo sentido, os mortos protegiam a família, enquanto esta lhes rendia as honras e os 

louvores que lhes asseguravam paz e tranqüilidade na vida após a morte.  

               A religião antiga, portanto, tinha por base o culto dos mortos, a quem os gregos 

denominavam de ‘deuses subterrâneos’, e os romanos de ‘deuses manes’. Os mortos eram 

considerados criaturas sagradas, eram cultuados através do fogo sagrado e seus templos eram 

suas sepulturas. 

               Na língua grega antiga, a família era designada pela palavra “epístion”, que significa 

aquilo que está junto do fogo sagrado. Neste sentido, em toda casa havia um altar e neste altar, 

um fogo sagrado, constituindo-se em obrigação do dono da casa a manutenção do fogo aceso. O 

fogo do lar era a Providência da família, um fogo puro, uma espécie de ser moral que ditava 

deveres e velava para que fossem cumpridos. A religião era estritamente doméstica e os deuses, 

antepassados da família, eram deuses particulares que não podiam ser adorados por estranhos ou 

por mais de uma família. Os ritos, as orações, os hinos e as regras eram estabelecidos no interior 

de cada família, e o pai era o único intérprete e único pontífice dessa religião, somente ele 

detendo o poder de ensiná-la, e, apenas, a seu filho.4 

                Essa religião somente poderia ser propagada pela geração. O pai, ao gerar a vida do 

filho, junto com a vida, transmitia-lhe sua crença e seu culto, bem como o direito de manter aceso 

o fogo sagrado e fazer as orações. A religião doméstica, destarte, era repassada, apenas, pela 

linha masculina; só o pai possuía a ‘centelha de vida’ e o dom de transmiti-la. Para Coulanges, 

inclusive o poder paterno ou marital teria se originado da religião e através dela se estabelecido. 

A mulher só participava do culto por intermédio do pai ou do marido. Ou seja, quando solteira, 

                                                           
4 Fustel de Coulanges. A Cidade Antiga. São Paulo: Hemus Editora, 1998, pp. 25-30 
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cultuava seus antepassados, através do pai; ao casar, passava a cultuar os deuses do marido, de 

quem seria uma espécie de filha, uma vez que o casamento lhe propiciava um segundo 

nascimento. 5                     

               Centrando-se a família na religião, e sendo esta particular de cada família, a poligamia 

não era admitida em conseqüência da vedação de estranhos ao culto doméstico. Ao mesmo 

tempo, cada família tinha a obrigação de perpetuar sua religião, mantendo o culto de seus mortos. 

Neste sentido, toda família deveria ter continuidade, porque os mortos tinham necessidade de que 

sua descendência jamais se extinguisse para que fosse, também, perpetuado o culto dos 

antepassados. E, assim, todo homem tinha a obrigação de deixar descendência, assegurando a 

continuação da família. O homem, portanto, “não se pertencia a si mesmo; pertencia à família” 

(...) e era “parte de uma série, tornando-se obrigatório que essa série não se interrompesse com 

ele”.6  

               A família, da perspectiva da religião, só tinha seqüência com os filhos varões, cujo 

nascimento era assinalado por um ato religioso que marcava sua admissão nessa “espécie de 

sociedade sagrada, ou pequena igreja, que se chamava família,”complementa o mesmo autor.  

              A supremacia do homem era colocada, assim, desde tempos antigos, com fundamento na 

religião. Com efeito, a análise da evolução histórica da família evidencia que, ainda no período 

em que os grupos humanos se organizavam em tribos, o homem assumiu o poder de direção da 

família, relegando a mulher à condição de ser menor, submisso, e instrumento de reprodução. 

Essa imagem podia ser vista nos tempos heróicos gregos e nos clássicos, na sociedade romana, e 

desta propagando-se pelos países fiéis à Igreja, através do Direito Canônico-romano. Poder e 

obediência, respeito e sujeição, constituíram os pilares da organização familiar complexa, 

                                                           
5 Fustel de Coulanges. A Cidade Antiga. São Paulo: Hemus Editora, 1998, pp. 25-30 
6 Fustel de Coulanges. Op. cit. pp.41-43 
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extensa, submetida ao poder paterno de seu chefe. 7 

               No que diz respeito aos povos de cultura ocidental, a evolução jurídica da família 

adquire importância a partir de Roma. O Direito Romano dotou a família de uma estrutura 

inconfundível, organizando-a como uma unidade econômica, religiosa, política e jurisdicional, 

estabelecida sob a autoridade soberana de um chefe. Seu caráter político acentuado guardou 

analogia entre a sua organização e a do Estado. 8       

               Em Roma, a família era constituída pelo conjunto de pessoas que viviam sob a patria 

potestas do ascendente comum mais velho. O conceito de família independia de 

consangüinidade. O pater famílias exercia a autoridade sobre todos os seu descendentes e, no 

exercício de seu poder, detinha direitos de vida e de morte sobre a esposa e os filhos – ius vitae 

necique. O pater era, ao mesmo tempo, sacerdote, senhor e magistrado, em sua casa. 

               Somente o chefe da família tinha patrimônio e a mulher era percebida como ser 

inabilitado para os negócios e jamais ascendia à posição de pater familias. Os filhos eram, 

também, incapazes. Havia uma religião própria, doméstica, qual seja, aquela de seus 

antepassados. A administração da justiça nos limites da casa competia ao pater . A unidade 

política era expressa na constituição de um Senado, formado pela reunião dos chefes de família 

(patres conscript).  9                    

               O pater, na qualidade de chefe de seus descendentes, era uma pessoa sui juris, ou seja, 

independente, e senhor de seus dependentes, sendo estes  alieni juris, na medida em que estavam 

submetidos à autoridade alheia. A família romana traduzia o patriarcado em sua mais alta 

expressão.                

                                                           
7 Friederich Engels.A origem da família, da propriedade privada e do Estado. São Paulo: Bertrand, 1991, pp. 60-61 
8 Orlando Gomes. Direito de Família. 14ª ed. Revista e atualizada por Humberto Teodoro Júnior. Rio de Janeiro: 
Editora Florense, 2001, p.39   
9 Arnoldo Wald. O Novo Direito de Família. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 9 
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               Em Roma, havia duas espécies de parentesco: a agnação, que vinculava as pessoas 

submetidas ao mesmo pater, embora não fossem consangüíneas, e a cognação, referente ao 

parentesco pelo sangue. Assim, a agnação incluía o filho natural e o filho adotivo, por exemplo, e 

todos aqueles que se encontrassem submetidos à potestas do chefe do grupo familiar. A agnação 

tinha cunho civil, enquanto que a cognação, baseada na consangüinidade, era natural, e referia-se 

à mulher casada com manus e ao filho emancipado, por exemplo. 

              O casamento com manus significava que, ao casar, a mulher entrava para a família do 

marido, submetendo-se à sua autoridade. A família incluía, também, a gens, constituída pelo 

conjunto de agregados das famílias de um tronco comum.10  

               A filiação podia ser legítima ou ilegítima, conforme fosse proveniente de justas núpcias 

ou não. Os filhos havidos fora do casamento tomavam o nome da mãe, não havendo legitimação 

ou reconhecimento de paternidade. Neste sentido, esquecidos pelo pai, esses filhos não 

conseguiam desempenhar qualquer papel político ou social na aristocracia romana. Nas palavras 

de Paul Veyne, em Roma, “a voz do sangue falava muito pouco; o que falava mais alto era a voz 

do nome da família”. 11  

               Segundo registra Luiz E. Fachin, a família romana compreendia, ainda, a affinitas, ou 

seja, os parentes por afinidade, ligando, formalmente, os parentes de um cônjuge ao outro. 12 

               Etimologicamente, a palavra família deriva do termo latino famila, familiae que 

designava o conjunto de escravos e serviçais (famuli), que viviam sob a dependência do senhor e 

chefe da família. A família, percebida como célula social por excelência, detinha, na sociedade 

primitiva, um conceito de verdadeira empresa econômica, propriedade comum, conduzida pelo 

                                                           
10 Arnoldo Wald. O Novo Direito de Família. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 10 
11 Paul Veyne. O Império Romano. In: Philippe Ariès. (org.) História da vida privada. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1990, p.23   
12 Luiz Edson Fachin. Elementos críticos do direito de família: curso de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999 
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chefe que centralizava o poder, e em torno do qual giravam os envolvidos nas atividades rurais, 

quer fossem ou não ligados pelo sangue. Apelidada por Cícero de seminarium republicae, sua 

função de procriação e educação da prole era posta em destaque. 13 

               Progressivamente, o conceito de família evoluiu, em Roma, no sentido de restringir a 

autoridade do pater famílias. Assim, durante o Império, foi extinto o poder de vida e de morte 

que o pater detinha sobre a mulher e os filhos. A emancipação dos filhos, que antes era percebida 

como uma pena, passou  a ser vista como um favor, conservando o filho emancipado seus direitos 

sucessórios. Desapareceu, também, o poder atribuído ao pater de vender os filhos. O Estado 

limitou ainda mais os seus poderes, admitindo que o alieni juris pudesse recorrer ao magistrado 

sempre que houvesse abuso do pater. 

              O parentesco dominante passou a ser aquele fundamentado na vinculação do sangue e o 

pátrio poder, aos poucos, sofreu restrições. O casamento com manus também perdeu status, 

passando a ser dominante o casamento sem manus, modalidade em que a mulher casada 

permanece sob o pátrio poder de seu ascendente. 

               Durante o Império, algumas modificações foram sendo introduzidas na sociedade 

romana. Os primeiros divórcios começaram a ocorrer, notadamente, entre as pessoas das camadas 

mais elevadas da sociedade. 14 Para os romanos, o casamento deveria perdurar enquanto existisse 

a affectio, percebida como elemento indispensável para a continuidade da união. Embora a 

affectio  não consistisse em fator de constituição da família, deveria ser desenvolvida ao longo da 

união conjugal e sua extinção poderia ensejar a dissolução do vínculo conjugal. Conforme 

registra Washington de Barros, o concubinato era aceito como um “semimatrimônio”, um “quase 

                                                           
13 Rui Geraldo Camargo Viana. Família. In: Rui Geraldo Camargo Viana e Rosa Maria de Andrade Nery. Temas 
atuais de direito civil na Constituição Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000,  p.22-23 
14 Washington de Barros Monteiro. Curso de Direito Civil. Direito de Família. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 1980, p.16 
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casamento”, estabelecido sem as formalidades legais. 15. 

               Ainda no decorrer do período imperial, o papel da mulher foi objeto de alterações, no 

sentido de atribuir-lhe uma certa autonomia. Este período foi marcado pela dissolução da família 

prevalecente nos padrões anteriores, em decorrência da corrupção trazida pela riqueza. Os 

adultérios e os divórcios passaram a ser freqüentes entre as autoridades constituídas, provocando 

a reação dos canonistas. Isto porque, no Direito Canônico, o matrimônio era exigido na formação 

da família, havendo ferrenha oposição ao divórcio, percebido como contrário à própria índole da 

família, na medida em que o matrimônio, concebido como sacramento, situava-se acima do 

simples contrato ou acordo de vontades, não podendo ser desfeito pela mão do homem - quod 

Deus conjunxit homo non separet. 16 

               No Direito Canônico, o casamento era monogâmico, e considerado como a união 

sagrada entre homem e mulher com o objetivo de constituir uma comunhão de vida íntima e 

duradoura, pautada pela indissolubilidade do vínculo. O divórcio era tido como questão afeta aos 

infiéis, cujo casamento não era dotado de caráter sacramental. 

               As influências do Direito Canônico se fizeram presentes por um longo período da 

história, com a percepção do casamento, sagrado e indissolúvel, como única forma de 

constituição da família. Neste sentido, durante a Idade Média, as relações de família foram, 

exclusivamente, regidas pelo Direito Canônico, e do século X ao XV, o casamento religioso foi o 

único reconhecido no mundo ocidental. 

                Na Europa, durante o regime feudal, a família conservou o caráter de organismo 

econômico, político e religioso, embora com uma significação menos rígida que aquela 

prevalecente no Direito Romano. A unidade se baseava, ainda, na autoridade de um chefe, porém, 

                                                           
15 Washington de Barros Monteiro. Curso de Direito Civil. Direito de Família. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 1980, p.16  
16 Arnoldo Wald. O Novo Direito de Família. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 12 
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não mais dotado de poder absoluto. 

               As famílias, na maioria dos países, conviviam em grandes grupos de pessoas, incluindo, 

além dos consangüíneos, os parentes colaterais, os afins, ademais de agregados e servidores. As 

grandes casas aristocráticas concentravam as relações sociais que eram, ao mesmo tempo, 

semiprivadas ou semipúblicas, uma vez que pelos lugares domésticos circulavam familiares, 

amigos e estranhos.                

               Conforme registro de Georges Duby, na Inglaterra, no século XII, a casa do nobre 

Thomas de Berkeley reunia mais de duzentas pessoas. Nas casas grandes, não obstante 

conviverem familiares, serviçais, auxiliares, etc., não se dispensava tratamento igualitário para 

todos. De um lado, os senhores e seus auxiliares encarregados das principais funções: a oração e 

o combate; de outro,  aqueles que os serviam, denominados servientes. Quanto á disposição dos 

poderes, existia um só pai, do qual emanava toda a vida da morada. Detentor  de poder judiciário, 

devia arbitrar as querelas, corrigir os erros. Segundo o mesmo autor, esse tipo de casas 

aristocráticas multiplicou-se bastante entre o ano mil e o final do século XIII. 17 

               A supremacia do homem sobre a mulher persistia em todos os aspectos. Conforme 

relata Michel Rouche, entre os francos, se uma mulher cometesse adultério, tanto o marido e seus 

familiares, como a própria família da adúltera, consideravam o fato como “uma verdadeira 

mancha sobre toda a linhagem e deveria acarretar a morte da culpada”. Em alguns casos, ela 

poderia ser queimada viva ou ser submetida ao “ordálio da água” para se inocentar. O processo 

do ordálio ditava que a mulher fosse jogada ao rio com uma grande pedra amarrada ao pescoço; 

se flutuasse, seria inocentada.18 

                                                           
17 Georges Duby. A vida privada nas casa aristocráticas da França feudal.Convívio. In: Philippe Ariès et allii. 
História da vida privada. V. 2. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, pp.49-95  
18 Michel Rouche. Alta Idade Média Ocidental. In: Philippe Ariès et allii. História da vida privada. V. 4. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1990, p. 455 
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             Em entendimento inverso, e realçando a superioridade do homem, o adultério masculino 

não era visto como ameaça a coisa alguma, e, ao contrário, contava com a cumplicidade da 

maioria. 

 

                 1.1.2. A família pós- Idade Média. A percepção do sentimento de família.  

               Antes do período medieval, e mesmo em seus primórdios, os laços de sangue não 

constituíam, ainda, um único grupo, e sim, dois grupos distintos, apesar de concêntricos: a família 

ou mesnie, com características semelhantes às da família conjugal moderna, e a linhagem, que 

ampliava seus limites a todos os descendentes de um mesmo ancestral. A autonomia dos 

indivíduos, bem como a dos casais, submetia-se ao império da linhagem, segundo ensina Philippe 

Ariès19.  

               A mesnie, (conhecida como ménage na França medieval), embora não dotada da 

amplitude da linhagem, agregava vários elementos e, às vezes, vários casais, habitantes de uma 

mesma propriedade que se recusavam a dividir, segundo um tipo de posse denominado de fereche 

ou fraternitas. Sob esse arranjo, conviviam pais e filhos que não dispunham de bens próprios, 

sobrinhos, primos solteiros, não ultrapassando, porém, mais de duas gerações. 

               A existência de grupos de residências complexas, agregando mais de uma geração, 

criava uma ritualização hierarquizada na atribuição do lugares de cada casal ou de cada 

indivíduo. O chefe da família tinha direito aos melhores cômodos da casa, ao melhor lugar à 

mesa, privilégios estes que se transferiam para o filho herdeiro, perdendo a viúva as prerrogativas 

de que dispunha enquanto esposa do chefe de família. O  pai  detinha  a  posse  do  patrimônio  da   

família,  tendo a  liberdade  de  beneficiar  um filho  em  detrimento  de  outro,  além  de  somente  

                                                           
19 Philippe Ariès . História Social da Criança e da Família. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 1981, p. 210 
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emancipar o filho que deixasse a casa paterna, estabelecendo-se alhures.                

               O herdeiro – denominado fils de famille nos vilarejos franceses -  submetia-se ao pai 

enquanto ele vivesse, mesmo depois de casado e de idade madura, não dispondo de liberdade de 

decidir ou negociar. 20 

             Segundo Ariès, a tendência à indevisão da família observada no âmbito das fereche ou 

fraternitas situa-se na origem das teorias tradicionalistas do século XIX sobre a família patriarcal. 

O enfraquecimento da linhagem e da tendência à indevisão seria conseqüência de uma evolução 

que, ao final da Idade Média, traçaria os contornos da família conjugal moderna. 21 

               Em sua evolução histórica, o conceito de família, de início considerando um grupo 

amplo e diversificado, atravessa etapas de transição até constituir-se como uma entidade mais 

unida e mais coesa, pautada pelo “sentimento de família”,22 prevalecendo acima do 

individualismo. A perspectiva histórica relativa à evolução da família situa o século XVIII como 

o período em que veio a se consolidar o modelo nuclear de família. 23  

               A partir de um amplo estudo da família, baseado na iconografia, tanto religiosa como 

profana, o Philippe Ariès concluiu ser o sentimento de família (tal como percebido nos dias 

atuais) ainda desconhecido antes da Idade Média, começando a se manifestar nos séculos XV e 

XVI, vindo a ser observado com mais vigor, no século XVIII, quando a família foi reconhecida 

como um valor.  Antes do século XV, a família foi mantida e reforçada por influências, ao 

mesmo tempo, semíticas e romanas, porém, “subsistia em silêncio e não despertava um 

sentimento suficientemente forte para inspirar artistas”. Para Ariés, isto significa que não se 

                                                           
20 Alain Collomp. Habitações e coabitações. In: Philippe Ariès et allii. História da vida privada. V.3. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1990, pp. 501– 542 
21 Philippe Ariès. História Social da Criança e da Família. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 1981, pp. 222 - 243 
22 Philippe Áries. Op. cit. p.222 
2
3 Maria Cristina Bruschini. Uma abordagem sociológica da família. Revista Brasileira de Estudos de População. 

São Paulo, V.6, n.1, jan/jul 1989, p.5 
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conferia um valor suficiente à família. 24 O posterior florescimento iconográfico de 

representações familiares evidenciaria o nascimento e o desenvolvimento do sentimento de 

família, que passava a integrar o ideário da sociedade. A partir do século XVI, a iconografia 

passa a expressar a família em várias formas de emoção. 

               O sentimento de família se fortaleceu ligado aos progressos da vida privada, da 

intimidade doméstica e do fortalecimento dos laços entre os membros da família. Este processo 

se desenvolveu no decurso dos séculos XVI e XVII, ocasião em que a sociedade não dispunha de 

lugares públicos para reuniões, e as pessoas, então, se reuniam nas grandes casas de proprietários 

ricos e importantes, conforme anteriormente mencionado. Nestas casas, formavam-se verdadeiros 

grupos sociais, abrigando, além da família propriamente dita, criados, empregados, ademais de 

clérigos, caixeiros, aprendizes, auxiliares. A casa grande, desempenhava assim, uma função 

pública. 

               Segundo Ariès, a primeira família moderna seria originada a partir da família desses 

homens ricos e importantes que estabeleceram em torno de si, círculos concêntricos de relações 

de parentes, de amigos, de clientes, de protegidos, de devedores, círculos estes que, todavia, 

caminharam para uma gradativa extinção. Isto ocorreu como uma conseqüência das pressões 

advindas de uma sociedade em transformação, quando o fortalecimento dos laços de parentesco 

passaram a ser valorizados, como forma de defesa. Assim, perderam espaço as relações sociais 

que anteriormente se constituíam em fontes de reputação, de fortuna e de educação, observando-

se, então, a propensão para uma convivência familiar mais restrita. 25 

               Em linha de análise semelhante, Rosana Castelli ressalta que, até o século XVIII, a 

                                                           
24 Philippe Ariès . História Social da Criança e da Família. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 1981, p. 210 
25 Rosana Castelli. La famille incertaine. Louis Roussel. Resenha. Revista Brasileira de Estudos de População. São 
Paulo, v.6, n.2, jul-dez. 1998, p.97 
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instituição matrimonial consistia em um sistema de direitos e deveres que regulava a vida dos 

indivíduos em todos os aspectos, inclusive quanto ao sentimento, o qual “deveria ser contido, sem 

emoções impulsivas que afetassem a ordem. (...) Os sentimentos faziam parte de um conjunto de 

normas estabelecidas, tanto em relação aos cônjuges, como os de pais para filhos”. 26 

               Desta perspectiva, o fundamento da instituição família, até então, não era a afetividade, 

e sim a sobrevivência do grupo, a sua proteção contra os inimigos. Estas características estariam 

presentes até o Antigo Regime. Transformações ocorridas no século XVIII, dentre as quais a 

Revolução Francesa, propiciaram um novo conteúdo para o ideário dos homens e suas 

instituições, adquirindo a família, a partir dessa ocasião, um outro significado, em razão do 

ajustamento à sociedade burguesa, à vida das grandes cidades e, em seguida, ao ritmo da 

produção industrial. 

               Assumindo-se como ator do processo histórico e da própria vida, o homem, relegando a 

comunidade a um plano inferior, desloca, então, o centro da cena para o indivíduo, cuja função 

não mais consiste em simplesmente manter a sobrevivência do grupo, mas, transformar o mundo. 

A sobrevivência da comunidade, a preservação da ordem, o cumprimento das normas, passam a 

ser atribuídos a outras instituições (tais como o Estado Burguês, nascido na modernidade com a 

Revolução Francesa). “A família, ao invés de ser o lugar dos direitos e deveres, passa a ser o 

espaço de satisfação e do bem-estar do indivíduo, o local da afetividade”. 27 

               A família, assim, inicia um processo de transformação. “De representante da integração 

do grupo, passa a representar o bem-estar individual. Deve garantir a harmonia entre o público e 

o privado. Nessa conciliação estará a nova legitimação da instituição.”28 

                                                           
26 Rosana Castelli. La famille incertaine. Louis Roussel. Resenha. Revista Brasileira de Estudos de População. São 
Paulo, v.6, n.2, jul-dez. 1998, p.97 
27 Idem, ibidem 
28 Rosana Castelli. La famille incertaine. Louis Roussel. Resenha. Revista Brasileira de Estudos de População. São 
Paulo, v.6, n.2, jul-dez. 1998, p. 99 
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              Este mesmo entendimento foi expresso por Ariès, ao afirmar que, a partir do século 

XVIII, teve início um processo de afastamento da sociedade, havendo, então, uma tendência de 

manter a família à distância, aliada a uma preocupação maior em protegê-la  nos limites de uma 

vida particular, separando-se a vida privada da vida mundana e da vida profissional. A casa foi 

reorganizada, procurando-se ampliar os espaços para a intimidade da família, excluindo-se, 

paulatinamente, criados, amigos, clientes, numa tentativa de reduzi-la, apenas, a pais e filhos. 

Não mais se tratava da família do século XVII, aberta para o mundo, mas, configurava-se como 

uma família moderna. 29 

               Nessa nova forma de família, observava-se uma maior preocupação para com a 

igualdade entre os filhos, buscando-se eliminar os privilégios da primogenitura; ao mesmo tempo 

as crianças foram trazidas de volta para junto dos pais. Se entre os séculos XII e XVII os pais 

costumavam mandar as crianças para serem aprendizes em outros locais, sendo educadas por 

outras pessoas, agora são mantidas junto da família, que tende a separar-se do mundo, opor-se à 

sociedade, constituindo um grupo solidário de pais e filhos. 30 

               A casa, assim, foi perdendo o lugar público que detinha, bem como a família se 

desvinculou de suas antigas funções de transmissão de vida, de bens, de nomes, de reputação. 

Não obstante, essa evolução durante muito tempo permaneceu restrita aos nobres, aos burgueses 

e aos lavradores mais abastados. Mesmo no início do século XIX, grande parcela da população  - 

aquela mais pobre e mais numerosa - ainda vivia como as famílias medievais, inclusive, 

permanecendo as crianças afastadas da casa dos pais. 31 

               Por outro lado, o movimento de transformação social trouxe em seu bojo, não apenas a 

                                                           
29 Philippe Ariès. História Social da Criança e da Família. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora LTC,1981, pp. 265- 273 
30 Idem, ibidem 
31Philippe Ariès.Op. cit. p. 270 
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retirada gradativa das crianças do seio da vida comum, mas redescobriu o valor da educação, 

buscando a família assumir  funções morais e espirituais na sua formação. Ao mesmo tempo, os 

membros da família tenderam a se unir pelo sentimento, pelo costume, pelo gênero de vida, 

construindo e fortalecendo a intimidade e a identidade familiar.  

 

     1.1.3. A família nos séculos XIX e XX                 

               No decorrer do século XIX, na maioria dos países ocidentais, predominou o padrão 

familiar pautado pelo patriarcado. O século XX marcou a transição de antigos modelos para 

padrões mais condizentes com as mudanças sociais recentes, imprimindo à família uma 

configuração multifacetária32.                

               Ainda nos anos que se seguiram à Revolução Francesa, novos pensamentos, idéias e 

interpretações propiciaram rupturas na sociedade como um todo, impondo o enfrentamento de 

questões ligadas à reconstrução política, jurídica e social. Suas repercussões na organização 

familiar, no entanto, se projetaram com menor intensidade, na medida em que os costumes ainda 

ofereciam resistência. A família, percebida como entidade essencial da sociedade civil, 

relacionava-se com o Estado na qualidade de coletividade orgânica que lhe oferecia suporte e 

organicidade. Baseada no casamento monogâmico e fundado no acordo mútuo entre as famílias 

envolvidas, aparecia como garantia da moralidade social e, como tal, percebida como ‘pedra 

angular’ dessa sociedade. 

              A  casa  se  fortaleceu  como  cerne  da  vida  privada,  submetida  à autoridade do  pai.  

A família constituía uma rede de pessoas, um conjunto de bens, um nome, um patrimônio, um 

sangue. 

                                                           
32 Maria Berenice Dias. Conversando sobre o direito das famílias. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 20 
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               Na vida da família, as decisões fundamentais, cabiam, ainda, ao pai, inclusive aquelas 

referentes à educação dos filhos e ao seu casamento. Detinha o pai, ademais, poderes domésticos, 

na medida em que controlava o dinheiro e as despesas, além do direito de vigiar toda a vida da 

mulher: suas visitas, seus passeios, sua correspondência. Subsistia o entendimento de que o 

homem devia sustentar os direitos da inteligência, assumindo o primado do lar, percebido como 

“importante demais para ser deixado à natureza fraca das mulheres” conforme relata Michelle 

Perrot. 33 O pai, assim, dominava a história da vida privada, enquanto que a mulher, percebida 

como ser incapaz, recebia proteção do marido, a quem devia obediência. 

               Segundo esta historiadora, a mulher não podia ser tutora nem membro de um conselho 

de família, sendo preterida em favor de parentes afastados do sexo masculino; não podia ser 

testemunha nos tribunais, não podia dispor de seus bens na comunidade. Tal como o menor, a 

mulher não podia dispor do salário pago pelo seu trabalho, cabendo ao marido recebê-lo. Se 

abandonasse o lar conjugal, poderia ser reconduzida pela força pública. Se adúltera, poderia ser 

punida com a pena de morte, havendo até aqueles que entendiam poder o marido fazer justiça 

com as próprias mãos, na medida em que sua conduta ameaçava aquilo que havia de mais 

sagrado na família: a filiação legítima.                

               Existia, assim, uma divisão sexual de papéis, baseada nos denominados ‘caracteres 

naturais’, (ou ‘vocação natural’ dos dois sexos, na expressão de Hegel, mencionada por Michelle 

Perrot)34, segundo uma oposição entre passivo e ativo, interior e exterior que orientou todo o 

século XIX, e mantendo-se, sem grandes alterações, até a primeira metade do século XX como 

uma herança cultural. Havia o entendimento de que a vida do homem encontra razão de ser no 

                                                           
33 Michelle Perrot. Figuras e papéis. In: Philippe Ariès et allii. História da vida privada. V. 4. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1990, p. 122-125      
34Michelle Perrot. Os excluídos da História. 3 ed. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2001, pp. 177 /178 
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Estado, no trabalho, no combate, na ciência e em atividades correlatas; a mulher, pelo contrário, é 

feita para a piedade e o interior. 35 

               Nos primórdios do século XX, reproduzindo o padrão prevalecente no século anterior, a 

família patriarcal, heterossexual, monógama, nuclear, tinha várias missões a cumprir. Nas 

palavras de Michelle Perrot, 

 

                                     “na junção do público e do privado, esferas grosseiramente equivalentes dos papéis dos          

sexos, ela deveria assegurar a gestação da sociedade civil e dos ‘interesses particulares’, 

cujo bom andamento era essencial à estabilidade do Estado e ao progresso da 

humanidade”(...). “Naqueles tempos de capitalismo em larga escala familiar, ela 

assegurava o funcionamento econômico, a formação da mão-de-obra, a transmissão dos 

patrimônios”. 36 

 

               O advento do século XX, não trouxe modificações significativas nesse campo. A família 

continuava sob o domínio da figura do pai, e, ainda marcada pelo modelo patriarcal, era por ele 

representada; mulher e filhos eram-lhe subordinados.               

               Não obstante, fatores externos, como por exemplo, as duas grandes guerras, impuseram 

transformações fundamentais. As mulheres, carentes da ‘proteção’ de maridos e filhos envolvidos 

nos combates, se viram instadas a assumir novos papéis, não só na condução e sustento da 

família, como também no desempenho de atividades até então de responsabilidade masculina. 

             A prática de novas e diferentes atividades concorreu para que as mulheres passassem a 

reivindicar, mais fortemente, o direito de exercer uma profissão e obter uma maior liberdade. O 

feminismo que aparecera e se mostrara intermitente no século passado, tornou-se, então, um 

                                                           
35Michelle Perrot. Os excluídos da História. 3 ed. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2001,  p. 178    
36 Michelle Perrot. O nó e o ninho. In: Reflexões para o futuro. Revista Veja. Edição Especial.São Paulo: Editora 
Abril, 1993, pp.77 
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movimento constante, a reclamar a igualdade de direitos civis e políticos, com fundamento em 

uma dupla argumentação: o papel social e maternal das mulheres, ao lado da lógica de seus 

direitos naturais. O principal argumento era o seguinte: “se as mulheres são indivíduos, por que 

tratá-las como menores de idade ?” 37     

               Ainda segundo Michelle Perrot, todas as reivindicações, entretanto, encontravam fortes 

resistências religiosas, políticas e morais, com base nas idéias do Antigo Regime.  

               No pós-guerra, a sociedade procurava se reencontrar, redescobrir seus valores, 

restabelecer seus padrões. As categorias sociais mais dominadas buscavam a liberdade de ser, a 

afirmação a partir de seus anseios, sua maneira de perceber a vida e seus valores e, segundo tal 

entendimento, orientar seu futuro. 

                A partir da década de 60, teve início um processo de renovação, instaurando-se, 

especialmente, entre a população feminina, uma tendência a romper com o modelo ‘rainha do 

lar’, buscando uma inserção social mais justa, igualitária e respeitosa de sua condição de ser 

racional. Fundamentaram essa renovação as recentes transformações sociais ocorridas, 

notadamente os movimentos feministas, o advento da pílula anticoncepcional e de outros 

métodos contraceptivos que propiciaram a liberdade sexual.              

               A livre disposição de seu corpo trouxe para as mulheres a possibilidade de um novo 

posicionamento e a conseqüente ruptura de padrões e modelos. A esse importante fator, 

agregaram-se, ademais, a evolução da ciência e da pesquisa científica, a aceitação da mulher no 

mercado de trabalho, bem como o adiamento do casamento e da maternidade, que passaram a 

ocorrer após uma certa estabilidade profissional.                

               Na análise de Michelle Perrot, as mulheres “queriam ser pessoas, ir e vir livremente, 

                                                           
37 Michelle Perrot. Da Revolução Francesa à Primeira Guerra.  In: Philippe Ariès et allii. História da vida privada. 
V. 4. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p. 613 
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viajar, instruir-se, administrar seus bens, eventualmente trabalhar e dispor de seu salário” (...) e 

não raro, “preferiam o celibato a um marido imposto.” 38                

             Em entendimento semelhante, Elza Berquó se refere ao século XX como palco de uma 

série de rupturas na seara familiar. Na Europa Ocidental, o padrão de nupcialidade sofreu 

modificações no sentido de casamentos tardios e pouco freqüentes. Os avanços tecnológicos na 

área da anticoncepção possibilitaram o controle de nascimentos, registrando-se uma queda nas 

taxas de fecundidade, notadamente a partir de 1965, observando-se o declínio de 3,2 filhos por 

mulher, para um padrão de 1,8 a 1,3 em 1985. 39               

               Outro ponto marcante desse período de rupturas consiste no aumento do número de 

divórcios, observando-se, ainda, uma queda na freqüência dos recasamentos de divorciados. Na 

França, o índice de recasamento caiu de 64,7% para 38,4% entre os homens, no período de 1975 

a 1985. Entre as mulheres, o índice caiu de 57,8% para 36,2%, no mesmo período. 40                

               Estas rupturas provocaram alterações significativas na estrutura familiar. De um lado, 

diminuiu a freqüência de casais com filhos. De outro, cresceu o número de pessoas morando 

sozinhas, bem como o número de famílias monoparentais, verificando-se que, se outrora estas 

famílias refletiam, basicamente, a morte de um cônjuge, agora resultam dos divórcios e 

separações.                 

               O período compreendido entre 1975 e 1985, denominado de ‘Década da ONU para o 

avanço da mulher’41 significou um importante marco na luta das mulheres pela igualdade de 

gênero. Naquela ocasião, ativistas, pesquisadoras e formadoras de opinião de todo o mundo, 

                                                           
38 Miclelle Perrot. Figuras e papéis. In: Philippe Ariès et allii. História da vida privada. V. 4. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1990, p. 125  
39 Elza Berquó. A família no século XXI: um enfoque demográfico. Revista Brasileira de Estudos de população. São 
Paulo, v.6, n.2, jul-dez 1989, pp. 1-3  
40 Idem, ibidem 
41Elza Berquó. Refletindo sobre as questões populacionais neste final de século. Novos estudos CEBRAP. São Paulo, 
n.55, nov/1999, p. 78 
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conscientes de que as desigualdades de classe não eram suficientes para explicar sua situação de 

vida, desenvolveram projetos direcionados para o fortalecimento do status econômico e político 

das mulheres. Foi então que as mulheres tiveram clareza da existência de uma ‘enorme assimetria 

de gênero’, segundo Berquó. A década dedicada à questão feminina propiciou a produção de uma 

significativa quantidade de informações sobre a situação da mulher no mundo em 

desenvolvimento, além de criar condições para o surgimento de organizações não-

governamentais voltadas para estudos e ações relacionadas ao tema. 42 

               Nas décadas finais do século XX, firmaram-se novos posicionamentos, consolidando-se 

a presença natural das mulheres no mercado de trabalho, ademais das rupturas de uniões 

matrimoniais sem que lhes fosse atribuída qualquer discriminação posterior. A independência 

financeira possibilitou a segurança necessária para que as mulheres, pouco a pouco, deixassem de 

se submeter a situações que, anteriormente, viam-se obrigadas a suportar em razão da 

incapacidade de prover seu próprio sustento e o de seus filhos.  

               O século XX, todavia, herdou do seu antecessor um modelo de família consolidado ao 

longo de séculos e, por isso mesmo, difícil de romper. Uma família celebrada, santificada, 

fortalecida, investida de um grande número de missões e, como dado marcante, dominada pela 

figura do pai. Interligando o público e o privado, cumpria-lhe assegurar a gestão da sociedade 

civil e dos interesses particulares, cujo equilíbrio eram percebidos como essenciais à estabilidade 

do  Estado  e  ao  progresso  da  humanidade.  Cabia-lhe  garantir o funcionamento econômico, a  

formação de mão-de-obra, a transmissão dos patrimônios, os primeiros aprendizados, a primeira 

socialização. 

               Nos idos do século XX,  fatores externos impuseram transformações e, assim, a família 

                                                           
42 Elza Berquó. Idem, ibidem 
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tradicional ‘perdeu’ grande parte de sua antiga missão. Romperam-se quase todas as formas de 

transmissão, tanto na esfera econômica, quanto na social, cultural ou simbólica. Pouca coisa se 

podia, então, transmitir aos filhos, em termos de fortuna, profissão, crenças, saberes. O 

desenvolvimento dos meios de comunicação, as novas tecnologias – notadamente, a ‘revolução 

da Informática’ -  a velocidade das transformações, enfim, retiraram da família o papel de 

transmissão dos primeiros saberes que seus filhos precisam, acarretando mudanças no 

relacionamento familiar. 43 

               Não obstante, esses mesmos fatores externos contribuíram para uma melhor percepção 

da necessidade de consolidação dos laços familiares como forma de defesa e segurança em face 

da instabilidade, da incerteza e da insegurança do mundo exterior. A família, o lar, a casa, se não 

mais transmitem saberes, asseguram, contudo, abrigo, proteção e calor humano. Desta 

perspectiva, a família, qualquer forma de família, e não apenas aquele modelo tradicional, passa a 

apresentar sinais de estabilização.  

              Passando por diversas modificações estruturais sob a influência cultural de cada época, a 

família chega aos dias atuais com contornos novos e, por vezes, ainda imprecisos, exigindo 

estudos mais aprofundados no sentido de identificar sua nova face neste início de século XXI. A 

família de hoje se apresenta, assim, eivada de caracteres herdados de épocas passadas, em razão 

das profundas influências advindas, sobretudo, da família romana e da família canônica, porém 

evidenciando a incorporação de novos paradigmas alicerçados em valores, fundamentos e 

percepções presentes na realidade onde, atualmente, a família se insere.                 

               Nos primórdios de um novo milênio, apesar das rupturas e do repúdio ao modelo 

excessivamente rígido e normativo, as pessoas buscam conservar os aspectos positivos da 

                                                           
43 Michelle Perrot. O nó e o ninho. In:  Reflexões para o futuro. Revista Veja. Edição Especial. São Paulo: Editora 
Abril, 1993, pp.79-81 
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família, tais como “a solidariedade, a fraternidade, a ajuda mútua, os laços de afeto, o amor”. 44 

As pessoas, “tateando, esboçam novos modelos de famílias, mais igualitárias nas relações de 

sexos e idades, mais flexíveis em suas temporalidades e em seus componentes, menos sujeitas à 

regra e mais ao desejo.” Neste sentido, tentam “conciliar as vantagens da solidariedade familiar e 

as da liberdade individual.” (...). E, assim, “rejeitam o nó, não o ninho.”  45 

              

1.2. A família no Brasil      

1.2.1. O período colonial. A desigualdade de gênero no âmbito da família                       

 

               Descoberto, colonizado e freqüentemente invadido por europeus, o Brasil recebeu 

destes povos extensas e profundas influências que se fizeram sentir em todos os campos do 

desenvolvimento do país.  

               No Brasil colonial, de início, a população foi constituída por colonizadores e nativos, 

agregando-se, posteriormente, os contingentes africanos conduzidos mediante o tráfico de 

escravos. Como principais características, essa população se apresentava dispersa, instável, 

fluida. 

               Para Fernando Novais, o traço marcante da população colonial pode ser identificado na 

clivagem  em  dois estratos: os que eram compelidos ao trabalho e aqueles que os compeliam, em  

razão dos determinantes políticos e econômicos situados na raiz do processo de colonização. 

Entre esses dois pólos, cresceu uma camada intermediária de pequenos produtores, em sua 

maioria, pobres. 46                   

                                                           
44Michelle Perrot. O nó e o ninho. In:  Reflexões para o futuro. Revista Veja. Edição Especial. São Paulo: Editora 
Abril, 1993,   p.81 
45 Idem, ibidem 
46 Cf. Fernando A. Novais. Condições  da privacidade na colônia. In: Novais (Coord.) História da vida privada no 
Brasil. V. 1. São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p. 32 
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               Ainda segundo este autor, a escravidão apareceu como relação social dominante, 

influenciando o sistema de relações primárias, constituído pela cotidianidade, individualidade, 

intimidade, vida familiar, etc. e configurando uma realidade demarcada em três esferas distintas:  

as relações interclasse senhorial, as relações internas entre os escravos e as relações 

intermediárias entre senhores e escravos. Estas últimas, embora podendo criar momentos de 

aproximação, ou espaços de “amaciamento”, não se mostraram capazes de transpor o espaço 

entre os pólos extremos, permanecendo irredutível a clivagem básica, a influenciar todo o 

desenvolvimento da vida na colônia, inclusive a vida familiar. 

               Os colonos, de início, não traziam para a terra desconhecida, suas esposas, nem os 

filhos. Mesmo os donatários das capitanias em que fora dividida a colônia, raramente se fizeram 

acompanhar de suas famílias. Nizza da Silva relata a chegada à recém-criada vila de São Vicente, 

do primeiro homem acompanhado de sua mulher, com determinação de povoar.47                

               Na falta de mulheres brancas, os colonos, de início, se uniam em mancebia com índias, 

dando origem a um expressivo contingente de mamelucos. O jesuíta Manoel da Nóbrega, 

preocupado com o concubinato generalizado e com a miscigenação, sugeriu o envio de mulheres 

do Reino, brancas e solteiras, ademais de órfãs e, até mesmo daquelas consideradas “erradas”, 

porque, aqui encontrariam bom casamento.48                

               Apesar de se unirem às índias em mancebia, e, posteriormente, com as negras escravas, 

era com as mulheres brancas que os colonos casavam, no propósito de estabelecer descendência 

legítima e ampliar o patrimônio familiar.                

               A Coroa Portuguesa, preocupada com a escassez de mulheres brancas, aptas à formação 

das famílias necessárias ao povoamento da Colônia, em algumas ocasiões, financiou, ou ajudou a 

                                                           
47 Maria Beatriz Nizza da Silva. História da família no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p.11 
48 Maria Beatriz Nizza da Silva. Op. cit. p. 12 
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vinda de casais de outras localidades. As mulheres, gradativamente, se tornaram imprescindíveis 

no interior dos domicílios, assumido espaços e atribuições diversificadas. Nem os homens 

religiosos prescindiam de sua presença na administração de suas casas e, não raro as tomavam 

como amásias, ocultas sob o título de afilhadas e escravas.49                

               Sobre este tema, Woortman e Woortmann relatam que muitos clérigos tinham suas 

mulheres e deixaram descendência. Na cidade de Salvador, por exemplo, foram encontradas 

verdadeiras ‘famílias naturais’ constituídas em torno dos párocos das freguesias da cidade, 

verificando-se, inclusive, que a maioria dos padres teve seus filhos com a mesma mulher. Para as 

‘mulheres dos clérigos’, embora esta condição as igualasse, de certa forma, às concubinas dos 

leigos, o fato de manterem vida em comum com sacerdotes representava uma certa ascensão 

social e segurança para ela e seus filhos. 50 

               A família colonial brasileira se organizou com base na sociedade desigual que marcou 

os primeiros séculos da colonização; nesse contexto, os contornos da família se firmaram, 

também, sob os moldes da desigualdade. Família patriarcal e hierarquizada, impunha à mulher 

um papel fundado na discriminação, na exclusão e na submissão ao homem, submissão esta 

extensiva aos filhos.              

               No processo de desenvolvimento da colônia e, posteriormente, durante o Império, a 

tendência à organização familiar vivenciada em Portugal, e em grande parte do continente 

europeu, foi se impondo no interior da sociedade brasileira. As influências do Direito Romano, 

incorporadas pelo Direito Português, foram trazidas para o Brasil pelos colonizadores, 

acarretando repercussões profundas nas relações familiares. Sob a influência da Igreja, diversas 

                                                           
49 Leila Mezan Algaranti. Famílias e vida doméstica. In: Fernando Novais (Coord.). História da vida privada no 
Brasil. V.1. São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p. 121 - 136. 
50 Klaas Woortmann e Ellen Woortmann. Monoparentalidade e chefia feminina. Conceitos, contextos e 
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exigências eram colocadas ao matrimônio, considerado como sacramento, e como tal, 

indissolúvel, havendo cerrada oposição ao divórcio. Qualquer  união  fora  do  casamento 

sacralizado era considerada relação espúria e condenada. 

               Entretanto, nem sempre a sociedade se atém aos ditames oficiais e, assim, durante todo 

o período escravagista, as relações entre os senhores e as escravas eram comuns e aceitas pela 

maioria da sociedade, dando origem a  filhos mestiços e ilegítimos. Cativas, e como tal, 

desprovidas de liberdade para dispor de seu corpo e de sua pessoa, as escravas viam-se instadas a 

desempenhar diversificados papéis, ora no campo, ora nas tarefas domésticas, ora no ‘serviço’ 

particular de seu senhor.  51                        

               Um outro importante papel atribuído às escravas foi o aleitamento dos filhos dos 

senhores. O costume de entregar os filhos a amas-de-leite, observado em Portugal, passou a ser 

incorporado na colônia, entre as famílias mais abastadas, evidenciando-se um importante papel 

desempenhado pela ama negra na criação dos filhos dos brancos. Segundo as Ordenações 

Filipinas, se uma mãe não pudesse ou não devesse, com razão, amamentar seus filhos, estes 

seriam entregues a uma ama-de-leite.  

               Esse costume perdurou durante o Império, segundo exemplo observado, à época, na 

Europa e na América do Norte. Em geral, as escravas que aceitavam abandonar suas crias para 

alimentar filhos alheios mediante aluguel, eram seduzidas com promessa de recompensas, bom 

passadio e até alforria. Como exemplo, cita-se o testamento de uma mulher da Capitania de São 

Paulo, concedendo alforria à escrava que havia criado seu filho e herdeiro, conforme relato de 

Nizza da Silva. 52  

               Nas cidades, o comércio de amas-de-leite consistiu em fonte de renda para pequenos 

                                                           
51Leila Mezan Algaranti. Famílias e vida doméstica. In: Fernando Novais (Coord.). História da vida privada no 
Brasil. V.1. São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p. 121 - 136.  
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senhores de escravos, que alugavam, ou mesmo vendiam suas cativas em período pós-natal. Luiz 

Felipe Alencastro menciona anúncios em jornais da época: no Diário de Pernambuco, em 1829, 

era oferecida à venda “escrava parida”; no Jornal do Comércio, em 1825, anunciava-se o aluguel 

de escrava para ama-de-leite,”parida há um mês e sem filho”. 53  

               Conforme ensina o mesmo autor, a palavra mukama, em quimbundo, refere-se a 

escravos domésticos de ambos os sexos, trazidos das aldeias de Angola. O uso do termo no Brasil 

somente para as mulheres tem a ver com a especialização econômica da escrava nas tarefas 

domésticas e no aleitamento dos filhos dos senhores. 

               Posteriormente, o processo de urbanização, bem como a abolição da escravatura, 

propiciaram a introdução de novos costumes para a vida familiar. Grande parte das atividades 

antes desenvolvidas na vida rural foram sendo substituídas por outras, na medida em que a 

família perdeu as principais características que a situavam como uma unidade de produção. 

Gradativamente, foi sendo reduzido o número de filhos, possibilitando uma aproximação maior 

entre os integrantes do grupo familiar, já tendendo, agora, para uma conformação nuclear . 

               Nas cidades, surgia uma população nova e diversificada, constituída por imigrantes, 

egressos da escravidão, e representantes das elites rurais que buscavam a vida urbana. Segundo o 

ideário vigente, a família, percebida como “suporte do Estado”, devia consolidar seu papel de 

instituição social capaz de resguardar os valores e reprimir “as vagas da modernidade”. 54 

               Em termos de legislação civil, Arnoldo Wald ensina que Lei editada em 20/10/1823 

manteve em vigor a legislação portuguesa, expressa nas Ordenações Filipinas, ademais de leis, 

regimentos, alvarás, decretos e resoluções, legislação esta que deveria ser obedecida enquanto 

                                                                                                                                                                                            
52 Maria Beatriz Nizza da Silva. História da família no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p. 207  
53 Luiz Felipe de Alencastro.. Vida privada e ordem privada no Império. In: Fernando Novais (Coord.). História da 
vida privada no Brasil.  V. 2. São Paulo: Companhia das Letras, 1988, pp.63 e 64 
54 Marina Maluf e Maria Lúcia Mott. Recôntidos do mundo feminino. In: Fernando Novais (Coord.). História da 
vida privada  no Brasil.V. 3. São Paulo: Companhia das Letras, 1990,  pp 370-372 
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não fosse organizado um novo código. 55 

 

1.2.2. A família brasileira nos primórdios do século XX. 

              A proclamação da República, em 1889, propiciou a desvinculação da Igreja ao Estado. A 

primeira constituição republicana reconheceu o casamento civil, com celebração gratuita, e 

posteriormente regulamentado pelo Decreto nº 181, de 24/01/1890, de autoria de Rui Barbosa. A 

partir de então, foi abolida a jurisdição eclesiástica, passando a ser considerado o casamento civil 

realizado perante autoridades civis como o único válido, conforme registro de Arnoldo Wald. 56 

               O advento da República veio trazer mudanças para a sociedade, com repercussões no 

comportamento feminino, observadas, notadamente, nas primeiras décadas do século XIX, 

acompanhadas de uma certa ansiedade por parte dos segmentos mais conservadores. Sob a 

influência das diferentes percepções da cultura européia trazida pelos imigrantes, as mulheres 

começaram a dar mostras de descontentamento em razão da imagem de ‘ser menor’ que lhes era 

atribuída e, sobretudo, com a representação social que lhes limitavam as atividades políticas e 

econômicas. As mulheres ansiavam por liberdade e igualdade com os homens. 57 

               A ideologia dominante, no entanto, conservava a percepção da mulher como ser dotado 

de uma natureza somente apta ao desempenho de funções na esfera privada, devendo assumir seu 

tríplice papel de mãe, esposa e dona de casa. Não se vislumbrava realização possível para a 

mulher fora do lar, segundo ensinamento da Igreja, reiterado por médicos e juristas, e legitimado 

pelo Estado. 

                 Dessa perspectiva, a educação literária, até o início do século XIX, era ministrada, 

                                                           
55 Arnoldo Wald. O novo Direito de Família. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p.19         
56 Arnoldo Wald, op. cit. P.21  
57 Marina Maluf e Maria Lúcia Mott. Recôntidos do mundo feminino. In: Fernando Novais (Coord.). História da 
vida privada  no Brasil.V. 3. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, pp.370/372     
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quase que exclusivamente, a crianças e jovens do sexo masculino. Com efeito, desde o século 

XVI, os colégios jesuítas só educavam meninos; inclusive, dois objetivos básicos norteavam essa 

educação: formar quadros para a próprio Companhia de Jesus, ademais de ensinar a ler e escrever 

os jovens índios retirados de suas famílias e da cultura indígena. 58 

                 A família patriarcal foi, durante séculos, a organização familiar básica da sociedade 

brasileira, consistindo em uma de suas mais fortes instituições (ao lado da Igreja), somente vindo 

a apresentar sinais de fragilidade nos idos do século XIX. Assim, conforme registro de Carlos 

Alberto Bittar,“por cerca de quatrocentos anos, (do século XVI ao princípio do século XX),  a 

cultura patriarcal marcada pela nítida predominância do individual sobre o coletivo, foi o grande 

modelo de vida para os brasileiros”. 59 

               Neste contexto, a mulher era considerada relativamente incapaz e dependente do marido 

para a maioria dos atos na vida civil. 

               Por outro lado, a mulher deveria se responsabilizar pela honra familiar. Em 

contrapartida do sustento e proteção do marido, à mulher cabia respeitar os ditames da moral e 

dos bons costumes. Na eventualidade de rompimento de união conjugal, a separada não era vista 

com bons olhos. Também não eram bem aceitas as mulheres que passaram a trabalhar fora do lar,  

premidas, não só por necessidades econômicas, como também visando a uma realização 

profissional. 60 

               A desigualdade de funções entre homem e mulher acarretava uma também desigual 

valorização cultural e, assim, as atividades masculinas receberam um melhor reconhecimento que 

                                                           
58 Maria Beatriz Nizza da Silva. História da família no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p. 219  
59 Cf. A evolução da instituição familiar no Direito Brasileiro. Jurifran-Página jurídica. Htpp:// 
orbita.starmedia.com/jurifran/ajfam.html p.2 
jfam.html p.2 
60 Marina Maluf e Maria Lúcia Mott. Recônditos do mundo feminino. In Fernando Novais (Coord.). História da vida 
privada  no Brasil.V. 3. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p. 375 
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aquelas exercidas pelas mulheres. Conseqüentemente, resultaram dotadas de maior poder e de 

maior valor, ademais de auferirem melhor remuneração.61 

              A partir da segunda metade do século XX, transformações sociais influenciadas pelo 

processo de urbanização, pela industrialização, pelas inovações tecnológicas e pelas mudanças 

comportamentais repercutiram na forma de organização familiar, propiciando a gradativa 

extinção das famílias numerosas e dando lugar a um tipo de família mais restrita e com um 

reduzido número de pessoas. Começou a se consolidar, assim, a família nuclear, formada, apenas, 

por pais e filhos. Para essas mudanças contribuiu, também, a separação da Igreja e do Estado, e a 

adoção do casamento civil, após a Proclamação da República.  

              Entretanto, bem mais lenta se processa a renovação dos padrões culturais predominantes 

e, não obstante a implantação de uma nova organização familiar, a visão da mulher nos 

primórdios do século XX, bem como os papéis que lhe eram atribuídos, conservaram os 

resquícios do modelo patriarcal. Neste sentido, o Código Civil editado em 1916 somente admitia 

como família aquela advinda do casamento, celebrado segundo as formalidades legais, e livre de 

impedimentos. Elaborado em uma época em que a figura do patriarca representava o centro de 

gravidade da família, seus dispositivos refletiam a realidade social vigente. (Este tema será 

retomado no capítulo segundo, item 2.1.1.) 

               A família monoparental inexistia no mundo jurídico, embora real no mundo dos fatos, 

não só como decorrência da viuvez, mas, sobretudo, representada pelas mães solteiras, que, no 

entanto não eram aceitas pela sociedade, consistindo em objeto de desprezo e reprovação. Os 

filhos advindos dessas uniões, bem como aqueles originários de outras entidades não fundadas no 
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casamento, eram considerados ilegítimos, e como tais, discriminados. 62 

               Subsistia o entendimento de que a assimetria de tratamento dos filhos, por sua condição 

de origem, não se fundamentava nos ideais de proteção da família, mas, na proteção do 

patrimônio familiar.              

               Verifica-se, portanto, ter sido marcante o modelo patriarcal ao longo da história da 

sociedade brasileira, prevalecendo até a metade do século XX, quando novas formas de união 

começaram a se impor no interior da sociedade, formas estas que, por muito tempo, 

permaneceram excluídas do acesso à maioria dos direitos assegurados à família decorrente do 

casamento. No que diz respeito especificamente àquelas constituídas por mães e filhos 

desacompanhadas de marido, o estigma da ‘desquitada’ e da ‘mãe solteira’ contribuiu para a sua 

exclusão da ‘família honrada’, respeitada e aceita pela sociedade. Vistos como marginais, os 

vínculos construídos fora do casamento não foram dignos de ser percebidos como família.  
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legislação especial. 2.2. A família no Direito Constitucional. 2.2.1. As Constituições de 

1824 a 1967. 2.2.2. A Constituição de 1988. 2.3. O novo perfil de família inaugurado 

pela Constituição de 1988. 2.3.1. A mudança de paradigma 2.3.2 Princípios 

constitucionais como fundamento da família. 2.3.3.A inclusão de novas entidade 

familiares. 2.3.4. A questão da hierarquização axiológica. 2.3.5. A família 

contemporânea  

 

2.1. Família e Direito Civil 

2.1.1. A família no Código Civil 

               Em 1916 foi editado o Código Civil Brasileiro. Elaborado por Clóvis Beviláqua, teve 

por fundamento texto anteriormente encomendado por D. Pedro ao jurista Teixeira de Freitas 

que, inicialmente apresentou uma “Consolidação das Leis Civis” e, posteriormente, um “Esboço 

de Código Civil”, ainda nos idos de 1800. Todavia,  a redação do Código Civil coube a 

Beviláqua, com sugestões e modificações agregadas no curso da apreciação na Câmara e no 

Senado, dentre as quais se destacam aquelas propostas por Ruy Barbosa, relator do projeto no 

Senado. 

                 O Código Civil se apresentou como um diploma de seu tempo e esse tempo se 

caracterizava pela “transição do direito individualista para o direito de cunho social (...)”.63 

               Refletia, por outro lado, as doutrinas individualistas e voluntaristas consagradas pelo 

Código de Napoleão e incorporadas pelas codificações do século XX. No Código Napoleônico, o 

direito de família ainda se pautava pela autoridade paterna, pelo poder marital, pela incapacidade 

e submissão da mulher, ademais da inferioridade dos filhos ilegítimos. Neste Código o casamento 
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foi secularizado, tornando-se um contrato civil. 

               O Código Civil brasileiro agregava, ainda, as diretrizes religiosas emanadas do Direito 

Canônico, como resultado das influências da Igreja Católica na organização da sociedade 

brasileira. O valor fundamental centrava-se no indivíduo, buscando o direito privado regular, 

formalmente, a atuação dos sujeitos de direito. Na vivência do Estado liberal, predominante no 

mundo ocidental durante o século XIX, a limitação do poder público e a não intervenção nas 

relações privadas e no poder econômico expressavam as idéias de liberdade e igualdade dos 

indivíduos, advindas do Iluminismo. Entretanto, a liberdade apregoada limitava-se aos aspectos 

patrimoniais, e a seu turno, a igualdade era vista, apenas, em seu aspecto formal. Neste sentido, 

nas codificações liberais não se atribuiu à família qualquer noção pautada por princípios, quer de 

liberdade, quer de igualdade, na medida em que, da perspectiva da ideologia liberal burguesa, ela 

representava a sustentação do status quo, não se atentando para as pessoas humanas que a 

constituíam. 64 

               Conforme já registrara Orlando Gomes, na época em que o Código foi elaborado, a 

estrutura da sociedade brasileira ainda encontrava suas principais bases fora das cidades. A 

escravidão há pouco havia sido abolida e a sociedade conservava um certo “primitivismo 

patriarcal que caracterizou o estilo de vida da sociedade colonial”. Natural, assim, que o Diploma 

Legal repercutisse as características do contexto vigente. 65 

               O Brasil do início do século XX era uma nação “ainda embrionária, cuja indústria mais 

produtiva consistia em uma lavoura rudimentar, extensiva” (...), e servida, até bem pouco tempo, 

                                                           
64Paulo Luis Netto Lobo. A repersonalização das relações de família. Jus Navegandi- Doutrina. Teresina, 2004. 
jus2.uol.com.Br/doutrina, p. 4  
65 Orlando Gomes.Raízes Históricas e Sociológicas do Código Civil Brasileiro. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 
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por dois milhões de escravos.66 E a legislação civil conservou as características do estilo de vida 

da sociedade colonial cuja estrutura familiar era fundada no patriarcalismo e na submissão 

feminina. 

               Segundo o mesmo autor, nos Códigos de então, as regras se dirigem        

 

                                              à família legítima, que se constitui unicamente pelo casamento. Regulam as relações 

pessoais e patrimoniais entre os cônjuges, estabelecidas como efeitos jurídicos do 

matrimônio. A filiação, o parentesco, o pátrio poder, são ordenados para a família 

legitimamente fundada. 67                

                

               Para Orlando Gomes, no que diz respeito à matéria familiar, o Código de 1916 

apresentou um certo cunho retrógrado, na medida em que expressou uma única perspectiva de 

hierarquia, centralizando a família legal em torno de um chefe, o homem. O Código Civil 

consagrou, assim, “a posição privilegiada do homem na sociedade conjugal”. 68    

              O Código, portanto, acolhia a noção de família patriarcal, funcional, baseada na 

hegemonia de poder do pai e na hierarquização de funções pautada pela desigualdade de direitos 

entre os cônjuges, além da discriminação dos filhos e da desconsideração das uniões não 

fundadas no casamento. Na medida em que os interesses patrimoniais predominavam, em 

detrimento do aspecto afetivo, a proteção dos filhos obedecia ao imperativo de proteção do 

patrimônio familiar, prevalecendo os vínculos jurídicos e os laços de sangue acima dos vínculos 

afetivos. O afeto era, apenas, presumido, não só na formação e manutenção do matrimônio, como 

                                                           
66 Orlando Gomes. Raízes Históricas e Sociológicas do Código Civil Brasileiro. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 
22  
67 Orlando Gomes. Direito de Família. 14 ed. Revista e atualizada por Humberto Teodoro Júnior. Rio de Janeiro: 
Forense, 2001, p. 42 
68 Orlando Gomes.Raízes Históricas e Sociológicas do Código Civil Brasileiro. São Paulo: Martins Fontes, 2003, 
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também nas relações entre pais e filhos.69 

               O marido, chefe da sociedade conjugal, devia administrar os bens da família, inclusive 

os particulares da mulher; cabia-lhe, ademais, definir o domicílio do casal, autorizar a profissão 

da esposa, e autorizar, também, o casamento dos filhos menores, em caso de discordância da 

mãe. Ao pai cabia o pátrio poder sobre os filhos legítimos como uma decorrência da chefia da 

família; e os filhos se submetiam a este poder, exercido de forma quase absoluta pelo pai. A 

mulher ocupava uma posição secundária, vivendo sob o comando e ‘proteção’ do marido e 

somente poderia vir a exercer o pátrio poder na ausência ou impedimento do homem. 

               O Código Civil brasileiro consagrou, portanto, a inferioridade da mulher casada em 

relação ao marido, refletindo o radicalismo legado pela tradição napoleônica. Em síntese, à 

mulher foram impostas limitações semelhantes àquelas correspondentes aos pródigos, aos 

menores de idade, aos índios. Ou seja, foi incluída entre as pessoas relativamente incapazes, 

conforme mencionam Marina Maluf e Maria Lúcia Mott.70 

                O casamento válido só se dissolvia pela morte de um dos cônjuges, evidenciando a 

permanência da antiga indisposição para com o divórcio no Brasil. 71 

               O Código de 1916, destarte, refletia as linhas mestras do contexto em que foi 

elaborado, conservando características do período colonial. A família era patriarcal, 

hierarquizada, fundada no casamento, não sendo consideradas as entidades constituídas à revelia 

da disciplina legal. Os interesses patrimoniais predominavam acima do aspecto afetivo que era, 

apenas, presumido, prevalecendo os vínculos jurídicos e os laços de sangue. 

               Em 2003 entrou em vigor um novo Código Civil. Sua elaboração se pautou pela 
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70 Cf. Recônditos do mundo feminino. In Fernando Novais (Coord.). História da vida privada  no Brasil.V. 3. São 
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mudança de paradigma do individualismo para a solidariedade. Todavia, embora se reconheçam 

os acertos do Código Civil, observa-se que, apesar da mudança de paradigma, não se pode 

desconhecer a manutenção de interesses patrimoniais sobre os individuais em alguns artigos do 

Livro dedicado à família. Conforme assinala Paulo Lobo, apesar de, em termos comparativos, 

este código contemplar bem mais a repersonalização das relações familiares, a visão 

patrimonialista ainda se faz presente. Assim é que, dos 273 artigos relativos à família, 112 são 

reservados aos interesses patrimoniais.72 

               Além disso, muitos dos dispositivos tutelares de direitos pessoais mascaram interesses 

patrimoniais prevalecentes. Isto pode ser percebido, por exemplo, na manutenção da primazia do 

casamento, sem haver menção às demais entidades constitucionalizadas, evidenciando a 

permanência da concepção individualista liberal voltada para a preservação do patrimônio 

familiar. 73 

               A codificação liberal situava a propriedade como cerne a partir do qual irradiavam os 

demais interesses privados. A propriedade aparecia como um valor de realização da pessoa, 

visualizando-se uma patrimonialização das relações civis, entendida, hoje, como incompatível 

com os valores alicerçados na dignidade da pessoa humana, adotados pela Constituição 

Brasileira, a exemplo da maioria das constituições modernas. Desta perspectiva, a 

“repersonalização reencontra a trajetória da longa história da emancipação humana, no sentido de 

repor a pessoa humana como centro do direito civil, passando o patrimônio ao papel de 

coadjuvante, nem sempre necessário.” 74 

               Embora o conteúdo patrimonializante dos códigos tenha alcançado até o mais pessoal 
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73 Idem, ibidem  
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dos direitos civis - o direito de família, (conforme foi observado no Código Civil de 1916) - o 

interesse patrimonial deve ser relegado a um plano secundário. Para a maioria dos civilistas, hoje 

importa ver, primeiramente, as pessoas e, através delas, seu patrimônio. Desta perspectiva, a 

adequação do direito à realidade e aos fundamentos constitucionais impõe a restauração da 

primazia da pessoa humana nas relações civis. 

               Por outro lado, não obstante suas positivas inovações, o Código Civil deixou escapar a 

oportunidade de incluir temas tratados em legislação esparsa e mesmo na Constituição Federal, 

passando à margem de várias questões de suma relevância. Apesar dos avanços, no sentido de um 

direito de família mais moderno, igualitário e solidário, o Código, no entanto, não faz qualquer 

menção específica à família monoparental, permanecendo a discriminação relativa a esta entidade 

familiar. Embora reconhecida pela legislação constitucional, a família monoparental inexiste no 

Código Civil, e essa ausência de reconhecimento como objeto de direito na lei civil, impede que 

o Poder Público seja compelido a auxiliá-la, conforme assinala Eduardo de Oliveira Leite. Desde 

que não-reconhecida, não é levada em consideração, agravando-se, assim, a sua discriminação no 

meio social75. 76 

               Conforme ressalta este autor, a monoparentalidade, embora presente na sociedade 

brasileira desde sempre, representada, inicialmente, por mães solteiras e mulheres viúvas, e nas 

últimas décadas, pelas famílias decorrentes de separações e divórcios, esta modalidade de família 

somente vem a ser reconhecida pala legislação constitucional em 1988, quando é incluída sob a 

proteção do Estado, juntamente com o casamento e a união estável. Entretanto, não existe, ainda, 

qualquer regulamentação infraconstitucional voltada para o disciplinamento de seus direitos e 

deveres. 

                                                           
75 Eduardo de Oliveira Leite. Famílias Monoparentais.São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p.330 
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   2.1.2. A legislação especial 

               O Estado social se desenvolveu no decorrer do século XX, pautado pela intervenção 

nas relações privadas e pelo controle dos poderes econômicos, visando à proteção dos mais 

fracos. No que diz respeito à família, buscava a redução dos poderes domésticos, bem como a 

inclusão e a igualdade de seus integrantes, sob a égide da percepção da família como espaço 

privilegiado para a promoção da dignidade humana. 77  

               No curso do século XX, em consonância com as transformações sociais, a legislação 

civil brasileira passou a incorporar dispositivos que, gradativamente, buscaram adequar o Direito 

à evolução social, tendo em vista a necessidade de o Estado contemporizar os conflitos sociais 

emergentes, além de diversas situações jurídicas decorrentes da realidade econômica e que não 

haviam sido consideradas no Código Civil de 1916. 

               A partir da década de 1930 foram editadas diversas leis extravagantes, algumas dotadas 

de tal abrangência que deixaram de apresentar caráter excepcional, emergencial ou conjuntural, 

disciplinando matérias não previstas pelo legislador. Notadamente a partir da segunda metade do 

século, sob influência das transformações econômicas e sociais introduzidas na Europa no pós-

guerra, uma sucessão de leis começa a aparecer, ditadas pela necessidade de adequação do 

Direito à realidade econômico-social. 

               No que diz respeito à família em especial, várias leis foram elaboradas, tendo por 

objetivo minorar a separação entre a realidade e o Direito, em vista da evidência já apontada, não 

só por juristas, como sociólogos e antropólogos, de que o direito de família, tal como presente no 

Código Civil de 1916, não mais correspondia às profundas alterações ocorridas na realidade 

brasileira. Dentre estas leis, citam-se: 
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   -Lei nº 883/49, que permitiu o reconhecimento de filhos ilegítimos, revogando o artigo 358 do 

Código Civil. A iniciativa poderia partir de qualquer dos cônjuges ou pelo filho, mediante ação. 

O filho reconhecido passaria a dispor de direitos hereditários; 

   -Lei nº 1110/50, regulamentando o reconhecimento dos efeitos civis do casamento religioso, já 

assegurado na Constituição de 1937, e reiterado nas constituições posteriores; 

   -Lei nº 4121/62, Estatuto da mulher casada, importante documento na busca de emancipação 

feminina, conferindo capacidade jurídica plena à mulher casada, e acarretando modificações na 

redação de vários artigos do Código Civil, dentre as quais destaca-se o artigo 233, que definia 

competir ao marido a chefia da sociedade conjugal. Após a edição da Lei nº  4121/62, embora 

tenha permanecido o marido como chefe, a função deveria, a partir de então, ser exercida “com a 

colaboração” da mulher; 

   -Lei nº 5478/68 – Dispondo sobre os procedimentos pertinentes à ação de alimentos; 

   -Lei nº 6515/77, conhecida como “lei do divórcio”, rompendo a indissolubilidade do casamento  

- a partir da edição da Emenda Constitucional nº 09, e de 28 de junho de 1977 -  e trazendo 

importantes inovações para o Direito de Família, dentre as quais citam-se: a abolição da palavra 

“desquite”, substituindo-a pela expressão “separação judicial”; o estabelecimento do regime de 

comunhão parcial como regime legal em caso de silêncio das partes;   

   -Lei nº 6697/79, alterando o dispositivo da adoção; 

               Em 1988, o advento de uma nova Constituição Federal, pautada por diferentes 

paradigmas veio a se consubstanciar no marco fundamental quanto aos novos rumos do direito de 

família, imprimindo-lhe uma substancial modernização. Neste sentido, a igualdade de direitos e 

deveres relativos à sociedade conjugal passou a se constituir em uma das principais bases do 

                                                                                                                                                                                            
77 Paulo Luiz Netto Lobo. A repersonalização das relações de família.Jus Navegandi, Teresina, 2004. 
jus2.uol.com.br/ doutrina, p.4 
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direito de família, ademais da proibição de designações discriminatórias relativas à filiação. 

Conforme assinala Paulo Lobo, embora o princípio da igualdade conjugal já estivesse incluído no 

art. 5º da Constituição, houve por bem o legislador explicitar o princípio da igualdade no capítulo 

específico referente à família (art.226, parágrafo 5º), pondo um fim à histórica desigualdade entre 

os cônjuges. 78 

               A família passou a ser plural, na medida em que a Constituição Federal de 1988 incluiu 

duas novas entidades familiares – a união estável e a família monoparental – como modalidades 

tuteladas pelo Estado, ao lado da família advinda do casamento. 

               Os novos paradigmas estabelecidos pela Constituição de 1988 repercutiram na 

elaboração de leis extravagantes, tais como: 

   -Lei nº 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - introduzindo alterações fundamentais 

em consonância com o princípio basilar de atendimento ao melhor interesse do menor; 

   -Lei nº 8560/92, disciplinando a investigação de paternidade de filhos havidos fora do 

casamento; 

   -Lei nº 8971/94, reconhecendo o direito do companheiro aos alimentos e à sucessão; 

   -Lei nº 9278/96, regulando o art. 3º da Constituição Federal, relativo á união estável, 

disciplinando os direitos e deveres entre os conviventes no que se refere à guarda, ao sustento e à 

educação dos filhos, além de prever a facilitação da conversão da união estável em casamento, 

caso assim o desejem os companheiros. 

               Ocorreu, portanto, uma atualização da legislação especial, na perspectiva de melhor 

ajustar o direito às transformações incidentes sobre a realidade social. 

 

                                                           
78 Cf.  As vicissitudes da igualdade e dos deveres conjugais no Direito Brasileiro. Revista Brasileira de Direito de 
Família. Porto Alegre, v.26,  p.6 
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2.2. A família no Direito Constitucional 

   2.2.1. As Constituições de 1824 a 1967                    

               Nas Constituições brasileiras anteriores à de 1988, somente a família advinda do 

casamento mereceu proteção constitucional, consistindo, assim, o casamento no único meio de 

formação familiar. Tal entendimento guardava coerência com o modelo de família predominante 

no final do século XIX e ao longo do século XX, família esta patriarcal, heterossexual, 

hierarquizada, autoritária e matrimonializada, devendo desempenhar diversas missões, dentre as 

quais procriação e transmissão de patrimônio, conforme já ressaltado no curso deste trabalho. 

               Desta perspectiva, somente admitia-se como família a entidade constituída pelo 

casamento, segundo as formalidades legais definidas, e apenas aqueles que se encontrassem 

ligados por este vínculo, recebiam proteção do Estado. O casamento era indissolúvel e regido 

pelo pater familias, conforme mencionado anteriormente. 

             No ensinamento de Paulo Lobo, 79 a disciplina da família nas constituições brasileiras 

refletiu as fases históricas vividas no país, durante a transição do Estado liberal para o Estado 

social. Neste sentido, as constituições de 1824 e de 1891, marcadas pelo ideário liberal e pelo 

individualismo, não dispensaram maior atenção à família. Por outro lado, entre 1934 e 1988, as 

constituições do Estado social (democrático ou autoritário), incluíram normas específicas de 

proteção à família.  

               A Constituição do Império, outorgada em 1824, apenas cuidou dos interesses da família 

imperial. Assim, no Capítulo III – Da Família Imperial - disciplinou o título e o tratamento 

concernentes ao presuntivo Herdeiro do Império, o juramento a ser por ele prestado ao completar 

14 anos, a sua educação e indicação de seus mestres, ademais das dotações, da sucessão, e das 

                                                           
79 Paulo Luiz Netto Lobo. A repersonalização das relações de família. Teresina, 2004. jus2.uol.com.br/doutrina, p.6 
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exigências relativas ao casamento dos membros da família real. 

              A primeira Constituição Republicana, de 1891, em sua Seção II – Declaração de Direitos 

–  parágrafo 4º do artigo 72, reconheceu, apenas o casamento civil, cuja celebração seria gratuita, 

retirando da Igreja o direito de controle sobre o ato jurídico do casamento. A referência à família 

apareceu ao lado dos direitos assegurados aos cidadãos, sem maiores detalhes, não havendo 

qualquer disposição específica de tutela familiar. 

               A proteção à família esteve presente na Constituição de 1934, havendo referência à 

família legítima como beneficiária dessa proteção, permanecendo essa disposição nas demais 

Constituições que a sucederam. Ao lado da clássica declaração de direitos e garantias individuais, 

foi inscrito um título sobre a ordem econômica e social, além de outro sobre a família, a educação 

e a cultura, com normas quase todas programáticas, sob a influência da Constituição alemã de 

Weimar, conforme ensina José Afonso da Silva. 80  

               A Constituição de 1934 disciplinou, no mesmo capítulo, as instituições da família, do 

casamento e da cultura, em razão das afinidades entre essas matérias, segundo entende Orlando 

Soares. 81 

               No Titulo V – Da Família, Da Educação e Da Cultura, o Artigo 144 definiu que a 

família, constituída pelo casamento indissolúvel, estaria sob a proteção do Estado. A anulação de 

casamento e o desquite foram previstos nessa Constituição, definindo o parágrafo único do artigo 

144 que a lei civil determinaria os casos de desquite e de anulação, havendo sempre recurso     ex-

officio , com efeito suspensivo. 

               A Constituição de 1934 trouxe, assim, um maior disciplinamento das questões atinentes 

à família constituída pelo casamento, que permaneceu civil, com celebração gratuita. Foi previsto 

                                                           
80 José Afonso da Silva. Curso de Direito Civil Constitucional Positivo. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 1993, p.83 
81 Orlando Soares. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.209 
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o reconhecimento de casamento celebrado perante ministro de qualquer confissão religiosa, desde 

que o rito não contrariasse a ordem pública e os bons costumes e fosse, obrigatoriamente, inscrito 

no Registro Civil. Disciplinou, também, a habilitação dos nubentes e os impedimentos, perante a 

autoridade civil. Existiu, ainda, a previsão do reconhecimento de filhos naturais com isenção de 

quaisquer selos e emolumentes, ficando a herança que lhes coubesse, sujeita a impostos iguais 

aos que recaíssem sobre a dos filhos legítimos. 82 

               Em 1937, os dispositivos referentes à família apareceram em título separado da 

educação e da cultura. O artigo 124 da Constituição disciplinou que a família, constituída pelo 

casamento indissolúvel, se encontrava sob a proteção especial do Estado. Ademais, as famílias 

numerosas receberiam compensações na proporção de seus encargos. Os direitos e deveres dos 

pais em relação aos filhos apareceram na Carta, identificando-se a educação integral da prole 

como primeiro dever e direito natural. O Estado deveria colaborar de maneira principal ou 

subsidiária para suprir as lacunas da educação particular das crianças, cabendo aos “pais 

miseráveis” invocar o auxílio e a proteção estatal, não só para a educação, como para a própria 

subsistência de sua prole. 83 

               Foi previsto o reconhecimento de filhos naturais, assegurando-lhes igualdade com os 

legítimos. Foram mencionados, ainda, os cuidados e garantias especiais que o Estado deveria 

dispensar à infância e à juventude, além do disciplinamento do abandono moral, intelectual ou 

físico da infância e da juventude como falta grave dos responsáveis por sua guarda. 

               A Constituição de 1946 voltou a tratar da família, da educação e da cultura sob o 

mesmo título. No Capítulo I, o artigo 163 expressava ser a família constituída pelo casamento de 

                                                           
82 Brasil. Constituições Brasileiras. Compilação e atualização dos textos, notas, revisão e índices por Adriano 
Campanhole e Hilton Lobo Campanhole. São Paulo: Editora Atlas S/A, 1986, 9 ed.  
 
83 Idem, ibidem 
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vínculo indissolúvel, tendo direito à proteção especial do Estado. O casamento era civil, com 

celebração gratuita, prevendo-se a equivalência do casamento religioso, se cumpridas as 

exigências legais. A assistência à maternidade apareceu como obrigação, ao lado da assistência à 

infância e à adolescência. Foi previsto, também, o amparo às famílias de prole numerosa.  

               Na Constituição de 1967 não houve alteração no disciplinamento da família, cujos 

dispositivos foram elencados junto com a educação e a cultura, sob o mesmo título. Segundo o 

artigo 175, a família seria constituída pelo casamento, tendo direito à proteção dos Poderes 

Públicos. Conforme a redação decorrente da Emenda Constitucional nº 1 de 1969, o casamento 

foi considerado indissolúvel; porém, em 1977, com a Emenda Constitucional nº 9, de 28 de 

junho, foi prevista a dissolução do casamento, nos casos expressos em lei, após prévia separação 

judicial por mais de três anos.  

               Permaneceu a modalidade do casamento civil, com celebração gratuita e equivalência 

do religioso, se observados os impedimentos e prescrições legais. O parágrafo 4 º do artigo 175 

dispôs sobre a assistência à maternidade, à infância e à adolescência, além da educação de 

excepcionais, mediante lei especial. 84 

               Observa-se, portanto, que, desde a Constituição de 1891 até a Carta de 1967, o Direito 

Constitucional tutelou a família formada pelo casamento, situação esta que somente seria 

modificada em 1988. Ademais, havia referência ao casamento indissolúvel, condição presente até 

1977, quando a Lei nº 6 515, editada em dezembro daquele ano, disciplinou a dissolução da 

sociedade conjugal. Neste sentido, até aquela data, permanecia marginalizada qualquer outra 

forma de família, organizada a partir da liberdade de ação de seus integrantes 

               Entretanto, ‘violando’ o modelo legal vigente, as pessoas constituíam famílias não-

                                                           
84 Brasil. Constituições Brasileiras. Compilação e atualização dos textos, notas, revisão e índices por Adriano 
Campanhole e Hilton Lobo Campanhole. São Paulo: Editora Atlas S/A, 1986, 9 ed. 
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matrimonializadas, no exercício do direito de buscar a realização pessoal em uniões alheias ao 

casamento formal. Todavia, os filhos havidos dessas uniões eram tidos como ilegítimos. 

               Somente em 1934, o Direito Constitucional disciplinou o reconhecimento de filhos 

naturais. Os direitos e deveres dos pais permaneceram ausentes até 1937, quando, então, foram 

disciplinados na Constituição deste ano.             

   

     2.2.2. A Constituição de 1988 

               A Lei Maior de 1988 veio imprimir significativa modificação no entendimento até então 

prevalecente sobre a família O disciplinamento das questões relativas à família  está elencado no 

Título VII – Da Ordem Social – Capítulo VII : Da Família, Da Criança, Do Adolescente e Do 

Idoso, artigos 226 a 230.  

               No artigo 226 estão enumeradas três modalidades de família: a decorrente do 

casamento, a união estável e a família monoparental, observando-se, assim, a supressão da 

cláusula de exclusão presente nas constituições anteriores, deixando implícita a idéia do 

casamento como uma convenção social, enquanto que a família consiste em fato cultural.  

               O pluralismo das entidades familiares configura uma das mais importantes inovações da 

Constituição brasileira, no que tange ao Direito de Família. Segundo expressa Paulo Lobo, “A 

Constituição de 1988 expande a proteção do Estado à família, promovendo a mais profunda 

transformação que se tem notícia, entre as Constituições mais recentes de outros países”85. 

               Para este autor, alguns aspectos da Constituição de 1988 merecem ser salientados: 

                                          - a proteção do Estado alcança qualquer entidade familiar, sem restrições, explícita ou 

implicitamente tutelada pela Constituição; 

                                         - a família, entendida como entidade, assume claramente a posição de sujeito de direitos e                                             

                                                           
85 Paulo Luiz Netto Lobo. A repersonalização das relações de família.  Teresina, 2004. jus2 uol.com.br/doutrina, p.6 



 

 

62 

obrigações; 

                                          - os interesses das pessoas humanas, integrantes da família, recebem primazia sobre os 

interesses patrimonializantes; 

                                         - a natureza socioafetiva da filiação prevalece sobre a origem exclusivamente biológica; 

                                         - consuma-se a igualdade entre os gêneros e entre os filhos; 

                                  - afirma-se a liberdade de construir, manter e extinguir a entidade familiar e a liberdade de 

                                     planejamento familiar, sem imposição estatal; 

                                         - a família configura-se no espaço de realização pessoal e da dignidade humana de seus 

membros. 86 

               Com efeito, observa-se que o artigo 226 estabelece a igualdade de direitos entre homem 

e mulher, bem como a dissolução da sociedade conjugal, além do planejamento familiar e da 

intervenção estatal no interior da família no sentido de proteger seus integrantes e coibir a 

violência doméstica. 

               A Constituição de 1988 preservou a gratuidade do casamento civil, bem como os efeitos 

civis do casamento religioso, já disciplinados em Cartas anteriores. 

               O planejamento familiar é previsto como livre decisão do casal, nos termos do parágrafo 

7º do mesmo artigo 226, regulamentado através da Lei nº 9 263, de 12 de janeiro de 1996, que, 

em seu artigo 1º declara o planejamento familiar como direito de todo cidadão, nos termos da Lei. 

               No artigo 227 estão disciplinados os deveres da família, da sociedade e do Estado para 

com a criança e o adolescente, assegurando-lhes os direitos fundamentais previstos na Lei nº 

8.069/90  - Estatuto da Criança e do Adolescente -  em seus artigos 7º a 14: direito à vida e à 

saúde; 15 a 18: direito à liberdade, ao respeito e à dignidade; 19 a 24: direito à convivência 

familiar e comunitária.  

                                                                                                                                                                                            
 
86 Paulo Luiz Netto Lobo. A repersonalização das relações de família.  Teresina, 2004. jus2 uol.com.br/doutrina, p.6 
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               Os parágrafos 1º ao 3º estabelecem a assistência materno-infantil, bem como aquela 

relativa aos portadores de deficiência física, sensorial ou mental. A igualdade entre os filhos 

havidos ou não da relação de casamento ou por adoção está definida no parágrafo 6º, proibindo-

se quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.     

               O artigo 230 disciplina os direitos do idoso, definindo o dever da família e do Estado no 

que diz respeito ao seu amparo e à defesa de sua dignidade. 

              Verifica-se, do exposto acima, terem os artigos referentes à família na Constituição de 

1988 deixado claro que, com o advento da Carta, ao direito de família só resta adaptar-se às 

expectativas da sociedade brasileira, rompendo o antigo padrão de família, consagrado no Código 

Civil de 1916, reprodutor do exacerbado individualismo liberal e patrimonial do início do século 

XX. Ao Direito de Família cabe uma renovação, fundada nas novas tendências e garantias de 

legitimidade da realização pessoal. 

 

2.3. O novo perfil de família inaugurado pela Constituição de 1988 

     2.3.1. A mudança de paradigma  

               A Constituição Federal promulgada em 1988 veio a se constituir em ‘divisor de águas’ 

no que diz respeito às principais questões atinentes à família. A Carta Magna veio referendar 

transformações que vinham sendo gestadas no interior da sociedade, aparecendo o texto 

constitucional como o fio condutor de um processo de ruptura de padrões e de introdução de 

novos paradigmas voltados para uma nova e mais abrangente percepção da família.    

            Com o advento da Constituição de 1988 foi possível uma importante inovação no 

processo de valorização da família, passando a ser percebida como locus de realização pessoal, 

com base, sobretudo, na afetividade e no princípio da dignidade da pessoa humana.  

               Notadamente, após a Constituição, não mais existe uma única modalidade de formação 
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familiar, na medida em que o artigo 226 prevê, explicitamente, três tipos de entidades familiares 

aptos a receberem a proteção do Estado.  

               Romperam-se, formalmente, padrões e paradigmas antigos, culminando um processo de 

dissolução que, segundo já registrara Michelle Perrot, iniciara-se há tempo. 87 

               A primazia histórica da figura masculina foi substituída pela igualdade entre homem e 

mulher – disciplinada no inciso I do artigo 5º  da Constituição Federal de 1988 -  ademais de 

serem atribuídos a ambos, os direitos e deveres relativos à sociedade conjugal, nos termos do 

parágrafo 5º do artigo 226.  

               Ao declarar a igualdade entre homem e mulher, o constituinte de 1988 inspirou-se em 

corrente inaugurada pela Constituição de Weimar, que já consagrara o princípio da igualdade 

conjugal. Assimilando as transformações da sociedade e consciente da nova ordem social 

reinante, o legislador constitucional elegeu princípios que romperam, em definitivo, com o 

predomínio da estrutura da família patriarcal, abrindo espaço para a tão almejada adequação do 

Direito à realidade.                 

               Por outro lado, ao incluir novas entidades familiares ao lado da família constituída pelo 

casamento, a Carta Constitucional inaugurou um conceito plural de família, incorporando 

elementos da realidade e requerimentos da sociedade.  Anteriormente dependente do poder 

absoluto do patriarca, a família atual se encontra regulada por normas de ordem pública . Os   

interesses individuais foram substituídos por uma regulamentação marcada pelo interesse 

público. No campo do direito de família, a ordenação jurídica propiciou a supremacia do coletivo 

sobre o individual.88 

                                                           
87Michelle Perrot. O nó e o ninho. In:  Reflexões para o futuro. Revista Veja. Edição Especial. São Paulo: Editora 
Abril, 1993, p.78  
88 Carlos Alberto Bittar Filho. A evolução da instituição familiar no Direito Brasileiro. Jurifran-Página jurídica. 
Htpp:// orbita.starmedia.com/jurifran/ajfam.html  88 Luís Edson Fachin. Elementos críticos do Direito de Família. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p.60 
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               Para a maioria da doutrina, a família, hoje, ultrapassa os limites de uma simples 

formalidade para constituir-se como o núcleo sócio-afetivo voltado para a realização de seus 

membros, segundo os ditames  do princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado na 

Constituição Federal, logo em seu primeiro artigo: “A República Federativa do Brasil” (...) “tem 

como fundamentos:” (...) “III- a dignidade da pessoa humana”.  

               Ademais, de uma perspectiva hermenêutica fundada nos dispositivos constitucionais, 

sob o conceito de família abrigam-se outras modalidades de formação familiar, não 

necessariamente elencadas, constituindo um pluralismo familiar a abrigar tipos de famílias 

desmatrimonializadas, denominadas por Luiz Edson Fachin de “ninhos sem moldura”.89 

               A partir da Constituição Federal de 1988, alterações axiológicas são introduzidas nas 

relações familiares, promovendo a tutela constitucional das entidades familiares, além da 

atribuição de um novo sentido à família, como instrumento para o desenvolvimento da 

personalidade de seus membros, fundado no princípio da dignidade da pessoa humana. Sobre a 

base dos valores constitucionais, são delineados novos contornos para o direito de família, a 

partir dos quais deverão ser disciplinados os institutos jurídicos atinentes à matéria. 

               Com o advento da atual Constituição Federal, ocorre o fenômeno que vem sendo 

definido pela doutrina como a “constitucionalização do Direito Civil”, repercutindo na também 

constitucionalização do direito de família. A partir de então, os artigos do Código Civil, relativos 

à regulamentação da família - a exemplo dos demais artigos – devem ser interpretados segundo a 

Constituição. Neste sentido, sob o influxo do Direito Constitucional, o direito de família é objeto 

de uma profunda transformação que, apesar de não se encontrar totalmente codificada, incide nos 

aspectos interpretativos. 

               Segundo Paulo Lobo, na Constituição de 1988 , 
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                                      operou-se a mais radical transformação no tocante ao âmbito de vigência da tutela 

constitucional à família. Não há qualquer referência a determinado tipo de família, como 

ocorreu com as constituições brasileiras anteriores. Ao suprimir a locução ‘constituída 

pelo casamento’ (art. 175 da Constituição de 1967-69), sem substituí-la por qualquer 

outra, pôs sob a tutela constitucional ‘ família’, ou seja, qualquer família. A cláusula de 

exclusão desapareceu. 90 

  

                              Na qualidade de ciência social, o direito não pode, e não deve ficar à margem 

das modificações da realidade, entendimento que não passou despercebido pelo constituinte de 

1988. Neste sentido, a Carta Constitucional incorporou diversos elementos da legislação esparsa, 

ditados pela realidade fática, notadamente no que diz respeito ao direito de família. Desde então, 

numerosos institutos presentes no Código e em legislação especial, passaram a ser interpretados 

com fundamento na nova ordem constitucional. A Constituição Federal, posicionada no topo da 

hierarquia, promove (ou restaura), desta forma, a união do ordenamento jurídico que é, e deverá 

ser, sempre, unitário. 

               Assim, as transformações sociais ocorridas na estrutura familiar, sobretudo nas últimas 

décadas  - todas já amplamente identificadas pelos cientistas sociais e pela doutrina jurídica -  são 

tuteladas pela Constituição Federal. Desta perspectiva, ao consagrar alterações axiológicas 

atinentes ao direito de família, a Carta Magna promove uma reformulação profunda nos critérios 

interpretativos referentes aos dispositivos legais concernentes à família.  

               Nas palavras de Paulo Lobo, os fundamentos de validade jurídica do direito civil – e, 

por conseqüência, do direito de família, como um de seus ramos -  devem ser extraídos da 
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Constituição, existindo uma unidade hermenêutica que encontra na Constituição o “ápice 

conformador da elaboração e aplicação da legislação civil”.(...) Sem as categorias fundamentais 

da Constituição, “a interpretação do Código e das leis civis desvia-se de seu correto 

significado.”91 

               Ainda segundo o autor, a constitucionalização objetiva “submeter o direito positivo aos 

fundamentos de validade constitucionalmente estabelecidos”.  Isto se faz necessário porque 

enquanto “o Estado e a sociedade mudaram, alterando substancialmente a Constituição, os 

códigos continuaram ideologicamente ancorados no Estado liberal, persistindo na hegemonia 

ultrapassada dos valores patrimoniais e do individualismo jurídico”. 92 

 

     2.3.2. Princípios constitucionais como fundamento da família 

               A sociedade brasileira convive hoje com um tipo de família bastante diferenciado 

daquele existente nos primórdios do século XX, não se podendo desconhecer a transformação 

ocorrida no conceito de família que aporta ao século XXI. Já não é mais aquela advinda 

exclusivamente do casamento, mas, uma pluralidade de formas igualmente merecedoras da 

proteção do Estado, conforme anteriormente mencionado. Nos termos da Constituição Federal de 

1988, sob a expressão ‘família’, percebida como gênero, várias espécies são aceitas, exprimindo a 

liberdade atribuída às pessoas de constituírem a família da forma que lhes convier. 93 

               A interpretação fundada nos princípios constitucionais assegura a igualdade entre as 

diferentes modalidades de família, ademais da igualdade entre homem e mulher em direitos e 

obrigações, além da garantia dos direitos fundamentais atribuídos aos filhos, como dever da 

                                                                                                                                                                                            
90 PauloLuiz Netto Lobo. Entidades familiares constitucionalizadas: para além do numerus clausus. Revista 
Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre, v.3,n.12,  jan-fev-mar/2000, p.44   
91 Paulo Luiz Netto Lobo.Constitucionalização do Direito civil. Jus Vigilantibus, Vitória, 2002- jus vi.com/doutrina, 
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92 Paulo Luiz Netto. Op. cit. p. 4  
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família, da sociedade e do Estado. 

               Desta perspectiva, os princípios constitucionais consistem no fundamento maior de toda 

interpretação, na medida em que compreendem um conjunto de regras que espelham os 

postulados básicos e os fins da Constituição. 

               Nas palavras de Paulo Lobo, 

 

                                      O princípio da interpretação conforme com a Constituição é uma das mais importantes 

contribuições dos constitucionalistas nas últimas décadas. Consiste, basicamente, em 

explorar ao máximo a compatibilidade com a Constituição das normas 

infraconstitucionais a ela anteriores ou supervenientes, e a partir dela. 94 

 

                   Os princípios constitucionais regem, assim,as relações familiares, enquanto normas 

situadas no topo da hierarquia legal. Dentre estes princípios, importa destacar: o princípio da 

dignidade humana, o princípio da liberdade, o princípio da igualdade, e o pricípio da afetividade. 

               Na Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana é alçada à categoria de 

fundamento da República, nos termos do inciso III do seu primeiro artigo. No ensinamento de 

José Afonso de Souza,  a dignidade da pessoa humana consiste  em “valor supremo que atrai o 

conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida”.95 

               O princípio da dignidade humana pode ser percebido como estruturante dos demais, nas 

relações familiares. Com efeito, o atual conceito de família se estrutura na garantia do 

desenvolvimento da dignidade das pessoas que integram o grupo familiar, inclusive adultos e 

crianças. O princípio da dignidade da pessoa humana fundamenta a redação do artigo 226 da 

                                                                                                                                                                                            
93 Rodrigo da Cunha Pereira. A família – estruturação jurídica e psíquica. Belo Horizonte: Del Rey, 1997, p.32 
94 Paulo Luiz Netto Lobo. Do poder familiar. In: Maria Berenice Dias e Rodrigo da Cunha Pereira. O Direito de 
Família e o novo Código Civil. 2 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 157 94 José Afonso da Silva. Curso de 
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Constituição Federal ao ampliar o conceito de família e sua conseqüente proteção jurídica em 

consonância com a atual realidade social brasileira. Desta perspectiva, é valorizado o papel da 

família na promoção da dignidade da pessoa, devendo-se abandonar toda e qualquer posição 

doutrinária – política, religiosa, ideológica – que, no passado, justificaram discriminações e 

tratamentos diferenciados às diferentes modalidades de família e seus componentes.96  

               O princípio da liberdade assegura às pessoas o direito de escolha na formação, 

manutenção e administração da entidade familiar que melhor atenda ao desenvolvimento de sua 

personalidade, sem imposições ou restrições externas. A todas e a qualquer uma delas, é 

assegurada a proteção do Estado, sob o entendimento de que as normas elencadas na Constituição 

não dependem de regulamentação, sendo, assim, auto-aplicáveis. A ausência de lei que 

regulamente qualquer das modalidades de família não impede sua existência e, menos ainda, sua 

proteção legal. 

               O princípio da igualdade tem a ver com os direitos entre os cônjuges ou companheiros, 

e entre os filhos. Entretanto, a igualdade preconizada não visa a apagar as diferenças entre os 

gêneros; porém, reconhecendo a ciência em geral, que as diferenças não poderiam ser afastadas, 

no plano do direito há que se compreender que, embora seja diferente do homem, deve a mulher 

exercer os mesmos direitos, porquanto pessoa humana.Ao longo da história, a valorização da 

diferença atuou como justificativa eficiente para o preconceito e impedimento da realização da 

mulher como sujeito de direito.97 

               O princípio da igualdade vincula-se substancialmente à concepção de Estado 

                                                                                                                                                                                            
95 José Afonso da Silva. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo  Editora Revista dos Tribunais, p. 96  
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Constitucional de Direito, onde o direito implica um instrumento de defesa e de garantias 

fundamentais, externo e por ele assegurado, aparecendo a igualdade como um valor primordial de 

justificação e  legitimação dos direitos fundamentais. 

               O princípio da igualdade tem sede no texto constitucional brasileiro, consoante a 

orientação que preside os ordenamentos jurídicos dos estados modernos. Trata-se, a igualdade, de 

norma supraconstitucional, consistindo em princípio, direito e garantia, e para a qual todas as 

demais normas devem obediência.  

               Conforme registra Rodrigo da Cunha Pereira,  

                                             O grande grito da contemporaneidade é o da igualdade. Igualdade dos direitos entre 

homens e mulheres, das raças, dos estrangeiros, das classes sociais. Desde a carta da 

ONU, em 1948, ficou estabelecida a igualdade de direitos entre os homens. 98 

 

               Contudo, segundo afirma José Afonso da Silva, “porque existem desigualdades, é que 

se aspira à igualdade real ou material que busque realizar a igualização das condições 

desiguais”.99 “ 

                 Com efeito, ao longo do século XX, a desigualdade nas relações familiares foi uma 

constante, conforme já destacado anteriomente. Nos termos do Código Civil, prevalecia o poder 

centralizado na figura masculina, detentora do poder marital, do poder sobre os filhos, de maneira 

desigual e hierarquizada, como reflexo da desigualdade dos poderes privados, então 

prevalecentes. No final do século, a virada de percepção dessas questões começou a adquirir 

visibilidade, passando-se a refletir sobre a igualdade de todos na lei. Assiste-se à gradativa 

substituição da natureza patrimonializante das relações civis para a sua repersonalização, 
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conforme terminologia adotada pelo jurista Paulo Lobo. Na seara familiar as repercussões dessa 

mudança vão ser percebidas em uma nova configuração das relações e em uma também nova 

definição de papéis entre os componentes da família. 

               Da  perspectiva dos princípios constitucionais, da constitucionalização do direito civil e 

da repersonalização das relações familiares, “sai de cena o indivíduo proprietário para revelar, em 

todas as suas vicissitudes, a pessoa humana”. 100   

               Neste contexto, a “família patriarcal, que nossa legislação civil tomou como modelo ao 

longo século XX, entrou em crise, culminando com sua derrocada, no plano jurídico, pelos 

valores introduzidos na Constituição de 1988”. 101  A família se converte em local de realização 

da afetividade humana e da dignidade de cada um de seus membros, consistindo a afetividade em 

elemento nuclear e definidor do suporte existencial da família tutelada pela Constituição. 

               Segundo Paulo Lobo, “a restauração da primazia da pessoa, nas relações de família, na 

garantia da realização da afetividade e de sua dignidade, é a condição primeira de adequação do 

direito à realidade. Essa mudança de rumos é inevitável.” 102  

               Ressalta, porém, que não se trata de um retorno ao individualismo liberal, mas, do 

posicionamento da pessoa como “centro das destinações jurídicas, valorando-se o ser e não o 

ter”, (...) buscando-se perceber “a pessoa humana em toda a sua dimensão ontológica e não como 

um simples e abstrato sujeito de relação jurídica”. 103 

               Hoje, os papéis sociais e as relações domésticas assumem diferentes conotações, como 

resultado da renovação dos valores sociais, assegurando-se a liberdade de escolha atribuída à 

                                                           
100 Paulo Luiz Netto Lobo. Constitucionalização do Direito civil. Jus Vigilantibus, Vitória, 2002- jus 
2.uolcom/doutrina, p. 10 
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pessoa humana de decidir o tipo de entidade familiar que melhor atenda a seus anseios de 

realização existencial. 

                Em qualquer hipótese, existe a proteção do Estado. Isso porque, reafirme-se, no direito 

positivo pátrio, a família detém proteção especial, mercê do importante papel que lhe atribui a 

Constituição na promoção da dignidade humana. Inaugura-se, portanto, um novo paradigma 

axiológico. 

                              O centro de tutela constitucional incide nas relações familiares, considerando-se sob 

este título, tanto aquelas relações decorrentes do casamento, como as constituídas através das 

entidades familiares não fundadas no casamento, como  as relações formadas no âmbito das 

monoparentais. Diretamente vinculada às transformações da sociedade, a família evolui pari 

passu com a evolução da sociedade e, assim, mudam os costumes e, adaptando-se a eles, muda, 

também, o direito. 

                               No ensinamento de Gustavo Tepedino, é a dignidade da pessoa humana, erigida como 

fundamento da República no primeiro artigo da Carta Magna, que confere conteúdo à proteção da 

família atribuída ao Estado pelo artigo 226 do texto constitucional. Desta perspectiva,  

é a pessoa humana, o desenvolvimento de sua personalidade, o elemento finalístico da 

proteção estatal, para cuja realização devem convergir todas as normas de direito 

positivo, em particular aquelas que disciplinam o direito de família, regulando as 

relações mais íntimas e mais intensas do indivíduo no social. (...) 

                                 ..........................................................................................................................  

                                    De se abandonar, portanto, todas as posições doutrinárias que, no passado, vislumbraram 

em institutos do direito de família uma proteção supra-individual, seja em favor de 

objetivos políticos atendendo a ideologias autoritárias, seja por inspiração religiosa. 104 
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               A partir da Constituição de 1988, o conceito de família muda, portanto, 

substancialmente, desde aquela antiga concepção fundada nas raízes latinas da sociedade 

brasileira, para uma percepção mais aberta e abrangente, liberta de grande parte das amarras que 

limitavam a família. Referendando tendência presente na sociedade, a Constituição reconhece, 

formalmente, situações reais, porém mal-vistas e discriminadas socialmente. 

               Rompendo as amarras do antigo padrão patriarcal, codificado, o modelo de família atual 

é constitucionalizado, eudemonista, aquele através do qual cada pessoa busca na família a sua 

realização pessoal, o seu próprio bem-estar. Como ponto central, inscreve-se a valorização dos 

sujeitos que integram o grupo familiar. 

               Desta perspectiva, nos dias atuais, o elemento definidor da família não vai ser 

encontrado na celebração do casamento, no envolvimento de caráter sexual, nem na presença de 

par andrógino. “O elemento distintivo da família, que a coloca sob o manto da juridicidade, é a 

presença de um vínculo afetivo a unir as pessoas, gerando comprometimento mútuo, identidade 

de projetos de vida e propósitos comuns”. 105 

               O pluralismo de formas que a família assumiu na realidade atual encontra na afetividade 

o liame capaz de imprimir juridicidade aos vínculos constituídos pelas pessoas, na medida em 

que o afeto pode gerar conseqüências de ordem pessoal e patrimonial. 

              No mundo contemporâneo, relacionamentos antes marginalizados adquirem maior 

visibilidade em consonância com as transformações ocorridas na sociedade, não mais se 

justificando a percepção de um único conceito de família, nem a valorização de uma modalidade 

em detrimento de outra. Isto porque, “a nova família busca construir uma história em comum, 

não mais a união formal, o que existe é uma comunidade afetiva, cuja ausência implica a falência 
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do próprio projeto de vida”, conforme ensina Rosana Fachin. 106 

               Superando o modelo patriarcal e abandonando funções tradicionais vinculadas ao 

liberalismo burguês, a família passou a encontrar no afeto o fundamento de constituição de 

entidades multifacetárias. A comunhão de afeto é incompatível com o modelo único, 

matrimonializado, e consiste na ratio de todas as entidades familiares (inclusive o casamento), 

bem como das relações de filiação. A afetividade não se apresenta como um fato exclusivamente 

psicológico ou sociológico, mas consiste em princípio dotado de fundamento constitucional. 107 

               Segundo Paulo Lobo,  a evolução dos valores ocidentais ensejou a superação dos fatores 

de discriminação que, outrora, existiam contra os filhos. No campo jurídico-constitucional, deu 

lugar à afirmação da natureza da família como grupo social constituído, essencialmente, por laços 

de afetividade. Na Constituição, três são os fundamentos essenciais do princípio da afetividade: 

                  

                  a) todos os filhos são iguais, independentemente de sua origem (art. 227, parágrafo 6º) 

                   b) a adoção, como escolha afetiva, alçou-se integralmente ao plano da igualdade de 

direitos (art227,parágrafos 5º e 6º) 

                   c) a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, incluindo-se os 

adotivos, tem a mesma dignidade de família constitucionalmente protegida (art. 226, 

parágrafo 4º).108 

 

     2.3.3. A inclusão de novas entidades familiares.      

               Conforme já reiteradamente registrado no curso deste trabalho, a Constituição de 1988, 

absorvendo as transformações sociais recentes, promoveu importantes inovações, dentre as quais 
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se destacam o pluralismo das entidades familiares e a igualdade entre os cônjuges e entre os 

filhos, proibindo designações discriminatórias entre eles. 

               São, assim, três eixos básicos inovadores que provocaram uma verdadeira revolução no 

direito de família. O artigo 226 estabeleceu que “a família no limiar do terceiro milênio é plural e 

não mais singular”. 109 Ou seja, o texto constitucional considera uma pluralidade de formas de 

constituição de família, deixando explícitas o casamento, a união estável e a monoparentalidade.                 

Por outro lado, o estabelecimento da igualdade entre homens e mulheres (art. 5º, I e art. 226, 

parágrafo 5º), acarretou repercussões em cerca de 100 artigos do Código Civil. Ademais, a 

igualdade de direitos entre os filhos e a proibição de designações discriminatórias relativas à 

filiação  -expressas no parágrafo 6º do artigo 227 – provocaram significativa alteração no sistema 

de filiação. 

               Todavia, importa destacar, por oportuno, a pluralidade das entidades familiares, 

incorporando o texto legal a constatação de que, na realidade social, a família não decorre, 

apenas, do casamento.  

              Diversas áreas do conhecimento, ainda antes da Constituição de 1988, já identificavam 

“uma linha tendencial de expansão do que se considera entidade familiar ou unidade familiar”.110 

               Assim é que a Antropologia, a Sociologia, a Psicologia, a Demografia, dentre outros 

saberes, não se pautando pelo modelo legal, identificavam o casamento como uma das 

modalidades de família. Conforme registra Paulo Lobo, através da Pesquisa Nacional por 

Amostragem de Domicílio -PNAD- foi possível observar um novo perfil das relações familiares 

onde o modelo legalmente estabelecido não detinha exclusividade. Para este autor, a análise dos 
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dados do IBGE permite a identificação de, pelo menos, onze ‘unidades de vivência’ na realidade 

brasileira atual. Quais sejam: 

                                         a) par andrógino, sob regime de casamento, com filhos biológicos; 

                                          b) par andrógino, sob regime de casamento, com filhos biológicos e filhos adotivos, ou 

somente com filhos adotivos, em que sobrelevam os laços de afetividade; 

                                         c) par andrógino, sem casamento, com filhos biológicos (união estável); 

                                         d) par andrógino, sem casamento, com filhos biológicos e adotivos ou apenas adotivos 

(união estável); 

                                         e) pai ou mãe e filhos biológicos (comunidade monoparental); 

                                         f) pai ou mãe e filhos biológicos  e adotivos ou apenas adotivos (comunidade 

monoparental); 

                                         g) união de parentes e pessoas que convivem em interdependência afetiva, sem pai ou mãe 

que a chefie, como no caso de grupo de irmãos, após falecimento ou abandono dos pais; 

                                         h) pessoas sem laços de parentesco que passam a conviver em caráter permanente, com 

laços de afetividade e de ajuda mútua, sem finalidade sexual ou econômica; 

                                          i) uniões homossexuais, de caráter afetivo e sexual; 

                                          j) uniões concubinárias, quando houver impedimento para casar de um ou de ambos 

companheiros, com ou sem filhos; 

                                           l) comunidade afetiva formada com ‘filhos de criação’, segundo generosa e solidária 

tradição brasileira, sem laços de filiação natural ou adotiva regular. 111 

 

               Para que estas modalidades enunciadas sejam percebidas como família, mister se faz a 

identificação de características comuns que, segundo o autor supracitado, são a afetividade, a 

estabilidade e a ostensibilidade.  

-a afetividade é percebida como fundamento e finalidade da entidade, não se              
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considerando o elemento econômico como definidor; 

-a estabilidade pressupõe uniões duradouras, excluindo-se relacionamentos                      

eventuais, sem compromisso ou comunhão de vida; 

-a ostensibilidade se expressa na apresentação pública como unidade familiar 

              Dentre estas características, a afetividade vem sendo destacada pela doutrina como um 

sentimento que, extrapolando a intimidade familiar, passou a assumir importância externa, a 

ponto de ingressar no meio jurídico na condição de princípio. Nesta mesma linha de 

entendimento, Maria Berenice Dias expressa que “amplo é o espectro do afeto, mola propulsora 

do mundo e que fatalmente acaba por gerar conseqüências que necessitam se integrar ao sistema 

normativo legal”. 112  

               A Constituição Federal de 1988, portanto, assimilando as transformações ocorridas na 

realidade, adotou uma diferente ordem de valores, onde a dignidade da pessoa humana é 

privilegiada, e orienta a consideração de uma tríade de pressupostos que fundamentam a família 

na atualidade: a pluralidade de entidades familiares, a igualdade entre homens e mulheres, e a 

igualdade, também, entre filhos, proibidas quaisquer formas de discriminação. 

               A recorrência aos princípios constitucionais se afigura, assim, como o suporte legal e 

hierarquicamente prioritário, suficiente para a consideração da família – toda e qualquer família – 

como dotada  dos direitos atribuídos às entidades familiares constitucionalizadas, quer implícita, 

quer explicitamente. 

               No ensinamento de Gustavo Tepedino,  a relatividade do conceito de família em função 

da realidade social, “ajuda a compreender que qualquer estudo sobre o tema deve pressupor a 
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correta interpretação do momento histórico e do sistema normativo vigente.” 113 No que diz 

respeito à realidade brasileira, segundo o mesmo autor, “há que se verificar, com base nos valores 

constitucionais, os novos contornos do direito de família, definindo-se, a partir daí, a disciplina 

jurídica das entidades familiares”.  

                

     2.3.4. A questão da hierarquização axiológica 

               A referência constitucional a três modalidades de família tem suscitado algumas 

indagações com relação, principalmente, a dois pontos: esclarecer se constituem numerus 

clausus, ou se podem existir outras modalidades não explícitas, porém admitidas pelo legislador 

constitucional; e se existe hierarquização axiológica entre elas. 

                Para alguns autores, os três tipos explicitamente previstos configuram numerus clausus. 

Para outros, a relação apresentada no art. 226 é enunciativa, mera exemplificação das entidades 

que o legislador quis proteger, conforme foi destacado no item anterior. 

               No que concerne à hierarquização axiologica, entre os autores que admitem a 

configuração do numerus clausus, há, também, teses controversas: para a primeira,  há  igualdade  

entre os três tipos, assegurando-se a liberdade  de  escolha.  Para  a  segunda,  existe  primazia  do 

casamento, devendo a união estável e a entidade monoparental receberem tutela jurídica limitada. 

Isto pode ser facilmente perceptível no fato de, no final do parágrafo 3º do artigo 226, haver 

referência à obrigação atribuída à lei no sentido de facilitar a conversão da união estável em 

casamento, confirmando a preferência por esta entidade. Segundo Paulo Lobo, não existe, no 

entanto, hierarquização entre as entidades familiares. 114  

               Para aqueles que vislumbram uma hierarquização, a igualdade advém da interpretação, 

                                                           
113 Gustavo Tepedino. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p.328 
114 Paulo Luiz Netto Lobo. Entidades familiares constitucionalizadas: para além do numerus clausus. Revista 
Brasileira de Direito de Família. Nº 12, jav-fev-mar/2003, pp. 43-44 
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da hermenêutica pautada pelos novos paradigmas que, de uma maneira geral, orientaram a 

elaboração do texto constitucional. Porém, atentando-se à letra da lei, percebe-se uma 

hierarquização implícita. Além disso, conforme ressalta Carlos Alberto Bittar, o legislador 

constitucional não se refere às três modalidades como ‘família’, de forma igualitária, mas, utiliza 

a expressão ‘entidades familiares’ para se referir àquelas não advindas do casamento. 115 

               Segundo este autor, para alguns estudiosos, esta terminologia é percebida como forma 

de assegurar “a proteção do Estado, através de mecanismos assistenciais, não se integrando, 

portanto, ao plano do direito de família, ou seja, na parte especial do Código Civil.116 

              Para Bittar, algumas normas constitucionais  

                                            atingem imediatamente o ordenamento vigente, rompendo-o, enquanto outras, por sua 

natureza, ou por força do comando do próprio constituinte, têm seus efeitos postergados 

para outra etapa.(...) 117 

                

               Ainda segundo o mesmo autor, as relações privadas “somente se conduzirão pelos 

princípios uma vez adaptada a legislação interna correspondente.” (...) .  E assim, “as normas 

sobre o Direito de Família somente terão eficácia plena quando ajustado o Código próprio ou leis 

especiais vigentes.” 118        

               Deste posicionamento, pode-se depreender que, para esse autor, embora alcançando 

posição análoga à do casamento, em termos de definição constitucional, tanto a união estável 

como a família monoparental, a ele não se igualam no que diz respeito à legislação civil.  

               No que tange à união estável, apesar da edição de leis ordinárias referentes à sua 

regulamentação, ainda há muitas lacunas em alguns aspectos, merecendo críticas da doutrina. 

                                                           
115 Carlos Alberto Bittar. O Direito Civil na Constituição de 1988. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
1997, p. 60 
116 Idem, ibidem 
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Assim, a conversão em casamento implica no cumprimento dos requisitos exigidos para este 

instituto, não havendo, portanto, aplicabilidade prática no art. 8º da Lei 9 278/96 que se refere à 

conversão da união estável em casamento, tornando implícita, também, a sua posição de 

inferioridade em relação ao casamento.  

               Para o jurista Miguel Reale, a visão do casamento como única forma de constituição de 

família, presente no país até a Carta Magna de 1988, contrastava com a pluralidade já existente 

na sociedade; neste sentido, o reconhecimento da união estável tornou-lhe extensiva a proteção 

do Estado atribuída ao casamento, devendo, porém, a lei “facilitar a sua conversão em 

casamento”. Nesta assertiva, verifica-se a destinação esperada da união estável: o casamento. 

Para o autor, é tão relevante a percepção da união estável como primeiro passo para o casamento 

que “sua conversão poderá ser realizada mediante simples pedido feito ao juiz pelos 

companheiros, com posterior assento no Registro Civil”. 119 

               Para o mesmo autor, além disso, 

  

                                            tão significativa é a posição inferior da união estável em confronto com o casamento que, 

em matéria sucessória, a companheira e o companheiro não são equiparados aos 

cônjuges, dispondo o artigo 1770 do Código Civil que cada um deles participará da 

sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável 

(...)se os companheiros fossem em tudo equiparados aos cônjuges, não haveria razão 

para a conversão de sua união em casamento, objetivo final a ser atingido, segundo a 

ótica do constituinte. 120                        

                

                                                                                                                                                                                            
117 Carlos Alberto Bittar. Op. cit. pp.20-21 
118 Carlos Alberto Bittar. Op. cit. p.-21 
119 Miguel Reale Estudos preliminares do Código Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p.73 
120 Miguel Reale Estudos preliminares do Código Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p.73 
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               Ainda sobre a união estável, Marcos Benasse afirma que o Código Civil não equiparou 

a união estável ao casamento e “nem poderia fazê-lo”. Isto porque a 

 

                                              família a quem o Estado garante especial proteção é a resultante do laço matrimonial. A 

Constituição reconhece, contudo, a união estável entre o homem e a mulher como 

‘entidade familiar’, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento, o que demonstra 

o interesse da sociedade em prestigiar o matrimônio.121  

 

                                 Além disso, o texto constitucional “afirma, ainda, que os direitos e deveres referentes à 

sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”, não abrangendo “a 

‘sociedade de fato’, a união estável”. 122 

              Segundo o mesmo autor, como conclusão lógica, depreende-se que “se o casamento e a 

união estável fossem iguais (equiparados), não haveria necessidade de conversão”. 123 

               Em todas essas considerações acima, transparece a percepção do casamento como 

modalidade privilegiada, analisando os autores a posição da união estável em relação ao 

casamento, não se cogitando, sequer, em apreciar a condição da monoparentalidade. 

               A família monoparental, com efeito, além de não ser mencionada no Código Civil, até 

na Constituição aparece quase como uma especial concessão do legislador constitucional: 

“considera-se, também...  124 

               Por parte da doutrina, algumas referências á família monoparental evidenciam, 

inclusive, o entendimento de que a monoparentalidade não se trata de família, no sentido jurídico 

                                                           
121 Marcos Benasse. Algumas questões polêmicas no Novo Código Civil Brasileiro. Campinas: Editora Livro Pleno 
Ltda. , 2003, pp. 87-89  
122 Idem, ibidem 
123  Idem, ibidem   
124 Brasil.Constituição da República Federativa do Brasil. (artigo 226, parágrafo 4º). São Paulo: Saraiva, 1998, 
p.116 
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do termo, na medida em que expressa, na verdade, sua desestruturação e sua fragmentação, 

conforme registro de Oliveira Leite.125     

               Nesse entendimento, de um lado, observa-se um total desvalor em relação à família 

monoparental, e de outro, põe-se em realce a terminologia diferenciada utilizada pelo legislador 

constitucional, que por si só, denota a hierarquização axiológica implícita no art. 226 da 

Constituição.                               

               Inobstante, de uma interpretação fundada nos princípios constitucionais, não se pode 

admitir qualquer tipo de diferenciação entre as entidades familiares elencadas, e, inclusive, na 

enumeração constitucional estão implícitas outras formas de família não mencionadas, mas que 

se encontram igualmente protegidas pelo Estado, segundo o ensinamento de Paulo Lobo, 

anteriormente citado. O que se observa é uma nova concepção de família, mais ampla, e 

consoante a realidade fática da sociedade brasileira; são, portanto, diversas as ‘unidades de 

vivência’ encontradas. Para a doutrina recente, há uma sensível mudança nos conceitos básicos: a 

família se modifica, se transforma, se reorganiza como ente jurídico.126  

                                          No ensinamento de Gustavo Tepedino, o constituinte, ao disciplinar a pluralidade de 

entidades familiares, deixou clara a mudança da ótica valorativa constitucional impedindo toda 

tentativa de tratamento desigual a qualquer das entidades mencionadas no artigo 226. Assim,  

                                     Toda e qualquer norma que se dirija à tutela das relações familiares deve ter como 

suporte fático (fattispecie) os tipos de comunidades familiares identificadas pela 

Constituição, no âmbito das quais a família fundada no casamento é apenas um deles. A 

comunidade familiar, por sua vez, não é protegida como instituição valorada em si 

mesma, senão como instrumento de realização da pessoa humana. 127    

                                                           
125 Eduardo de Oliveira Leite. Famílias Monoparentais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p.28          
126 PauloLuiz Netto Lobo. Entidades familiares constitucionalizadas: para além do numerus clausus. Revista 
Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre, v.3,n.12, p.41- 54, jan-mar/2000   
127 Gustavo Tepedino. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 358 
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               Segundo o entendimento expresso pelo autor, não houve, por parte do legislador 

constituinte a pretensão de “criar famílias de primeira e de segunda classe, já que previu, pura e 

simplesmente, diversas modalidades de entidades  familiares, em igualdade de situação.” 128 

               Desta perspectiva, não se pode admitir qualquer interpretação que privilegie uma 

entidade familiar em detrimento de outra. Assim, todas as normas dirigidas às relações familiares 

devem ser igualmente aplicáveis a toda e qualquer entidade familiar, nos termos constitucionais, 

independentemente da origem da família. Conforme registro de Paulo Lobo,  

 

a norma do parágrafo 3º do art. 226 da Constituição não contém determinação de 

qualquer espécie. Não impõe requisito para que se considere existente a união estável ou 

que subordine sua validade ou eficácia à conversão em casamento. Configura muito mais 

em comando ao legislador infraconstitucional para que remova os obstáculos e 

dificuldades para os companheiros que desejem casar-se (...)”. “Contudo, para os que 

desejarem permanecer em união estável, a tutela constitucional é completa, segundo o 

princípio de igualdade que se conferiu a todas as entidades familiares. 129 

               

               Na mesma linha de pensamento que considera a interpretação orientada pela 

Constituição, Gabriel Von Gehlen expressa que, segundo essa técnica hermenêutica, o intérprete 

deve privilegiar a interpretação que melhor otimize os princípios constitucionais (princípios como 

mandados de otimização, conforme expresso por Robert Alexy em sua “Teoria da Argumentação 

Jurídica”, 1998, p.143). Segundo Von Gehlen, “Os princípios constitucionais deixam de ser, tão 

somente, normas de exame da constitucionalidade de atos infraconstitucionais, assumindo 

                                                           
128 Idem, ibidem 
129 Paulo Luiz Netto Lobo. Entidades familiares constitucionalizadas: para além do numerus clausus. Revista 
Brasileira de Direito de Família. Nº 12, jav-fev-mar/2003, p. 43 
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também os contornos de normas materiais, a fim de também lhes conferir conteúdo.”130 

               O mesmo autor conclui que a máxima da unidade da ordem jurídica, aliada à da 

constitucionalidade que conferem à carta de direitos papel prioritário, consistem no pano de 

fundo dessa modalidade interpretativa. “Entretanto, ao que parece, até o momento, juízes e 

advogados não têm plena ciência dessa revolução argumentativa que representa a Constituição na 

dimensão psicológica de suas normas.” 131 

 

     2.3.5. A família contemporânea 

               Neste ‘amanhecer’ de um novo século, inobstante as profundas transformações 

assinaladas, a família se apresenta, ainda, eivada de certos elementos característicos do modelo 

patriarcal, evidenciando a difícil ruptura de padrões estabelecidos na sociedade, sobretudo 

aqueles que se mostraram predominantes ao longo da História, como é o caso da família 

patriarcal. 

                   Entretanto, se é fato persistirem na sociedade algumas expressões do patriarcado, 

pode-se, por outro lado, festejar evidentes sinais de consolidação de um novo modelo de família, 

mais aberto e mais abrangente, fundado na dignidade da pessoa humana e na afetividade, 

percebidos como princípios orientadores da tutela dos valores existenciais da pessoa humana. 

               A família, como grupo social dinâmico, naturalmente não permaneceu estática ao longo 

da História, porém, influenciada pelas transformações sociais, adquiriu uma nova conformação 

fática a demandar, também, transformações jurídicas. Neste sentido, ensina Pietro Perlingieri: “ A 

transformação da realidade social em qualquer de seus aspectos (diverso daquele aspecto 

                                                           
130 Gabriel Menna Barreto Von Gehlen.  O chamado Direito Civil Constitucional.In: Judith Martins Costa (org.). A 
Reconstrução do Direito Privado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, pp. 187-189  
131 Gabriel Menna Barreto Von Gehlen.  Op. cit. p.189 
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normativo em sentido estrito) significa a transformação da ‘realidade normativa’ (...)”. 132                         

              O Direito, atento à análise da sociedade em sua historicidade, tanto local como universal, 

reconhece o imperativo de situar a pessoa humana como principal objeto de proteção do direito 

privado, elegendo, como “ponto de relevância, o homem em sua evolução psicofísica 

‘existencial’, que se torna história na sua relação com os outros homens (...)”, conforme ensina o 

mesmo autor. 

               O conceito de família, em sua relatividade consoante o momento histórico e o sistema 

normativo vigente, se altera e se renova, conservando, porém, sua condição de ponto de 

referência central do indivíduo na sociedade, representação maior da solidariedade e da segurança 

almejadas.  

              Embora a legislação positiva, anteriormente, impusesse padrões e comportamentos 

rígidos a serem tutelados pelo Estado, a sociedade se modificou.  

Nas palavras de Silvana Carbonera,  

o engessamento do ordenamento jurídico, inicialmente com o objetivo de proteger a 

família legítima, paradoxalmente acabou abrindo espaço para a diversidade. Diante do 

fato de, por exemplo, não ser possível a uma pessoa desquitada construir uma família 

nos moldes legais face à impossibilidade de dissolução do vínculo, os sujeitos ignoraram 

o modelo legal e deram origem a novas comunidades familiares. 

                                    ................................................................................................................................................. 

                                            Buscando realização pessoal, o ordenamento foi posto em segundo plano e os sujeitos se 

impuseram como prioridade. Formaram-se novas famílias, marginais e excluídas do 

mundo jurídico, mas ainda assim se formaram. A verdade social não se ateve à verdade 

jurídica e os fatos afrontaram e transformaram o direito. 133  

                                                           
132 Pietro Perlingieri. Perfis do direito civil Introdução ao Direito Civil Constitucional . Rio de Janeiro: Renovar, 
1999, pp.01- 02 
133 Silvana Maria Carbonera. O papel jurídico do afeto nas relações familiares. In: Luiz Edson Fachin (coord.). 
Fundamentos do Direito Civil Brasileiro Contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p.290 
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                              Embora não se possa, taxativamente, afirmar ter a Constituição Federal 

promovido a extinção total do modelo de família codificado, é incontestável a formulação de 

critérios interpretativos, ao lado de novos contornos que oferecem os fundamentos para a 

construção de novas famílias. Se na realidade social ainda são observados alguns aspectos da 

família patriarcal, os marcos estabelecidos pela Carta Magna não deixam dúvidas quando à sua 

dissolução progressiva. 

               O atual modelo de família realça as relações de sentimento entre os componentes do 

grupo, valorizando a função afetiva da família como local privilegiado para a realização pessoal, 

ademais de refúgio e proteção contra as pressões econômicas e sociais da vida moderna.  

               Na formação da família contemporânea, “o sangue e os afetos são razões autônomas de 

justificação para o momento constitutivo da família, mas o perfil consensual e a affectio constante 

e espontânea exercem cada vez mais o papel de denominador comum de qualquer núcleo 

familiar”. 134  

               A família passa 

                                            a ser valorada de maneira instrumental, tutelada na medida em que – e somente na exata 

mediada em que – se constitua em núcleo intermediário de desenvolvimento da 

personalidade dos filhos e de promoção da dignidade de seus integrantes.  

                                             ............................................................................................................................................  

                                            altera-se o conceito de unidade familiar, antes delineado como aglutinação formal de pais 

e filhos legítimos baseada no casamento, para um conceito flexível e instrumental que 

tem em mira o liame substancial de pelo menos um dos genitores com seus filhos  - 

tendo por origem não apenas o casamento -  e inteiramente voltada para a realização 

espiritual e o desenvolvimento da personalidade de seus integrantes. 135                                   

                                                           
134 Pietro Perlingieri. Perfis do direito civil. Introdução ao Direito Civil Constitucional.  Rio de Janeiro: Renovar, 
1999, p. 244 
135 Gustavo Tepedino. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 352 
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               O dado unificador da família se expressa na comunhão espiritual e de vida, encontrando 

cada formação familiar, uma relevância jurídica própria, em vista do desenvolvimento de todos e 

de cada uma das pessoas que constituem a família.  

               Em qualquer de suas modalidades, a família tem por objetivo a educação e a promoção 

daqueles que a integram, resultando dessa sua finalidade, a garantia constitucional em função da 

realização das exigências humanas. Com efeito, nas palavras de Pietro Perlingieri, percebendo-se 

“a  família como formação social, como ’sociedade natural’(...), deve ela ser protegida pela 

Constituição, “não como portadora de um interesse superior e superindividual, mas, sim, (...) 

como lugar onde se desenvolve a pessoa”. 136 

               As influências do referendum legal propiciam uma renovação nos costumes, havendo 

uma maior aceitação de situações antes consideradas como ‘anormais’ e, como tal, discriminadas. 

               Se já não mais era aceita na sociedade aquela figura poderosa do  pater familias, não se 

submetendo mais as mulheres e os filhos à sua total autoridade sob a justificativa da paz 

doméstica e social, o texto constitucional formaliza a igualdade de direitos entre homem e mulher 

na sociedade conjugal, a igualdade dos filhos, a dissolução da sociedade conjugal 

independentemente de culpa, o planejamento familiar, e a previsão de intervenção estatal no 

núcleo familiar tendo em vista a proteção de seus integrantes. Ademais, as uniões sem casamento 

são aceitas constitucionalmente como modalidades de família, bem como diversas outras 

modalidades, quer implícitas, quer explícitas.                

               Verifica-se, portanto, que, ao lado das transformações sociais ocorridas ao longo do 

século XX, a família também se modificou, caminhando no sentido de uma comunidade mais 

reduzida e mais coesa, pautada pela valorização da dignidade, da igualdade, da liberdade, do 

                                                           
136 Pietro Perlingieri Perfis do direito civil. Introdução ao Direito Civil Constitucional.  Rio de Janeiro: Renovar, 
1999, p. 343 
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afeto, e da valorização da pessoa na família. 

              Segundo Paulo Lobo, “a família atual parte de princípios básicos, de conteúdo mutante 

segundo as vicissitudes históricas, culturais e políticas: a liberdade, a igualdade, a solidariedade e 

a afetividade. Sem eles, é impossível compreendê-la.”. 137 

               A família contemporânea se apresenta, portanto, como ponto de referência do ser 

humano, qualquer que seja a sua modalidade, ou a forma como foi constituída, importando, 

apenas, a construção de um núcleo de afetividade, solidariedade e segurança, com vistas à 

realização da pessoa humana. 

                  Desta perspectiva, desloca-se o centro da função econômica, política, religiosa, 

procracional para a nova função de realização da afetividade humana e da dignidade de seus 

membros. No ensinamento de Paulo Lobo, tais tendências se enquadram no fenômeno jurídico-

social denominado “repersonalização das relações civis”, que imprime valor maior ao interesse 

da pessoa humana, em detrimento de suas relações patrimoniais. 138 

               A atual identificação da família é buscada na solidariedade, expressa no Art. 3º, I da 

Constituição (Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I- construir 

uma sociedade livre, justa e solidária), como um dos fundamentos da afetividade, em 

contraposição ao individualismo dos dois últimos séculos. 

                Na medida em que o conceito de família aboliu a condição de unidade produtiva, a 

antiga função econômica perdeu o sentido. Ademais, a função procracional, profundamente 

influenciada pela tradição religiosa, perdeu a razão de ser, uma vez que os casais assumem a 

opção pelo número de filhos, ou mesmo, por não tê-los. 

                                                                                                                                                                                            
 
137 Paulo Luiz Netto Lobo. A repersonalizaçãodas relações de família. jus navegandi. Jus uol 2.com. 
br/doutrina/texto, 2004, p.2 
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               O principal fundamento erigido como pilar da estrutura familiar vai ser encontrado na 

afetividade. “Assim, enquanto houver affectio haverá família, unida por laços de liberdade e 

responsabilidade, e desde que consolidada na simetria, na colaboração, na comunhão de vida não 

hierarquizada.” 139 

               A família monoparental foi incluída entre as entidades familiares constitucionalizadas, 

equiparando-se às demais no que concerne à proteção do Estado, não havendo qualquer 

hierarquização axiológica entre os diversos padrões de família. 

               Por outro lado, segundo ensinamento doutrinário, “quando a legislação 

infraconstitucional não cuida de determinada entidade familiar, ela é regida pelos princípios e 

regras constitucionais, pelas regras e princípios gerais do direito de família aplicáveis e pela 

contemplação de suas especificidades. “140 

               Nesta configuração se enquadra a família monoparental, que, embora não esteja 

disciplinada no Código Civil, se equipara à família oriunda do casamento,  e encontra seu valor e 

sua importância em sua função primordial de realização da personalidade das pessoas que a 

compõem. Unificada às demais entidades como locus de afetividade, constitui-se, igualmente, em 

“lugar dos afetos, da formação social onde se pode nascer, ser, amadurecer e desenvolver os 

valores da pessoa.”141               

                

 

                                                                                                                                                                                            
138 Paulo Luiz Netto Lobo. A repersonalizaçãodas relações de família. jus navegandi. Jus uol 2.com. 
br/doutrina/texto, 2004, p.3 138Paulo Luiz Netto Lobo. Op. cit. lia. jus navegandi. Jus uol 2.com. r/doutrina/texto, 
2004, p. 2   
139 Paulo Luiz Netto Lobo. Op. cit.p. 2   
140 Paulo Luiz Neto Lobo. Entidades familiares constitucionalizadas:para além do numerus clausus. Revista 
Brasileira de Direito de Família. Nº 12-jan-fev-mar/2003, p.55 
140 Idem, ibidem 
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CAPÍTULO TERCEIRO -  A FAMÍLIA MONOPARENTAL 
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3.1. Conceitos, terminologia 

               Incorporando elementos da realidade social brasileira e na perspectiva de uma desejável 

sintonia entre faticidade e normatividade, o legislador constitucional ampliou o conceito de 

família, incluindo sob a tutela do estado duas outras modalidades: a união estável e a comunidade 

formada por um dos pais e seus filhos, conforme já anteriormente registrado. 

               A referência constitucional à monoparentalidade propiciou uma maior visibilidade no 

mundo jurídico, suscitando algumas indagações a respeito desta nova entidade alçada à condição 

de família, na medida em que, em sentido diametralmente oposto, era representada socialmente 

como a negação da família, porquanto fruto de sua desestruturação. 

               A evidência fática, todavia, informa constituir-se a família monoparental em entidade 

presente na realidade brasileira desde os primórdios da colonização, embora discriminada e 

desigual, porém consistindo em objeto de estudo em vários campos do saber, tais como a 

Antropologia, a Sociologia, a Psicologia, a Demografia. 

               A relativa escassez de estudos específicos na seara jurídica coloca a família 

monoparental como objeto de estudo válido, sobretudo ao se considerar sua representatividade no 

âmbito da sociedade, ademais de uma tendência de expansão evidenciada pelos levantamentos 

estatísticos e demográficos regularmente realizados pelas instituições competentes. 

               Ao disciplinar uma pluralidade de entidades familiares, a Constituição de 1988 

reconheceu situações fáticas há muito identificadas na sociedade brasileira, e vivendo, de algum 

modo, à margem da sociedade e da própria lei, na medida em que não eram percebidas como 

categorias específicas, conforme ensina Eduardo de Oliveira Leite. 142 

               Embora o artigo 226 também já tenha sido referido, cita-se, por oportuno, o caput deste 

                                                                                                                                                                                            
Brasileira de Direito de Família. Nº 12-jan-fev-mar/2003, p.55 
142Eduardo de Oliveira Leite. Famílias Monoparentais .2ed.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 21  



 

 

92 

artigo e o parágrafo  4º: 

                       

                                            A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) 

                                             Parágrafo 4º- Entende-se, também, como entidade familiar  a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes . 143                      

                

              Como visto, o texto constitucional ampliou o conceito de família, considerada célula da 

sociedade, e especialmente protegida pelo Estado, para incluir em seu âmbito a “comunidade 

formada por qualquer dos pais e seus descendentes”, à qual foi atribuída a denominação de 

família monoparental ou unilinear, segundo expressão derivada de terminologia usada na França, 

ou, ainda, lone-parent families, one-parent families, ou single-parent family,  conforme 

terminologia de língua inglesa. 144 

               O conceito de família se modifica, portanto, existindo hoje, uma nova construção 

conceitual, em consonância com as transformações sociais. “Como organismo natural, a família 

não acaba, não é enfraquecida, nem se encontra em extinção, porém, amplia seus contornos; 

torna-se plural”. 145  

               Todavia, a identificação de um considerável número de famílias monoparentais não 

constitui fato novo na sociedade, quer nacional, quer internacional. No contexto atual, três 

aspectos devem ser considerados: em primeiro lugar, observa-se que estas modalidades de família 

são formadas, majoritariamente, por mulheres separadas, divorciadas ou solteiras com filhos sob 

sua responsabilidade; em segundo, estas formas familiares são consideradas como unidades 

domésticas viáveis e dignas de proteção; e, em terceiro lugar, em muitos países, estas famílias 

                                                           
143 Brasil.Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Editora Saraiva, 1998, p.116 
144 Eduardo de Oliveira Leite. Famílias Monoparentais .2ed.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, pp. 
21- 24 
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realmente precisam de proteção, uma vez que a fragilização das redes comunitárias e de 

parentesco, ademais da deterioração do mercado de trabalho impõem a essas famílias situações 

de pobreza e necessidade social, segundo assinalam Almeda e Flaquer. 146 

                Para estes autores, a monoparentalidade, representa, de certo modo, a conclusão de um 

longo processo de enfraquecimento da figura do pai na constelação familiar. Significa, via de 

regra, um sintoma de fragilização do domínio do patriarca, bem como coloca em pauta a 

legitimidade exclusiva da família nuclear. Ademais, expressa manifestações recentes da 

sociedade contemporânea e que ainda não são objeto de diagnóstico preciso e prognóstico 

consensual . 

               Neste sentido, estudos desenvolvidos internacionalmente buscam aprofundar o 

conhecimento da monoparentalidade, identificar suas origens, sua estruturação e, sobretudo, 

tentar entender os motivos pelos quais essa estrutura não se encontra, ainda, plenamente adaptada 

à sociedade onde surgiu. 

               A expressão ‘família monoparental’ foi usada pela primeira vez na França (famille 

monoparentalle), em 1981, em estudo realizado pelo Instituto de Estatística e Estudos 

Econômicos (INSEE), para distinguir as famílias formadas por um casal, daquelas compostas por 

um dos genitores e seus filhos, independentemente de ser este solteiro, separado, divorciado, ou 

viúvo, conforme registro de Eduardo de.Oliveira Leite.147 A partir de então, a noção de 

monoparentalidade passou a ser analisada por toda a Europa, sendo hoje reconhecida e aceita no 

mundo ocidental como a comunidade formada por qualquer dos pais e seus filhos.  

               O termo, no entanto, não foi o primeiro a designar o ‘novo’ fenômeno. De início, foram 

                                                                                                                                                                                            
145 Ricardo Pereira Lira. Breve estudo sobre as entidades familiares. In: Vicente Barreto (Org.) A nova família: 
problemas e perspectivas. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p.39  
146 Elisabet Almeda e Luís Flaquer. Apud.El debate sobre las famílias monoparentales  www. pdfs.lacaixa 
comunicaciones .com/webes, p. 01  
147 Eduardo de Oliveira Leite. Famílias Monoparentais .2ed.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003,.p. 24 
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percebidas como ‘famílias de risco’, ou ‘situações de ordem familiar a risco’, conforme menciona 

Eduardo de Oliveira Leite, reportando-se a estudos desenvolvidos por Lefaucheur e Sullerot.148 

                Houve, ainda, quem adotasse a terminologia de “família incompleta”, enfatizando, de 

forma valorativa, a ausência de um dos genitores, 149mas, finalmente a expressão ‘família 

monoparental’ se impôs. 

               Conceitua-se a família monoparental como aquela constituída por apenas um dos pais e 

seus filhos, independentemente da convivência do outro genitor, dispensando-se, portanto, a 

existência de par andrógino. Na concepção de Eduardo de Oliveira Leite, uma família é percebida 

como monoparental “quando a pessoa considerada (homem ou mulher) encontra-se sem cônjuge, 

ou companheiro, e vive com uma ou várias crianças”.150  

               Para alguns autores, (dentre os quais Sara Lopez, Carmen R. Sumaza & Tomaza 

Rodrigues, Klaas & Ellen Woortman), 151 não existe uma definição única e clara da família 

monoparental. Para esses autores, conceituações básicas de família monoparental são, em geral, 

fundadas em uma estrutura monoparental mínima, ou, por outro lado, não deixam explícitas as 

diferenças entre família, domicílio e núcleos  monoparentais. Desta perspectiva, o estudo da 

monoparentalidade, para além de uma conceituação básica, deve considerar outros elementos e 

características, cuja análise possibilita a introdução de pontos fundamentais para uma melhor 

apreensão da monoparentalidade em toda sua complexidade. 

               Para Sara B. Lopéz, a visão da monoparentalidade, como uma estrutura familiar 

                                                           
148 Idem, ibidem 
149 Ângela Maria Quintero Velásquez. La perspectiva de gênero y lãs nuevas organizaciones familiares. www. 
Margen.org/desdeelfondo/num21/quintero. 2002, p.3 
150 Eduardo de Oliveira Leite. Famílias Monoparentais .2ed.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, pp. 
21- 24 
151 Ver: Sara López: Famílias monoparentais: um ejercicio de clarificación conceptual y 
sociológica.www.mtas.es/pública/revista/números/40/estúdios. Carmen R.Sumaza e Tomaza Rodrigues: Um analisis 
Del concepto da família monoparental a partir de uma investigación sobre núcleos familiares monoparentais. www. 
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integrada por um progenitor e sua prole, parte da eleição da composição familiar como o 

principal elemento definidor, seguindo a consideração freqüente  - e, no seu entender, equivocada 

-  de que cada família comporta um único tipo de configuração familiar. A partir da análise de 

alguns conceitos, esta autora conclui que a opção por uma definição calcada em uma estrutura 

monoparental básica deixa pouco espaço para o aprofundamento das características de seus 

integrantes, bem como de aspectos importantes sobre a dinâmica dessa modalidade de família.152                    

               Entre os conceitos analisados pela autora, citam-se: 

 

                                  - Comissão das Comunidades Européias (1989): (família monoparental) ‘aquela formada 

por um progenitor que, sem conviver com seu cônjuge nem coabitando com outras 

pessoas, convive, pelo menos, com um filho dependente e solteiro’.  

- Nações Unidas (1994): ‘ variação de família nuclear de um  só adulto, composta por uma 

mãe ou um pai e um ou vários filhos.’ 

- Fernandez y Tobio (1999):  (pessoas em situação de  monoparentalidade) ‘aquelas que, 

não vivendo com cônjuge, qualquer que seja o estado civil, ou seja, incluindo o cônjuge 

de fato, convivem com, pelo menos, um filho menor de 18 anos’. 

- Schlesinger (1969): (one-parent family) ‘um pai ou uma mãe e um ou mais filhos 

solteiros menores de 18 anos vivendo juntos’. 

- Thompson y Congla (1983): (single-parent family) ‘Aquelas famílias  - não domicílios-  

em que existe um pai ou uma mãe só criando seu(s) próprio(s) filho (a/s). 153  

              Segundo Sara Lopéz, definições mínimas excluem aspectos importantes de uma 

                                                                                                                                                                                            
bib.uab.es/pub/papers. Klaas Woortmann e Ellen Woortmann: Monoparentalidade e chefia feminina. Brasília 2004. 
www.unb/dan/série 354 
 
152 Sara Barron Lopéz. Famílias monoparentais: um ejercicio de clarificación conceptual y 
sociológica.www.mtas.es/pública/revista/números/40/estúdios. Pp. 13-14 
 
153 Sara Barron Lopéz. Famílias monoparentais: um ejercicio de clarificación conceptual y 
sociológica.www.mtas.es/pública/revista/números/40/estúdios, p. 14 
 153 Idem, ibidem 
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realidade que se desconhece, no caso em tela, as situações que dão origem à monoparentalidade, 

o tipo de organização doméstica que adotam as famílias e as atribuições particulares que 

assumem seus  membros, os potenciais integrantes dos domicílios, ademais da duração da 

cronologia ou dos trajetos monoparentais. Por outro lado, a monoparentalidade é observada, em 

geral, da perspectiva dos adultos e não sob a ótica dos filhos. Neste sentido, um estudo da 

monoparentalidade deve considerar, preferencialmente, a construção de uma tipologia capaz  de 

propiciar uma aproximação menos reducionista e mais flexível, e que possibilite uma visão da 

diversidade de situações e processos monoparentais como base para a análise mais aprofundada 

de algumas de  suas variáveis ou facetas. 

               Como critérios, a autora sugere: as causas que dão origem à monoparentalidade 

(denominadas de “rotas de entrada” por autores como Leete, Rawlingson y Mc Kay); o domicílio 

monoparental, buscando identificar a distinção entre núcleo, domicílio e família monoparental; a 

chefia da família, em seus aspectos econômicos, instrumentais e emocionais; a composição da 

família e as características de seus membros; a duração, a freqüência e as “rotas de saída”, ou 

formas de extinção.154 

               No que diz respeito à distinção entre núcleo, domicílio e família monoparental, segundo 

Sara Lopéz (fundamentando-se em estudo de Almeda e Flaquer), núcleo se refere ao grupo 

monoparental em si mesmo, definido segundo a configuração básica formada por um dos pais e 

seus filhos; o domicílio significa o local físico onde reside o núcleo monoparental; e a família 

consiste no grupo monoparental que pode formar um domicílio independente ou integrar-se a um 

                                                           
154 Sara Barron Lopéz. Famílias monoparentais: um ejercicio de clarificación conceptual y 
sociológica.www.mtas.es/pública/revista/números/40/estúdios. p. 17 analisis del concepto de família monoparental 
a partir de una investigación sobre núcleos familiares monoparentais. www.bib.uab.es/pub/papers .pp.10-11    
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ambiente mais amplo em que habitam outras pessoas. 155                 

               Em linha de estudo semelhante, Carmen R. Sumaza e Tomasa L. Rodriguez entendem 

existir uma certa confusão entre os conceitos de famílias, domicílios e núcleos monoparentais, em 

decorrência das dificuldades de se conceituar uma realidade tão complexa. Partindo, também, da 

análise de algumas definições em confronto com pesquisa realizada em núcleos familiares 

monoparentais em Castilla Y Leon, na Espanha, as autoras sintetizaram características comuns 

nos conceitos estudados. 156   

               No estudo em tela, foram analisados conceitos advindos do Conselho da Europa, da 

Comissão dos Direitos da Mulher, da Comissão Européia, além de autores como I. Alberdi, S. 

Borrajo Iniestra, M.A.Duran, Iglessias de Ussel, J. Sayn, dentre outros, e dos quais citam-se: 

- Conselho da Europa, 1995: ‘Toda família constituída por um só progenitor e um ou mais 

filhos’. 

- I. Alberdi, 1988: ‘Família chefiada por uma só pessoa adulta, homem ou mulher, na qual 

existem mais membros que dependem econômica e socialmente dela’. 

- M.A. Duran, 1988: ‘ Domicílios nos quais um só adulto assume por necessidade o 

cuidado de seu filhos menores de idade.’ 

- E. Almeda y L. Flaquer, 1995: ‘A configuração formada por um progenitor (pai ou mãe) 

com alguns de seus filhos . 157 

               Segundo a pesquisa realizada pelas autoras, consistem em características das família 

monoparentais: 

- A presença de um único progenitor no domicílio familiar. Se este progenitor  passa a 

                                                           
155 Sara Barron Lopéz. Famílias monoparentais: um ejercicio de clarificación conceptual y 
sociológica.www.mtas.es/pública/revista/números/40/estúdios. p. 17 analisis del concepto de família monoparental 
a partir de una investigación sobre núcleos familiares monoparentais. www.bib.uab.es/pub/papers .pp.10-11    
156 Carmen Rodríguez Sumaza e Tomasa Luengo Rodriguez. Un analisis del concepto de família monoparental a 
partir de una investigación sobre núcleos familiares monoparentais. www.bib.uab.es/pub/papers .pp.10-11 
157 Carmen Rodríguez Sumaza e Tomasa Luengo Rodriguez. Op.cit. p.11 
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conviver com um novo companheiro, deixa de existir a monoparentalidade, passando a se 

configurar como  uma ’família reconstituída’. 

- A presença de um ou vários filhos. Em todas as definições analisadas, a presença de filhos 

é definida em termos físicos, sendo necessária a habitação no mesmo domicílio. 

- A dependência dos filhos em relação aos pais. Entre os autores estudados não existe 

unanimidade quanto à idade dos filhos que podem ser  considerados como dependentes e 

integrantes da família monoparental. A maioria considera como limite a maioridade (18 

anos), excetuando-se filhos não emancipados, podendo a idade ser ampliada até os 25 

anos.  

- A heterogeneidade de causas que dão origem à monoparentalidade. Para Iglesias de Ussel, 

a diversidade de circunstâncias que originam a família monoparental possibilita formas 

também heterogêneas no que diz respeito a sua natureza e a seu desenvolvimento 

cotidiano.  

                    Com base na pesquisa efetuada na comunidade estudada (Castilla y Leon) e nas 

definições revisadas, Carmen Sumaza e Tomasa Rodriguez conceituaram a família monoparental 

como sendo  

todo núcleo familiar construído por um homem ou uma mulher vivendo pelo menos com 

um ou com vários filhos menores de 18 anos de idade sob sua responsabilidade, podendo 

superar essa idade, porém, sendo menores de 26 anos, apresentando alguma 

circunstância em que a relação de dependência se mantenha, em seus aspectos 

instrumentais.158 

               Em linha de análise semelhante, Klaas Woortmann e Ellen Woortmann entendem que, 

no estudo da monoparentalidade importa 

  

                                                           
158 Carmen Rodríguez Sumaza e Tomasa Luengo Rodriguez. U analisis del concepto de família monoparental a 
partir de una investigación sobre núcleos familiares monoparentais. www.bib.uab.es/pub/papers  p. 11  
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                                              distinguir entre a família, entendida como uma idéia/valor e o grupo doméstico, 

entendido como um agregado de pessoas cuja composição geralmente varia ao longo de 

um ciclo evolutivo e que, em distintos momentos, pode retornar a momentos anteriores. 

Esta distinção é necessária, pois a família como modelo ideológico, pode ser 

permanente, enquanto o grupo doméstico pode variar no tempo. 159 

                

               Para alguns autores, sobretudo americanos, a definição de monoparentalidade engloba 

tanto os casais que vivem em união livre, quanto os casais separados. Observa-se, também, o 

entendimento de que a família monoparental seria somente aquela formada por um dos genitores 

e seus filhos sem casamento anterior, nem separação, divórcio ou viuvez, tratando-se de uma 

escolha, uma opção pessoal por esse tipo de família.160 

               No âmbito deste estudo, considera-se um conceito amplo de família monoparental, 

englobando todas as modalidades de formação, não importando se tratar de núcleo ou domicílio, 

mesmo porque, embora haja uma recorrência expressiva a textos oriundos da Antropologia, este 

não se constitui no foco do trabalho. Por outro lado, as informações estatísticas disponíveis, em 

geral,  não fazem esta diferenciação. Neste sentido, as observações sobre a monoparentalidade no 

que concerne a este trabalho, consideram  uma percepção global, mesmo porque, a Constituição 

Federal, único dispositivo do direito positivo brasileiro a fazer menção às famílias de um só 

genitor, não acrescenta qualquer caracterização.  

               Restringe-se, no entanto, uma análise mais aprofundada, à monoparentalidade feminina, 

qual seja, aquela formada pela mãe e seus filhos, independentemente da forma de constituição. 

               Ademais, procura-se destacar as condições da monoparentalidade na Região Nordeste, 

                                                           
159 klaas Woortmann e Ellen Woortmann. Monoparentalidade e chefia feminina. Conceito, contextos e 
circunstâncias.Brasília, 2004www.unb/dan/serie 354, p. 3 
160 Eduardo de Oliveira Leite. Famílias Monoparentais.2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p 44 
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tendo em vista a permanência histórica de indicadores sociais desfavoráveis nesta região, em 

decorrência das desigualdades regionais que marcam a realidade brasileira, identificando-se, 

destarte, uma problemática diferenciada e mais grave, no que diz respeito à monoparentalidade, 

conforme dados do IBGE a serem analisados adiante, no capítulo 4.    

               

3.2. Formas de constituição e composição 

               Em termos de constituição, várias são as formas de origem da monoparentalidade. A 

família monoparental decorre, sobretudo, das separações e divórcios, quando um dos genitores se 

afasta do lar familiar. Outras formas de constituição se encontram na viuvez, nos relacionamentos 

eventuais de que resulta gravidez, bem como no concubinato adulterino. Uma outra modalidade 

de formação ocorre na denominada ‘produção independente’, quando uma pessoa sozinha decide 

ter filhos, podendo, nestes casos, a mulher solteira optar pela maternidade biológica, através dos 

métodos naturais, ou mediante inseminação artificial ou fertilização in vitro, situação que reflete 

os avanços da tecnologia biomédica, mas que, no entanto, ainda é rara no Brasil, (sobretudo em 

razão dos custos elevados), bem como não está disciplinada na legislação civil brasileira, porém, 

prevista em Resolução do Conselho Federal de Medicina. 

               A monoparentalidade pode, ainda, ser constituída mediante a adoção efetuada por 

pessoas solteiras (prevista no artigo 1622 do Código Civil.) Esta modalidade está, também,  

prevista na Lei nº 8 969 / 90  - Estatuto da Criança e do Adolescente - artigo 42, que estatui 

poderem adotar “os maiores de vinte e um anos, independentemente de estado civil.“ 161 Nos 

termos do Código Civil, art. 1618, os maiores de 18 anos podem adotar, sendo esta, atualmente, a 

idade regulamentar. 

                                                           
161 Valter  Kenji Ishida. Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutrina e Jurisprudência. 3 ed. São Paulo: Editora 
Atlas, 2001, p.80 
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              Para Sara Lopéz, três modalidades são tradicionalmente consideradas como formas de 

constituição da monoparentalidade: as separações e divórcios de casais com filhos, a viuvez, e a 

maternidade de mães solteiras ou a maternidade extra-conjugal. 162 

               Iglesia de Ussel sugere a classificação em quatro categorias: a monoparentalidade de 

mães solteiras; a monoparentalidade decorrente de rupturas da relação matrimonial, podendo ser 

voluntárias ou involuntárias; a monoparentalidade vinculada ao ordenamento jurídico, decorrente 

da adoção; e a monoparentalidade vinculada a situações sociais em que um dos cônjuges se 

encontra ausente por motivos de trabalho, privação de liberdade, enfermidade prolongada ou 

emigração. 163 

               As separações e divórcios consistem nos principais fatores da monoparentalidade, 

inclusive em países da Europa. Conforme relata Oliveira Leite, na França, segundo 

levantamentos do INSEE (Instituto Nacional de Estatística e de Estudos Econômicos), 62% das 

famílias monoparentais femininas são provenientes de casamentos desfeitos. Na Suécia, em 1975, 

foi observado um índice de divórcios correspondente a 50%, ou seja, um divórcio para cada dois 

casamentos.164   

               No Brasil, dados de 1995 indicam que 49% das mulheres em arranjos monoparentais 

são separadas ou divorciadas. 165 Após a edição da Lei 6515/77, houve um aumento considerável 

no número de divórcios. No entanto, esse crescimento imediato após a edição da lei não se 

manteve por muito tempo, vindo a norma, apenas, referendar legalmente situações fáticas já 

existentes, uma vez que a tendência separatista já era observada antes de sua  edição. Neste 

                                                           
162 Sara Barron Lopéz. Famílias monoparentais: um ejercicio de clarificación conceptual y 
sociológica.www.mtas.es/pública/revista/números/40/estúdios. p. 15 
163 Iglesia de Ussel. Apud Carmen Rodríguez Sumaza e Tomasa Luengo Rodriguez. U analisis del concepto de 
família monoparental a partir de una investigación sobre núcleos familiares monoparentais . 
www.bib.uab.es/pub/papers  p. 12 
164 Eduardo de Oliveira Leite.Famílias Monoparentais.2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p.36 
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sentido, regularizadas essas situações, alguns anos depois, houve uma tendência de redução do 

número de divórcios, tendendo à estabilização.  

              Entretanto, o divórcio, longe de uma exceção, é visto, hoje, pelos casais, notadamente os 

mais jovens, como uma possibilidade a ser considerada, na medida em que o ideário do 

casamento indissolúvel, cristão, duradouro ‘até que a morte os separe’, há muito deixou de 

existir, conforme registra Eduardo de Oliveira Leite.166 Segundo este autor, isto tem a ver com as 

mudanças culturais observadas na sociedade nos anos recentes. Se até a primeira metade do 

século XX , o modelo ideal de vida familiar tinha por base o casamento, hoje as pessoas, muitas 

vezes, optam p  o celibato em termos legais, sobretudo entre as camadas economicamente mais 

favorecidas, preferindo as pessoas unirem-se em relacionamentos transitórios e sem maiores 

obrigações.167  

               Registra-se, assim, a possibilidade de situações transitórias, onde a monoparentalidade 

não é definitiva, podendo haver a recomposição de famílias de pais separados em dois núcleos 

familiares distintos, ou a união conjugal de pai / mãe monoparental solteiro, constituindo uma 

nova forma de família.  

               Por outro lado, quando a opção é pelo casamento, grande parte das pessoas, atualmente, 

decide realizá-lo mais tarde, tendo em vista não atrapalhar a carreira profissional, ao mesmo 

tempo em que não se descarta a idéia de rompê-lo a qualquer tempo. Segundo dados do IBGE, 

em 2003 ocorreram 98 896 processos de separação judicial e 138 520 de divórcio.168 As taxas de 

divórcio apresentaram um aumento relativo de 20% em 1990, passando para 60% em 1994 e para 

                                                                                                                                                                                            
165 Elza Berquo. Arranjos familiares no Brasil. In: Fernando Novais (coor.). História da vida privada no Brasil. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1988, p.430  
166 Eduardo de Oliveira Leite. Famílias Monoparentais . 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, .  pp. 
32-33 
167 Idem, ibidem 
168 IBGE. Estatísticas do Registro Civil 2003, v.30, 2003, p.34 
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72% em 2004. 169 O tempo de duração das uniões situa-se entre 9 e 12 anos.170  

               A autonomia financeira conquistada pelas mulheres nas últimas décadas, permite o 

rompimento de uma vida conjugal percebida como difícil, desagradável ou insuportável, o que 

não era possível para as antigas mulheres dominadas, submissas e dependentes de seus maridos, 

conforme menciona Oliveira Leite .171 

              Esta autonomia financeira propicia, também, a iniciativa pela ruptura da vida conjugal, 

ademais da manutenção de vida celibatária em família monoparental, após a separação ou 

divórcio. Contudo, entre as mulheres das camadas populares, a falta de qualificação e a 

conseqüente inserção no mercado de trabalho em atividades menos rentáveis, concorrem para a 

busca de uma nova união conjugal, informal, e, no mais das vezes, de pouca duração, para em 

seguida, constituir mais outra e, assim sucessivamente, conforme menciona o mesmo autor acima 

citado. 

               A monoparentalidade, especialmente visível desde 1960 é, no entanto, de uma 

perspectiva jurídica, ainda pouco estudada no Brasil (e, sobretudo, na Região Nordeste), não 

havendo, portanto, maiores análises conclusivas e recentes quanto a seus efeitos, considerando 

que  tais  efeitos  produzem  impactos  importantes, não só no mundo jurídico, mas, sobretudo, na  

configuração da família e na qualidade de vida de seus componentes. Inobstante a limitação da 

literatura jurídica, o tema pode ser encontrado em estudos específicos nos campos da 

Antropologia, da Demografia, da Sociologia e da Psicologia, conforme registram Woortmann e 

Woortmann. Para estes estudiosos, soa estranha a afirmativa de alguns autores (Neupert, 

Calheiros e Turchi, por exemplo) sobre o pouco conhecimento da realidade dessas famílias, 

                                                           
169 IBGE. Estatísticas do Registro Civil 2004. www.ibge.gov.br/home/preseidência/notícia, p.8  
170 IBGE. Síntese dos Indicadores sociais 2002.Rio de Janeiro:Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002, 
p.272 
171 Eduardo de Oliveira Leite. Famílias Monoparentais . 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, pp. 
40-44  
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sobretudo as matrifocais, tendo em vista existir vasta literatura antropológica sobre o tema.172  

               Conforme acima mencionado, as separações e divórcios consistem nas principais causas 

da monoparentalidade. No que diz respeito às separações, importa mencionar a diferença entre 

separação conjugal de facto e separação de jure, legalmente formalizadas e que constituem 

situações de monoparentalidade, a seu turno, de facto e de jure, conforme estabelecido por alguns 

autores, de acordo com registro de Sara Lopéz.173  Entre uma situação e outra existem diferentes 

condições econômicas, sociais e legais, havendo a possibilidade de que as famílias originárias de 

uma separação de fato encontrem menos garantias e maiores dificuldades em buscar e fazer valer 

seus direitos, o que pode acarretar problemas para a sobrevivência do grupo monoparental. 

               Por outro lado, ao ser constituída a monoparentalidade de fato sem formalização, sua 

percepção e sua inclusão entre as estatísticas oficiais se torna mais precária, dificultando, não 

somente sua real dimensão, como também a identificação de seus possíveis problemas no âmbito 

de um contexto, por si só, de difícil enfrentamento, tal como ocorre com a monoparentalidade, de 

uma maneira geral. 

               Sara Lopéz  - a exemplo de Almeda e Flaquer - menciona uma outra forma de separação 

informal (que, no entanto, pode também ocorrer em situações de vínculo legal), verificada na 

ausência transitória de um dos cônjuges, em razão de enfermidade prolongada, com 

hospitalização por um longo período (podendo a enfermidade ser física ou mental), ou em 

decorrência de encarceramento de um dos progenitores, ou, ainda, o deslocamento para uma 

outra cidade por motivos de trabalho, como por exemplo, militares do exército ou da marinha. 

Nestas situações, a monoparentalidade pode ser temporária, sendo possível a reconstituição da 

                                                           
172 Klaas Woortmann e Ellen F. Woortmann. Moparentalidade e chefia feminina. Conceitos, contextos e 
circunstâncias. www. unb.br/ics/dan/serie 357, Brasília, 2004,  p.37 
173 Sara Barron Lopéz. Famílias monoparentais: um ejercicio de clarificación conceptual y 
sociológica.www.mtas.es/pública/revista/números/40/estúdios, p.16 
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família anterior.174            

              No que diz respeito à composição da família monoparental, na maioria dos casos, tanto 

no plano nacional como no internacional, as estatísticas indicam a predominância da ausência do 

pai, constituindo-se famílias monoparentais femininas, onde a figura de referência é encontrada 

na mãe. 175 

             No que tange aos filhos, a literatura internacional (segundo conceitos anteriormente 

transcritos, pp.87 e seguintes) considera três características: a dependência em relação ao genitor 

responsável pela família, a condição de solteiros e a idade. Em geral, a idade limite para que o 

filho seja considerado como integrante da família monoparental coincide com a maioridade legal, 

podendo, também, ser estabelecida em termos do limite da escolarização obrigatória, ou da idade 

mínima legalmente exigida para trabalhar. Entretanto, entre os conceitos mencionados, não há 

unanimidade no que respeita à idade dos filhos, podendo variar em alguns países da Comunidade 

Européia. Assim, na Irlanda considera-se como limite a idade de 15 anos; na Áustria, 19 anos; e 

na França até 25 anos.176 

               Ainda sobre o limite de idade dos filhos, Eduardo de Oliveira Leite registra que na 

Alemanha e nos Estados Unidos o filho é considerado dependente até os 18 anos; na Suécia, o 

limite situa-se em 16 anos; na Suíça não foi fixado limite, considerando-se, tão somente, a 

situação de dependência; procedimento semelhante é adotado nos Países Baixos e na Inglaterra, 

havendo a tendência de ser considerada a idade de 18 anos como limite. 177  

                                                           
174 Sara Barron Lopéz. Famílias monoparentais: um ejercicio de clarificación conceptual y 
sociológica.www.mtas.es/pública/revista/números/40/estúdios, p.15  
175 Sobre o tema ver, Sara Lopéz, Klaas Woortmann, Eduardo de Oliveira Leite, Carmen Barroso, Medeiros e 
Osório, dentre outros 
176 Sara Barron Lopéz. Famílias monoparentais: um ejercicio de clarificación conceptual y  
ociológica.www.mtas.es/pública/revista/números/40/estúdios. p. 22 
177 Eduardo de Oliveira Leite. Famílias Monoparentais .2ed.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, pp. 
22-23 
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               No Brasil, não existe limite explicitamente definido, uma vez que a Constituição 

menciona, apenas, descendentes, podendo-se depreender que o vínculo entre pais e filhos 

dissolve-se naturalmente com a maioridade (18 anos), conforme define o art. 5º do Código Civil 

brasileiro. Todavia, como não existe qualquer disposição infraconstitucional sobre a 

monoparentalidade, esta inferência pode não ser definitiva. Registra-se, por oportuno, 

entendimento jurisprudencial que amplia a dependência dos pais para maiores de 18 anos 

cursando instituição de ensino superior. 

              Segundo os vários autores mencionados, nesses limites há que se considerar o grau de 

dependência do filho em relação ao progenitor responsável, devendo-se observar o 

prolongamento dos estudos após a maioridade legal, além da dificuldade de inserção no mercado 

de trabalho, e não apenas se ater à lógica da dependência jurídica. Este o entendimento perfilhado 

por Almeda e Flaquer. Para a Comissão Européia, há que se considerar a condição de serem os 

filhos solteiros. 178 

 

3.3. Chefia ou responsabilidade. Formas de Extinção              

               Em se tratando de chefia ou responsabilidade em relação à família monoparental, as 

estatísticas indicam a prevalência de famílias chefiadas por mulheres, conforme já destacado.              

Segundo dados do IBGE, em 1970, 82% das famílias monoparentais tinham mulheres como 

responsáveis. Em 2003, este percentual cresceu para 95%.179 

               Segundo Sara Lopéz, alguns autores, como Bianchi, Mc Lanaghan e Boot, apontam 

algumas desvantagens para a monoparentalidade feminina em relação à masculina. Para Sara 

                                                           
178 Almeda e Flaquer. Apud Carmen Rodríguez Sumaza e Tomasa Luengo Rodriguez. U analisis del concepto de 
família monoparental a partir de una investigación sobre núcleos familiares monoparentais.  
www.bib.uab.es/pub/papers  p. 11 
179 IBGE. Censo demográfico de 1970 e Síntese dos Indicadores Sociais 2004 
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López, observa-se um status econômico e condição de trabalho inferiores, um menor capital 

social e cultural, além de uma também menor condição de realização pessoal e social por parte 

das mulheres. Tais desvantagens decorrem, não só de circunstâncias econômicas, como também 

do contexto cultural e ideológico que contribui para uma forma de vida bastante desigual entre os 

sexos. 180 

               Desta perspectiva, há que se considerar o fato de que as mulheres, de uma maneira 

geral, encontram maiores dificuldades de inserção no mercado de trabalho do que os homens. 

Ademais, quando empregadas recebem salários mais baixos e os postos ocupados detêm status 

inferior ou não apresentam as mesmas condições de ascensão profissional. Conforme registra 

Oliveira Leite, em quase todas as partes do mundo moderno, durante muito tempo (e ainda hoje), 

o trabalho doméstico é percebido como atividade eminentemente feminina e, por conseqüência, 

qualquer outra atividade adquire caráter complementar. Esse caráter complementar situa-se na 

base da condição discriminatória da mulher no mercado de trabalho: “baixas taxas de atividade, 

estreito número de ocupações, baixos níveis salariais, breve duração da vida ativa e baixo nível 

de qualificação”. 181  

               Esta situação pode, também, ser observada na Espanha, conforme relata Sara Lopéz, a 

partir da análise de dados, dentre os quais, aqueles provenientes do Ministério do Trabalho e 

Assuntos Sociais da Espanha. 182 Segundo as informações, o número de mulheres inseridas no 

mercado de trabalho é proporcionalmente mais baixo do que o dos homens, independentemente 

de ser ou não responsável pela família. Ademais, quando empregadas, as mulheres recebem 

salários mais baixos e, em geral, ocupam postos de status inferior e com menor probabilidade de 

                                                           
180 Sara Barron Lopéz. Famílias monoparentais: um ejercicio de clarificación conceptual y 
sociológica.www.mtas.es/pública/revista/números/40/estúdios. p. 17 
181 Eduardo de Oliveira Leite. Famílias Monoparentais.2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 40 
182 Sara Barron Lopéz. Famílias monoparentais: um ejercicio de clarificación conceptual y 
sociológica.www.mtas.es/pública/revista/números/40/estúdios, p.18 
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ascensão profissional. 

               Em observação análoga, estudo da CEPAL indica que, na América Latina, as crianças 

pertencentes a famílias monoparentais femininas vivem em situação de alta vulnerabilidade 

social, repercutindo no desempenho escolar, que se apresenta inferior em relação às crianças de 

famílias estáveis. 183 

               Na mesma linha, João Carlos Espada faz referência a estudos realizados em Portugal, 

onde se constata o crescimento de ‘unidades familiares alternativas’, tais como a 

“monoparentalidade de mães sós”, registrando-se que em 1985, 34% das famílias monoparentais 

estavam abaixo do limiar de pobreza. 184 

               A seu turno, Ângela Velásquez registra que, atualmente uma quarta parte das famílias 

latino-americanas se estruturam em forma monoparental, onde a quase totalidade se encontra sob 

a responsabilidade de mulheres, identificando-se parcelas significativas entre os estratos 

inferiores da sociedade, vivendo em condições, por vezes, precárias. Dentre as causas dessa 

situação, aponta o fato de que, em geral, as mulheres trabalhadoras ganham cerca de 30 a 40% 

menos que os homens, ademais de cumprirem, simultaneamente, funções econômicas e 

domésticas, resultando limitadas suas possibilidades de escolha de emprego que possa ser 

compatível com os cuidados para com os filhos.185 

               Esta situação de desigualdade impõe às mulheres responsáveis pela família um acúmulo 

de responsabilidade, na medida em que, buscando diferentes formas de remuneração, em algumas 

situações assumem vários turnos de trabalho, além da sobrecarga relativa à administração do 

domicílio, supervisão material e emocional dos filhos. 

                                                           
183 Famílias html. www.lista 903. com.uy/boletim/Bo20703, p.3 
184 João Carlos Espada. Família e políticas públicas. www.geocities.com -Portugal, 2001 
185 Angela Maria Quintanero Velasquez. La perspectiva de gênero y las nuevas organizaciones familiares. www. 
Margen.org/desdeelfondo/num21/quintero, 2002, p.6  
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                No Brasil, pesquisa publicada no estado do Rio Grande do Sul identifica pontos 

negativos na formação familiar sob a responsabilidade de um só genitor: 

 

                                  -  maior sobrecarga de tarefas e responsabilidades, já que um genitor faz tudo que 

teoricamente deveria ser dividido por dois; 

- perigo de os filhos se tornarem confidentes dos pais ou mesmo substituírem alguns 

papéis do genitor ausente, o que compromete seu desenvolvimento; 

- dificuldade de controlar os filhos, especialmente se a mãe não adquiriu o controle desde 

que eles eram crianças;  

                              -   medo de um novo envolvimento afetivo, devido ao fracasso do  relacionamento anterior 

(em casos de separação); a família pode temer novos relacionamentos.186 

 

               Em sentido oposto, dados da mesma pesquisa apontam alguns pontos positivos em 

relação à existência de um só genitor na organização familiar: 

 

                                  -decisão única, uma vez que só o genitor presente toma as decisões na família,                  

especialmente quando os filhos são pequenos; 

                                           - maior união da família, uma vez que todos têm que se unir para sobreviver; 

     - apoio dos familiares e amigos, na medida em que, em geral, se reconhece a maior              

fragilidade das família oriundas de separações/divórcios ; 

     - diminuição de conflitos, especialmente se estes existiam em fase anterior à separação; 

     - maior autonomia e responsabilidade dos filhos pelo fato de terem interesse no     

ajustamento da família. 187  

                

                                                           
186 Cf. A mulher chefe de família. In: X Congresso Nacional da Pastoral Familiar. Recife, setembro, 2002, p.1 
187 Cf. A mulher chefe de família. In: X Congresso Nacional da Pastoral Familiar. Recife, setembro, 2002, p.1 
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               Sob o mesmo entendimento, estudo realizado em Portugal sobre a monoparentalidade 

conclui que esta entidade familiar não é, necessariamente, pior que uma família tradicional. Isto 

porque o resultado de uma separação ou divórcio muitas vezes se reflete em uma vida familiar 

mais equilibrada, onde crianças e jovens se adaptam melhor do que em situações de conflito 

freqüente em famílias biparentais anteriores. Superando as questões emocionais decorrentes da 

separação, os integrantes das famílias monoparentais podem estabelecer novos objetivos, formas 

de estar e regras próprias, capazes de compor famílias saudáveis188. 

                Quanto à extinção da monoparentalidade, algumas formas ou ‘rotas de saída’ podem 

ser citadas : 

- segundas núpcias de genitores separados/divorciados, formando famílias reconstituídas; 

- nova união informal constituída pelo pai/mãe separado ou divorciado; 

- primeiras núpcias de pai/mãe solteiro; 

- união estável formada pelo genitor solteiro; 

- reunificação da família pelo retorno de genitor que estivera fisicamente ausente em razão 

de trabalho, ou de enfermidade prolongada, ou, ainda, de encarceramento. 

         Da perspectiva da presença de filhos, a monoparentalidade seria finalizada mediante: 

- a adoção dos filhos por outras famílias; 

- a acolhida dos filhos por um tutor ou outra família 

- a emancipação e conseqüente saída do filho do domicílio paterno/materno. 

          Em todas estas situações o genitor remanescente passa a formar uma família 

unipessoal. 

               Cabe assinalar que muitas rotas de saída não significam, necessariamente, um final 

                                                           
188 Raquel de Carvalho. Novas famílias: a monoparentalidade. Portal da Solidariedade- portais 
vivos.net/solidariedade/modules- 2002 
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definitivo da monoparentalidade, mas situações transitórias. Isto tem a ver, inclusive, com um 

processo inerente a todo tipo de formação familiar, segundo ensina Sara Lopéz. 189  

               Considerando consistir a responsabilidade feminina no maior contingente entre as 

famílias monoparentais, analisam-se, a seguir, alguns aspectos históricos sobre os quais se 

constituiu e se consolidou a monoparentalidade feminina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
189 Sara Baron Lopéz. Famílias monoparentais: um ejercicio de clarificación conceptual y 
sociológica.www.mtas.es/pública/revista/números/40/estúdios. Pp.22/26 
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CAPÍTULO QUARTO - A MONOPARENTALIDADE FEMININA 

                                      

                                             Sumário: 4.1. Uma visão histórica no plano internacional. 4.2. A monoparentalidade 

feminina no Brasil. 4.3. A expansão recente da monoparentalidade no Brasil no contexto 

da emergência de novos padrões familiares. 

 

4.1. Uma visão histórica no plano internacional 

               Embora o estudo das famílias monoparentais tenha, recentemente despertado interesse 

entre estudiosos (sobretudo demógrafos, historiadores, sociólogos e antropólogos), o tema, no 

entanto, não é novo, notadamente no que diz respeito à responsabilidade feminina. Segundo 

ensinam Klaas Woortmann e Ellen Woortmann,  “ a existência de unidades monoparentais com 

chefia feminina não é algo recente nas camadas mais pobres da população, nem no Brasil nem em 

outros países.” Como exemplo, os autores citam estudos de Ruth Landes (1967), Klaas 

Woortmann (1987) e Delma Neves (1985), no Brasil. E em outros países, E.A. Hammel (1961), 

B. Kaye (1966), H. Rodman (1971) e R. Parry Scott (1988), dentre outros. 190                 

               A seu turno, Oliveira Leite menciona que, “a monoparentalidade mais antiga se 

esgotava nas categorias das viúvas e das mães solteiras (o que ainda ocorre no final do século)” 

(...) 191 

               Neste sentido, o tema das famílias monoparentais sob a responsabilidade de mulheres 

longe de ser observado como algo novo, consiste, na verdade, em fenômeno secular, tanto no 

Brasil como na Europa, onde a chamada ‘matrifocalidade’ consistiu, por algum tempo, em 

característica entre as camadas sociais mais pobres.  Segundo  Woortmann  e Woortmann, “o que  

 

                                                           
190 Klaas Woortmann e Ellen F. Woortmann. Moparentalidade e chefia feminina. Conceitos, contextos e 
circunstâncias. www. unb.br/ics/dan/serie 357, Brasília, 2004,  p.2 
191 Eduardo de Oliveira Leite.Famílias Monoparentais.São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p.31 
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parece novo é a existência de grupos domésticos monoparentais  (e seu rápido crescimento 

proporcional) nas camadas médias brasileiras”. 192  Segundo dados do IBGE, na Região 

Metropolitana de São Paulo 7,9% das mulheres sem cônjuge tinham renda equivalente a 5 

salários mínimos, em 2001, observando-se o percentual de 5,9% no Sudeste, e de 1,8 % na 

Região Nordeste. 193 

               Conforme mencionam Woortmann e Woortmann, na medida em que o fenômeno 

penetrou a própria camada dos pesquisadores, houve uma ‘redescoberta e uma revalorização’ da 

monoparentalidade. As transformações que atingiram a condição feminina e os padrões 

familiares de classe média, repercutiram na chefia feminina de grupos domésticos, a qual deixou 

de ser algo restrito àquelas camadas pobres e, assim, obtiveram uma nova relevância. Ademais, 

“mudanças na ideologia de gênero, tanto favorecem a expansão de famílias com chefia feminina, 

como conduzem à sua tematização acadêmica. 194  

               Woortmann e Woortmann, com fundamento em estudos realizados por diversos autores, 

dentre os quais Goody (2001), Clark e Henwood (1997) e Parkins (1997), constroem uma 

“perspectiva histórica internacional sobre a monoparentalidade e chefia feminina”.195  Para estes 

autores, a família nuclear desempenhou um importante papel, observando-se a valorização dos 

laços consangüíneos bilaterais na maioria dos grupos sociais. Notadamente, foram valorizados os 

laços jurídicos entre mãe e filhos, mesmo em ocasiões nas quais o contexto ideológico fragilizou 

a importância desses laços. 

                                                           
192 Klaas Woortmann e Ellen F. Woortmann. Moparentalidade e chefia feminina. Conceitos, contextos e 
circunstâncias. www. unb.br/ics/dan/serie 357, Brasília, 2004, p. 3 
193 IBGE.Síntese dos Indicadores Sociais 2002. Rio de janeiro: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, 2002, p.171 
194 Klaas Woortmann e Ellen F. Woortmann. Moparentalidade e chefia feminina. Conceitos, contextos e 
circunstâncias. www. unb.br/ics/dan/serie 357, Brasília, 2004, p. 3  
194  Klaas Woortmann e Ellen F. Woortmann.Op.cit. pp.3-9 
195 Klaas Woortmann e Ellen F. Woortmann. Moparentalidade e chefia feminina. Conceitos, contextos e 
circunstâncias. www. unb.br/ics/dan/serie 357, Brasília, 2004, p. 4 
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               Segundo os autores supramencionados, na Europa, por um longo período, perdurou a 

visão da mulher como pessoa dotada de um status inferior ao dos homens, sendo deles 

dependentes ao longo da vida, quer em relação ao pai, quer em relação ao marido. Uma pequena 

mudança nesse padrão de dependência ocorreu ao longo da Idade Média, com a aquisição do 

direito de ser herdeira, desde que não tivesse irmãos do sexo masculino, prerrogativa esta que 

conferiu uma certa importância à mulher. Ademais, a partir do século XVII, a mulher começou a 

auferir algum tipo de renda com base no desenvolvimento de indústrias domésticas. 

              Outra fonte de renda residia no dote. Todavia, a Igreja, instituição forte ao longo da 

história, opunha-se ao casamento agnático, herdado da tradição romana, e valorizava o padrão 

bilateral e a ‘descendência traçada através das mulheres’. Isto porque, através delas, a Igreja 

recrutava a maior parte de suas congregações e recursos, sobretudo terra. As mulheres, em geral, 

viviam mais que os homens e esta longevidade relativa lhes permitia o controle de parte da 

riqueza da comunidade, através do dote paterno, ou da herança do marido. Tal fato favorecia a 

condição social da mulher, embora possibilitasse, ao mesmo tempo, uma maior pressão advinda 

da Igreja que procurava desestimular um novo casamento, na medida em que as viúvas ricas 

faziam maiores doações do que as casadas. Por outro lado, era com essas doações que a Igreja 

prestava assistência às viúvas pobres. 

               A Igreja também desaconselhava as adoções, como forma de  restringir o número de 

herdeiros. Tal costume se estendeu até os tempos modernos, na Europa e nos Estados Unidos.196                   

               A Reforma Protestante veio trazer algumas mudanças para a condição das mulheres, 

notadamente no campo da educação. Nos anos 1800, mais de 1/3 das mulheres dos países 

protestantes sabiam, pelo menos, escrever seu nome, o que não se observava nos países católicos. 
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Conforme registram Woortmann e Woortmann, na França, país católico, à época da Revolução 

Francesa, uma em cada 120 mulheres se dedicava à caridade, o que supunha o celibato e a 

castidade, situação que não era observada nos países protestantes. Neste sentido, se a Igreja, de 

certa forma, ‘protegia’ as mulheres, ajudando as viúvas necessitadas e acolhendo as solteiras 

dedicadas à caridade, essa proteção não existia para as protestantes, que se viam obrigadas a ‘ser 

livres’.197 

              Outra diferença apontada por Woortmann e Woortmann diz respeito à criação dos filhos 

de mães solteiras por instituições religiosas, conforme prática observada nos países católicos. 

Este fato contribuía para que os pais (gênero masculino) deixassem de assumir a responsabilidade 

quanto a seus filhos ilegítimos. Para as mães solteiras, a gravidez e o nascimento do filho 

significavam situações moralmente reprováveis, não lhe restando outra opção a não ser entregá-lo 

a asilos. Como exemplo, em Milão, ainda no final do século XIX, ¾ dos filhos ilegítimos 

continuavam sendo abandonados pelas mães, em razão da honra e da vergonha que as obrigava a 

ocultar a gravidez.198 

              Segundo os mesmos autores, os custos da criação dessas crianças não eram pequenos, 

atingindo em Portugal cerca da metade do orçamento dos municípios. Este dado indica, por outro 

lado, um elevado índice de nascimentos ilegítimos. 

               A unificação da Itália propiciou a instauração de um conflito entre a Igreja e o Estado. 

Apenas o casamento civil foi reconhecido na legislação e, por conseqüência, os filhos de 

casamentos religiosos anteriores foram considerados bastardos, aumentando, assim, o número de 

filhos ilegítimos. 
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               Por outro lado, nos países protestantes, embora tenham ocorrido mudanças em relação 

às mulheres, não era bem visto o divórcio seguido de um novo casamento. A iniciativa quanto ao 

divórcio partia, em geral, das mulheres, apesar das dificuldades econômicas resultantes da 

reintegração do dote e da perda de ajuda do marido. Entretanto, o maior prejuízo se expressava na 

reintegração na sociedade, uma vez que divorciada, a mulher passava à condição de progenitor 

único, numa realidade onde predominavam os casais conjugais que contavam com o favor da lei. 

Percebia-se, assim, a presença de obstáculos à formação de grupos monoparentais chefiados por 

mulheres. As viúvas, todavia, eram mais valorizadas que as divorciadas.199 

               Entre o final do século XIX e o início do século XX foi extinto o dote na Inglaterra e na 

França. Esta extinção fragilizou as mulheres, propiciando a aumento da violência dos maridos 

contra as esposas.      

               Na Europa do Norte, a mãe era considerado ‘tutora natural’ dos filhos menores e as 

viúvas eram ‘cabeças da família’. No Sul da Europa, no entanto, predominava a visão patrilinear 

e, assim, cabia à família do pai a responsabilidade pelos filhos. Não obstante, nas camadas menos 

favorecidas da população, havia um significativo contingente de grupos familiares conduzidos 

por mulheres, em razão de atividades produtivas realizadas no contexto familiar. 

               As mulheres, paulatinamente, começaram a compartilhar com vizinhas os labores 

desenvolvidos em ambiente doméstico, formando instituições de cooperação. Houve, então, uma 

tendência de valorização das mulheres nas classes trabalhadoras urbanas, assumindo as mães a 

responsabilidade pelas famílias, não somente no aspecto econômico, como também nas 

atividades relativas aos cuidados para com os filhos. Na França e na Inglaterra, sobretudo, 

ocorreu a formação de  redes de parentesco matrifocais, baseadas no fortalecimento dos laços 
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entre mãe e filha, quando a avó materna assumia o cuidado dos netos. Tal fato contribuiu para 

uma relativa marginalização dos homens em relação à família. E, por outro lado, a crescente 

mobilidade associada à tendência de independência financeira das mulheres contribuiu para o 

aumento do número de filhos ilegítimos. 200 

              No século XX, o assumir um trabalho já era algo normal e comum para as mulheres. Na 

Europa Setentrional observava-se a predominância de mulheres entre os trabalhadores em tempo 

parcial. Na Inglaterra, o número de mulheres casadas empregadas cresceu de 10 a 15% para 50%, 

no período compreendido entre as décadas de 50 e 90, conforme registro dos mesmos autores. 

Após a Segunda Guerra Mundial, a integração das mulheres ao mercado de trabalho apresentou 

índices crescentes na maioria dos países da Europa. Na França, a partir dos anos sessenta, houve 

um significativo aumento de mulheres exercendo atividades remuneradas fora do lar201. 

               Observou-se um expressivo  crescimento número de separações, bem como o aumento 

de mães solteiras, crescendo em conseqüência, o número de residências. Na década de 60, o 

número de progenitores únicos com filhos correspondia a 5,7% das residências, na Grã-Bretanha, 

conforme registram os mesmos autores acima mencionados. 

               Na década de 60, foram dados, na Inglaterra, os primeiros passos para o reconhecimento 

da família monoparental. Posteriormente, coube à França constatar a representatividade das 

famílias formadas por um só dos genitores e seus filhos, não apenas como resultado das 

separações e divórcios, como também da opção desses genitores. Com base em subsídios 

advindos do Direito Comparado, tem-se conhecimento das mudanças que estão sendo 

introduzidas no Direito de Família em vários países europeus, no sentido de reconhecer estas 
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situações fáticas e assegurar-lhes a proteção do Estado, conforme destaca Sérgio G. Pereira, a 

exemplo de vários autores já mencionados.202    

         A partir da década de 80, a integração das mulheres ao mercado de trabalho acarretou uma 

série de mudanças que repercutiram na vida familiar. Na França, 44,6% das mulheres exerciam 

atividades fora do lar. Na União Soviética esse percentual ultrapassou os 50%. 203 

               Adquirindo independência financeira, as mulheres alcançaram uma  diferente posição 

que lhes permitiu um novo posicionamento no âmbito da família, tanto naquela de origem, 

quanto na família conjugal. O número de filhos decresceu sensivelmente. Na União Soviética o 

percentual de famílias com 3 ou mais filhos caiu de 58%  para 6% entre as décadas de 60 e 90, 

segundo Woortmann e Woortmann. No Reino Unido, o número de mães solteiras cresceu de 90 

mil para 430 no período de 20 anos (1971 a 1991). Observou-se, também, um significativo 

aumento de famílias monoparentais constituídas mediante divórcio solicitado pelas mulheres, 

atingindo 66% na França. Como conseqüência, cresceu, também o número de residências, 

observando-se um incremento de 14%, na Grã Bretanha. Nos Estados Unidos o percentual era de 

22,9%, ao final da década de 80. 204  

              No curso da década de 80 teve lugar, na Europa, uma das mais profundas mudanças na 

composição da família e do grupo doméstico: O casamento, bem como o nascimento de filhos 

foram adiados para depois que as pessoas estivessem estabelecidas profissionalmente. O número 

de filhos diminuiu. O número de divórcios aumentou. Entretanto, esse período foi, também, 

marcado pela recessão e pelo desemprego, repercutindo fortemente nos lares monoparentais, 

triplicando o número de crianças vivendo em situação de pobreza. Segundo Woortmann e 
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Woortmann, “a família se tornou foco de controvérsias e de debates políticos;” (...) porém, 

“permaneceu a incerteza entre a eqüidade de tratamento para indivíduos, de um lado, e apoio à 

família biparental tradicional, de outro”.205 

               Dados das décadas finais do século passado indicam que, na França, o percentual de 

famílias monoparentais cresceu de 8,3% para 16,2% entre 1981 e 1991. No mesmo período, o 

número de monoparentais femininas passou de 758 000 para 1 369 000. Algumas instituições do 

governo ofereciam subsídios para  aquelas que viviam em situações de maior risco, havendo a 

cobertura de cerca de 40% destas famílias. 206 

               Na Grã Bretanha as taxas de monoparentalidade se encontram, atualmente, entre as mais 

elevadas da Europa. As monoparentais femininas apresentam altas taxas de pobreza e são 

formadas, basicamente, por mães solteiras, em geral, com menos de 20 anos. Pelo fato de 

receberem subsídios de fundos públicos, alguns analistas afirmam que estas jovens “se casam 

com o Estado”. 207 

               Na Espanha, os percentuais da monoparentalidade feminina se apresentam inferiores 

àqueles observados na maioria dos países europeus. Assim, por exemplo, enquanto na Suécia e na 

Dinamarca os percentuais de famílias monoparentais com filhos menores de 18 anos atingiam 

22%, em 1991, na Espanha, em 1994, apenas 5,8% dos domicílios eram monoparentais, e destes, 

87% tinham mulheres como responsáveis. Dentre estas mulheres, 50% eram separadas ou 

divorciadas, 43% eram viúvas e, apenas, 7% eram solteiras, segundo informa a mesma fonte. 208 

               Nos Estados Unidos, os percentuais de mães solteiras cresceram de 5% para 35% entre 

os anos de 1960 e 1990, sendo, atualmente a taxa mais alta do mundo, segundo estudo de Ricardo 
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Chouhy. 209 Além disso, um terço das mães solteiras são adolescentes. Cerca de 40% dos jovens 

menores de 18 anos vivem em família monoparental. 

 

4.2. A monoparentalidade feminina no Brasil 

               A sociedade colonial foi construída, basicamente, sobre uma polarização entre dois 

estratos: os senhores e os escravos, conforme analisado no Capítulo I, item 1.2. sobre a família no 

Brasil. A vida familiar se desenvolveu segundo o modelo patriarcal e sob a orientação da Igreja 

Católica. A família senhorial constituía uma estrutura de poder tanto social como político, 

cabendo ao patriarca proteger os membros de sua família imediata, bem como parentes distantes, 

agregados, escravos. 

               Segundo registra Eni Samara, nos termos da literatura específica, a família brasileira se 

formou a partir da “transplantação e da adaptação da família portuguesa ao nosso ambiente 

colonial, tendo gerado um modelo com características patriarcais e tendências conservadoras em 

sua essência.” 210  

               Isto porque as colônias eram vistas como um prolongamento das metrópoles; todavia, 

na realidade da colônia surgiram formas sociais diferentes e, até certo ponto, o padrão importado 

não foi seguido em todas as regiões. 211 

               Neste sentido, paralelamente, existiam as uniões consideradas ilegítimas e que 

originavam filhos, também, ilegítimos. Nas regiões dos engenhos de açúcar, muitas famílias de 

mulheres solteiras com filhos se agregavam ao senhor de engenho, em busca de proteção. 212 

Coexistiam, assim, distintos padrões familiares, na medida em que o modelo ideologicamente 
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predominante nem sempre podia ser realizado. 

               Para Eni Samara, o modelo de família patriarcal e extensa foi observado em grande 

parte do território brasileiro, notadamente nas áreas de lavoura canavieira do Nordeste. Todavia, 

em algumas situações, a família patriarcal assumiu configurações regionalmente diferentes e 

mudou com o tempo. Em São Paulo, por exemplo, as famílias patriarcais extensas, com muitos 

filhos, parentes, escravos e agregados não foram as predominantes. Sobretudo nos séculos XVII e 

XIX, quando representavam,  apenas, 26% dos domicílios. Nos demais, (74%) prevaleciam 

outras formas de composição. Em geral, as famílias tinham menos filhos legítimos, embora 

existissem vários filhos ilegítimos, fato observado na sociedade brasileira desde o período 

colonial. 213 

               As mulheres solteiras com filhos ilegítimos formavam um tipo de família que, em geral, 

era incluído entre os agregados, tanto na região canavieira, como na região cafeeira. Em muitos 

casos, estas famílias agregadas resultavam de uniões concubinárias mantidas pelos chefes das 

famílias principais. 214 

               No século XVIII, na região mineradora, observava-se uma maior flexibilidade social, 

em razão da concentração de pessoas vindas de outras regiões em busca do trabalho nas minas. 

Com fundamento em estudos desenvolvidos por Eni Samara, Woortman e Woortmann, observa-

se que o quadro social desse período incorporava solteirismo, concubinato, ilegitimidade, 

ademais de um número significativo de mulheres chefes de família.215 

               Na época em tela, muitas mães solteiras abandonavam os filhos, levando-os à ‘Roda dos 

Expostos’, situação que preocupava as autoridades e exigia uma busca de solução. Em Ouro 
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Preto, em 1761, foram criados cargos de inspetores com a função de vigiar mulheres solteiras 

mulatas e negras, grávidas, na tentativa de verificar se dispunham de condições para manter seus 

filhos. Posteriormente, a legislação as considerou como prostitutas e os habitantes da cidade 

foram pressionados a delatar os casos de abandono de crianças, sob pena de multa. 

Aparentemente, as mulheres brancas não sofreram a mesma vigilância. Contudo, no século XIX, 

32% das mães solteiras eram brancas. 216 

               Na região mineira, desde o século XIX, já se observava a presença de mulheres 

desenvolvendo alguma atividade econômica, notadamente comércio ambulante, ou pequeno 

comércio fixo, sobretudo no gênero de alimentos, porém, eram proibidas de comerciar junto aos 

garimpos. Eram mulheres tanto brancas, como negras; escravas de ganho, libertas ou livres. 

Muitas vezes eram punidas com o confisco de suas mercadorias. As brancas, mais uma vez, 

recebiam maior complacência das autoridades. 

               Na região cafeeira paulista observavam-se, com certa freqüência, adultérios, ligações 

transitórias e prostituição, acarretando uma alta incidência de filhos ilegítimos. Havia, ademais, 

um número significativo de casais pobres que se uniam livremente e criavam seus filhos. Na 

primeira metade do século XIX coexistiam papéis formais e informais, verificando-se a 

existência de significativo número de domicílios chefiados por mulheres, chegando a atingir um 

terço do total de domicílios. 217  

               Segundo registro de Eni Samara, relatado por Woortmann e Woortmann, em Santana de 

Parnaíba, o censo de 1820 evidenciou um expressivo contingente de mulheres chefiando 

domicílios, das quais 69% se encontravam na cidade e 31% no campo. Desenvolviam, sobretudo, 
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atividades produtivas informais: eram doceiras, cozinheiras, costureiras, rendeiras, tecelãs, além 

de desempenharem atividades relativas a pequenas indústrias domésticas.218         

               Desde as décadas finais do século XVIII e, sobretudo na primeira metade do século XX, 

havia em São Paulo, na região de Campinas, um representativo número de mulheres chefes de 

domicílio, observando-se percentuais crescentes no período de 1779 para 1829, passando de 

10,4% para 23%. As casadas com marido ausente correspondiam a 11% das chefias femininas, 

segundo registro de Woortmann e Woortmann. A maioria era branca, correspondendo a 73% do 

total das chefes de domicílio em Campinas e 58% em São Paulo.219 Entre essas mulheres, 

algumas exerceram papéis de liderança, havendo, inclusive, algumas que se tornaram chefes 

políticas.  

               Nas classes dominantes, algumas mulheres saíram do padrão de subordinadas e 

dependentes, registrando-se exemplos de matriarcas importantes, como Brites Coelho, em 

Pernambuco, Ana Monteiro em São Paulo, além das ‘mulheres de casa da Torre, segundo relatam 

os mesmos autores acima citados. 

               Sobre o tema, Eni Samara faz referência a Joana do Campo Verde, mulher paulista de 

posses que, ficando viúva, conduziu os negócios da família com total competência.220 Exemplos 

deste tipo foram, até certo ponto, freqüentes. Durante o bandeirismo, as mulheres não só 

cuidavam da casa e dos filhos, com também geriam negócios, propriedades, lavouras. Embora os 

privilégios masculinos fossem mantidos, estas situações mencionadas revelavam imagens novas 

da mulher na família e na sociedade, assumindo uma participação mais ativa. 221 

               Famílias monoparentais com chefia masculina decorriam, em geral, da viuvez e, na 
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maioria dos casos, os homens entregavam os filhos pequenos aos cuidados de avós e tias; quando 

adultos, muitos retornavam para a companhia dos pais, sobretudo as filhas. A chefia feminina era 

constituída, sobretudo, por mulheres casadas, com marido ausente, situação que aumentou 

consideravelmente no decorrer do século XVIII, com o deslocamento de homens para as regiões 

mineradores. 

               No final do século XVIII, a identificação de números significativos de mulheres chefes 

de domicílio começou a chamar a atenção das autoridades. No início do século XIX, na cidade de 

São Paulo, a proporção de mulheres responsáveis pela família atingiu a proporção de 40%. Em 

geral, eram mães solteiras, elas mesmas filhas ilegítimas. 222 

               Havia uma alta proporção de domicílios matrifocais nas camadas mais pobres da 

população. Segundo Woortmann e Woortmann, a matrifocalidade não consistia em anomia, mas, 

ao contrário, aparecia como uma organização que possibilitava defesa e maior estabilidade aos 

grupos familiares, na medida em que, à época, as relações entre homens e mulheres eram 

marcadas pela fluidez. 223 

               No século passado, a monoparentalidade passou a ter maior visibilidade a partir da 

década de 60, observando-se que a responsabilidade feminina se apresenta como característica 

associada a esse tipo de arranjo familiar, conforme registra Elza Berquo. 224 

               Segundo relatam Woortmann e Woortmann, desde 1970, observa-se um expressivo 

contingente de unidades domésticas sob a responsabilidade de mulheres, notadamente, entre as 

camadas mais pobres da população. As famílias conduzidas por mulheres seriam resultantes, 

sobretudo, da ruptura de vínculos conjugais e não o resultado de uma substituição de valores. A 
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maioria era formada por mulheres com menos de quarenta anos de idade, com filhos pequenos, 

fato que, provavelmente, consistia em entrave para o exercício de atividade no âmbito do 

mercado de trabalho. 225               

               Com fundamento em estudo de Berquó, Woortmann e Woortmann explicam que a 

chefia feminina podia corresponder a várias situações, podendo significar, ora uma mulher 

solteira, ora separada ou viúva, com filhos, tendo ou não agregados em casa; a matrifocalidade 

podia, também, se expressar na forma de ‘díade materna dupla’, incluindo duas gerações.226 

               Em geral, as mulheres responsáveis pelos domicílios monoparentais eram mais velhas 

do que aquelas que viviam com seus maridos; isso porque já teriam casado, constituído família 

com filhos, e depois enviuvado ou se separado. Também de um modo geral, a chefia feminina 

correspondia a um grau de escolaridade mais baixo e a um nível de renda também mais baixo, 

conforme afirmam Woortmann e Woortmann.227 

               Não obstante, os mesmos autores ressaltam que, paulatinamente, a matrifocalidade 

deixa de ser preponderante nas camadas mais pobres ou mais instáveis, passando a ser  observada 

em diferentes camadas da população, tanto em termos da realidade nacional, como em relação à 

internacional. 

                Nas camadas médias urbanas, por exemplo, tornou-se, até certo ponto, comum a 

existência de mulheres jovens com filhos, mas não casadas; não são raros os casos daquelas que 

decidem ter filhos, mas não querem ter marido, tratando-se de uma escolha deliberada e pode ser 

uma situação permanente. Segundo os mesmos autores, 
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circunstâncias. www. unb.br/ics/dan/serie 357, Brasília, 2004,  p.36 
226 Klaas Woortmann e Ellen F. Woortmann. Op. Cit., pp.38-39  
227 Klaas Woortmann e Ellen F. Woortmann. Op.cit.  p. 40 
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                                             (...) são situações novas que se distinguem dos casos em que uma separação ou divórcio 

pode ser seguida de nova união, formalizada ou não pelo casamento. São também 

situações bastante distintas das díades maternas e da matrifocalidade encontradas nas 

camadas mais pobres, onde a monoparentalidade é mais um momento no ciclo de 

desenvolvimento do grupo doméstico causado por fatores externos que se impõem sobre 

a família (mas que afetam a própria ideologia familiar e de parentesco).228 

 

               Neste sentido, ainda segundo os mesmos autores, o “significado cultural da 

monoparentalidade e da chefia feminina é distinto em distintas camadas ou grupos sociais.” 229 

               Para Woortmann e Woortmann, a tendência atual caminha no sentido de percentuais 

elevados de domicílios urbanos monoparentais. Os dados quantitativos indicam o crescimento da 

proporção de domicílios monoparentais e de responsabilidade feminina nas camadas médias, 

segundo uma perspectiva residencial. Contudo, este “tipo de composição domiciliar é mais 

freqüente em áreas urbanas que rurais, e mais freqüente também nos grupos sociais marcados 

pela pobreza que nas camadas médias ou altas da sociedade”.230 

               Estudo de Klaas Woortmann, realizado em 1987 sobre a organização familiar de uma 

comunidade baiana, chegou a conclusões semelhantes. Os laços que ligavam um homem e uma 

mulher eram facilmente desfeitos e a responsabilidade pela manutenção da mulher e dos filhos 

cessava quando o casal se separava; essa responsabilidade recaía, transitoriamente, sobre a 

mulher e iria ser assumida pelo seu próximo companheiro. Segundo este autor, o homem só se 

sente responsável pela família enquanto convive com a mulher, cujos filhos permanecem com ela 

após separações, qualquer que seja o parceiro; o pai, quando desfaz a união, perde os filhos, junto 

                                                           
228 Klaas Woortmann e Ellen F. Woortmann. Op. Cit,  p. 78 
229 Idem, ibidem 
230 Klaas Woortmann e Ellen F. Woortmann.Op. cit., p. 82  
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com a obrigação de mantê-los.231 

               A falta de compromisso dos homens para com a família após a separação prejudica os 

filhos, evidentemente, mas prejudica também a mulher que, sem condições de assumir, sozinha, o 

sustento do grupo familiar, busca, de imediato, encontrar um novo ‘provedor’. E, assim, novas 

uniões são formadas, novos filhos são gerados, aumentando as dificuldades e, também, a 

manutenção do ciclo, na medida em que, para essas mulheres, ter um companheiro significa uma 

forma de assegurar o sustento dos filhos e o seu próprio. O padrão dominante é, assim, a 

instabilidade. Segundo registro de Woortmann, a duração das uniões no interior da comunidade 

pesquisada não passa de 5 anos. Em termos percentuais, 74% do total de uniões foram desfeitas 

antes de 5 anos de duração; 60% antes do quarto ano; 35% antes do terceiro e 10% antes do 

segundo. 232  

               Instaura-se, assim, um padrão de organização familiar denominado por Woortmann de “ 

poliandria seriada”. 233 Nesse tipo de estruturação familiar, marcada pela instabilidade e na 

sucessão de uniões transitórias, a autoridade do pai tende a diminuir em face de um elemento 

mais estável e seguro: a mãe. A noção de pai do modelo ocidental se dilui perante um poder 

centrado na mãe – a matrifocalidade. Na medida em que as uniões são, basicamente, transitórias, 

a mãe aparece como o elemento de continuidade, de segurança.  

               Em linha de análise semelhante, Cristina Amazonas denomina esta sucessão de uniões 

de “monogamia seriada”, resultante do esforço das mulheres de camadas populares para manter 

no lar a figura do provedor. Embora percebam e, até certo ponto, almejem o padrão ideal 

predominante, adotam modelos alternativos tendo em vista a impossibilidade de realização 

                                                           
231 Klaas Woortmann. A família das mulheres.Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, em co-edição com o CNPq, 
1987, p. 79 
232 Klaas Woortmann. Op cit, p. 145 
233 Klaas Woortmann. Op. cit. p. 127 
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daquele ideal distante. A permanência de algumas características do ideal de figura masculina 

contribui, também, para a realização de novas uniões. Na vivência dessa transitoriedade de 

uniões, as mulheres assumem funções diversificadas na família e se tornam “peças-chave para 

sua organização e manutenção”.234 

                 Consoante o ideário do padrão tradicional, a organização doméstica e divisão sexual 

do trabalho, busca-se observar as características dominantes, esperando-se que os homens 

trabalhem fora, enquanto a mulher cuida do lar e das crianças. O trabalho da mulher fora do lar 

indica que o homem é incapaz de mantê-lo. A chefia da família decorre do papel de ‘ganha-pão’, 

tradicionalmente atribuído ao homem, esperando-se que assumisse o papel de mantenedor da 

família. No entanto, muitos homens pobres não se vêem capazes de desempenhar esse papel 

ideal, fato que contribui para a fragilização de seu status235.  

               Segundo Woortmann, a matrifocalidade (ou sistema matrifocado) decorre, assim, da 

fragilidade do papel masculino. Se é fato que a pobreza, de alguma forma marginaliza tanto 

homens como mulheres, em termos de inserção e desempenho de papéis sociais, no “mundo da 

pobreza, as mulheres têm seu lugar próprio”; (...) “as mulheres possuem um domínio próprio – a 

família – os homens não possuem nenhum”.236                

       

4.3. A expansão recente da monoparentalidade no Brasil, no contexto da emergência de 

novos padrões familiares 

               A monoparentalidade sempre existiu na sociedade, se for levado em consideração o fato 

de haver sempre existido mães solteiras, bem como viúvas e casadas com marido ausente, 

                                                           
234 Maria Cristina L.A. Amazonas.Arranjos familiares de crianças das camadas populares. Psicologia em Estudo. 
Maringá, v.8.num.esp. p.14 www. scielo.br/pdf/pe 
235 Klaas Woortmann. A família das mulheres.Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, em co-edição com o CNPq, 
1987, p. 67 
236 Klaas Woortmann. Op. Cit. P. 292 
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conforme se analisou anteriormente; porém, a monoparentalidade constituída por mães solteiras, 

durante muito tempo, não foi compreendida como uma forma de família, mas, pelo contrário, 

como a sua negação. E isso, talvez, até como uma conseqüência de interesses de segmentos 

sociais que não viam com bons olhos seu reconhecimento, concorrendo para que permanecessem 

na obscuridade e inexistentes no mundo jurídico. Entretanto, a magnitude da monoparentalidade 

nos dias atuais impõe a sua consideração, além de que os dados apontam para a sua expansão. 

               Na sociedade brasileira, a monoparentalidade passou a ter maior visibilidade a partir da 

década de 60, evidenciando-se um significativo número de domicílios sob a responsabilidade de 

mulheres.  

               Segundo análise do IBGE, as profundas transformações demográficas, socioeconômicas 

e culturais observadas na sociedade, nas décadas recentes, repercutiram intensamente nas 

diferentes esferas da vida familiar. As tendências mais relevantes dizem respeito à redução do 

tamanho das famílias e ao crescimento da proporção de famílias que têm mulheres como pessoas 

responsáveis. Isto significa uma ruptura significativa dos padrões anteriores, onde as famílias 

eram conduzidas e ‘chefiadas’ por homens. 237 

               Por oportuno, registra-se a mudança de terminologia adotada pelos especialistas do 

IBGE que, antes da Constituição de 1988, usavam a expressão ‘domicílios chefiados’ por homens 

ou por mulheres, passando, a partir da Constituição de 1988, a preferir a expressão ‘domicílios 

com responsáveis mulheres (ou homens)’.238 

               Verifica-se, assim, que no Brasil, e a exemplo do que se observa na maioria dos países 

industrializados, o padrão de organização das famílias vem sofrendo uma série de alterações, com 

                                                           
237 IBGE. Perfil das mulheres responsáveis pelos domicílios 2000.  Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, 2002, p. 10  
238 IBGE, Op. ct. p. 9 
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a emergência de novos tipos de arranjos familiares, identificando-se como uma das tendências 

mais fortes, o crescimento das famílias que têm mulheres como responsáveis. Esta organização 

familiar centrada na responsabilidade feminina, embora presente em todas as camadas sociais, 

encontra uma série de dificuldades entre as pessoas de baixa renda, fato que concorre para a sua 

fragilidade e para o surgimento de problemas sociais, com repercussões na esfera jurídica.                

               Dados apresentados pelo IBGE evidenciam a predominância de percentuais elevados de 

mulheres responsáveis pelas famílias monoparentais ao longo dos anos, com proporções quase 

irrisórias de responsabilidade masculina e, inclusive, em valores decrescentes, conforme se 

observa na tabela a seguir: 

 

Tabela 1. Proporção de famílias monoparentais por sexo dos responsáveis, nos anos de 

1970,1980, 1987, 1971 e 1995 

_____________________________________________________________________________ 

Famílias monoparentais segundo o sexo do responsável  (valores relativos) 

_____________________________________________________________________________ 

                          1970            1980             1987            1971            1995            2003                 

 

Mulheres            82,3             80,9              88,2             89,1             89,6             95,4   

 

Homens             17,7             19,1              11.8             10,9             10,4              4,6 

  

Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 1970, 1980 e 1991; PNADs de 1987 e 1995; Síntese dos 
Indicadores Sociais 2004. 
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               De acordo com os dados, o modelo de família patriarcal, organizada sob a égide da 

supremacia do homem – extinto juridicamente a partir da Constituição de 1988 – na realidade 

social de hoje, também caminha para a extinção, não obstante a permanência, na prática, de 

algumas características mais resistentes. Entretanto, a mulher, gradativamente, passa a assumir a 

condição de pessoa responsável pela família, em todas as camadas sociais, observando-se um 

processo de modificação dos papéis atribuídos a homem e mulher na sociedade.   

              A tabela seguinte expõe a expansão da monoparentalidade feminina entre 1991 e 2000:  

               

Tabela 2. Domicílios com responsáveis mulheres, segundo as Grandes Regiões e no estado de 

Pernambuco (no Nordeste) . 1991 e 2000 

                                        Domicílios com responsáveis mulheres 

1991 2000 

                               Valor absoluto        %                                      Valor absoluto           % 

_____________________________________________________________________________ 

Brasil                      6 294 268               18,1                                   11 160 635               24,9      

Região Norte             303 362               15,5                                        642 837               22,9 

Nordeste                 1 754 076               19,5                                     2 951 995               25,9 

Sudeste                   2 942 559               18,6                                     5 174 868               25,8 

Sul                              912 558               16,6                                    1 628 105               22,6 

Centro-Oeste              381 713               17,0                                       762 830               24,2 

Pernambuco               335 978               21,2                                       556 494               28,3 

_____________________________________________________________________________ 

Fonte:IBGE.Perfil das mulheres responsáveis pelos domicílios no Brasil 2000.p.32-33 
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              Segundo os dados, em 1991, dentre os domicílios brasileiros, 18,1% tinham mulheres 

como pessoa responsável. Em 2000, esse percentual cresceu para 24,9 %. Na Região Nordeste   

esses valores correspondiam a 19,5% e 25,9%, respectivamente; e no estado de Pernambuco 

significavam 21,2% em 1991 e 28,3% em 2000. No Sudeste, os percentuais observados foram de 

18,6 e 25,8, no mesmo período. 239   

              Entre 1980 e 1990, o modelo de família predominante no Brasil ainda era aquele 

formado pelo casal com filhos – 53,3% - evidenciando a permanência do padrão básico de 

família historicamente observado, entretanto, a tendência de crescimento da proporção de 

mulheres sem cônjuge e com filhos vem se apresentando constante, conforme demonstra a tabela 

acima. 

              Ademais, da observação desta tabela, verifica-se que os dados referentes ao Sudeste e ao 

Nordeste apresentam valores semelhantes; porém, considerando-se que, em termos econômicos, 

(com repercussões na renda das responsáveis pela família), a realidade dessas duas regiões é 

bastante diferenciada, a semelhança aparente entre os dados, na verdade significa uma profunda 

discrepância em qualidade de vida e bem-estar social. 

               Em valores absolutos, observa-se existirem no país mais de dez milhões de domicílios 

com responsáveis do sexo feminino. No Nordeste são cerca de três milhões No estado de 

Pernambuco,  556 494 famílias têm mulheres como pessoa responsável (dados de 2000, 

conforme a tabela 2), com percentual de 28,3%. Observa-se ser esta proporção mais elevada  do 

que a média registrada nas Grandes Regiões. Verifica-se, ainda, um crescimento total de 220 516 

famílias no período de 1991 a 2000, ou seja, cerca de 65% a mais de famílias com responsáveis 

mulheres no transcurso de 9 anos, no estado de Pernambuco, conforme os dados expressos na 

                                                           
239 IBGE. Perfil das mulheres responsáveis pelos domicílios 2000.  Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, 2002, p. 32-33 
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Tabela 2, na página anterior. 

               Há, portanto, uma inegável evidência de crescimento do número de domicílios com 

responsáveis mulheres, tendência esta que se apresenta com incidência expressiva no Nordeste, 

bem como no estado de Pernambuco. 

              No que se refere às capitais brasileiras, a tabela seguinte expõe os dados:  

 

Tabela 3. Proporção de domicílios com responsáveis mulheres, segundo as capitais dos estados 

brasileiros . 1991 e 2000                     

_____________________________________________________________________________ 

Percentual dos domicílios com responsável do sexo feminino em algumas capitais brasileiras 

                                       1991                                  2000                                                     

 

Belém                              24,1                                    35,4   

São Luís                           25,1                                    34,1 

Recife                              27,6                                    37,4        

Salvador                          26,2                                    37,5 

Belo Horizonte                25,0                                    33,0    

Rio de Janeiro                26,5                                     35,3 

São Paulo                       20,7                                    29,1    

Florianópolis                   22,2                                    29,6 

Porto Alegre                   28,9                                    38,2 

Brasília                           22,8                                    32,8     

Fonte: IBGE. Perfil das mulheres responsáveis pelos domicílios no Brasil. 2000. p.34 
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                 Observa-se que o percentual de domicílios com responsável do sexo feminino 

apresenta crescimento significativo entre 1991 e 2000,  em todas as capitais mencionadas, onde 

são identificados percentuais elevados. 

               Em 1991 os percentuais de domicílios com responsáveis mulheres oscilaram entre 

20,7%, em São Paulo, e 28,9%, em Porto Alegre. 

               Em 2000, as proporções mais baixas também foram observadas em São Paulo: 28,9 %. 

No vértice oposto se encontrava Porto Alegre, com 38,2%, seguindo-se de Salvador e Recife, 

com 37,5% e 37,4%, respectivamente. Nesta última, o valor relativo de domicílios cujo 

responsável é mulher cresceu de 27,6%  para 37,4% entre 1991 e 2000.240  

               Dados do IBGE, evidenciam que o tipo de “arranjo familiar” onde a pessoa de 

referência é do sexo feminino, em valores absolutos atingia, em 2001, quase 14 milhões 

(13.800.000), significando um percentual de 27,3% do total dos 50,4 milhões de famílias 

existentes no País. Registra-se um crescimento da ordem de 24,7% das famílias sob a 

responsabilidade de mulheres, no período decorrido entre 1992 e 2001. 241  

               Em 2001, a maior incidência de famílias com responsáveis mulheres foi observada nas 

Regiões Metropolitanas, dentre as quais se destacam duas localizadas na Região Nordeste: Belém 

e Salvador, com, respectivamente, 40,4% e 35,9% de famílias com responsáveis do sexo 

feminino. Observa-se uma discrepância em relação à média verificada para o pais,  onde o 

percentual situava-se em cerca de 27%. 242 

               Para o IBGE, os percentuais de monoparentalidade feminina continuam em expansão. 

Dados relativos ao período de 1993 a 2003 indicam que o percentual de famílias com mulheres 

                                                           
240 IBGE. Perfil das mulheres responsáveis pelos domicílios 2000.  Rio de Janeiro: Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, 2002, p. 34  
241 IBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2002. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002, 
p. 161 
242 Idem, ibidem 



 

 

135 

como pessoa de referência passou de 22,3% para 28,8% do total, em todo o país, verificando-se 

um crescimento de quase 30%. Na região Sul se encontrava a maior taxa de crescimento entre as 

regiões brasileiras, verificando-se esse percentual cresceu  mais de 40%, entre 1993 e 2003,  

passando de 18,6% para 26,4%. As Regiões Sudeste e Nordeste, em 2003, apresentaram uma 

média de cerca de 29% de famílias com responsáveis mulheres. Esta informação evidencia que 

quase um terço das famílias nordestinas se encontra (dados de 2003) sob a responsabilidade de 

mulheres, significando uma proporção bastante significativa.243  

                Conforme os dados, o Brasil segue tendências observadas em todos os países 

industrializados, onde ocorre uma série de alterações no padrão de organização das famílias, com 

a emergência de novos tipos de arranjos. Refletindo estas transformações, a distribuição das 

famílias brasileiras segundo o tipo, evidencia o aumento de famílias com pessoa de referência do 

sexo feminino e com filhos, tendência verificada em todas as unidades da Federação. Em 

paralelo, ocorre a redução das famílias formadas por casais com filhos. Segundo o IBGE, a 

presença de percentuais elevados de família com pessoa de referência do sexo feminino nas 

Regiões Norte e Nordeste pode ser justificada no fatos de estas regiões ainda possuírem uma 

significativa base rural, existindo grande parcela de homens que abandonam os domicílios em 

busca de melhores oportunidades de trabalho. 244 Todavia, esta realidade também é observada  

nas áreas urbanas. 

               A tabela seguinte mostra o recente crescimento da monoparentalidade no Brasil: 

 

  

                                                           
243 IBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2004. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2005, 
p. 152 
244  IBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2004. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2005, 
p. 153  
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Tabela 4. Evolução do percentual de domicílios sob a responsabilidade de mulheres. 

                  Ano                                             Percentual 

_____________________________________________________________________________ 

                  1991                                            18,1      

                  1993                                            22,3 

2000 24,9 

2003                                           28, 8 

_____________________________________________________________________________ 
Fonte: IBGE: Síntese dos indicadores sociais 2002 e 2004 
                

               No que diz respeito ao estado conjugal das mulheres responsáveis pelos domicílios, 

estudo de Elza Berquo verifica que, em 1995, a maioria (49% ) tratava-se de mulheres separadas 

ou divorciadas, o que não ocorria em décadas passadas, quando as viúvas predominavam. 

Cresceu, também, o número relativo de mães solteiras. A tabela seguinte evidencia os dados: 

 

Tabela 4. Proporção de mulheres responsáveis, segundo  o estado conjugal. 1970,1985 

_____________________________________________________________________________ 

Mulheres responsáveis em arranjos monoparentais segundo o estado conjugal  (%) 

_____________________________________________________________________________ 
 1970 1995 

Solteira 9,4 14,2 

Separada ou divorciada 27,3 49,2 

Viúva 63,3 36,6 

_____________________________________________________________________________ 

Fonte: Fundação IBGE, Censo de 1970 e PNAD de 1995  
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               No país como um todo, o número de casamentos vem diminuindo sensivelmente. Em 

1990, a taxa geral de nupcialidade da população brasileira de 15 anos e mais situava-se em 7,5 

casamentos por mil habitantes, decaindo para 5,9 em 2001, e para 5,8  em 2003. No Nordeste, as 

taxas observadas foram 6,5 em 1990, e 4,9 em 2001, ocorrendo um decréscimo significativo no 

decurso de 11 anos. Em 2003, a taxa de nupcialidade mais baixa foi observada no Nordeste, taxa 

esta que, não obstante, permaneceu estável entre 2001 e 2003.  

               No ano de 2001 realizaram-se 710.131 casamentos no país, registrando-se um 

decréscimo de 4,5% em relação ao ano de 1991. Comparando-se o número de casamentos 

ocorridos em 2001 com aqueles realizados em 2000, verifica-se uma queda de 3,3% de um ano 

para o outro.245 

               Em 2002, realizaram-se 5 370 casamentos na cidade de Recife, Pernambuco. No mesmo 

ano, ocorreram 394 separações judiciais e 1 672 divórcios, o que significa um total de 2 066 

dissoluções de casamentos e a conseqüente formação de igual número de novas famílias 

monoparentais. 246                       

             Em 2003, foram registradas 748 981 uniões legais no país como um todo, porém, 

considerando-se o aumento da população, observa-se a manutenção da tendência de redução da 

taxa de nupcialidade verificada ao longo da década anterior.  Em 1993 a taxa de nupcialidade foi 

de 7,6 decaindo para 5,8 em 2003, havendo um decréscimo desse tipo de arranjo conjugal, 

baseado em uniões legais. Entre 1993 e 2003 o aumento do número de uniões legais foi de, 

apenas, 0,2%. 247  

             O decréscimo das taxas de nupcialidade identificado no Brasil não se trata de fato 

                                                           
245 IBGE. Síntese de Indicadores Sociais. Anos de 2002  e de  2004. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, 2002 e 2005, pp. 269 e 183, respectivamente. 
246 IBGE. Base de Informações Municipais. www.ibge.gov.br /  cidades @ 
247IBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2004. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2005 
p.181 
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isolado, mas, pelo contrário, vem sendo observado como uma tendência das populações da 

maioria dos países. Segundo informações advindas do Jornal do Comércio 248 (embora se trate de 

fonte não-acadêmica, os dados justificam sua citação), publicadas em janeiro de 2005, relatório 

da ONU (Organização das Nações Unidas) divulgado recentemente, demonstra que o 

comportamento das populações de 192 países vem apresentando mudanças significativas nos 

padrões sociais relativos ao casamento e ao número de filhos. Homens e mulheres estão casando 

mais tarde, procriando mais tarde, e, também, tendo filhos em menor numero. 

              Nos termos das informações mencionadas, a proporção de mulheres na faixa etária de 25 

a 29 anos que permanecem solteiras cresceu de 20% nos anos 70 para 24% nos anos 90. Entre os 

homens da mesma faixa etária, o aumento foi de 32% para 44%. A taxa de fertilidade nos 192 

países estudados vem caindo de maneira generalizada, notadamente nos países mais 

desenvolvidos. Na Itália, a taxa de fertilidade, que era de 2,4 em 1970, caiu para a metade em 

2000. No mesmo ano, nos Estados Unidos, este índice situava-se em 2,1; no Reino Unido, o 

índice não passou de 1,6.  

               Conforme os registros da ONU, em Bangladesh a taxa de fertilidade era de 6,1 na 

década de 70, caindo para 3,4 nos anos 90, sendo este decréscimo considerado insatisfatório. 

Quanto ao Brasil, as informações dão conta de que em 1955 a média de filhos por mulher era 

superior a seis, caindo para 2,6 em 1994 e havendo a estimativa de decréscimo para 2,0 em 2005, 

passando a aproximar-se dos índices observados nos países mais ricos 249. 

               As informações obtidas, tanto a nível internacional, como aqueles referentes ao Brasil, 

não deixam dúvidas quanto à mudança dos padrões familiares, incidindo na forma de constituição 

                                                           
248  Jotabê Medeiros. Pessoas casam menos e têm menos filhos. Jornal do Comércio. Caderno Internacional. Recife, 
edição de 30 de janeiro de 2005, p. 20  
249  Jotabê Medeiros. Pessoas casam menos e têm menos filhos. Jornal do Comércio. Caderno Internacional. Recife, 
edição de 30 de janeiro de 2005, p. 20  
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da família, bem como na redução do número de pessoas que compõem a entidade familiar. Em 

1980, no Brasil, o número médio de pessoas por família era de 4,5, decaindo para 3,3 em 2001. 

Entretanto, nos estados do Norte e Nordeste ainda são registrados os mais elevados números 

médios de pessoas na família, correspondendo a 3,7 em 2001, conforme dados do IBGE.250 

               Em 2003, embora permaneça a tendência de redução do tamanho das famílias, na 

Região Nordeste ainda se observa um grande número de filhos nas famílias com rendimento de 

até ¼ de salário mínimo. 251  

               No início da década de 90 houve uma tendência de alta nas taxas de separação e 

divórcio; porém, a partir de 1994, as taxas de separação judicial se estabilizaram em 0,9 (por mil 

habitantes de 20 anos e mais) e as taxas de divórcio vêm se mantendo em 1,2 desde 1999, no país 

como um todo, registrando-se um ligeiro aumento em 2003, com taxa de 1,3.252 

             O predomínio dos divórcios sobre as separações judiciais, provavelmente, decorre da 

possibilidade de divórcio direto, sem prévia separação judicial, instituído pela Lei 6515/77 e 

referendado pela Constituição Federal e pelo Código Civil. 

              As separações ocorridas entre casais em união estável, quando não envolvem questões 

vinculadas a partilha de bens, nem sempre são procedidas por via judicial, nem anotadas nos 

registros oficiais, tornando-se difícil quantificá-las com precisão, fato que concorre para a  

identificação de taxas oficias de separação bem inferiores àquelas realmente existentes. Com 

efeito, a realidade fática evidencia elevados índices de separações entre essas entidades 

familiares, e, embora existam numerosas ações judiciais de separação de fato ajuizadas 

anualmente, nos limites deste estudo, não se tem levantamento de dados específicos.  

                                                           
250 IBGE. Síntese de Indicadores Sociais . Anos de2002 e de 2004. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, 2002 e 2005. pp. 162 e 182, respectivamente 
251 IBGE. Síntese de Indicadores Sociais .2004. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2005 
p. 152   
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             No que se refere à idade, homens e mulheres, em geral, se separam ou se divorciam com 

idade entre 30 e 37 anos, registrando-se um percentual de 60% de dissoluções conjugais nessa 

faixa etária, conforme dados do IBGE, referentes ao ano de 2001. No Nordeste, essas idades 

oscilam entre 32 a 35 anos para os homens, e 29 a 33 para as mulheres. A maior incidência de 

separações e divórcios na faixa dos trinta anos indica a constituição de formações monoparentais, 

provavelmente transitórias, notadamente nas camadas populares, seguidas de recomposição em 

novas uniões conjugais, regra geral, não formalizadas por vínculo legal. Em grande parte dessas 

novas relações familiares ocorre o nascimento de filhos, acarretando, entre as populações 

carentes, um acréscimo nas dificuldades enfrentadas pelas mães, quando essas uniões, a seu 

turno, são desfeitas, conforme mencionado anteriormente, a partir de estudos de Woortmann, 

Mortara e Amazonas, citados no item 5.1.2.  

               Entretanto, independentemente da média, observam-se separações e divórcios de 

pessoas com 60 anos ou mais, registrando-se um aumento da ordem de 50%, nos últimos cinco 

anos, atribuindo-se tal fato à elevação da expectativa de vida253.  

             O tempo médio transcorrido em anos, desde a data do casamento até a sentença de 

separação, varia de 11,2 na Região Sul, para 9,9 na Região Norte, identificando-se o menor 

tempo médio de duração das uniões nos estados de Amazonas e Acre (9,1 e 9,2 anos, 

respectivamente, segundo dados de 2001). Em 2003, os estados de Alagoas e Pernambuco 

apresentaram o menor tempo de duração de casamentos: 9,8 enquanto no Rio Grande do Sul foi 

observada a maior duração: 12,2 anos, em média. 254    

              Os dados indicam uma nova percepção no que diz respeito aos vínculos conjugais, não 

                                                                                                                                                                                            
252 IBGE. Síntese de Indicadores Sociais  Anos de 2002 e de 2004. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, 2002e 2005, pp. 271 e .181, respectivamente 
253 IBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2002. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002, p 
171. 
254 IBGE. Op. Ccit.p. 272 
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mais pautados pelo ideário canônico de indissolubilidade, e, ao mesmo tempo, uma melhor 

visualização dos objetivos de realização pessoal, não se submetendo mais os indivíduos a 

modelos e padrões estabelecidos, deixando entrever a transformação do conceito de unidade 

familiar prevalecente. Não obstante, a opção por uniões de mais fácil dissolução não significa, 

necessariamente, uma menor valorização da família como unidade de convivência e 

solidariedade, pautadas pelo afeto. Na realidade, as pessoas parecem não aceitar mais modelos 

rígidos e cerceadores da liberdade individual, permanecendo, porém, a idéia  de família mais 

aberta e, ao mesmo tempo, capaz de oferecer a segurança e o suporte necessários ao seu 

desenvolvimento pessoal.          

               Nos termos de estudo desenvolvido por Cristina Amazonas, entre as famílias das 

camadas populares, trata-se, sobretudo, de buscar estratégias de sobrevivência compatíveis com 

suas condições de existência. Neste sentido, embora prevaleça a idéia de família nucelar, esta 

pode ser ampliada para abrigar, não só  parentes, como também pessoas próximas necessitadas de 

auxílio, observando-se uma solidariedade comunitária acentuada.255 

               Todavia, o tipo de arranjo familiar mais freqüente entre as camadas populares é o 

monoparental, com predominância elevada de responsabilidade feminina, observando-se, 

também, neste tipo de organização, a solidariedade, na medida em que a figura feminina nem 

sempre consegue ser mãe, dona-de-casa e provedora da família 256.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
 
255 Maria Cristina L.A. Amazonas.Arranjos familiares de crianças das camadas populares. Psicologia em Estudo. 
Maringá, v.8.num.esp.  www. scielo.br/pdf/pe, p.16 
256 Idem, ibidem 
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CAPÍTULO QUINTO  - A FAMÍLIA MONOPARENTAL FEMININA: SEUS LIMITES, 

SUAS POSSIBILIDADES  

 

                                              Sumário: 5.1.  Indicadores de emprego e renda. 5.2. Indicadores educacionais. 5.3. 

Composição das famílias. 5.4 As possibilidades da monoparentalidade feminina. 5.4.1. 

Justiça e eqüidade.A generalidade da lei e a correção da justiça legal. 3.4.2. O justo e o 

injusto das instituições. 5.4.3. A restauração da igualdade para as famílias monoparentais 

femininas hipossuficientes 

 

5.1 Indicadores de emprego e renda  

                  A mudança de padrão ocorrida na configuração da família brasileira, nos anos 

recentes, evidencia uma significativa expansão da monoparentalidade em todas as camadas 

sociais, conforme demonstram as estatísticas do IBGE mencionadas no capítulo anterior. 

               Evidenciada, também, restou a predominâncias de domicílios monoparentais sob a 

responsabilidade de mulheres, informações estas que remetem á necessidade de se verificar a 

condição de que dispõe a mulher brasileira em assumir, efetivamente, a responsabilidade por suas 

famílias.  

               Conforme ressalta Paulo Lobo, a identificação de percentuais elevados de 

monoparentalidade feminina (na cidade de Belém, o percentual atinge  40,5%), bem como a 

tendência de evolução apresentada nas últimas décadas sugerem um “estudo mais aprofundado de 

suas razões”.  257 

               Buscando-se uma melhor compreensão da monoparentalidade feminina e de suas 

condições de vida tendo em vista o contexto de desigualdade ainda marcante na sociedade 

                                                           
257 Paulo Luiz Neto Lobo. A repersonalização das relações de família. Jus navegandi, Teresina, a. 8, n.307, 
maio/2004. jus2.uol.com.Br/doutrina/texto, p.10 
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brasileira, analisam-se, a seguir, alguns indicadores pertinentes ao tema. 

               Dado relevante na análise da qualidade de vida das famílias que têm mulheres como 

responsáveis consiste na desigualdade de gênero no âmbito do mercado de trabalho. Embora se 

tenha observado um avanço na inserção feminina no mercado, as mulheres, ainda em 2003, 

recebiam, em média, um rendimento 30% inferior àquele auferido pelos homens. Como 

explicação para este fato, o IBGE aponta as “características de inserção das mulheres no mercado  

de  trabalho,  fortemente  concentradas  no  setor  serviços  e  em  ocupações  pouco  qualificadas 

e de baixa remuneração “. Destaca, ainda, a trajetória profissional das mulheres no mercado de 

trabalho e o menor índice de ocupação em cargos de chefia. 258 

               A distribuição do emprego feminino por ocupação reproduz uma divisão social de 

papéis culturalmente construídos, verificando-se que o trabalho das mulheres incide, sobretudo, 

em atividades vinculadas ao cuidado da família, de crianças, de doentes, de idosos. Em 2004, 

dentre as mulheres ocupadas com nível superior, 46,1% se concentravam em setores de educação, 

saúde e serviços sociais. Nestas mesmas atividades a participação masculina não passava de 17%, 

segundo dados do IBGE. 259 

               Por outro lado, em 2004, dentre as mulheres ocupadas, apenas 3,9% se encontravam em 

cargos de direção, segundo informa a mesma fonte. 

               Quanto à proporção de mulheres ocupadas, observa-se que o maior percentual se 

encontra na Região Sul: 50,6. No Sudeste corresponde a 42,0 e no Nordeste, a 41,4. Em 

Pernambuco, este valor equivale a 40,3% e na Região Metropolitana de Recife corresponde a 

36,6%. Isto significa que quase metade das mulheres da Região Metropolitana de Recife não se 

                                                           
258 IBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2004. Rio de Janeiro: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, 2005, p.253 
259 IBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2005. Rio de Janeiro: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, 2006 
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encontra inserida no mercado de trabalho, buscando o desempenho de atividades informais para 

assegurar seu sustento e de seus familiares.260 

               A participação das mulheres no mercado de trabalho vem aumentando nos últimos anos, 

atingindo o percentual de 51,6%, em 2004.  Entretanto, neste mesmo ano, a distância que separa a 

taxa da masculina da feminina ainda era de 21,6 pontos percentuais. 261    

               Segundo as estatísticas do IBGE, embora as mulheres apresentem um maior índice de 

escolaridade, desde alguns anos, a par da maior inserção no mercado de trabalho, o 

comportamento das diferenças de rendimento vem se mantendo constante. Mesmo com melhor 

nível educacional, a mulher, regra geral, ganha menos que o homem. 262 

               Segundo o IBGE, em 1993, o rendimento médio das mulheres como remuneração de 

trabalho representava 59% daquele recebido pelos homens, passando para 69% em 1999, e 

permanecendo neste patamar em 2003. 263 

              Quanto à proporção de mulheres ocupadas, observa-se que o maior percentual se 

encontra na Região Sul: 50,6. No Sudeste corresponde a 42,0 e no Nordeste, a 41,4. Em 

Pernambuco, este valor equivale a 40,3% e na Região Metropolitana de Recife corresponde a 

36,6%. Isto significa que quase metade das mulheres da Região Metropolitana de Recife não se 

encontra inserida no mercado de trabalho, buscando o desempenho de atividades informais para 

assegurar seu sustento e de seus familiares264. 

               Entre a população mais pobre, o rendimento médio das mulheres representava 76% do 

                                                           
260 IBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2002. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002,  
p. 298 
261 IBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2005. Rio de Janeiro: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, 2006 
262 IBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2004. Rio de Janeiro: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, 2005,  p.90 
263 IBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2004. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2004,  
p. 64 263  IBGE.  
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rendimento dos homens, em 2004. Entre os mais ricos, esta relação era de 65,9%. 265 

               Inclusive, é nos centros mais desenvolvidos economicamente onde se encontram as 

maiores desigualdades de rendimento entre homem e mulher. Segundo os indicadores sociais 

publicados pelo IGBE em 2005, no estado de Santa Catarina, as mulheres chegaram a ganhar 

41% menos que os homens.266 

               Nos estados do Nordeste persistem as desigualdades de gênero no mercado de trabalho, 

embora as discrepâncias não atinjam o nível observado em Santa Catarina. Esta informação, 

porém, não indica que a situação das mulheres nordestinas seja melhor, mas evidencia a 

desigualdade regional em termos de rendimento, na medida em que os níveis salariais são bem 

mais elevados nas regiões Sul e Sudeste. Como no Nordeste os níveis de renda são bem 

inferiores, termina ficando, também, menor a diferença entre os gêneros, embora permaneça 

marcante a desigualdade.  

               Quando se observam os níveis de rendimento-hora, verifica-se que no Nordeste, em 

2002, os trabalhadores recebiam por hora, 53% do rendimento auferido pelos trabalhadores do 

Sudeste, segundo o IBGE.267    

            O emprego feminino continua, basicamente, concentrado no setor serviços, numa 

proporção de 49%, em 2003, ou seja, cerca da metade. Na categoria de trabalhadores domésticos, 

a participação das mulheres situa-se em 18,6%. Uma outra fonte de renda importante reside nos 

proventos de aposentadoria de mulheres com idades em torno de 60 anos, que, muitas vezes, 

                                                                                                                                                                                            
264 IBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2002. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002,  
p. 298 
265 IBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2005. Rio de Janeiro: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, 2006. 
266 Síntese de Indicadores Sociais 2004. Rio de Janeiro: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
2005,  p.90 
 
267 Síntese de Indicadores Sociais 2004. Rio de Janeiro: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
2005,  p.90 
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sustentam filhas solteiras, com filhos e sem fonte de renda. No Nordeste, 61,3% das mulheres de 

60 anos e mais se encontram aposentadas (dados de 2003). 268 

               No que diz respeito ao rendimento mensal das famílias de mulheres sem cônjuge, os 

dados dão conta de uma realidade inquietante. Na Região Nordeste, 44,1% das famílias 

monoparentais femininas sobreviviam, em 2001, com a irrisória quantia equivalente à metade de 

um salário mínimo. Na Região Metropolitana de Recife, o percentual de monoparentais 

femininas com renda de ½ salário mínimo correspondia a 40%, e no estado do Maranhão, 49,3%. 

Ou seja, cerca de metade das famílias com responsáveis mulheres se mantinham com a metade de 

um salário mínimo  em 2001, valor este que, evidentemente, não é capaz de assegurar, sequer, o 

atendimento das necessidades sociais básicas, sobrevivendo estas famílias em condições 

absolutamente precárias. 269 

               Estabelecendo-se uma comparação com a Região Sudeste, verifica-se que 20,7% das 

famílias com responsáveis mulheres, sem cônjuge, recebiam meio salário mínimo, em 2001, 

significando, portanto, menos da metade do percentual observado no Nordeste (44,1%), 

evidenciando a permanência das desigualdades regionais, fenômeno este sistemático e que não 

vem apresentando sinais de melhoria significativa nos últimos anos, conforme atestam os dados. 

               No vértice oposto dos rendimentos, observa-se que, no Nordeste, apenas 1,8% das 

famílias de mulheres sem cônjuge têm rendimento mensal equivalente a 5 salários mínimos, 

enquanto que no Sudeste o percentual de mulheres responsáveis por domicílios recebendo 5 

salários mínimos se eleva para 5,9%, atingindo 7,9% na Região Metropolitana de São Paulo. 

Estes dados sugerem a identificação de monoparentais femininas em camadas médias da 

                                                           
268 IBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2004. Rio de Janeiro: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, 2005,  p. 257  
269 IBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2002. Rio de Janeiro: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
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sociedade, segundo a mesma fonte. Contudo, observa-se que no Nordeste, a proporção de 

famílias monoparentais femininas situadas em estratos superiores da sociedade se mostra pouco 

representativa: 1,8%. 

                As mulheres brasileiras que auferem os melhores rendimentos se encontram na cidade 

de Florianópolis, Região Sul, enquanto que aquelas com os rendimentos mais baixos são 

observadas nos municípios do Norte e Nordeste, encontrando-se o menor rendimento na cidade 

de Teresina, estado do Piaui. 270 

               Ainda segundo o Censo de 2000, a proporção de crianças de 0 a 6 anos de idade 

vivendo em domicílios com responsáveis mulheres com rendimento de até 2 salários mínimos 

situava-se na faixa dos 50% em quase todas as regiões, excetuando-se, apenas, o Sudeste, com 

percentual de 48,4%. No Nordeste foi observado o percentual mais elevado, correspondendo a 

67,8%. Vale destacar, por oportuno, que os dados dizem respeito a rendimento de até 2 salários 

mínimos, incluindo-se, evidentemente, todos os rendimentos inferiores a este patamar. 271  

               O rendimento médio das famílias de mulheres sem cônjuge, em 2001, correspondia a 

R$ 175,80 em Pernambuco; destaca-se, mais uma vez, tratar-se de rendimento médio, existindo, 

evidentemente, rendimentos inferiores a este valor. Em São Paulo, o rendimento médio no 

mesmo ano era de R$ 371,10.272  

               A análise dos dados permite reiterar as desigualdades regionais e as difíceis condições 

de vida enfrentadas pelas famílias de mulheres sem cônjuge, nos estados do Nordeste.                        

                Dados de 2003 indicam a permanência do padrão. Neste ano, 31% das mulheres sem 

                                                           
270 IBGE.Perfil das mulheres responsáveis pelos domicílios no Brasil 2000. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, 2002, pp. 26-27 
271 IBGE. Censo Demográfico de 2000.www.ibge.gov.br/home/estatística/população/perfildamulher/tabela 
0102000.shtm, novembro de 2005  
272 IBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2002. Rio de Janeiro: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, 2002, p.308 
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cônjuge com filhos recebiam até meio salário mínimo, considerando o país como um todo. Na 

Região Norte esse percentual atingia 39,9%, chegando a 47,4% na Região Nordeste, valor este 

que, em números absolutos, corresponde a 1 288 640 famílias sobrevivendo com rendimento 

médio  inferior, ou no máximo, igual a meio salário mínimo. 273 

               Ou seja, o percentual de monoparentais femininas em situação de pobreza na Região 

Nordeste aumentou, passando de 44,1% para 47,4% entre 2001 e 2003. Em comparação com o 

Sul e no Sudeste, verifica-se que, embora os percentuais de famílias monoparentais femininas 

com renda de meio salário mínimo também tenham aumentado nestas duas regiões, estes 

percentuais não passaram de 23%, em 2003. 274 

               Considerando constituir-se a família em local de produção de bem-estar de seus 

membros, o rendimento da pessoa de referência apresenta-se como um importante indicador das 

condições socioeconômicas de seus componentes, evidenciando, notadamente no que se refere ao 

estado de Pernambuco e ao Nordeste como um todo, a precariedade dessas condições. Com 

efeito, rendimentos inferiores a um salário mínimo se mostram incapazes de possibilitar 

condições de vida dignas. 

               No Brasil, diferentemente do que ocorre em países da Europa e nos Estados Unidos, não 

existem políticas públicas especialmente direcionadas para as famílias monoparentais. Existem 

alguns programas sociais voltados para as camadas menos favorecidas, tais como bolsa família, 

bolsa escola, vale gás. Todavia, são distribuídos recursos de pequeno valor em cada um destes 

diferentes programas, resultando numa pulverização de recursos que não atingem, 

necessariamente as mesmas famílias. Por outro lado, o valor de cada um, embora importante para 
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as pessoas mais pobres, não consegue modificar substancialmente a qualidade de vida das 

famílias. Provavelmente, a unificação destes recursos em um único tipo de programa social 

promoveria melhores resultados. Registra-se, ainda, a dificuldade de administração desses 

programas, nem sempre atingindo efetivamente os mais carentes. 

               No que diz respeito ao referendum constitucional em termos do trabalho da mulher, 

observa-se que, a partir de 1934, todas as Cartas passaram a legislar sobre os direitos do 

trabalhador e os direitos da mulher em relação  ao trabalho, incluindo, todas, alguns direitos 

específicos à mulher, tais como proibição de trabalho insalubre  e assistência médica à gestante, 

assegurando-se descanso antes e depois do parto. Todas, com exceção apenas da Constituição de 

1937, proibiram a diferença de salário por motivo de sexo, em se tratando do mesmo trabalho.                                                

               Foi incluída a assistência à gestante e o descanso depois do parto. A previdência em 

relação à maternidade apareceu em 1946 e a Carta de 1967 trazia explícita a proibição de 

diferença de critérios de admissão por motivos de sexo, cor e estado civil. A emenda 

constitucional de 1969 manteve os mesmos direitos. Segundo Sílvia Pimentel, a análise dos 

preceitos constitucionais ao longo dos anos, evidencia uma evolução no que tange aos direitos da 

mulher trabalhadora275.    

              A Constituição de 1988 manteve os direitos anteriormente assegurados, garantindo a 

licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias. Foi 

incluída, também, a proteção do trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, em 

consonância com os dispositivos pertinentes previstos na Consolidação das Leis do Trabalho. 

             Vale ressaltar que as Constituições Federais Brasileiras sempre dispuseram sobre a 

igualdade de gênero. A Constituição de 1824, em seu artigo 178, inciso XII dispunha: “A lei será 

igual para todos (...) “, enquanto que em 1891, o artigo 72, parágrafo 2º disciplinava serem todos  
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iguais perante a lei. Em 1934, o artigo 113, parágrafo 1º definia que: “Todos são iguais perante a 

lei. Não haverá privilégios, nem distinções, por motivo de nascimento, sexo, raça, profissões (...). 

As Constituições de 1937 e 1946 repetiam em seus artigos 122, parágrafo 1º,  e 141, parágrafo 1º, 

respectivamente, a mesma assertiva: “Todos são iguais perante a lei (...)”. 276 

              Em 1967, o artigo 155 reproduz o mesmo texto,  acrescentando, ainda: “sem distinção de 

sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicções políticas.” O mesmo preceito foi adotado pela 

Emenda Constitucional nº 1. 277  

               E em 1988,  o artigo 5º estabelece serem todos “iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza (...)”, especificando o inciso I que “homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações, nos termos desta Constituição”. 278 

               A igualdade jurídica entre o homem e a mulher está, portanto, afirmada como preceito 

constitucional, devendo, por conseqüência, a ele se subordinar toda a legislação 

infraconstitucional.  

               Não obstante, o próprio Judiciário pratica a discriminação contra a mulher.               

Pesquisa coordenada por Sílvia Pimentel, a partir da análise de decisões judiciais proferidas entre 

1970 e 1990, concluiu existir, no período estudado, uma tendência conservadora em relação à 

mulher em processos de família. Foi evidenciada uma “forte resistência do Poder Judiciário no 

que diz respeito à aceitação de novos papéis desempenhados pela mulher, que ponham em risco a 

organização da família patriarcal”. 279    

           As informações analisadas, portanto, dão conta do fosso existente entre thesys e práxis. 

 

                                                                                                                                                                                            
275 Silvia Pimentel.A mulher e a constituinte. São Paulo: Editora Cortez, 1985, p. 17 
276 Sílvia Pimentel. A mulher e a constituinte. São Paulo:Editora Cortez, 1985, p.14 
277 Idem,ibidem 
278 Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. 18 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1998, p. 5 
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   5.2. Indicadores educacionais 

             Sabe-se que a taxa de alfabetização e, sobretudo, o índice de escolaridade, consistem em 

importantes indicadores das condições sociais do país. No que diz respeito às mulheres 

responsáveis pela família significam fator de inserção no mercado de trabalho e acesso a melhor 

remuneração.  

               No Brasil, segundo o IBGE, a maior proporção de mulheres alfabetizadas foi observada 

na Região Sul, com percentual de 92,4%, significando que a quase totalidade das mulheres do Sul 

se encontra alfabetizada, conforme dados de 2000. 280 

               Na Região Nordeste, segundo a mesma fonte, a taxa de alfabetização das mulheres 

situava-se em 77,7%, no mesmo ano, evidenciando existir, ainda, um elevado percentual de 

mulheres analfabetas (22,3%),  considerando-se este percentual inadequado para a realidade do 

século XXI. 

               As maiores proporções de mulheres não-alfabetizadas se encontram nas Regiões Norte e 

Nordeste, com percentuais de 14,6% e 22,3%, respectivamente, significando um total de mais de 

5 milhões de mulheres de 10 anos e mais de idade, analfabetas, segundo dados de 2000. Ademais, 

do total de mulheres analfabetas existentes no Brasil, 57% se encontram nas Regiões Norte e 

Nordeste. 281                 

               Embora se observe um declínio da taxa de analfabetismo das mulheres responsáveis 

pelos domicílios, decaindo de 31,3% em 1991, para 20,5% em 2000, no país como um todo, a 

taxa registrada em 2000 ainda é bastante elevada, representando, em números absolutos, cerca de 

2,3 milhões de mulheres analfabetas responsáveis pelos domicílios. E o dado inquietante para a 

                                                                                                                                                                                            
279 Sílvia Pimentel et allii. A figura / personagem mulher em processos de família. Porto Alegre: Sérgio A. Fabris, 
1993, pp.139-146  
280IBGE. Perfil das mulheres responsáveis pelos domicílios 2000.  Rio de Janeiro: Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, 2002, pp. 18-19 
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realidade do Nordeste é que os piores indicadores educacionais são aí encontrados, e metade 

dessas mulheres analfabetas residem nesta Região, confirmando, mais uma vez, a continuidade 

das desigualdades regionais do Brasil. 282 

              Esses dados são relevantes, na medida em que o nível de instrução das pessoas 

responsáveis pelos domicílios consiste em fator relevante na determinação da qualidade de vida 

da família. Ademais, o nível de escolaridade constitui-se em requisito fundamental para assegurar 

o ingresso no mundo do trabalho em condições de acesso a postos de melhor remuneração; 

ademais de contribuir, de maneira privilegiada, para a superação das desigualdades regionais  

características do país. 

               A análise das informações referidas evidencia, com toda clareza, a precariedade das 

condições de vida entre as famílias de baixa renda que têm mulheres como responsáveis. Além 

disso, resta, também, patente, o agravamento dessa situação entre as monoparentais femininas de 

baixa renda residentes no Nordeste. 

               Dados do Censo Demográfico de 2000 indicam que grande parcela das mulheres 

responsáveis pelos domicílios não atingiu uma formação equivalente ao ensino fundamental, 

limitando-se a 3 anos de estudo, nível, evidentemente, muito baixo. No Nordeste, 31,7% das 

mulheres responsáveis por domicílios tinham menos de um ano de instrução, enquanto que na 

Região Sul, apenas 13,6% das mulheres responsáveis por domicílios se encontravam nessa 

condição. 283 

               No vértice oposto, 8,2% das mulheres responsáveis por domicílios da Região Sul têm 

15 anos ou mais de estudo, enquanto que na Região Nordeste apenas 4,4% atingem esse patamar. 
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Isto significa que, embora as mulheres responsáveis pelos domicílios como um todo, não 

apresentem um elevado valor relativo em termos de níveis de escolaridade, no Nordeste a 

proporção de mulheres com 15 anos ou mais de estudo representa metade do percentual 

encontrado na Região Sul, pondo em destaque, novamente, as desigualdades regionais do país.                 

               Por outro lado, a identificação de níveis elevados de escolaridade sugere a presença de 

famílias monoparentais entre as mulheres de camadas sociais mais elevadas. 

               Segundo o Censo Demográfico de 2000, a média de anos de estudo das mulheres 

responsáveis pelos domicílios cresceu de 4,4 em 1991, para 5,6 em 2000. 284 Todavia, apesar 

deste crescimento percentual, estes níveis de escolaridade ainda se apresentam muito baixos.                           

               Apesar dos programas de governo voltados para a melhoria dos índices de escolaridade, 

a par do efetivo crescimento desses níveis, ainda se observa uma significativa proporção de 

mulheres de 10 anos e mais de idade sem instrução ou com menos de um ano de escolarização 

em todas as regiões do país, com predominância nas Regiões Norte e Nordeste (19,9% e 31,7 %, 

respectivamente). 285  

               Na Região Nordeste, notadamente, o dado é bastante expressivo, correspondendo a 

cerca de um terço, e significando a maior concentração desse extrato populacional inserido na 

categoria “sem instrução ou menos de um ano”. No Sul e no Sudeste, a maior proporção é 

encontrada na categoria “4 anos de instrução”, o que evidencia uma melhor condição em relação  

ao Nordeste. No vértice oposto, apenas 4,4% das nordestinas responsáveis pela família têm 15 

anos ou mais de instrução. A tabela a seguir expõe os dados: 

                                                                                                                                                                                            
283 IBGE. Censo Demográfico de 2000.www.ibge.gov.br/home/estatística/população/perfildamulher/tabela 
072000.shtm, novembro de 2005 
284 IBGE. Censo Demográfico de 2000.www.ibge.gov.br/home/estatística/população/perfildamulher/tabela 
082000.shtm, novembro de 2005IBGE.  
285IBGE. Perfil das mulheres responsáveis pelos domicílios 2000.  Rio de Janeiro: Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, 2002, p.20  
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Tabela 6. Proporção de mulheres responsáveis pelos domicílios por classes de anos de estudo, 
segundo as Grandes Regiões- 2000              
 
Grandes       Mulheres de 10 anos e mais de idade, responsáveis pelos domicílios                                                                                                                           
Regiões        por classes de anos de estudo (%)  - 2000 

 
 Sem instrução e 

menos de 1 ano 
1 a 3 
anos 

4 anos 5 a 7 
anos 

8 a 10 
anos 

11 a 14 
anos 

15 anos 
ou mais 

        

    Brasil 19,4 18,2 17,0 11,1 11,3 15,7 7,0 

                 

Norte 19,9 18,6 12,5 13,6 13,1 18,1 4,0 

Nordeste 31,7 20,4 12,0 9,7 8,1 13,4 4,4 

Sudeste 14,5 17,2 19,7 11,2 12,5 16,3 8,4 

Sul 13,6 18,3 21,2 10,5 12,1 15,8 8,2 

Centro Oeste 17,0 18,7 13,7 14,0 12,7 17,8 7,8 

______________________________________________________________________________ 
Fonte: IBGE. Perfil das mulheres responsáveis pelos domicílios no Brasil 2000. p. 20 
  

               No que diz respeito à população ocupada, a média de anos de estudo da população de 10 

anos e mais de idade situa-se em 5,7 para os homens e 7,1 para as mulheres, na zona urbana do 

Nordeste, em 2000. Em Pernambuco esses valores correspondem a 6,2 e 7,6, respectivamente, e 

na Região Metropolitana do Recife equivalem a 7,5 para os homens e 8,4 para as mulheres .286  

               Relacionando-se tempo de estudo com renda, observa-se que no estado de Pernambuco, 

as mulheres com 8 a 10 anos de estudo recebiam, em média, R$ 224,50, enquanto que os homens, 

com a mesma escolaridade, recebiam R$ 431,10, em 2001. Ou seja, as mulheres tinham renda 

correspondente a cerca da metade daquela auferida pelos homens, apesar de apresentarem o 



 

 

155 

mesmo nível de escolaridade.287         

               A relação entre escolaridade e rendimento do trabalho apresenta-se positiva, tanto para 

homens como para mulheres. Verifica-se que, em geral, as mulheres têm  nível de escolaridade  

superior  à  dos  homens, e, ademais, vêm obtendo mais acesso à escola nos últimos anos, e nela 

permanecendo por mais tempo. Entretanto, este dado não tem se mostrado suficiente para 

assegurar rendimentos próximos daqueles recebidos pelos homens, permanecendo a desigualdade 

de gênero que vem caracterizando a sociedade brasileira. 

                                           

5.3 Composição das famílias 

               No modelo monoparental cuja pessoa responsável é mulher, as pesquisas do IBGE 

indicam a predominância de crianças na primeira infância. Em 2002, 18% das crianças brasileiras 

na faixa etária de 0 a 6 anos estavam em famílias sob a responsabilidade de mulheres. Este 

percentual se eleva significativamente no Nordeste, sobretudo nos municípios de Recife, 

Salvador e Belém, onde quase um terço das crianças nessa faixa etária estavam em domicílios 

com responsáveis mulheres288.        

               Estas informações são significativas ao se considerar que é nesse período inicial de vida 

que se faz necessária uma estrutura social e econômica capaz de assegurar o pleno 

desenvolvimento físico e mental das crianças. Estudos médicos revelam que o desenvolvimento 

do cérebro humano ocorre de forma mais rápida nos primeiros anos de vida, sendo fundamentais 

as condições de saúde e nutrição. 

               Vale destacar, por oportuno, que nas famílias monoparentais, as crianças são privadas 

                                                                                                                                                                                            
286 IBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2002. Rio de Janeiro: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, 2002, p. 291 
287IBGE.Op. cit.  p. 296  
288 IBGE.Perfil das mulheres responsáveis pelos domicílios no Brasil 2000. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, 2002, p 27 
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da convivência de ambos os pais, percebida como salutar para o seu desenvolvimento saudável. 

Conforme destaca Eduardo de Oliveira Leite, as crianças não crescerão ao lado dos pais, seus 

protetores naturais. Não obstante, essas crianças constituem “problema de ordem pública e 

precisam ser protegidas pelo Estado.” 289 

               Pesquisa do IBGE sobre o perfil das mulheres responsáveis pelos domicílios no Brasil 

indica que 60% das crianças de 0 a 6 anos de idade vivem sob a responsabilidade de mulheres 

cujo rendimento médio mensal não ultrapassa 2 salários mínimos (dados de 2000). Na Região 

Nordeste esse percentual equivale a 67,8%, percentual este bastante elevado. Nos estados do 

Maranhão e Piauí a situação se apresenta mais grave, encontrando-se os percentuais mais altos 

(78% e 77%, respectivamente) de crianças de 0 a 6 anos de idade vivendo em domicílios com 

responsável do sexo feminino, com rendimento médio mensal de até 2 salários mínimos, 

significando, evidentemente, a inclusão de rendimentos inferiores.290 

               Ou seja, quase 80% das crianças de 0 a 6 anos residentes no Maranhão e no Piauí 

contam, no máximo, com renda familiar mensal correspondente a dois salários mínimos,  valor 

este equivalente a R$ 600,00, a partir de maio de 2005. Existe, portanto, um elevado número de 

crianças de tenra idade sobrevivendo em condições precárias. 

               Sintetizando mudanças ocorridas no país como um todo no período de 1991 a 2000, o 

IBGE apresenta uma série de indicadores selecionados em relação a mulheres responsáveis por 

domicílios, conforme demonstrado na tabela a seguir: 

 

 
 
 

                                                           
289 Eduardo de Oliveira Leite. Família Monoparentais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, pp. 29 e 36  
290 IBGE. Perfil das mulheres responsáveis pelos domicílios no Brasil 2000. Rio de Janeiro: Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002,pp.28-29 
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Tabela 7. Indicadores selecionados de mulheres responsáveis pelos domicílios. 1991 e 2000 
_____________________________________________________________________________ 
Indicadores                                                         1991 2000 Crescimento 

relativo 
 

  
Proporção de domicílios com responsáveis 
do sexo feminino (%) 

18,1 24,9 37,6 

Proporção de responsáveis do sexo feminino 
alfabetizadas 

68,7 79,5 15,7 

Média de anos de estudo das responsáveis 4,4 5,6 27,3 

Responsáveis com até 3 anos de estudo (%) 49,6        37,7                          24,0 

Responsáveis com 15 anos de estudo ou mais 5,5 7,0 27,3 

Rendimento nominal média das responsáveis 365,00  591,00 61,9 

Rendimento nominal mediano das responsáveis 155,00 78,1 276,00           

Proporção de crianças de 0 a 6 anos em domicílios 
com responsáveis femininos (%) 

 
10,5 

 
69,5 

 
17,8 

 
Proporção de crianças de 0 a 6 anos em domicílios 
com responsáveis femininos com rendimento de até 2 
salários mínimos 

 
 

71,3 

 
 

56,8 

 
 

20,3                

Fonte: IBGE. Perfil das mulheres responsáveis pelos domicílios no Brasil. 2000, p.30 

        

        Um outro dado a ser destacado em relação às crianças diz respeito à freqüência a creches e 

pré-escola. Entre as criança de 0 a 3 anos, pertencentes a famílias com rendimento que não 

ultrapassa ½ salário mínimo, apenas 8% estavam matriculadas em algum estabelecimento. Entre 

as crianças de famílias com rendimento de até 5 salários mínimos, essa taxa corresponde a 

28,3%, 291 ou seja, 3,5 vezes maior, dados que expressam a desigualdade de renda na sociedade 

brasileira. Não obstante, as creches são mais necessárias para as famílias cujas mulheres precisam 

trabalhar fora de casa e não têm condições de contratar alguém para cuidar das crianças na sua 

                                                           
291 IBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2004. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2005, 
p.195 
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ausência. 

               Na faixa de 4 a 6 anos,  a taxa de escolarização chega a atingir 94% para as crianças de 

famílias de melhores rendimentos, e não passa de 60% entre as famílias de classes menos 

favorecidas. Embora esse percentual de escolarização haja melhorado nos anos recentes, verifica-

se que, entre as famílias menos favorecidas, 40% das crianças de 4 a 6 anos de idade ainda estão 

ausentes da educação pré-escolar, apesar dos programas de governo que oferecem merenda 

escolar e bolsa escola, como forma de atrair as crianças e, dentro do possível, mantê-las na 

escola. Ainda em termos de desigualdades regionais, são as crianças nordestinas que apresentam 

as maiores taxas de atraso escolar (defasagem idade-série).292                                                         

               Entre os jovens de 15 a 17 anos, observa-se a mesma discrepância em razão do 

rendimento familiar. A taxa de escolarização dos jovens das camadas mais pobres situa-se em 

75%, enquanto que entre as famílias mais ricas, a taxa de freqüência à escola atinge 98%, em 

2003, significando que, praticamente, todos os jovens das famílias mais abastadas se encontram 

freqüentando escolas.293 Entretanto, 25% dos jovens das famílias carentes não freqüentam escola.                

Embora os dados mencionados não se refiram, especificamente, a crianças e jovens de famílias 

monoparentais, mas englobando faixas etárias do país como um todo, os filhos das monoparentais 

aí estão incluídos, havendo uma grande probabilidade de representarem a maioria, na medida em 

que os problemas relativos à monoparentalidade são mais freqüente entre as camadas menos 

favorecidas da sociedade. 

            Dados dos Indicadores Sociais de 2005 evidenciam que o aumento da escolaridade 

feminina guarda estreita relação com as taxas de fecundidade e de mortalidade infantil. Entre 

1991 e 2004 as taxas brutas de mortalidade decaíram de 23,4% para 20,6%. No mesmo período, a 
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293 IBGE Op cit. p.196 
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taxa de fecundidade decresceu de 2,7 para 2,3 filhos. 294 

               As mulheres com 3 anos de estudo chegam a ter, em média, mais que o dobro do 

número de filhos daquelas com 8 anos ou mais de estudo. Entre as mulheres de baixa 

escolaridade das Regiões Norte e Nordeste e aquelas de alta escolaridade do Sul e Sudeste, a taxa 

de fecundidade é de mais de 3 filhos. 

               Comportamento semelhante apresenta a mortalidade de crianças menores de 1 ano e a 

taxa de escolaridade de suas genitoras. Em 2004, as taxas de mortalidade de crianças cujas mães 

tinham 8 anos ou mais de estudo eram da ordem de 14%, nas Regiões Sul e Sudeste.. No 

Nordeste, entre as crianças de mães com até 3 anos de estudo a taxa de mortalidade era de 53,5%. 

Observa-se portanto, exercer a escolaridade papel fundamental na família. 295  

               Inclusive, independentemente do nível de rendimento das famílias a que pertençam, as 

mulheres com baixa instrução (até 3 anos de estudo) tendem a ter uma fecundidade acima da 

média, segundo a mesma fonte. Entre as mulheres com 8 anos ou mais de estudo e que tenham 2 

filhos, a probabilidade de vir a ter um terceiro era de cerca de 50%, enquanto entre aquelas com 

até 3 anos de estudo esta probabilidade cresce para 90%, segundo a mesma fonte supracitada.                

               Ainda segundo o IBGE, o comportamento reprodutivo das mulheres identifica uma 

maior participação das mulheres mais jovens (20 a 24 anos) no padrão de fecundidade do país. 

Contudo, o que mais chama a atenção é o aumento da proporção de nascimentos entre jovens 

menores de 20 anos. Em 2004, 19,9% das crianças nasceram de mães adolescentes. 

               Por oportuno, vale mencionar que somente em 1996 foi sancionada lei regulamentando 

o parágrafo 7º do artigo 226 da Constituição Federal, que trata sobre o planejamento familiar. 

Todavia, embora o texto da lei declare o direito à informação e ao conhecimento dos métodos 

                                                           
294 IBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2005. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006  
295 Idem, ibidem  
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contraceptivos, a população carente e, sobretudo, as pessoas mais jovens, não dispõem de 

maiores informações sobre a matéria. 

 

5.4.  As possibilidades da monoparentalidade feminina 

                  Percebendo-se a família monoparental como discriminada e, portanto, formalmente 

desigual no âmbito da legislação civil, além de toda a desigualdade decorrente da condição 

feminina, historicamente considerada inferior (repercutindo numa igual desvalorização da 

monoparentalidade feminina), visualiza-se como legítima a busca da restauração da igualdade 

prevista na legislação constitucional. 

              Um tratamento diferenciado para a família monoparental feminina encontra justificativa 

em três aspectos que se interrelacionam e se integram na análise da questão. Em primeiro lugar, 

considera-se a família (monoparental) como instituição, tratada como inferior em relação à 

constituída pelo casamento, bem como em relação à união estável. Até na Constituição, que a 

equiparou às demais em termos de proteção do Estado, a terminologia adotada é diferente: 

- família é a denominação pertinente aos laços decorrentes do casamento; 

- a união estável é “entidade familiar”; 

- a família monoparental consiste em “comunidade ...” 

               Existe, implicitamente, uma hierarquização axiológica, admitida, inclusive, por parcela 

significativa de juristas. 

               Os componentes da família (monoparental) são, também, objeto de tratamento desigual. 

A mulher, mãe e responsável pela família, discriminada e oprimida ao longo da história, ainda 

hoje convive com resquícios de uma cultura patriarcal que a percebe como inferior ao homem. A 

história de submissão e desvalor se expressa nas relações de trabalho em termos de posições, 

cargos e rendimentos inferiores.  
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              Por fim, no cumprimento das obrigações atinentes ao sustento dos filhos, em razão do 

vínculo parental, a desigualdade de gênero se manifesta na falta de compromisso dos pais, 

impondo às mães o dever de assumir a maior parcela, quando não a totalidade, dos encargos 

referentes ‘á guarda, sustento e educação’ dos filhos, conforme disciplina a legislação posta. 

              Os indicadores sociais sobre a realidade da família monoparental dão conta de uma 

desigualdade que transparece em todos os aspectos, impondo a consideração criteriosa da 

questão, sob o risco de se enveredar por situações cada vez mais difíceis de solucionar. Mister se 

faz, assim, um repensar que propicie a formulação de estudos e pesquisas interdisciplinares 

voltados para a proposição de ações capazes de garantir a igualdade prevista na Carta Magna.  

              Tal entendimento guarda coerência com a percepção de justiça social que exige uma 

compensação a ser dispensada aos menos favorecidos, em função do equilíbrio racional que ao 

direito social cabe estabelecer, em vista da igualdade de direitos, apesar da diversidade de 

condições reais e concretas.  

               O desencontro entre a previsão e a praxis, sobretudo no que diz respeito ao atendimento 

do melhor interesse da criança, bem como a situação relativa aos direitos da mulher, consistem, 

ainda, em rigoroso entrave à efetivação do direito à igualdade, contribuindo para a permanência 

da difícil condição de vida enfrentada pela família monoparental, formada, essencialmente, por 

mulheres e crianças. 

               Na esfera dos direitos sociais, a dignidade da pessoa humana - preconizada como 

fundamento do Estado - não vem sendo respeitada, na medida em que esse mesmo Estado deixa 

de propiciar aos cidadãos os meios necessários ao exercício de seus direitos, em especial no que 

se refere àqueles integrantes de famílias conduzidas por mulheres. 

              Neste sentido, entende-se que a recorrência às doutrinas de justiça e eqüidade se afigura 

como válida, na medida em que propõem a reparação da desigualdade e a restauração do 
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equilíbrio que deve permear as relações sociais e jurídicas.              

               Embora a conceituação da igualdade apresente conteúdo histórico extremamente 

variável, busca-se, no âmbito deste estudo, fundamentação doutrinária em concepções de justiça e 

equidade como forma de restaurar a igualdade que se situa na base da estruturação da sociedade 

democrática e o Estado de direito.               

               Não desconsiderando as várias concepções e análises do princípio da eqüidade, no 

âmbito deste trabalho elegem-se as formulações advindas das teorias de Aristóteles, um dos 

primeiros pensadores a se dedicar ao estudo do tema, além da teoria esboçada mais recentemente 

por John Rawls, sobre a justiça das instituições. 296 

 

5.4.1. Justiça e eqüidade. A generalidade da lei e a correção da justiça legal 

               Na realidade social, o direito, freqüentemente, é definido como um sistema de normas 

coativas, organizado com fundamento na história e na sociedade. Por vezes, é visto como produto 

das relações de poder, por outras, como sistema normativo que funciona como modelo de 

comportamento. Com efeito, se é fato que as bases econômicas da sociedade e suas relações de 

poder interferem, de alguma forma, no direito, é, também, verdadeira a assertiva de que o estrato 

ideológico da sociedade (representado pela moral, a religião, e outras formas de cultura ou de 

códigos éticos) desempenha, a seu turno, importante papel no sistema jurídico, na medida em que 

ambos, ao invés de caminharem em paralelo, recebem influências recíprocas na sua conformação. 

               Numa sociedade democraticamente estabelecida, a estabilidade e a coesão social 

dependem, em certa medida, da expectativa de certeza jurídica que assegura aos cidadãos o 

planejamento de suas atividades sobre uma base racional em que a proteção jurídica lhes seja 
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garantida e, ademais, que as decisões sejam tomadas de forma justificada de acordo com o 

direito, isentas de arbitrariedade, e em consonância com normas sociais não-jurídicas. 

                As normas jurídicas, no entanto, são dotadas de generalidade e, em determinadas 

circunstâncias, podem não alcançar a especificidade e a diversidade de uma dada situação 

particular. Identifica-se, neste caso, a necessidade de serem buscadas formas de atendimento, 

tanto da estabilidade decorrente da igualdade formal dos cidadãos perante a lei, quanto da 

flexibilidade adequada à circunstância em tela. Isto é possível através de uma interpretação das 

normas jurídicas, divorciada da letra estrita da lei, porém, buscando um resultado adequado e 

correto em relação à circunstância em questão, fundamentado na eqüidade. 

               De certa forma, poder-se-ia falar em uma colisão entre direito objetivo e direito 

substantivo, na medida em que a ênfase conferida à eqüidade poderia obscurecer a visão geral, 

diminuindo, assim, a previsibilidade que está na base da certeza jurídica. Este poderia ser um dos 

paradoxos do direito moderno, encontrando-se, porém, uma saída, na justificação racional e 

razoável (aceitável) da decisão jurídica. 297 

               Na visão de Aristóteles, a justiça consiste na mais elevada forma de excelência moral, 

correspondendo  esta ao conceito tradicional de virtude. A justiça percebida como virtude 

centraliza o estudo da ética, ciência prática voltada para a investigação do comportamento 

humano, analisado em seus aspectos individuais e sociais.298 

               O homem, enquanto ser gregário, busca sua realização na sociedade, extraindo dessa 

experiência as noções de justo e injusto que propiciam a formulação de juízos éticos. Estes juízos 

não se baseiam em leis fixas, capazes de assegurar a obtenção de resultados constantes, mas, 

pressupõem uma margem de flexibilidade de indivíduo para indivíduo. Ou seja, os princípios 
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éticos não seguem uma fórmula de aplicação única (a justiça não é a mesma para todos), porém, 

estão condicionados à análise do caso particular de forma a permitir a aplicação, de maneira 

singular, do “justo meio”.299 

               Da perspectiva aristotélica, o justo total diz respeito à observância da lei, legítima e 

vigente para o bem da comunidade. É a observância da regra social de caráter vinculativo e, desta 

perspectiva, justiça e virtude são idênticas, na medida em que o conteúdo da legislação reside no 

agir num sentido que corresponda à conduta que representa o meio termo: não matar, não furtar, 

etc. Sendo esta a mais completa das virtudes, é, também, a mais difícil de ser exigida e, por isso 

mesmo, a mais excelente de todas.  

               O justo particular se refere ao relacionamento entre as partes, podendo ser distributivo, 

no sentido da distribuição a cada um daquilo que lhe é devido no âmbito de uma razão 

participativa, residindo o justo no meio que representa o igual. Essa igualdade segue a geometria 

da desigualdade entre as pessoas relacionadas, tendo por objetivo assegurar o equilíbrio, no 

sentido de que “aos iguais é devida a mesma quantidade de benefícios ou encargos”, ao passo que 

“aos desiguais são devidas partes diferentes à medida em que são desiguais e se distanciam”. O 

justo particular pode ser, também, corretivo, consistindo no juízo aplicável às transações entre os 

indivíduos: ou seja, a justiça capaz de promover a reparação nas relações. 

               O justo político se refere à aplicação da justiça na cidade (na polis, conforme 

Aristóteles), tratando-se de algo pertinente ao corpo cívico. O justo legal é constituído pelo 

conjunto de disposições definidas pelo legislador para ter vigência na sociedade; a lei possui 

força fundada na convenção  e  passa a vincular  todos os cidadãos que a ela se submetem. O 

justo natural consiste no conjunto de regras que recebem aceitação, validade e aplicação 
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universais, na medida em que se fundamentam em noções e princípios comuns baseados na 

própria natureza racional do homem; por isso constitui-se no fundamento da justiça legal. 

              Na teoria aristotélica existe uma íntima relação entre justiça e eqüidade. O equo é algo 

melhor e mais desejável que o justo, na medida em que se trata da correção dos rigores da lei. A 

equidade decorre da generalidade da lei, cujos conteúdos se dirigem a todos, indistintamente, 

havendo, assim, a possibilidade de causar injustiças através do próprio justo legal, caso seja 

aplicado a casos concretos sem que haja a devida atenção a possíveis variações fáticas ou 

fenomênicas. Na busca da superação dos problemas decorrentes da legislação generalista, impõe-

se o equo.300  

               Como pressuposto, entende-se existirem situações dotadas de traços e características 

específicas que não são tuteladas, em suas peculiaridades, por uma legislação formulada de 

maneira impessoal e generalista, destinada à proteção de todos os cidadãos. Nestas situações, ao 

se aplicar a eqüidade, tem-se por objetivo contemplar o caso que se apresenta aqui e agora, com 

as características que lhe são próprias. A eqüidade visa à correção da justiça legal quando esta 

propiciar a injustiça, em conseqüência da generalidade de suas normas. Isso é possível porque a 

eqüidade não é diferente do justo, na medida em que justiça e eqüidade são coincidentes 

materialmente. 

               O justo legal é estanque, ao contrário da realidade que é dinâmica; neste sentido, fazer 

uso da eqüidade tem a ver, não com a vinculação à letra da lei, mas com a intenção do legislador. 

Ou seja, na hipótese de um caso não previsto na norma geral, é correto suprir a omissão do 

legislador, dizendo aquilo que ele próprio diria se presente estivesse. Por isso, o eqüitativo é 

justo, consistindo, por sua natureza, numa correção da lei quando se identifica sua omissão em 
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razão de sua generalidade.  

               Desta perspectiva, o eqüitativo não é justo segundo a lei, e sim como um corretivo da 

justiça legal.301 

 

     5.4.2. O justo e o injusto das instituições 

               Uma concepção um pouco diversa de equidade é desenvolvida por John Rawls, 

entendendo que esta ocorre no momento inicial em que são postas as premissas constitutivas da 

base das estruturas da sociedade. Isto significa que o acordo sobre os princípios da justiça ocorre 

numa situação inicial que é eqüitativa.302 

               Tal teoria se fundamenta no contratualismo (inspirado em Locke, Rousseau, Kant) e 

neste sentido, refletir sobre a justiça significa uma reflexão sobre o justo e o injusto das 

instituições, na medida em que é esta justiça que beneficia ou prejudica a comunidade a ela 

vinculada, realizando ou não suas expectativas de justiça. Traçando-se um paralelo com a ciência, 

observa-se que a função da verdade para a ciência, consiste na mesma função da justiça para as 

instituições; com efeito, é a justiça sua virtude primeira. 

               O pacto, inobstante momento hipotético, situa os participantes em uma posição original 

de igualdade, sendo sua estruturação baseada nos princípios da igualdade e da diferença. Do 

equilíbrio desses dois princípios decorre o equilíbrio das instituições sociais. Neste sentido, a 

formação social do pacto consiste em uma formação humana que beneficia a todos, e é por seu 

intermédio que os indivíduos conseguem se realizar socialmente. 

               A teoria da eqüidade se constrói em face de uma preocupação com o coletivo, com o 

público, com o institucional, consistindo, destarte, em uma teoria abrangente, fundada em dois 
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princípios: o princípio da garantia de liberdade e o princípio da distribuição igual para todos. 

               A igualdade democrática constitui-se no critério de uma sociedade justa, tratando-se de 

uma igualdade de oportunidades. Neste sentido, para que a justiça seja salva, é necessário que 

cada um seja igual a qualquer outro, no Estado e segundo a lei. Ademais, para aqueles, a quem a 

natureza ou as circunstâncias desfavoreceram, funcione o princípio da reparação das situações303.  

               A justiça social, assim, exige que os menos favorecidos consigam uma compensação 

decorrente do equilíbrio racional que o direito social estabelece em razão da cooperação de todos 

e da complementaridade de seus papéis. Este seria o fim último do contrato social e o fundamento 

do princípio que está na base de uma sociedade bem ordenada e que comanda a igualdade de 

direitos apesar da diversidade de culturas e crenças. 

  Os direitos individuais situam-se sob a proteção do Estado de Direito, onde 

prevalece a aplicação regular e imparcial das normas comuns aplicadas ao sistema jurídico, 

enquanto ordem coercitiva de novas públicas, destinadas a regular a conduta das pessoas 

racionais, e prover a estrutura de cooperação social. Contudo, em determinadas situações, 

podendo ocorrer um excessivo apego à estrita letra da lei, bem como atitudes inflexíveis e 

arbitrárias no interior do aparato institucional desencadeiam o mal desempenho da ordem jurídica 

e do poder público como um todo.  Em conseqüência  a sociedade perde a segurança, podendo se 

tornar  instável. 

 Na percepção de Rawls, consistindo a justiça na primeira virtude das instituições sociais, 

leis e instituições, embora eficientes e organizadas, se forem injustas, deve, ser reformuladas e 

abolidas. Porém, estando a sociedade fundamentada nos princípios de justiça, trata-se de uma 

sociedade bem ordenada, concebida com o propósito de promover o bem de seus membros. Neste 
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sentido, configura-se como uma sociedade em que todos conhecem e aceitam  os mesmos 

princípios de justiça e as instituições satisfazem estes princípios304. 

 

   5.4.3. A restauração da igualdade para as famílias monoparentais femininas 

hipossufucientes 

               Considerando as teorias acima mencionadas, a desigualdade que vem marcando a  

existência  da   monoparentalidade   feminina   justifica  a  busca  de   procedimentos  capazes  de 

assegurar a vigência da lei para o bem da comunidade, e, ao mesmo tempo, propiciar um ‘justo 

meio’ pautado por princípios éticos capazes de garantir a justiça de que é merecedora, não só 

como parte da comunidade, mas, em razão da restauração da igualdade mediante a compensação 

cabível àqueles a quem as circunstâncias desfavoreceram.  

               Neste sentido, uma possibilidade que se coloca para a monoparentalidade feminina seria 

a primazia da diferença como base para a proposição de ações baseadas em uma perspectiva 

interdisciplinar, tendo em vista minimizar a desigualdade que a situa, ainda hoje, como uma 

família, até certo ponto menor. 

               Estudos desenvolvidos em diversos países constatam o empobrecimento imediato que se 

segue à ruptura da família. Esta situação é verificada, por exemplo, na França, segundo informa 

Eduardo de Oliveira Leite,305 esclarecendo que a maioria dos países europeus vem desenvolvendo 

mecanismos de proteção econômica, como forma de minorar as dificuldades decorrentes da 

monoparentalidade, ao menos nos primeiros anos de vida das crianças. 

               Na mesma linha, estudo de Klaas Woortmann e Ellen Wootmann informam que, com o 

aumento das separações e do número de mães solteiras, a monoparentalidade decorrente 

                                                           
304 John Rawls. Uma Teoria da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p.250-257 
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encontrou uma forma de sobrevivência na ajuda estatal. No Reino Unido, medidas de proteção 

passaram a ser discutidas no âmbito das administrações governamentais a partir da constatação 

do crescimento da monoparentalidade, verificando-se que 66% dos responsáveis por famílias 

monoparentais contam com o auxílio do Estado. Entretanto, essa ajuda não era vista com bons 

olhos pela maioria dos contribuintes, sob o argumento de que os fundos estatais de serviço social 

criariam uma ‘cultura da dependência’. Na Inglaterra, as maiores reações se dirigiam às mães 

solteiras.306   

               Segundo os mesmos autores, na Grã Bretanha, a proporção de famílias monoparentais 

passou de 5,7%, em 1961, para 14%, em 1987. Nos Estados Unidos, em 1987, a proporção de 

famílias monoparentais era de 22,9%.307  

              Ainda sobre a matéria, estudo realizado em Portugal constata o crescimento de 

“unidades familiares alternativas, como a monoparentalidade de mães sós”, notadamente nos 

últimos 30 anos. Estes dados apresentam semelhança com a evolução da família observada na 

maioria dos países da Europa e, também, nos Estados Unidos, nos últimos 40 anos. Segundo o 

relatório do estudo, em Portugal, no ano de 1985, 34% das famílias monoparentais se 

encontravam abaixo do limiar de pobreza. Os efeitos dessa situação sobre as crianças “são 

devastadores” o que justificaria a proposição de políticas públicas direcionadas para a melhoria 

da qualidade de vida dessas famílias.308 

               Resolução do Conselho de  Ministros de Portugal resultou na proposição de um plano 

de política da família, com caráter global e integrado, em face do imperativo constitucional que 

reconhece a família como  

(...) lugar muito especial no sistema de valores da sociedade portuguesa; o apreço à 
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família e à igualdade entre homens e mulheres é consagrado no programa de governo, na 

medida em que a proteção da família é hoje indissociável da promoção da dignidade 

entre os dois sexos; (...) numa mesma sociedade, a família se organiza em diversas 

formas e vive diferentes fases e ciclos de vida familiar em estreita interação com a 

evolução política, econômica, social e cultural do ser humano na sociedade. 

.............................................................................................................................................. 

A família não é (e nunca foi) uma organização social afetiva estática, e em sua trajetória 

congrega as dinâmicas próprias e individuais de cad um de seus membros, sem perda do 

sentimento de pertença; as rupturas, os choques, os lutos são realidades vividas em 

simultâneo com a interajuda, a compreensão e a felicidade. 309  

 

 

 

               Como no Brasil não existem políticas públicas específicas para as famílias 

monoparentais hipossuficientes, no âmbito deste trabalho visualiza-se como possível - a exemplo 

do que ocorre em países da Europa e nos Estados Unidos - uma união de esforços entre setores do 

poder público tendo por escopo a elaboração de proposta interdisciplinar voltada para a melhoria 

de sua qualidade de vida, restaurando, assim, a igualdade que lhe é devida, nos termos da 

legislação constitucional vigente. 
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CONCLUSÃO: UM OLHAR SOBRE A MONOPARENTALIDADE FEMININA 

 
                                              Sumário: 1. A realidade  da família monoparental sob a responsabilidade de mulheres. 

2. Perspectivas para o futuro 
 
 
 
               A monoparentalidade sempre esteve presente na realidade brasileira. Desde o período 

colonial, famílias monoparentais coexistiam na sociedade ao lado das uniões legais fundadas no 

casamento, porém, nunca equiparadas, nem valorizadas como uma forma real de constituição de 

família. Esta presença, apesar de significativa e em continuada expansão, não foi suficiente para 

despertar maior interesse entre estudiosos da área jurídica, nem para ser objeto de consideração 

no âmbito dos setores responsáveis pela elaboração da legislação positiva,  por muito tempo.  

             Embora, hoje, a monoparentalidade esteja inserida entre as entidades familiares 

explicitamente  incluídas sob a proteção do Estado, nos termos do artigo 226 da Constituição 

Federal, a legislação civil não faz qualquer menção à família monoparental em seu dispositivos 

relativos ao direito de família, não sendo, inclusive, tratada do Código Civil, recém- editado. 

               Não obstante, informações sobre os indicadores sociais da população brasileira 

evidenciam o progressivo crescimento de famílias monoparentais, notadamente nas últimas 

décadas, correspondendo, hoje, a cerca de um terço das famílias, permanecendo a tendência de 

expansão. Este dado reinscreveu a monoparentalidade como objeto de pesquisa, no sentido 

conhecer sua origem, sua evolução histórica, suas condições de vida, bem como suas 

repercussões na realidade social e jurídica. 

 

1. A realidade da família monoparental sob a responsabilidade de mulheres 

               As informações estatísticas indicam a predominância de famílias monoparentais sob a 

responsabilidade de mulheres, com percentuais ínfimos de responsabilidade masculina. 
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               Por outro lado, se é fato ter a monoparentalidade existido ao longo da história da 

sociedade brasileira, sobretudo entre as camadas menos favorecidas, a novidade reside na 

identificação deste tipo de família entre as camadas média e alta da sociedade, embora em 

percentuais menores. Esta mudança de padrão despertou o interesse de sociólogos, antropólogos, 

psicólogos, recolocando a monoparentalidade como objeto de estudo acadêmico. 

               A monoparentalidade, especialmente visível  desde 1960, ainda é pouco estudada no 

Brasil, de uma perspectiva jurídica. Todavia, agregando-se estudos desenvolvidos em outros 

campos do saber, tornou-se possível a construção de uma tipologia, até certo ponto consistente, 

da realidade das famílias monoparentais, com base em uma perspectiva interdisciplinar. Neste 

sentido, buscou-se aprofundar o conhecimento da monoparentalidade desde suas origens, o 

contexto onde se apresenta, sua evolução ao longo da história, suas características, sua 

composição, suas formas de sobrevivência e, em especial tentar entender os motivos pelos quais 

esta estrutura familiar ainda não se encontra plenamente adaptada à sociedade onde surgiu. 

             Dados do IBGE indicam que, no Brasil, os percentuais de famílias sob a responsabilidade 

de mulheres cresceram de 22,3% em 1993 para 28,8% em 2003,  significando que cerca de um 

terço das famílias brasileiras se organiza, atualmente, sob o padrão monoparental feminino. No 

decurso de uma década, registrou-se um crescimento de quase 30% em todo o país. Na Região 

Sul o crescimento observado foi de 40%. 

               Na década de 60 do século passado, quando as famílias monoparentais passaram a ter 

maior visibilidade, estas famílias eram cercadas de uma série de percepções que as rotulava como 

famílias desestruturadas, famílias incompletas, ou famílias de risco, agregando um juízo de valor 

que as taxava como inferiores e menores. Nos dias atuais, apesar das dificuldades vivenciadas 

pela monoparentalidade feminina, esta estrutura familiar não é, necessariamente, menor, mas 

significa uma dentre as várias modalidades de família capazes de proporcionar o 
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desenvolvimento da personalidade de seus integrantes, evidenciando, por outro lado, o início de 

um processo de fortalecimento da figura feminina.  

               A literatura especializada aponta como característica marcante da monoparentalidade a 

presença do progenitor do sexo feminino no domicílio familiar; um ou vários filhos, notadamente 

de faixas etárias menos elevadas; a dependência dos filhos em relação ao progenitor responsável; 

formas heterogêneas em termos de sua estrutura e de seu desenvolvimento, em vista da 

heterogeneidade de causas que dão origem à monoparentalidade. 

               Dentre as origens, ou ‘rotas de entrada’ da monoparentalidade, as separações e divórcios 

aparecem como as principais causas, (49%), seguidas da maternidade de mães solteiras em suas 

várias modalidades, do concubinato adulterino, da viuvez, da denominada ‘produção 

independente’, constituída por métodos naturais, fertilização in vitro, ou adoção. 

                  No que tange aos filhos, para que se configure a monoparentalidade mister se faz a 

relação de dependência quanto ao progenitor responsável, ser solteiro e menor de idade. Todavia, 

este limite de idade varia de um país para outro, podendo situar-se em 15 anos, na Irlanda, 18 nos 

Estados Unidos e na Alemanha, ou 25 na França. A dependência tem a ver com a função 

socializadora que cumpre o grupo familiar, considerando a necessidade de prolongamento dos 

estudos após a maioridade legal e o adiamento da inserção no mercado de trabalho.  

                Contudo, uma das características da monoparentalidade feminina reside na 

predominância de crianças na primeira infância. Em 2002, cerca de 20% das crianças brasileiras 

de 0 a 6 anos se encontravam em famílias com responsáveis mulheres. Destas crianças, 60% 

estavam em famílias com renda mensal inferior ou igual a dois salários mínimos, podendo este 

percentual ultrapassar os 70% em alguns estados do Nordeste. 

               Quanto ao perfil das mulheres, observa-se que a média de anos de estudo corresponde a 

5,6.  Dentre as mulheres responsáveis pelos domicílios, 37,7% apresentam escolaridade média de 
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três anos de estudo, e, apenas, 7% têm 15 anos ou mais de escolarização. No Nordeste, dados do 

Censo de 2000 indicam que 31% das mulheres responsáveis tinham menos de um ano de estudo.  

               Em termos de inserção no mercado de trabalho, 49% se concentra no setor serviços. O 

rendimento médio não passa de 2 salários mínimos. 

                Em 2003, 31% das mulheres responsáveis pelos domicílios recebiam até meio salário 

mínimo e, apenas, 3,6% recebiam mais de cinco.  

               Entre as mulheres de classes menos favorecidas a presença do companheiro provedor é 

percebida como a possibilidade de uma vida melhor, havendo uma alta incidência de poliandria 

seriada, ou monogamia seriada, consistindo em um ciclos repetitivos de união, separação, nova 

união e, assim, sucessivamente. Neste sistema, os filhos sempre ficam com a mãe e a figura do 

pai aos poucos desaparece, na medida em que os homens facilmente se desvinculam dos laços de 

parentesco, enquanto a mãe se fortalece como elemento de estabilidade, continuidade e 

segurança. 

               Quanto à extinção, ou ‘rotas de saída’ da monoparentalidade destacam-se as segundas 

núpcias da mãe separada/divorciada, formando famílias reconstituídas; nova união informal 

realizada pela mãe; primeiras núpcias da mãe solteira. No que diz respeito à presença de filhos, a 

monoparentalidade seria extinta pela maioridade ou emancipação, a adoção dos filhos por outras 

famílias, ou a acolhida dos filhos por um tutor ou outra família, mesmo que informalmente. 

 

2.Perspectivas para o futuro 

               Discriminada, desprotegida, desigual, fragilizada e carente, e, não obstante, existente ao 

longo da história, além de em flagrante processo de expansão, a família monoparental aí está, 

causando impactos sociais e jurídicos, a despertar a atenção de estudiosos e a demandar a 

consideração dos poderes constituídos. 
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               Não sendo a família monoparental disciplinada na legislação civil, suas características 

especiais não são tuteladas por uma legislação impessoal e generalista. Ademais, no âmbito da 

sociedade, resquícios da desigualdade de gênero ainda impõem à mulher chefe de família 

situações desiguais no mercado de trabalho e na representação das tarefas tradicionalmente 

atribuídas à mulher. Por outro lado, o setor público não oferece os apoios institucionais 

pertinentes.  

               A história da família monoparental sob a responsabilidade de mulheres reflete a própria 

história da mulher, pautada pela desigualdade, pela opressão, pela submissão. Discriminada na 

lei, discriminada na realidade social, a monoparentalidade, todavia, persiste em expansão, 

notadamente entre as camadas menos favorecidas da sociedade, onde as questões que tornam a 

monoparentalidade hipossuficiente se apresentam mais prementes. 

               A recorrência às teorias de justiça e eqüidade se justifica, portanto, como forma de 

corrigir  as desigualdades e evitarem-se injustiças pautadas pelo próprio texto da lei. O 

reconhecimento da diferença fundamenta a busca do equilíbrio, no sentido de  ser restaurada a 

igualdade para aqueles a quem as circunstâncias desfavoreceram. Desta perspectiva, julga-se 

pertinente a proposição de políticas públicas interdisciplinares no sentido de garantir um 

equilíbrio que cabe ao direito restabelecer, exercendo o comando de direitos, inobstante a 

diversidade vivenciada por esta entidade familiar. 

               Com fundamento em teorias de justiça como equidade, propõe-se que as estruturas 

institucionais da sociedade atuem de forma a assegurar a todos os benefícios reconhecidos e 

assegurados na legislação positiva, fato que não se pode reconhecer como verdadeiro na atual 

realidade das famílias monoparentais sob a responsabilidade de mulheres, em especial aquelas 

incidentes entre as camadas populares da sociedade. 

               Esta, portanto, a finalidade deste trabalho, qual seja, reconhecer a família monoparental 
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de baixa renda como hipossuficiente e, de uma perspectiva de justiça e eqüidade, garantir uma 

efetiva igualdade para esta entidade familiar. 

               No Brasil, não se tem conhecimento de um número suficiente de estudos específicos e 

precisos sobre o empobrecimento que se segue à ruptura de famílias após processos de separação 

(lato sensu), embora em países de primeiro mundo pesquisas e análises efetuadas confirmam este 

empobrecimento automático, ao mesmo tempo em que informam o desenvolvimento de 

programas especiais de apoio estatal voltados para a garantia da sobrevivência digna destas 

famílias. 

               Ao contrário de países da Europa e dos Estados Unidos, onde existem políticas públicas 

de apoio à monoparentalidade feminina, no Brasil não há programas específicos para esta 

entidade familiar, limitando-se o Governo a programas emergenciais destinados à população 

carente como um todo, programas estes que, no entanto, não são capazes de propiciar qualquer 

transformação estrutural, nem acrescentam qualquer modificação substancial no que tange à 

qualidade de vida dos beneficiários. 

               Impõe-se, portanto, um repensar do direito de família, pautado pela constatação da 

pluralidade de entidades familiares existentes na realidade social, convivendo em condições 

diferenciadas em suas especificidades e, na que tange à monoparentalidade feminina, enfrentando 

uma série de dificuldades que a mantêm como discriminada, fragilizada, hipossuficiente. 

               Considerando a interdependência e complementaidade entre os diversos campos que 

compõem a realidade social, mister se faz o desenvolvimento de ações afirmativas 

interdisciplinares direcionadas para, gradativamente, imprimir uma nova face para as famílias 

monoparentais femininas, tendo em vista a melhoria de sua qualidade de vida, fundada na 

dignidade da pessoa humana, princípio basilar e eleito como fundamento da República 

               Desta perspectiva, tanto quanto as demais entidades familiares, as monoparentais 
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femininas seriam, de fato, ‘ninhos’ e locus de desenvolvimento da personalidade de todos e de 

cada um de seus membros. 

            Se é fato que as mudanças ocorridas nas relações familiares ao longo da história 

propiciaram a constituição de diversas formas de família, no bojo destas mudanças permaneceu a 

preferência das pessoas pela vida familiar, qualquer que seja ela. Assim é que mudam os 

costumes, muda a sociedade, porém, permanece constante a necessidade que cada ser humano 

sente de encontrar seu refúgio, seu porto seguro. A família - embora seu  conceito ora se 

modifique, ora se renove, em consonância com o dinamismo da sociedade - continua a oferecer a 

segurança que, dificilmente, outra forma de convivência social poderá assegurar. 

               A família monoparental, tal como qualquer outra modalidade de família, pode significar 

o porto seguro, a referência, o local da afetividade necessários para o desenvolvimento da 

personalidade de seus integrantes. 

               De uma perspectiva dialética, a desigualdade que se situa na base da diferença poderia, 

em seu reverso, ser alçada à condição de vetor da construção de uma condição igualitária para a 

monoparentalidade, diferenciada, sobretudo, em razão desta desigualdade. Esta desigualdade (a 

diferença) seria, assim, o caminho para a busca da igualdade. 
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