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Nas sociedades ocidentais, desde os anos
de 1960, cresceu, segundo ritmos e calendários
diferenciados, o número de famílias que reú
nem um casal, legítimo ou consensual, e, no
mínimo, uma criança oriunda de uma união
precedente de um dos dois cônjuges. Paralela
mente, multiplicaram-se as pesquisas em ciên
cias sociais dedicadas a este tipo de família, as
sim como as expressões usadas para nomeá-la:
família dissociada, reconstituída, recomposta,
composta, com padrastro (ou madrasta), bifo
cal, segunda família. Na França, a progressão
de famílias recompostas2 é perceptível a partir
da década de 1970; porém, apenas no final
dos anos de 1980 os primeiros resultados das
pesquisas que apontam para este dado foram
publicados. A maior parte desses trabalhos
enfocou mais especialmente o beau-parent. na
ausência de estatuto familiar preestabelecido,
qual é o seu lugar na família recomposta?
Qual a natureza da relação que mantém com
seus enteados?
Antes de expor as respostas elaboradas
pela literatura sociológica francesa a essas
perguntas, apresentaremos a orientação teórico-metodológica adotada para estudar as
famílias recompostas. Tal orientação consti
tui a matriz analítica dos estudos realizados
sobre os beaux-parents.
Famílias Recompostas: a Definição de
um Objeto

A pesquisa sociológica francesa sobre as
famílias recompostas construiu-se na base de

um balanço das abordagens desenvolvidas
na Inglaterra e nos Estados Unidos a partir
do final da década de 1950 (Théry, 1993a;
Cadolle, 2001). Recusando qualquer postu
ra avaliativa e/ou normativa que leva a qua
lificar as famílias recompostas de desviantes
ou a considerá-las “em situação de risco” —
notadamente comparando-as, implícita ou
explicitamente, com as famílias nucleares
formadas pela reunião, no seio de uma úni
ca residência, dos dois pais e de sua prole —,
as análises francesas se inscrevem numa pers
pectiva atenta à especificidade dessas famí
lias. Sua especificidade expressa-se, confor
me os autores, no nível morfológico, por
uma grande complexidade e diversidade:
[...] os filhos da primeira união podem ser os
da mãe (caso, de longe, o mais freqüente),
do pai, ou de cada um deles. Nos três casos,
novos filhos, oriundos da união atual, po
dem ou não se juntar à família. Enfim, pode
acontecer que um, outro ou ambos os adul
tos sejam pais de crianças que vivem num
outro lar (com seu pai “guardião”) mas com
partilham também, parcialmente, a vida da
família (Théry, 1993a).

Todas essas situações familiares apresen
tam apenas um ponto em comum: a presen
ça de um beau-parent.
Tal dispersão na estrutura morfológica é
atribuída ao fato de que a família recomposta
“herda uma história que é anterior à sua pró
pria [história]” (Théry, 1987). Essa herança,
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que configura as formas de organização das
famílias recompostas, não é somente aquela
transmitida pela família inicial, cuja ruptura
possibilitou a recomposição. As famílias re
compostas congregam indivíduos com bio
grafias conjugais e familiares diferentes umas
das outras. Assim, se o pai guardião já tem,
por definição, uma história matrimonial e pa
rental, não se verifica necessariamente o mes
mo para o seu novo parceiro: antes da recom
posição, ele podia estar solteiro ou já ter
estabelecido uma união, fecunda ou não; se já
tem filhos, ele pode ser pai custodiai ou nãocustodial. Em outras palavras, “se cada um
herda a história familiar anterior, essa história
não é a de todos” (Théry, 1991). Por isso, para
entender o funcionamento das famílias re
compostas, os sociólogos franceses optaram
por investigar o conjunto do “processo dinâ
mico de reestruturação do campo familiar”
(Martin, 1997). Isto significa dar importância
às seqüências familiares - elementos determi
nantes das modalidades da organização fami
liar - vividas pelos protagonistas da recompo
sição, inclusive, mas não apenas, pela família
inicial. Tal perspectiva de pesquisa, que leva
em consideração a mobilidade das situações
familiares, leva os autores a adotarem uma
abordagem biográfica que privilegia os dados
longitudinais. Aí torna-se possível observar,
por exemplo, que uma criança que vive com
um dos seus pais e o novo cônjuge não tem
uma trajetória idêntica à de uma criança que
vive com seus genitores, pois, passou por diver
sas seqüências familiares de duração variável:
vida com seus pais, ruptura, muitas vezes vida
numa família monoparental e, enfim, recom
posição familiar - ; essa última podendo ser
apenas provisória e se concluir por outra disrupção conjugal que, novamente, modificará o
quadro familiar da criança (Léridon, 1993).
Pode-se destacar uma outra diferença
existente entre famílias nucleares e famílias
recompostas: as fronteiras espaciais das se
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gundas não se restringem mais ao lar. Assim,
apesar de conviver no cotidiano somente
com um dos seus genitores, nem sempre a
criança perde o contato com o outro geni
tor: “se a separação envolve, muitas vezes,
uma crise aguda entre os pais, é estreito pen
sar que deixam de ter alguma relação”
(.Idem ). Considerando significativos os laços
que a criança conservou com seu pai nãocustodial, os autores definiram, portanto, as
famílias recompostas, não a partir do lar
onde a criança reside, mas sim a partir do es
paço no qual ela circula e que abrange as re
sidências agora disjuntas de seus genitores,
constituindo assim uma constelação fami
liar. Conforme essa perspectiva, uma criança
que coabita apenas com seu pai custodiai,
formando com ele um lar monoparental, en
quanto seu pai não-guardião fündou, por sua
vez, um novo casal - fecundo ou não - per
tence também a uma família recomposta:
“essa nova união não passará sem efeito na
vida do filho não-residente [...] e a existên
cia dele não será indiferente ao modo de vida
do casal não-guardião” (Léridon, 1993).
Conceber as famílias recompostas como uma
constelação familiar, ou seja, uma rede na
qual se entrelaçam laços mantidos com os
“antigos” membros da família criada pelo
casal agora separado, e laços estabelecidos
com os “novos” membros, possibilitou ana
lisar a recomposição como um processo no
qual se configuram e se reconfiguram as re
lações familiares. Foi nessa perspectiva que
os sociólogos franceses tentaram analisar a
beau-parenté-. não autonomizando o beau-parent, mas ampliando a observação ao “con
junto do sistema familiar que abrange os
dois lares de cada um dos pais e as relações
que cada um mantém com todos os demais”
(Cadolle, 2001) e cujo agenciamento repou
sa nas histórias de vida familiar de uns e dos
outros.

Uma Orientação Temática Privilegiada

A principal interrogação que orientou os
trabalhos franceses sobre as famílias recom
postas diz respeito ao papel do beau-parent.
Este foi majoritariamente estudado a partir
do beau-parent cônjuge do pai guardião, o
“beau-parent cotidiano”3 (Le Gall, 1992).
Apesar de serem menos numerosos do que os
“beau-parent esporádicos” (Idem ), eles se en
contram, muito mais do que esses últimos,
em situação parental diante dos filhos de seu
cônjuge, sem ser, contudo, seu genitor.
Diversos estudiosos empenharam-se em
demonstrar a originalidade da beau-parenté
contemporânea. Essa originalidade não pro
cede da própria recomposição familiar, que
mostraram não se tratar de um fenômeno
recente. Segundo Burguière (1993), até o sé
culo XIX, a mortalidade atingia níveis eleva
dos na Europa e o recasamento era uma prá
tica comum - aliás incentivada pela Igreja
católica - porquanto a sobrevivência das fa
mílias era baseada na complementaridade
das atividades entre cônjuges. O autor avalia
que no século XVIII, entre 25 e 30% dos ca
samentos eram re-casamentos, e mais de 20%
das uniões legais envolviam filhos de várias
uniões. No total, um quarto da população
foi criada durante uma parte de sua infância
por um padrasto ou uma madrasta. No sé
culo XIX, as recomposições familiares descresceram gradativamente em conseqüência
da diminuição da mortalidade; entretanto,
no século XX, a partir dos anos de 1960, seu
número aumenta, resultado de uma progres
são dos divórcios. Assim, enquanto no pas
sado a recomposição familiar acontecia após
o falecimento de um dos cônjuges, hoje em
dia ela decorre muito mais da “ruptura volúntaria de união” (Leridon e Villeneuve-Gokalp, 1994), ou seja, divórcio ou separação.
Nessas condições, o beau-parent não vem
ocupar “um lugar Vazio’” (Martin, 1992),

aquele deixado pelo pai defunto, mas se in
sere num contexto familiar que já com
preende um pai e uma mãe, tornando-se as
sim um ator suplementar no jogo parental.
Contudo, os autores observam que o beauparent não dispõe de nenhum estatuto ou
modelo preestabelecido para construir esse
papel. Esse déficit estatutário e normativo é
observado notadamente no âmbito do direi
to que não proporciona solução para regular
os comportamentos no seio das famílias re
compostas. Embora organize as relações pa
rentais depois do divórcio ou da separação
ao definir as obrigações e os direitos dos ge
nitores que conservam, exceto em casos ex
cepcionais, sua autoridade e suas responsabi
lidades para com suas crianças, o direito fica
mudo no que diz respeito ao lugar do beauparent-. na legislação francesa, assim como na
maioria das legislações européias, esse últi
mo não se beneficia de prerrogativa nenhu
ma, nem está sujeito ao menor dever em re
lação a seus enteados, sequer o de prover sua
manutenção (Sosson, 1993). Para o beauparent adquirir deveres e direitos, deve ser
estabelecido um laço de filiação por adoção,
o que é possível apenas quando o beau-parent é o cônjuge legal do pai guardião e
quando ambos os genitores consentem a
adoção {Idem). Apesar de as condições de
adoção de um enteado “terem sido conside
ravelmente flexibilizadas em relação ao di
reito comum” (Brunet, 1993), um beau-pa
rent, como tal, não goza de estatuto legal.
A “inadequação do vocabulário do pa
rentesco” (Théry, 1991) é vista como outro
indicador da falta de regras socialmente ins
tituídas. A grande quantidade de neologismos, que mencionamos no início do presen
te texto, decorre da carência de denominação
própria a essas famílias, à qual convém
acrescentar a ausência, na linguagem colo
quial, de um termo específico para o entea
do se dirigir ao beau-parent (Théry, 1991 e
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1993a; Cadolle, 2000). Ora, como destaca
Ghasarian, os antropólogos mostraram, des
de muito tempo, a existência de correspon
dências entre a terminologia do parentesco e
as práticas sociais:
[...] a terminologia é uma verdadeira lingua
gem que classifica os parentes em categorias
e subcategorias. Ao aprender os termos de
parentesco, a criança aprende a se compor
tar de maneira apropriada diante das pessoas
às quais esses termos se aplicam. O termo de
parentesco é praticamente um rótudo no
qual pode se fixar uma conduta baseada no
respeito ou familiaridade, na afeição ou hos
tilidade, nos direitos e/ou deveres, na brin
cadeira ou evitação etc. (Ghasarian, 1996).

Cadolle (2000) salienta que para inter
pelar seu beau-parent, as crianças usam, na
maioria dos casos, seu nome, o que termina
por reduzir a distância geracional, podendo
assim enfraquecer determinadas prescrições
sociais, como, por exemplo, o tabu do inces
to (Bourdieu, apud Cadolle, 2000).
O fato de as famílias recompostas não
disporem de quadro normativo no qual po
dem se apoiar para definir seus comporta
mentos é atribuído ao sistema de filiação
ocidental que não reconhece nem concebe a
pluriparentalidade,4 ou seja, o compartilha
mento, entre pais biológicos e sociais, das
funções parentais. Essas últimas, segundo
Goody (apud Cadoret, 2001), são cinco: en
gendrar, dar uma identidade ao nascimento,
nutrir, transmitir atitudes morais e conheci
mentos técnicos e, enfim, garantir o acesso
ao estatuto adulto; “cada um desses papéis
sustenta direitos, obrigações e experiências e
gera um laço particular entre a criança e seus
pais” (Goody apud Cadoret, 2001). Esses
atributos parentais são, em diversas socieda
des, especialmente africanas e oceânicas, di
vididos entre várias pessoas. Entretanto, no
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sistema ocidental, a criança tem apenas um
pai e uma mãe (norma de exclusividade da
filiação), que desempenham o conjunto das
funções parentais, e com os quais ela é apa
rentada por laços biológicos (assimilação da
filiação ao engendramento). A força desse
modelo é tal que, quando a questão da plu
riparentalidade é suscetível de se colocar,
quer dizer na adoção e na inseminação arti
ficial com doador, “até hoje, o legislador pri
vilegiou a filiação substitutiva à filiação adi
tiva” (Le Gall, 2001), mas simulando a
filiação biológica (Cadoret, 1997; Fine,
2001a e 2001b). No caso da adoção, “a
criança perde seu sobrenome de origem, en
tra numa outra linha de parentesco” (Fine,
2001b); seu estado civil é alterado: seus ge
nitores são destituídos e seus pais adotivos
considerados pais biológicos, “arrematando
assim a ficção do nascimento natural” (Fine,
2001b).5 Quanto ao doador de espermato
zóides ou de ovócitos, “não é uma pessoa, é
apenas produtor de substâncias” (Fine,
2001b), sua paternidade ou maternidade é
eliminada em prol da mulher que recebe o
embrião ou do cônjuge da mulher que recor
reu à inseminação de esperma: são declara
dos pais biológicos. O sigilo sobre a identida
de das partes envolvidas sendo garantido, a
pluriparentalidade não tem chance de se
exercer:
[...] percebe-se a coerência das respostas da
das às situações de pluriparentalidade sem
pre vividas como instáveis e ameaçadoras:
todas apontam no sentido da substituição
para se conformar ao modelo da exclusivida
de (Idem ).

A presença de um beau-parent , que as
sume funções parentais perante uma crian
ça, sem ser seu genitor, também contraria os
princípios que regem a filiação em nossas so
ciedades: a norma de exclusividade, assim

como a primazia do biológico como funda
mento da filiação.

Formas de Recomposição Familiar e
Papéis dos Padrastos

Essa constatação de carência de normas
preestabelecidas para definir o papel do beauparent, levou Le Gall e Martin a estudar as
formas como os atores auto-regulam suas
condutas para tornar a família coesa (Le Gall
e Martin, 1991, 1995, 1996; Martin, 1992,
1997; Le Gall, 1992). Sua pesquisa de natu
reza longitudinal foi realizada a partir de da
dos empíricos levantados em lares com “pa
drasto cotidiano”, excluindo os lares com
“madrasta cotidiana”; os autores justificam
essa opção pelo fato de que hoje em dia, com
o divórcio, a guarda dos filhos é atribuída
preferencialmente à mãe (em 85% dos casos)
e, apesar de os homens terem uma probabili
dade maior de formar uma nova união, o
“beau-parent cotidiano” é, muitas vezes, um
homem. Le Gall e Martin identificaram duas
modalidades extremas de regulação intrafamiliar, amplamente determinadas pelo pertencimento social dos ex-cônjuges - apreen
dido por seu nível escolar —, cada uma
delineando um papel específico de padrasto
(Le Gall e Martin, 1991, 1995, 1996; Mar
tin, 1992, 1997; Le Gall, 1992; Blõss, 1996).
A primeira caracteriza sobretudo os
meios populares com baixo capital escolar.
O divórcio é freqüentemente conflituoso,
com uma ação movida por culpa e cujo mo
tivo é o adultério, o alcoolismo, a violência
ou o abandono do lar conjugal. Após o di
vórcio, “o casal parenral não ‘sobrevive’ ao
casal conjugal” (Le Gall, 1992): as relações
entre ex-cônjuges ficam difíceis e gradativamente, se debilitam; da mesma forma, se en
fraquecem e até desaparecem as relações en
tre o pai e sua prole. A mãe guardiã procura

rapidamente formar um novo casal, evitan
do assim o isolamento. Por meio da união, a
mãe guardiã reestabiliza a situação financei
ra de seu lar precarizado pelo divórcio e
reinscreve-se na norma familiar de referên
cia: a família nuclear. A segunda família, en
carregada de apagar a anterior, estrutura-se,
portanto, a partir desse modelo, pautado
numa nítida divisão dos papéis sexuais. As
sim, na busca da realização do modelo de fa
mília nuclear, é comum o desejo de legiti
mação da união pelo casamento. Nesse caso,
mesmo que este ainda não tenha sido reali
zado, faz parte, entretanto, dos planos a mé
dio prazo, sobretudo porque o motivo da se
paração do primeiro casamento é atribuído
ao ex-cônjuge, julgado péssimo pai e péssi
mo esposo. A reprodução do modelo nuclear
expressa-se também pelo desejo do novo ca
sal de ter filhos comuns, fruto dessa nova re
lação. O nascimento de filhos comuns vem
selar, desse modo, a união, tornando a famí
lia mais conforme à família nuclear. Todas as
crianças residentes no lar, qualquer que seja
sua filiação (da mãe, do padrasto ou de am
bos), são consideradas membros da mesma
fratria. Nesse tipo de recomposição, o pa
drasto, muitas vezes sem experiência pater
nal prévia, tem um “papel de substituição”
(Le Gall e Martin, 1995) do pai: assume
funções paternais em relação à sua prole
como também a seus enteados. A realização
da função paterna por parte do padrasto
com relação aos enteados é, muitas vezes, fa
cilitada pelo fato de o pai não-guardião esta
belecer laços frouxos com seus filhos, o que
termina outorgando ao padrasto autoridade
e poder. “Esse tipo de arranjo é tanto menos
discutível quando o padrasto é o provedor
da família e quando as crianças são ainda pe
quenas” (Le Gall, 1992). Quando essas duas
condições não são reunidas, sua autoridade
aparece, aos olhos de seus enteados, ilegíti
ma; os conflitos instalam-se e podem con
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duzir à exclusão das crianças ou, mais rara
mente, do padrasto, conforme a atitude que
adota a mãe, que procurará privilegiar ora
sua relação parental, ora sua relação conjugal
(Martin, 1997).
Outra forma de regulação efetiva-se nos
meios favorecidos por um maior grau de es
colaridade. O divórcio, que ocorre em con
seqüência de uma ação movida por consen
timento mútuo, apenas ratifica os acordos
previamente passados entre os parceiros que
já definiram, de maneira contratual, o reagenciamento de suas relações familiares. A
comunicação entre ex-cônjuges mantém-se
em nome da preservação dos vínculos entre
o pai e sua prole. A formação de um novo
casal não deve abalar o equilíbrio das rela
ções familiares já existentes, portanto é rea
lizada gradativamente. Corresponde à constiuição de uma nova entidade conjugal - e
não familiar, como no caso anterior: vida
conjugal e vida familiar são nitidamente se
paradas. O casamento não representa o ho
rizonte obrigatório dos novos parceiros que,
ademais, valorizam a autonomia das esco
lhas individuais e a igualdade no seio do ca
sal. O nascimento de um filho nem sempre
faz parte dos projetos do novo casal, sendo
este subordinado, por um lado, à preocupa
ção que a mãe manifesta em preservar seus fi
lhos da primeira união e, por outro, à quali
dade das relações entre padrasto e enteados.
Nesse contexto familiar, o padrasto exerce
um “papel de composição” (Le Gall e Mar
tin, 1995). Ele é, antes de tudo, o cônjuge da
mãe, não é convidado a intrometer-se na
vida de uma família que não é a sua, e a qual
ele se junta. Em nenhum caso, ele substitui o
pai: esse assume plenamente suas responsabi
lidades. O papel do padrasto é construído
pouco a pouco, a partir da dinâmica das re
lações entre a mãe custodiai, o pai não-custodial e as crianças;
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[...] se instituirá tanto mais facilmente que
algumas condições são reunidas: crianças
não muito velhas, pai guardião que ajuda
seu cônjuge a definir e ocupar esse lugar, pai
não-guardião que não faz obstrução’ siste
mática mas age visando ao bom entendi
mento etc. (Le Gall, 1992).

O nascimento de um filho não vem
modificar as prerrogativas do padrasto, cada
cônjuge desempenhando funções parentais
apenas com seus próprios filhos.
Essas formas de regulação que acabamos
de descrever sucintamente são apresentadas
como dois pólos extremos de um continuum,
dois tipos ideais por assim dizer. O pertencimento social não determina de maneira li
near e mecânica as modalidades de regulação
vigentes nas famiílias recompostas, nem a in
tegração do padrasto: possuir um baixo nível
de escolaridade não outorga ao padrasto um
papel de substituição, como também um alto
nível de estudo não remete sempre ao papel
de composição. Aliás, pesquisas posteriores
confirmaram a coexistência dessas duas for
mas de regulação no seio de populações com
nível escolar superior (Cadolle, 2000; Martial, 2003). Na realidade, Le Gall e Martin,
ao realçarem sobretudo uma variável estrutu
ral - a posição na estrutura social - como fa
tor explicativo das regulações intrafamiliares,
não conseguiram incorporar, em suas análi
ses, um elemento considerado constitutivo e
distintivo do objeto “famílias recompostas”,
portanto suscetível de interferir no modo de
organização delas, a saber, as experiências fa
miliares anteriormente vividas pelos atores en
volvidos no processo de recomposição; a di
mensão biográfica aparece aí como resultado
do posicionamento social e não como variá
vel independente. Ora, o fato de levar em
consideração essa dimensão, como fator que
possui efeitos próprios nas configurações fa
miliares, possibilitou avanços valiosos.

O Peso das Biografias Familiares

Os trabalhos de Blõss (1996, 1997) sobre
o papel do padrasto e mais amplamente sobre
as práticas educativas nas famílias recompos
tas6 evidenciaram o peso da história conjugal
e familiar dos protagonistas da recomposição.
Mostraram notadamente que as relações
conjugais e parentais tecidas pelos genitores
na família anterior, assim como o percurso
familiar do padrasto, estruturam também os
territórios de cada membro das famílias re
compostas. Esses resultados foram confir
mados pelos de Cadolle (2000).
Assim, a distribuição sexual dos papéis
parentais na primeira união constitui um
elemento determinante da organização das
famílias recompostas. Com efeito, a desagre
gação, ou até mesmo o desaparecimento dos
laços entre o pai e seus filhos após o divór
cio, não resulta diretamente da separação,
mas se origina no modo de funcionamento
conjugal do primeiro casal, ou seja, na divi
são desigual das atividades domésticas e edu
cativas entre os cônjuges:
[...] essa predominância maternal pode assu
mir os contornos de uma quase monoparentalidade educativa quando o pai, na maioria
das vezes, ausente do lar, ou voltando tarde
da noite do trabalho, exerce de fato uma
função paternal simbólica mais do que prá
tica (Blõss, 1996).

Ao contrário, quando o pai, antes da se
paração, envolve-se na educação de sua pro
le, mesmo que de maneira mais moderada
do que sua parceira, as relações se mantêm.
Em suma, os laços pai/filhos que já se en
contravam enfraquecidos, relaxam-se ainda
mais após o divórcio. Diferentemente, nos
casos em que há vínculo forte entre as crian
ças e seu pai, freqüentemente, esse último
vem a pedir e se beneficiar de uma guarda
alternada (Cadolle, 2000).

Destarte, a maior ou menor assimetria
sexual dos papéis educativos no seio do pri
meiro casal prefigura não apenas o envolvi
mento do pai na educação de seus filhos
após o divórcio, como também a inserção
do padrasto. Com efeito, o lugar que a mãe
se dispõe a conceder ao padrasto varia con
forme o nível de investimento educativo do
pai, tanto antes como após o divórcio:
[...] a irregularidade do laço paternal bioló
gico [...1 facilita, pelo menos na mente da
mãe, o acesso do padrasto ao papel de pai.
Ao contrário, quando as relações entre o pai
biológico e seu filho nunca deixaram de
existir [...] a mãe apreende seu novo cônju
ge essencialmente como um membro exte
rior à família ou, na melhor das hipóteses,
como um assessor pontual, ou um parceiro
[...] de jogos (Blõss, 1996).

Desse modo, a natureza dos laços man
tidos entre o pai e seus filhos tem conseqüên
cias relevantes sobre o processo de recompo
sição: trocas regulares tendem a manter viva
a primeira família, favorecendo o concubina
to entre os novos parceiros em detrimento
do casamento e dificultando o envolvimento
do padrasto na educação de seus enteados;
diferentemente, quando as relações são dis
tantes, a mãe tem uma maior probabilidade
de criar uma nova família, uma “verdadeira”,
casando-se, o que facilita o envolvimento do
padrasto na educação de seus enteados. Ade
mais, se, no decorrer de sua união anterior, a
mãe estava acostumada a assumir a quase to
talidade das responsabilidades educativas,
terá maior dificuldade para renunciar a esse
“monopólio” e estará menos disposta a acei
tar que seu novo cônjuge exerça funções de
tipo paternal.
A experiência parental do padrasto
constitui também um elemento relevante na
determinação de seu papel. Dois perfis de
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padrastos predefinem trajetórias de recom
posição diferenciadas. De um lado, os que
não têm filhos, tendo eles já vivido em casal
ou não. Eles tendem a querer formar uma
família e ter acesso à paternidade; o nasci
mento de um filho é, para eles, a condição
de seu investimento educativo com seus en
teados. Na maioria dos casos, são indivíduos
com pouca escolaridade. Do outro lado te
mos os padrastos que já são pais. Estes são,
geralmente, mais velhos que aqueles do pri
meiro grupo e possuem um elevado nível de
escolaridade; a constituição de uma nova
união representa, para eles, uma nova expe
riência de vida em casal e, em geral, não têm
vontade de assumir o papel de pai perante
crianças que não são suas.
A leitura dos comportamentos familia
res das famílias recompostas à luz de sua di
mensão biográfica possibilitou discutir, enri
quecer e nuançar a tipologia dos modos de
regulação dessas famílias e dos papéis do pa
drasto, elaborada por Le Gall e Martin a par
tir do capital escolar dos ex-cônjuges. Com
efeito, verifica-se que qualquer que seja o
modo de regulação vigente, a mãe prepara
seu retorno à vida conjugal de maneira a
preservar seus filhos; contatos cada vez mais
prolongados entre eles e seu namorado pre
cedem a coabitação que ocorre apenas com
o consentimento, expresso ou tácito, deles.
Para a mãe, a transformação da relação amo
rosa em relação conjugal é subordinada à
qualidade da relação estabelecida entre seu
parceiro e seus filhos, e a formação de um
nova união “torna-se possível somente sob a
condição de que ela não prejudique seu laço
maternal, o equilíbrio psicológico de seu fi
lho” (Blõss, 1996). Os primeiros tempos da
coabitação parecem uma prova na qual o pa
drasto deve fazer com que as crianças acei
tem a sua presença cotidiana; sua relação
com eles é extremamente frágil, incerta e
constitui uma ameaça potencial para seu ca
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sal. Mesmo quando está disposto a desem
penhar um papel paternal, ele adota uma
atitude de sedução, de reserva cautelosa e li
mita suas intervenções educativas.
Quando a recomposição se efetiva con
forme a primeira modalidade de regulação
identificada por Le Gall e Martin, isto é,
quando o novo cônjuge da mãe toma para si
as prerrogativas paternais, na prática, observa
Blõss (1996), “as funções assumidas pelo pa
drasto inscrevem-se menos numa lógica de
substituição paterna, do que numa lógica
de constituição de uma nova ‘paternidade so
cial’”. Por um lado, os direitos do padrasto
sofrem restrições de várias maneiras: pela
mãe, que lhe comunicará sua discordância
com algumas de suas decisões, inclusive anu
lará uma punição que ele infligiu e que ela
julga severa demais; pelas crianças, que po
dem exercer represálias contra ele; e, enfim,
por ele mesmo que, para se preservar dos em
bates, estabelece limites à sua autoridade. Por
outro lado, esse tipo de recomposição é o tea
tro de uma “monoparentalidade educativa”
(Blõss, 1996): o padrasto tem um papel se
cundário na educação das crianças, como,
aliás, o próprio pai já tinha antes da separa
ção, pela divisão sexual das tarefas no seio do
casal que prevalece nessas famílias, tanto na
fase biparental como recomposta. Porém, um
investimento educativo moderado por parte
do padrasto não é fonte de insatisfação para a
mãe, pois seu novo cônjuge não é o pai bio
lógico. Em realidade, o que a mãe procura
quando deseja que seu cônjuge se comporte
como um pai é, antes de tudo, um chefe de
família, uma figura masculina que simbolize
a autoridade no seio do lar. Outrossim, o
próprio padrasto se vê não como o pai - este
continua beneficiando do afeto de seus fi
lhos, inclusive quando seus contatos são
pouco freqüentes —, mas como um segundo
pai que supre as falhas educativas do pai bio
lógico. Assim, não se trata de fato de uma

substituição do pai biológico, dado que este,
de toda maneira, sempre esteve ausente do
processo educativo dos seus filhos, inclusive
antes do divórcio. Ao formar uma nova
união, a mãe procura criar uma família mais
conforme a suas expectativas, e não reprodu
zir o que ela considera um fracasso. Enfim,
diferenças aparecem no tratamento que esses
padrastos, os quais exercem um ‘ papel de
substituição ”, destinam a seus enteados e a
seus próprios filhos: manifestam com os se
gundos uma maior autoridade e severidade,
assim como uma maior afeição.
Nas famílias em que prevalece a segun
da modalidade de regulação - ou seja, na
quelas em que o padrasto não se assume
como pai dos filhos da parceira —, o seu en
volvimento e a sua possibilidade de ação de
vem ser compreendidos a partir da própria
configuração das relações que se estabelecem
dentro da família: primeiro, depende da
própria atitude da mãe - sua parceira —dian
te dos seus investimentos educativos; segun
do, depende do nível de envolvimento do
pai biológico com seus filhos. Assim, a atitu
de de esquiva do padrasto está relacionada,
às vezes, a tentativas de investimento que so
freram a reprovação da mãe. Além disso, a
implicação educativa do padrasto vai depen
der do grau de envolvimento do pai biológi
co, que pode flutuar. A definição do papel
do padrasto não é estabelecida, portanto, tão
loeo
comece a coabitacão com seus enteaO
dos. Inclusive nas famílias em que os laços
entre o pai e seus filhos são preservados, a
participação paternal não corresponde a
uma divisão igualitária das responsabilida
des educativas entre os ex-cônjuges, a mãe
sendo o principal regente da educação das
crianças: ela toma a maioria das decisões e,
em seguida, informa o pai. Quanto ao pa
drasto, ele é um conselheiro, uma “pessoarecurso” a quem a mãe recorre quando pre
cisa, sem, todavia, lhe conceder um poder
j

de decisão sobre seus filhos. Existe aí, tam
bém, uma situação de monoparentalidade
educativa. Contudo, o padrasto goza de
uma forma de autoridade doméstica:
[...] a de um adulto depositário de certas re
gras sociais de vida em comunidade [...] que
sua cônjuge se empenha a fazer respeitar por
seus filhos, como para lhe conferir um espa
ço de legitimidade educativa sem o qual ele
seria reduzido apenas ao estatuto de estran
geiro sem voz (Blõss, 1996).

O padrasto, libertado das responsabilida
des parentais, estabelece, com seus enteados,
vínculos de afinidade —o que ele não pode fa
zer com seus próprios filhos —construídos so
bretudo na base dos lazeres. Suas relações es
treitam-se na adolescência; é o momento no
qual o padrasto começa a receber confidên
cias das crianças e se torna, por sua vez, um
mediador entre esses últimos e sua mãe, notadamente quando a criança é um menino.
Essas relações não ficam desprovidas de efeito
de socialização: comportamentos, atitudes,
valores, hábitos, até vocações profissionais são
transmitidos a ponto de a rede familiar, às ve
zes, atribuir semelhanças entre enteado e pa
drasto (Martial, 2003).
Paradoxalmente, a abordagem biográfi
ca permitiu destacar que, apesar da demo
cratização freqüentemente constatada da
vida familiar, e quaisquer que sejam as mo
dalidades de organização das famílias recom
postas, essas últimas são duplamente herdei
ras: herdeiras de uma história anterior,
decerto, mas herdeiras também de relações
sociais de sexo desiguais que estrutruam de
modo durável as relações familiares. Elas “re
produzem a dissimetria dos papéis sociais de
sexo vigente na histórias conjugais anterio
res” (Blõss, 1997); portanto, efeitos biográfi
cos e estruturais combinam-se para delinear
os territórios educativos no seio das famílias
recompostas.
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O Laço Beau-parental:
um Laço Familiar?

Partindo dos resultados das diversas
pesquisas que tentam identificar os papéis
dos padrastos, alguns autores questionaram
a natureza das relações que se estabelecem
entre um padrasto e seus enteados. Essa in
terrogação remete às transformações con
temporâneas que afetam os fundamentos do
laço familiar; as famílias recompostas seriam
um locus de observação privilegiado dessas
transformações (Théry, 1996; M artial,
2003), porquanto elas dissociam “os compo
nentes ‘biológico’ e ‘social’ da relação paren
tal” (Martial, 2003). Assim, “obrigadas a
promover regulação e negociação a fim de
definir modelos de comportamento inédi
tos” (Martin, 1997), elas constituiriam, no
contexto atual de desinstitucionalização da
família, um verdadeiro laboratório de expe
rimentações que prefiguraria o futuro da fa
mília (Roussel, 1989). Na verdade, quando
o casamento era uma instituição —ou seja
um conjunto constrangedor de normas, leis,
costumes, visando à reprodução biológica,
material e simbólica do grupo e que regulava
as trocas privadas, definindo as obrigações
recíprocas entre os cônjuges, seus estatutos,
seus papéis e suas relações, deixando pouco
espaço às preferências pessoais {Idem) - , ele
representava a referência comum que presi
dia a construção da família e lhe proporcio
nava sua estabilidade (Théry, 1993b, 1996):
ao fundar o casal, a aliança instituia a filia
ção e, portanto, a família; assim o esposo de
uma mulher era reputado ser o pai dos filhos
dela, é a presunção de paternidade. A filia
ção legítima, que “introduzia completamen
te a criança nas linhas paterna e materna tor
nando-o um herdeiro potencial” (Cadoret,
1995), era, conseqüentemente, estabelecida
a partir de um ato social: o casamento. Ora,
essa função simbólica do casamento, dizem
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os sociólogos, foi questionada pelo movi
mento contemporâneo de privatização dos
laços conjugais, que o direito matrimonial
acompanhou, e que se traduziu, entre ou
tros, por uma diversificação dos modos de
vida em casal e um crescimento da precarieda
de conjugal. Doravante, a união entre duas
pessoas obedece somente à lógica do senti
mento amoroso e seu objetivo é a procura
do crescimento pessoal; ela se tornou assun
to individual, hostil a qualquer regulação
instituticional. Nessas condições, o casa
mento perdeu sua institucionalidade (Rous
sel, 1989) e é apenas, entre tantas outras
possíveis, uma das modalidades de formação
dos casais; ele deixa, portanto, “de ser o pivô
de nossas construções da família e da filiação’
(Théry, 1996). O conjunto dessas transfor
mações que atingiram a ordem simbólica da
família foi chamado por Théry de “descasamento” {Idem, 1993b).
Todavia, se as sociedades ocidentais con
temporâneas se mostraram dispostas a privatizar o laço conjugal, elas não estão prontas
para fazer o mesmo com o laço familiar;
logo, encontram-se frente a um desafio: re
definir os fundamentos da família. Ora, con
forme os sociólogos, duas concepções con
traditórias do laço familiar coexistem hoje
em dia. Uma o considera uma relação esta
belecida a partir de uma escolha que se contrói gradativamente no cotidiano, na base de
uma proximidade afetiva compartilhada que
a co-residência possibilita. A segunda faz dos
laços biológicos o único fundamento da famí
lia; nesse caso, o laço familiar é um dado.
Com os progressos da genética, a segunda
concepção tende a se expandir, pois ela ofere
ce uma resposta tranqüilizadora perante a
confusão introduzida pela perda de referências
comuns, ao afirmar o caráter natural e, então,
perene da filiação (Théry, 1996). A partir da
análise de relatórios de pesquisas sociais rea
lizadas em processos de divórcio, Théry

mostrou que essas duas concepções do laço
familiar servem de quadro normativo às re
composições familiares e à definição do pa
pel do padrasto, tanto pelos atos da recom
posição (pai, mãe, beau-parent) como pelos
diversos peritos (juizes, assistentes sociais, psi
cólogos etc.) envolvidos na decisão de guarda
das crianças (Théry, 1991, 1996; Théry e
Dhavernas, 1993). As vezes, é considerado
pai o adulto que toma conta da criança no
cotidiano, tece com ela laços educativos e
afetivos, quaisquer que sejam os laços bioló
gicos que os unem. Segundo essa perspecti
va, que define o laço parental como um laço
social ou psicológico, o padrasto é conside
rado pai. Em outros casos são reafirmadas
com força a relevância dos laços biológicos e
a indissolubilidade da família a despeito da
dissociação do casal. Conjugal e parental es
tão, portanto, separados, e a assimilação do
padrasto a um pai é fonte de preocupações:
teme-se que a criança não identifique clara
mente sua filiação biológica e que o padras
to usurpe o lugar do pai não-guardião. Ora,
a partir de entrevistas realizadas com padras
tos e madrastas sobre suas representações do
laço que estabeleceram com seus enteados,
Théry e Dhavernas (1993) concluem que es
sas duas concepções são inadequadas à com
plexidade e ao caráter inédito das relações
tecidas no seio das famílias recompostas. Os
resultados de sua pesquisa revelam que pa
drastos e madrastas reivindicam um papel
específico em relação à criança, diferente do
de pai ou mãe. Essa especificidade expressase, nos relatos dos padrastos e madrastas,
pela referência à amizade “como consubs
tanciai ao laço beau-parentlenteado” (Théry
e Dhavernas, 1993). Com efeito, segundo as
autoras, três traços pertencentes ao registro da
amizade caracterizam a relação beau-parental:
a eleição, a liberdade e o reconhecimento mú
tuo. Assim o estatuto familiar do beau-parent
não é adquirido apenas pelo compartilha

mento de um mesmo domicílio, mas por
uma eleição mútua que tem um caráter afe
tivo como também social, pois “confere ipso
facto a cada um, um lugar na família, even
tualmente uma denominação [...], direitos e
deveres que se fixam a cada um e que vão re
gular a relação no cotidiano” (Théry e Dha
vernas, 1993). Essa eleição decorre de um
processo de “entronização” do beau-parent,
marcado por diferentes etapas que envolvem
o conjunto da constelação familiar, entre as
quais: a mudança de residência, o casamen
to dos novos cônjuges, o nascimento de uma
criança do novo casal. Nesse processo, a re
lação, de imposta, torna-se escolhida, queri
da. Todavia, o vínculo estabelecido não é de
finitivo, pode se enfraquecer ou desaparecer
após uma ruptura conjugal: “é um contrato
relacional, sempre suscetível de ser questiona
do” (Idem ). Enfim, a autoridade dos beauxparents nunca é legítima. Para se proteger
dos conflitos, mas também porque eles se
sentem menos responsáveis por seus entea
dos, eles são mais permissivos e mais pacien
tes; “a relação de oposição tende a se apagar
dando lugar à negociação, à troca” (.Idem ), o
que facilita a instauração de uma relação
mais igualitária do que a relação parental. A
partir desses resultados, os autores qualifi
cam o laço entre beaux-parents e enteados de
“parentesco eletivo” ou “amizade familiar”
não só no sentido de que a relação se situa
na fronteira entre a amizade e o parentesco
- dois registros que as sociedades ocidentais
separaram - mas também de que a amizade
é a condição necessária e imprescindível
para o beau-parent criar um envolvimento
de tipo familiar para com seu enteado.
Contudo, pesquisas mais recentes, cuja
originalidade foi entrevistar além de beauxparents e pais, enteados adolescentes, jovens
e adultos - o que a antigüidade do fenôme
no de recomposição tornou doravante possí
vel —, trazem uma perspectiva um pouco di
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ferente sobre a natureza do laço entre beauparent e enteado (Cadolle, 2000; Martial,
2003). O confronto das opiniões e das expe
riências das duas partes oferece um quadro
mais contrastado que conduz a contestar a
idéia de parentesco eletivo: “seu laço não é
eletivo. O que pode torná-lo é o investimen
to afetivo desse laço” (Cadolle, 2000). Ora,
para uma grande maioria, esse investimento
afetivo parece difícil de se realizar. O ciúme
é um dos componentes freqüentemente en
contrado na relação entre beaux-paretits e
enteados: ciúme da parte dos beaux-parents
em relação aos enteados, percebidos como
concorrentes e cuja presença perturba a inti
midade do casal; ciúme por parte das crian
ças também, sejam pequenas ou adolescen
tes, em relação ao beau-parent, percebidos
como incômodos à relação de cumplicidade
e exclusividade que teceram com seu pai
guardião no curso da fase monoparental
(Martial, 2003). A rivalidade entre enteados
e beaux-parents pode se traduzir por confli
tos abertos que se resolvem apenas com a
saída de uns ou outros. Além disso, para um
número expressivo de beaux-parents interro
gados por Cadolle (2000), “o beau-parent é,
muitas vezes, objeto de um verdadeiro des
prezo”. As madrastas são julgadas mais “bur
ras”, mais superficiais, mais feias do que as
mães, tanto pelas enteadas como pelos en
teados. Elas são descritas como hipócritas,
bajulando a criança na presença do pai e
maltratando-a na sua ausência, ou mentindo
ao pai para prejudicar a criança. Os padras
tos não são poupados, mas os juízos entram
em outros registros: são considerados distan
tes, grosseiros, agressivos, inclusive violen
tos... afinal, indignos da mãe. Se os entea
dos, por vezes, julgam duramente seus
próprios pais, e notadamente seu pai, o des
prezo nunca transparece nas suas falas. As
coerções educativas que tenta impor o beauparent, seja pela punição, reprovação, seja
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simplesmente pela observação, são percebi
das como manifestações de hostilidade, até
vexames. Como regra geral, autoridade e
afeição são incompatíveis: não impor coer
ções ao enteado é a condição sine qua non
para ser aceito e simpatizado; no mínimo,
permite instaurar relações neutras: as opor
tunidades de tensões e mágoas estão aí limi
tadas. Quanto aos beaux-parents, eles recla
mam pela insolência de seu enteado e não
aceitam que não reconheça sua autoridade
de adulto. Os problemas ligados ao uso de
um espaço comum estão no centro das quei
xas que os beaux-parents têm com relação a
seus enteados: roupas sujas jogadas no chão,
pés no sofá, toalha de banho fora do lugar
etc. São tantos os meios que os enteados dis
põem para enfurecer voluntariamente seus
padrastos e madrastas!
Outrossim, a relação beau-parental está
submetida a determinadas condições: no to
tal, menos de um terço de ambos os beauxparents e os enteados pesquisados por Ca
dolle (2000) declararam que manteriam
contato com o outro, quaisquer que fossem
as circunstâncias; para eles —uma minoria a relação não passa por um sentido de obri
gatoriedade; a relação, nesse caso, sobrevive
ria mesmo na ausência do pai ou da mãe.
Todavia, esse vínculo nem sempre é vivido
com amizade. Na verdade, são apenas os en
teados que se referem a esse registro para
evocar suas reciprocidades com seu beau-parent. Trata-se, nesse caso, de um laço basea
do na confidência e no conselho; mas esse,
diferentemente de uma franca amizade, não
são recíprocos: há portanto assimetria.
Quando a relação é pacífica —em decorrên
cia da não-intervenção prudente do beauparent na educação das crianças - senão afe
tiva, o enteado pode, neste caso, qualificar
seu beau-parent de “amigo”, sobretudo se a
diferença de idade é pouca, mas se trata mais
de marcar posições geracionais do que signi

ficar uma amizade: os jovens afirmaram não
rer nenhuma expectativa para com esse laço.
Quanto aos adultos (pais e beaux-parents),
estes nunca se referem à amizade para des
crever sua relação afetiva com seu enteado,
mas sim ao parentesco, acrescentando o ter
mo “como”: “como um parente”.
Existem, entretanto, duas circunstâncias
que parecem conduzir a um forte investimen
to da relação entre beaux-parents e enteados,
tanto por parte dos primeiros como por parte
dos segundos. Contatos raros ou inexistentes
com o pai não-guardião favorecem o estabele
cimento de laços afetivos intensos; ante o de
sinteresse manifestado pelo próprio pai, os en
teados são gratos pela atenção dada por seu
beau-parent, cuja “presença permite recons
truir uma célula familiar inteira” (Martial,
2003). Da mesma forma, relações tecidas des
de a pequena infância tendem a fundar um
laço duradouro: ao receber, desde cedo, os
cuidados e a atenção de seu beau-parent, o en
teado adquire com ele uma dívida afetiva que
“paga” com reconhecimento da existência, en
tre eles, de um laço de natureza parental. A
análise das lógicas de transmissão dos bens fa
miliares pode servir de base para a compreen
são dos laços nascidos da recomposição e do
lugar das crianças no seio da constelação fami
liar. No primeiro caso, a herança segue a filia
ção consangüínea. Cada filho herdará apenas
os bens de seu pai ou de sua mãe biológica; os
bens adquiridos pelo novo casal serão dividi
dos entre os filhos respectivos de cada um dos
pais; tal divisão seguirá o critério da colabora
ção financeira que cada um (pai ou mãe) in
vestiu para a aquisição do bem (Martial,
2003). Diferentemente, no segundo caso, que
constitui uma minoria, o beau-parent deseja
transmitir uma parte igual a seus filhos bioló
gicos e a seus enteados, fazendo assim entrar
simbolicamente esses últimos na sua descen
dência. Observou-se essa situação quando a
criança rompeu qualquer vínculo com seu pai

(ou mãe) biológico ou quando foi criada des
de pequena por seu beau-parent. A partir de
tais resultados pode-se questionar a tendência
de certas correntes sociológicas francesas que
apontam a lógica eletiva - segundo a qual o
que rege os relacionamento familiares é a es
colha - como uma característica bastante pe
culiar ao laço familiar contemporâneo das so
ciedades ocidentais. Isto parece indicar que a
vida familiar não se tornou inteiramente o es
paço da liberdade individual, como afirma
ram alguns sociólogos franceses que, partindo
de dados recolhidos junto a famílias de classe
média, se lançaram numa leitura exclusiva
mente “subjetivista dos comportamentos familiais” (Blõss, 2002), anulando assim a dis
tância existente entre senso comum e discurso
sociológico sobre a família.

Conclusão

As pesquisas desenvolvidas pela sociolo
gia francesa sobre as famílias recompostas são
caracterizadas por uma uniformidade tanto
temática como metodológica. Num primeiro
momento, a produção esteve voltada para a
análise da beau-parenté, mais especificamente
do “padrasto cotidiano”. Apenas na metade
dos anos de 1990 é que se assiste a uma am
pliação do campo de investigação. Assim, as
frátrias recompostas, até então pouco investi
gadas, tornaram-se objeto de diversas pesqui
sas, possibilitando, dessa forma, o surgimen
to de um conjunto sistematizado de
conhecimentos a seu respeito (Théry, 1996;
Martial, 1998 e 2003; Cadolle, 2000; Lovighi-Poittevin, 2003). Outras temáticas foram
igualmente levantadas e exploradas: o laço
avoengo (Schneider e Mietkiewicz, 2001), o
papel do padrasto esporádico (Le Gall,
1996), o papel da madrasta (Cadolle, 2000),
a recomposição familiar entre casais homos
sexuais (Le Gall, 2001).
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O interesse da sociologia francesa pelas
famílias recompostas é recente. Observa-se,
entretanto, que há um consenso entre os pes
quisadores em torno da definição do objeto:
as famílias recompostas são apreendidas
como constelações familiares cujos contornos
ultrapassam os limites do lar no qual reside a
criança da união precedente e cuja configu
ração repousa sobre o passado dos atores da
recomposição. É nessa perspectiva e para
além de toda divergência teórica ou metodo
lógica que os trabalhos foram desenvolvidos,
manifestando um desejo de aprofundamento

dos conhecimentos adquiridos. Assim, nos
primeiros trabalhos a abordagem biográfica
era subordinada a uma abordagem mais es
trutural, baseada no pertencimento social.
Posteriormente, nos anos de 1990, a abor
dagem biográfica começou a ser explorada
como fator independente, passando a ser o
foco das análises sobre as famílias recompos
tas. No entanto, resta desapartar os efeitos
biográficos dos efeitos estruturais e buscar
compreender a importância da imbricação
desses dois níveis na configuração das famí
lias recompostas.

Notas

1.

O vocábulo francês beau-parent (plural: beaux-parents) é um nome genérico usado para
designar tanto a madrasta como o padrasto. Os termos específicos marâtre e parâtre , que
correspondem exatamente à tradução das palavras portuguesas “madrasta” e “padrasto”,
ganharam, hoje em dia, um sentido tão pejorativo que foram substituídos respectivamen
te por belle-mere e beau-pére. Vale ressaltar que belle-mère, beau-pére e beau-parent são ter
mos classificatórios que designam respectivamente o cônjuge do pai, da mãe ou ambos,
como também a sogra, o sogro ou ambos.

2.

Após vários debates entre os pesquisadores sobre a denominação mais adequada para no
mear essas famílias, um consenso se estabeleceu em favor do termo “família recomposta”.

3.

Le Gall forjou as expressões beau-parent au quotidien e beau-parent par intermittence para
designar os padrastos/madrastas que respectivamente coabitam com seus enteados e aque
les que, por morar com o pai não-guardião, compartilham apenas de vez em quando a
vida de seus enteados.

4.

Também chamada multiparentalidade ou co-parentalidade.

5.

Somente o Canadá e os Estados-Unidos instituiram a open adoption , que possibilita a
criança não romper com suas origens biológicas (ver Fine, 2001b).

6.

Como Le Gall e Martin, Blõss pesquisou famílias com “padrasto cotidiano”.
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Resumo

A Sociologia Francesa diante das Relações Beaux-parents: Enteados nas Famílias Recompostas após
Divórcio ou Separação
Este texto faz uma síntese da produção sociológica francesa sobre as relações que se estabele
cem entre beaux-parents e enteados em famílias recompostas após divórcio ou separação. Num
primeiro momento, apresenta-se a abordagem teórico-metodológica escolhida pelos autores
para construir o objeto “família recomposta” e que orienta as análises da beau-parenté e, em
seguida, são expostos os principais resultados das pesquisas desenvolvidas nesse domínio. Tra
ta-se, por um lado, da definição do papel do padrasto e, por outro, da natureza do laço cons
truído entre beaux-parents e enteados.
Palavras-chave: Famílias recompostas; Relações padrasto/enteado; Trajetórias familiares; Laço
familiar contemporâneo.

Abstract

The French Sociology and Relations involving Stepparents: Stepchildren in Families Recomposed
after Divorce or Separation
This text offers a synthesis of the French sociological research concerning the relationships
that develop between stepparents and stepchildren in families following separation or divor
ce. An initial description of the theoretical/methodological approach chosen by the authors
to construct the notion of the stepfamily will be followed by an examination on the main re
sults of the research carried out. The latter includes a definition of the roles of stepparents and
explores the nature of the bonds constructed between them and their stepchildren.
Keywords: Stepfamilies; Relationships between stepparents and stepchildren; Evolutions in
families; Contemporary family ties.

Résumé

La Sociologie Française fa ce aux rapports avec les Beaux-parents : les Beaux-enfants dans les Fa
milies Recomposées suite à un Divorce ou a une Separation
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Le texte propose une synthèse de la production sociologique française sur les relations qui
s’établissent entre beaux-parents et beaux-enfants dans les familles recomposées suite à un di
vorce ou à une séparation. Après une présentation de l'approche théorique et méthodologi
que choisie par les auteurs pour construire l’objet “famille recomposée” et qui oriente les
analyses de la beau-parenté, l’article dévoile les principaux résultats des recherches menées
dans ce domaine. Ils concernent, d’une part, la définition du rôle du beau-père et, d’autre
part, la nature du lien tissé entre beaux-parents et beaux-enfants.
Mots-clés: Familles recomposées; Relations beau-père/beau-fils; Trajectoires familiales; Lien
familial contemporain.
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