
Cada vez mais comuns em nossa sociedade, as famílias monoparentais
- configuradas por circunstâncias como separação do casal, abandono
dos filhos ou opção de um dos pais de ter uma criança sem a presença do
parceiro - têm características simbólicas específicas
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Embora a família monoparental ve-
nha ganhando maior visibilidade
nos últimos anos, ela sempre exis-

tiu. Quem não conhece uma mãe que
cuidou sozinha dos seus filhos depois de
um processo de separação ou após ter
ficado viúva, ou alguma pessoa que te-
nha adotado sozinha uma criança? Além
disso, será que não poderíamos consi-
derar monoparental uma família (nos
moldes tradicionais) na qual apenas um
dos pais investe afetivamente nos filhos,
reconhecendo-os como tal e procuran-
do atender suas demandas? Ainda que
o abandono seja mais freqüentemente
praticado por homens, muitas mulheres
também relegam as relações familiares a

segundo plano, deixando os filhos sob a
responsabilidade exclusiva do pai.

E, ao contrário do que se poderia
pensar, a definição dessa modalidade
de família é muito complexa, já que,
entre os vários fatores que configuram
esse modelo, a sua estruturação psíquica
envolve elementos simbólicos de difícil
apreensão. Sobretudo, quando se tenta
compreendê-la apenas pela sua com-
posição física, marcada pela presença,
no convívio familiar, de só um dos
pais. Mesmo que se queira considerar
monoparentais apenas as famílias onde
a mãe ou o pai optou por eliminar de seu
horizonte a pessoa com quem negociou
(ainda que inconscientemente) o desejo

de ter um filho, não é possível negar a
existência desse outro genitor. E não
importa o recurso utilizado para pro-
criar de forma "independente" (doação
de sêmen ou "barriga de aluguel", por
exemplo). Ainda que um dos genitores
seja anônimo ou ausente, a situação
deixará um registro simbólico e uma
marca psíquica.

Há, na verdade, um limite muito
tênue entre as diferentes formas de
configuração da família monoparental
- e cada uma delas carrega singularida-
des afetivas que repercutem na subje-
tivação dos indivíduos e do grupo. O
debate que envolve os diferentes tipos
de família tem evidenciado que o exer-
cício das funções no interior do grupo
e o lugar que cada membro ali constitui
são as principais fontes de compre-
ensão de um universo simbólico. De
acordo com a psicanálise, os cuidados
maternos e paternos só adquirem
sentidos na estruturação psíquica da
criança se vêm acompanhados de um
lugar que o filho adquire na economia
do desejo dos pais. Ê esse o princípio
do investimento de afeto que deve
sustentar toda relação parental. E por
essa via que se pode refletir sobre con-
cepções de família, embora ela ganhe
diferentes sentidos quando definida
por outras áreas como sociologia, his-
tória, economia, todas elas oferecendo
contribuições importantes.

SAÚDE PSÍQUICA
Sob um olhar psicanalítico, é possível
dizer que, para que haja uma estrutura
de família, são necessários os seguintes
elementos: 1. Investimentos recípro-
cos de afeto para formação dos laços,
com base nos quais cada indivíduo é
reconhecido como filho(a), irmão(ã),
passando a ocupar um lugar no universo
simbólico do outro e, conseqüentemen-
te, na cadeia geracional familiar. 2. Espa-
ço de trocas e interdição que permita às
crianças se constituírem como sujeitos
de sua própria história. 3. Organização



de lugares e papéis próprios a cada in-
divíduo, que possibilitem identificações
recíprocas. 4. Que ela ofereça espaços
de transmissões simbólicas culturais, de
funções, papéis e heranças.

Cada um destes tópicos contém
uma série de desdobramentos que
evidenciam a impossibilidade de
concebermos a saúde psíquica do
grupo, ou mesmo sua estrutura, apenas
pela presença física da triangulação
pai-mãe-filho. Ela não é suficiente.
E fundamental a potência simbólica
que advém da relação sujeito-outro,
para dar início à cadeia geracional,
como um eixo primário e instituinte do
processo de subjetivação. Nesse caso,
a monoparental é apenas uma entre
tantas outras formas de ser família.

O universo simbólico ao qual

me refiro não é mera abstração. Está
imbricado com o mundo externo,
ao mesmo tempo que o representa.
Por isso, é impossível pensarmos os
diferentes modelos de grupo familiar
sem um pertencimento histórico. As
mudanças socioculturais são proces-
sadas simultaneamente nos modos de
subjetivação, bem como na economia
de investimentos que organiza os
laços no interior do grupo. O mundo
externo é entendido aqui como uma
potência que imprime suas marcas nas
subjetividades, e estas, por sua vez,
processam permanentemente a dialé-
tica interioridade/exterioridade.

Essa parece ser a razão de muitos
equívocos cometidos por educadores,
que julgam a qualidade das relações fa-
miliares apenas pelo que é visível na ex-
terioridade do mundo, utilizando quase
sempre uma visão da cultura patriarcal.
No patriarcado - há muito tempo em
declínio no Ocidente-prevalece a idéia
de que a presença dos dois genitores é
indispensável para a saúde psíquica dos
filhos. Foi preciso muito tempo para que
os pesquisadores começassem a chamar
a atenção para os inúmeros malefícios
que o poder e o controle desmedidos
exercido por esse modelo de família
podiam produzir em seus membros.
Tudo em nome "da "triangulação" que
prometia as virtudes do amor eterno e
da saúde psíquica.

Evidentemente, não há falência
absoluta desse modelo cultural. Trata-se
de um processo sociopsicológico longo
e, durante o seu percurso, surgem novas
formas de vida familiar, sem que as anti-
gas se esgotem, evitando o colapso e o
vazio da falta de sentidos nas relações
intragrupo. O lamentável é que, apesar
das evidências, muitos educadores e
especialistas que lidam com crianças



continuam se reportando às matrizes
patriarcais, como se elas ainda fossem
hegemônicas. E atribuem à ausência
física de um dos pais (principalmente
do pai), a justificativa para o sofrimen'
to vivido na infância.

DINÂMICAS DO PRECONCEITO
Para esses profissionais, essa ausência
desmantela a família ou inviabiliza
sua estrutura. É o que parecem dizer
quando, na impossibilidade de tratar
os sintomas da criança, colocam a cul-
pa na sua família, dando-lhe o rótulo
de desestruturada. Esse diagnóstico,
rápido e superficial, é, na maioria das
vezes, equivocado. Embora tenhamos
de reconhecer que os pais estão sempre
implicados nos sintomas da criança, é
necessário discriminar quando se trata
de olhar essa implicação e quando
determinados diagnósticos são feitos
com base em preconceito de profis-
sionais que se recusam a aceitar os
grupos familiares que inovam em suas
composições e dinâmicas. A família
monoparental e, principalmente, a
homoparental, freqüentemente são
vítimas dessa situação.

Uma das grandes dificuldades que
se tem em reconhecer as novas moda-
lidades de família advém da força do
patriarcado que por tanto tempo impe-
rou de forma contundente na sociedade
ocidental. Em boa parte do mundo
têm surgido novos ideais de gênero,
casamento e filiação, mas mesmo assim
o poder paterno se mantém como regu-
lador em muitos contextos culturais. No
Brasil, mesmo em franco declínio, sua
força persiste no imaginário social, de
modo a gerar comportamentos sociais
dissonantes com a realidade vivida nas
relações familiares. Por que insistir em
procurar um modelo parental exclusivo,
se a emergência da sociedade liberal
permitiu uma flexibilização que pos-
sibilita cada vez mais o surgimento de
diferentes formas de expressão subjetiva
no interior da família?

Fruto dessa abertura, a monoparen-
talidade expressa em sua dinâmica uma
série de transformações produzidas
em nosso tempo. Entre elas, é possível
assinalar as condições de vida da mu-
lher que, nas últimas três décadas, tem
favorecido sua inserção no mercado
de trabalho e, em decorrência, uma
autonomia financeira que lhe permite
hoje, em muitos casos, ser provedora
dos filhos e até do próprio companhei-
ro, quando ele existe. Além disso, as
mulheres desse novo milênio têm cada
vez mais apoios institucionais, como as
creches, que respaldam sua opção de
criar filhos sem companheiro.

Outro fator importante é a imple-
mentação, cada vez mais eficaz e sofis-
ticada, das técnicas de reprodução assis-
tida, que permitem à mulher conceber
com o sêmen de doadores (anônimos ou

não). Além disso, a adoção vem sendo
intensificada em vários segmentos da
população, pelas mais variadas razões.
O aumento do número de crianças sem
lar, as dificuldades de engravidar (muito
mais freqüentes hoje entre as mulheres
jovens, dadas as adversidades emocio-
nais do mundo contemporâneo), a aber-
tura do judiciário para essa matéria e a
demanda por novas formas de família,
são fatores que têm contribuído para o
incremento da adoção no Brasil.

E preciso considerar que tais pos-
sibilidades repercutiram entre os ho-
mossexuais, que, mesmo sozinhos,
passaram a fazer uso dos recursos
técnicos disponíveis, além de também
buscarem a adoção, como forma de criar
laços parentais e realizarem o desejo
de constituir família. Embora muito
timidamente, os homens heterossexuais

A instabilidade das relações baseadas na
descartabilidade tem se tornado freqüente

em todas as camadas sociais



também começam a fazer opções por
ter filhos sem parceria, ampliando assim
o espectro das famílias monoparentais.
Se antes elas eram constituídas quase
exclusivamente por pais que detinham
a guarda dos filhos, após uma separação
conjugai, agora os homens buscam a
adoção e, algumas vezes, criam um
pacto com uma mulher, sem que haja
intenção de manter uma relação amoro-
sa e familiar com ela após o nascimento
da criança. Nesse caso, a gestação pode
ser obtida também pelas técnicas de
inseminação e de fertilização in vitro.

A incidência de famílias monopa-
rentais tem aumentado nas camadas
sociais de maior poder aquisitivo, mas
há muito elas são bem numerosas entre
a população de baixa renda, onde essa
configuração trata-se menos de uma
opção e muito mais de uma imposição
das escolhas amorosas dos casais. Em
geral, a grande instabilidade leva a mu-
danças freqüentes de parcerias, ficando
os filhos, na maior parte das vezes, sob a
responsabilidade da mulher. Nessas cir-
cunstâncias, é muito rara a reivindicação
da guarda dos filhos pelos homens.

No entanto, a instabilidade nas
relações amorosas em nossa cultura,
baseadas no consumo excessivo, na
descartabilidade e nos amores virtuais,
tem se tornado mais freqüente em todas
as camadas sociais, guardadas as pecu-
liaridades de cada uma delas. Em sua
obra Amor líquido, o sociólogo polonês
Zigmund Bauman ressalta bem essa
experiência contemporânea, mostrando
como no mundo fluido de hoje as pes-
soas entram e saem das relações numa
velocidade estonteante, e revelam, em
suas passagens, como a vida tem sido
flutuante, frágil e flexível. Para ele, "as
pessoas procuram parceiros e buscam
envolver-se em relacionamentos' a fim
de escapar à aflição da fragilidade, só
para descobrir que ela se torna ainda
mais aflitiva e dolorosa do que antes.
O que se propunha/ansiava/esperava
ser um abrigo (talvez o abrigo) contra

a fragilidade revela-se sempre como
a sua estufa..." . De acordo com essa
visão, as relações amorosas seriam
verdadeiras armadilhas, onde todos
querem entrar, deixando sempre
aberta a porta de saída.

A NOVA ORDEM
A liberalização da sociedade e sua sofis-
ticação tecnológica ampliaram o espaço
de convivência humana e possibilitaram
a emergência de modelos relacionais
impensáveis nas sociedades tradicionais.
Embora tenha havido essa ampliação,
as relações íntimas se tornaram uma
espécie de martírio, repercutindo
nas subjetividades contemporâneas,
marcadas por novos tipos de vínculos.
Nestas, aumenta o livre-arbítrio, ou
seja, podemos agora escolher mais
livremente constituir ou não família,
ter ou não filhos, mas, infelizmente,

essa "nova ordem" tem surgido no
contexto de uma sociedade onde o
ser humano tem sido cada vez menos
solidário e mais solitário.

Em meio a tudo isso, verifica-se, nas
sociedades ocidentais um incremento
da demanda por família. Nada mal, se
as relações internas que organizam os
investimentos recíprocos desse grupo
não forem atingidas pela onda de extin-
ção dos afetos que assola os dias de hoje.
Essa deve ser a grande preocupação.

Os argumentos usados para desqua-
lificar as orientações sexuais e as novas
configurações familiares são, quase
sempre, baseados em princípios morais,
dissimulados sob a forma de um alerta
contra os possíveis riscos psicológicos
a que as crianças estariam expostas. De
acordo com tais perspectivas, os filhos
dessas famílias estariam submetidos
a uma condição de risco psíquico, já



PATRIARCADO foi
considerado por muito
tempo o modelo mais
"adequado" de família

implicação com a dinâ-
mica estabelecida nessas
relações. Essa questão nos
remete ao fato, já assina-
lado, de que não são as
presenças do pai e da mãe
que garantirão a saúde dos
filhos, mas a possibilidade
que eles têm de atender as
demandas destes.

Cabe ressaltar qua-
tro pontos indispensáveis
ao amadurecimento da
criança e à sua inserção
na cadeia simbólica, de
onde ela vai emergir como
sujeito. Em primeiro lugar,

Relações familiares tradicionais nunca oferecem
certeza de felicidade nem de formação

de sujeitos psiquicamente saudáveis

que não teriam a composição familiar
necessária à constituição de sujeitos
saudáveis. As doenças psíquicas e a
violência são apontadas como destinos
possíveis para aqueles que cresceram
nessas condições familiares.

SEM VERDADES ABSOLUTAS
Ora, essas asserções nos inquietam por-
que elas estão, quase sempre, baseadas
em princípios morais e sustentadas por
uma certa nostalgia dos ideais, valores
e padrões tradicionais. Segundo essa
visão, no passado, as condições de vida
eram muito mais favoráveis à saúde
psicológica das crianças. Pois bem, essa
afirmação esconde alguns equívocos. Em
primeiro lugar, é preciso considerar que
as relações familiares tradicionais nunca
foram garantia de sanidade, ao contrário,
foi exatamente nelas que surgiram as
primeiras evidências da psicose como
doença mental que tem uma severa

ela precisa ser recebida e acolhida pela
mãe, com quem iniciará um movimento
sensorial responsável pelos primórdios
de sua afetividade. Outro aspecto diz
respeito ao reconhecimento do bebê como
filho(a), o que exige da mãe a apro-
priação da função materna. A entrada
de um terceiro elemento na relação (pai
ou outra figura escolhida pela mãe)
é outro ponto fundamental, uma vez
que facilita a separação entre a mãe e o
bebê, favorecendo os primeiros passos
de autonomia da criança. Por último,
é preciso assinalar uma condição que,
embora diferente das anteriores é muito
importante para a saúde psíquica da
criança: o conhecimento da própria origem,
seja ela qual for. Essa é uma questão que
vem causando certa polêmica, tendo em
vista que algumas formas de procriação
encontram muitas resistências e, muitas
vezes, os próprios pais negam aos filhos
a história de sua origem.

Infelizmente, porém, esses prin-
cípios nem sempre fundamentam a
argumentação dos especialistas, mais
interessados em desqualificar as opções
por esse ou aquele tipo de família. Não
levam em conta as condições neces-
sárias para a saúde psíquica dos filhos,
mas se baseiam em afirmações vagas
ou mesmo articulações teóricas muito
sofisticadas que não condizem com as
vicissitudes cotidianas de uma sociedade
que muda rapidamente. Além disso, não
consideram a plasticidade do psiquismo,
capaz de se confrontar com adversida-
des e encontrar saídas para superá-las,
atualizando, criando e recriando outras
formas de estar no mundo.

A manutenção dessas resistências
tem, na própria psicologia, uma aliada
muito forte. Refiro-me às teorias ela-
boradas em um certo tempo, para dar
conta de uma dada realidade e que se
mantêm como verdades absolutas, não
obstante o imperativo das transforma-
ções sociais. A esse respeito, afirma
Roudinesco (Mente&Cérebro 188), numa
referência mais direta aos psicanalistas:
"Há nos analistas uma recusa do psiquis-
mo. Eles não escutam o que se tornou o
psiquismo contemporâneo. Da mesma
forma que o culturalismo coloca a
cultura no lugar do psiquismo, eles
colocam o dogma psicanalítico no lugar
do psiquismo...". Enfim, em horizontes
onde prevalece a ausência de limites,
nada mais saudável do que olharmos
para nossas próprias armadilhas.
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