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Resumo: Este artigo examina os fundamentos teóricos de debates que abordam o
relacionamento entre pais e filhos após a separação conjugal. São apresentados
dados referentes a estudos divulgados por dois grupos: o primeiro formado por
profissionais que atuam junto ao Direito de Família, e o segundo, uma associação
de pais e mães separados. Foi realizada uma análise sobre os pressupostos utilizados
na discussão do tema pelos grupos, constatando-se diferentes entendimentos sobre
o assunto: enquanto a associação de pais busca a garantia do direito da criança à
convivência familiar o outro grupo valoriza as discussões sobre o instituto da guarda
e o dever de visitação.

Palavras-chave: divórcio; psicologia jurídica; guarda e visitação de filhos; direito à
convivência familiar; Psicologia e Direito de Família.

DIVORCE AND FAMILIAR RELATIONSHIP: RECENT PLEADINGS

Abstracts: This article approaches an analysis of  the theoretical fundaments argued
by those who study relationships between parents and children after divorce. It
aims to introduce data, referred to these works, revealed by two groups: the first
formed by professionals who function within the Family Law System and the second,
members of  an Association of  separated couples. Analysis of  the presuppositions
used by the two groups show distinctive comprehensions: while the Parents Association
looks for guaranteeing their children’s rights to a familiar acquaintanceship, the other
concerns on the controversies of  custody and access.

Keywords: divorce; juridical psychology; child custody; children’s rights to live with
both parents; Psychology and Family Law
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Introdução
Comprovam as estatísticas (IBGE, 2000) que, atualmente, o

número de pessoas divorciadas ou separadas tem se tornado cada vez
maior, reconhecendo-se que um novo tipo de organização familiar
surge quando os casais que possuem filhos desfazem a união conjugal.
Nesse momento, direitos e deveres de cada membro do núcleo familiar
devem ser respeitados e cumpridos, principalmente os que se referem
à educação de crianças e adolescentes e ao cuidado com elas, devido a
sua condição peculiar de pessoas em fase especial de desenvolvimento.
A promulgação da nossa Constituição Federal, em 1988, traduz o
reconhecimento da população quanto às transformações observadas
no conceito de família e filiação, dispondo também sobre a isonomia
entre os gêneros em aspectos da sociedade conjugal.

No âmbito do Direito de Família, o Poder Judiciário é solicitado,
constantemente, a regulamentar a visitação e a guarda de filhos de casais
que optam pela separação conjugal. Cabe ressaltar, entretanto, que
nestas causas estão envolvidos assuntos afetos à Psicologia, como
saúde mental, relações familiares, filiação e desenvolvimento infantil
– fatores que justificam e indicam a contribuição desta disciplina no
estudo da temática.

Em função de tais questões, foi empreendida a pesquisa
Separação, Divórcio e Guarda de filhos – questões psicossociais implicadas no

Direito de Família, desenvolvida no Instituto de Psicologia da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro de 1999 a 2002. Um dos
objetivos dessa pesquisa foi verificar como o Direito de Família
Brasileiro, por meio de seus operadores, prevê o exercício do dever
parental de pais separados – disposição jurídica que pode acarretar
conseqüências perante o desenvolvimento emocional das crianças.
Neste intento, foram realizadas entrevistas com cinqüenta
profissionais do Direito, que atuam junto às Varas de Família de
diversos municípios do estado. Ao longo dessa coleta de dados,
tomamos ciência da criação do Fórum Permanente sobre o Direito
de Família da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro
(EMERJ), iniciativa mencionada e reconhecida por diversos
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entrevistados como um espaço onde se alcança um aprofundado
debate referente à matéria.

No que tange à pesquisa desenvolvida, uma segunda vertente
referiu-se à coleta de dados com pais e mães separados, residentes em
vários municípios do estado do Rio de Janeiro, procurando-se observar
como estes se relacionavam com os filhos após o término da união
conjugal. Foi assim, por meio das entrevistas realizadas com os genitores,
que travamos conhecimento a respeito da existência da Associação de
Pais e Mães Separados (APASE), uma organização não governamental
que tem como meta a manutenção da convivência de pais e mães com
os filhos após a separação dos cônjuges.

A partir do relato de nossos entrevistados resolvemos conhecer
as atividades desenvolvidas por estes dois grupos – o primeiro, uma
iniciativa dos operadores do Direito, e o segundo, um projeto de pais e
mães separados –, buscando ampliar nossa investigação e compreender
objetivos e realizações dos mesmos.

Para fins deste artigo optamos por apresentar as discussões e
encaminhamentos empreendidos por estes dois segmentos no campo
do relacionamento entre pais e filhos após o rompimento conjugal.

Legislações e realidades familiares
Ao longo do século XX, pudemos perceber rápidas e profundas

transformações no contexto familiar, que continuam se fazendo
presentes. Homens e mulheres começam a travar diferentes tipos
de relacionamento, e o ciclo da vida familiar já não apresenta a
mesma continuidade de outrora. Muitas famílias nucleares tornam-
se monoparentais por opção. Em seguida, em curto espaço de tempo,
já se incluem no grupo das denominadas famílias reconstituídas,
podendo retornar à monoparentalidade em um breve intervalo.
O próprio ato da geração de crianças nem sempre exige a presença
física de outro parceiro, assim como o instituto do casamento não
restringe os papéis a serem desempenhados ao de “pai-provedor” e
“mãe-cuidadora”.
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A partir das alterações constantemente presenciadas nos núcleos
familiares podemos assinalar, de forma breve, algumas modificações
empreendidas no ordenamento jurídico nacional. Assim, cabe destacar
a Lei 6.515, de 26 de dezembro de 1977, que “regula os casos de
dissolução conjugal e do casamento, seus efeitos e respectivos processos,
e dá outras providências”. A promulgação dessa norma rompe com a
idéia prevalente no Direito Canônico de que marido e mulher devem
permanecer juntos “até que a morte os separe”.

Com a Lei de 1977, a sociedade conjugal pode ser dissolvida. No
entanto, em caso de litígio, as pessoas precisavam, segundo o caput do
artigo 5°, comprovar que o outro cônjuge havia imputado “conduta
desonrosa ou qualquer ato que importe em grave violação dos deveres
do casamento e torne insuportável a vida em comum”. Para ratificar
esses acontecimentos, provas deveriam ser produzidas. Esse fato trazia
também graves conseqüências ao exercício do dever parental, pois o
caput do artigo 10º afirmava que “os filhos menores ficarão com o cônjuge
que a separação não houver dado causa”. Na luta travada pela guarda
dos filhos, mães e pais eram (des)qualificados pela sua conduta conjugal.

Neste momento, ocorria a união da culpa e da falta grave como
motivos para a separação e atribuição de guarda, confundindo-se
a noção de conjugalidade com a de parentalidade; sendo dissolvida a
primeira, seria necessário o mesmo para a segunda. De maneira
semelhante, relacionava-se que aquele que não fora um bom marido
também não seria um bom pai. Nessa situação, o cônjuge que não
possuísse a guarda dos filhos ficaria na posição de visitante, tendo direito
a fiscalizar o processo educacional dessas crianças e adolescentes,
segundo o artigo 15º dessa Lei. Hoje, compreende-se que todos esses
fatos reunidos trazem conseqüências, tanto para o exercício dos deveres
parentais quanto para os vínculos de filiação.

Castro (1998) argumenta que, atualmente, no Brasil, pouco é feito
para estimular uma convivência maior da criança com o denominado
pai-visitante. Reconhece que o sistema de visitação quinzenal, prática
corrente no País, dificulta, muitas vezes, um acompanhamento mais
sistemático da criação dos filhos.
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Assim, observa-se que não só as decisões referentes à guarda e à
visitação podem trazer prejuízos aos vínculos entre pais e filhos como,
constantemente, as causas direcionadas à Justiça de Família encontram-
se imbricadas em fortes questões sociais e emocionais, motivos que
justificam a presença de equipes, compostas por assistentes sociais e
psicólogos, junto a essas Varas.

O novo Código Civil Brasileiro passou a vigorar em 2003, quando
muitos eram os anseios da sociedade na expectativa de como esta
Legislação iria regular as dificuldades e mudanças vivenciadas pelas
famílias na atualidade. Em relação à guarda de filhos, a alteração expressa
no Código encontra-se no caput do artigo 1.584º, que dispõe “decretada
a separação judicial ou o divórcio, sem que haja entre as partes acordo
quanto à guarda dos filhos, será ela atribuída a quem revelar melhores
condições para exercê-la”. Num primeiro momento, parece que a culpa
não é mais causa da perda da guarda. Os redatores desse texto acreditam
que, agora, tanto o pai quanto a mãe podem deter a guarda, bastando
comprovar as suas habilidades e competências. As perguntas que restam
são: quem vai quantificar essas habilidades? Nós, psicólogos? Serão criadas
teorias e técnicas para descrever e avaliar bons ou maus genitores?

Neste concurso de habilidades constata-se que os homens – geralmente
colocados na posição de visitantes – que tentam manter a proximidade
com os filhos solicitando a guarda, são obrigados a reunir argumentos
para desqualificarem as mães (Brito, 2002). Por outro lado, as genitoras
procedem da mesma maneira, buscando vencer a disputa pelo
reconhecimento de suas competências no trato infantil. Aprisionados no
lugar de adversários, reúnem munição fabricada a partir dos fragmentos e
artefatos pinçados no rol das faltas graves ao casamento, ou nas corriqueiras
dificuldades que despontam no cotidiano com os filhos. Assim, advogados,
psicólogos, assistentes sociais, e outras tantas testemunhas arroladas são
comumente chamados para fazer “provas aos autos”. Toda essa situação é
entendida como sendo prejudicial para o bem-estar e a saúde mental dos
envolvidos, principalmente para crianças e adolescentes.

Por esses motivos, legislações de diversos países vêm sendo
modificadas na busca de respostas às novas questões que se apresentam
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no contexto das distintas organizações familiares, conforme apontam
os estudos e publicações, por exemplo, da International Society of  Family

Law, ou ainda o denso trabalho organizado por Irène Théry, denominado
Couple, Filiation et Parenté Aujourd’hui. Le Droit face aux mutations de la

famille et de la vie privée (1998), relatório produzido por solicitação do
governo francês.

Identifica-se, entretanto, um certo descompasso entre o que dispõe
a nossa legislação e as normas estrangeiras, alteradas no intuito de seguir
os tratados internacionais, como a Convenção Internacional dos
Direitos da Criança (1989). Temas como culpa, determinação do
melhor genitor ou guarda monoparental foram, sucessivamente, sendo
abandonados em prol da garantia de um convívio estreito entre pais e
filhos após a separação. A Convenção Internacional dos Direitos da
Criança, ratificada pelo Brasil em 1990 e tendo servido de base para a
criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, proclama o direito
de convivência familiar, traduzido na indicação de que a criança deve
manter relações pessoais com ambos os genitores e ser educada
pelos mesmos. Cabe recordar, ainda, que o Estatuto da Criança e do
Adolescente, promulgado no Brasil em 1990, reconhece a convivência
familiar como um dos direitos fundamentais dos menores de idade.

Seguindo a Convenção Internacional dos Direitos da Criança,
encontramos na França o exemplo de que, desde 1993, a legislação
recepciona a autoridade parental conjunta. As mudanças que ocorreram
naquele país conduzem ao entendimento de que pai e mãe devem
permanecer próximos a seus filhos após a separação matrimonial. Esse
fato torna-se notório quando a nomenclatura “guardião” deixa de ser
utilizada, substituída pela expressão “autoridade parental conjunta”.
Ou seja, é retirada a noção de posse do filho, desaparecendo também a
figura de visitante. No mesmo rumo, a guarda conjunta passou a ser
uma possibilidade em diversos países como Portugal, Estados Unidos,
Inglaterra, Suécia, entre outros. Nesse modelo de guarda, os pais
permanecem com as responsabilidades pela criação dos filhos no que
se refere aos direitos fundamentais dessas crianças e adolescentes, como,
por exemplo, educação, saúde, alimentação e lazer. Garante-se, dessa
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maneira, a perenidade do duplo vínculo de filiação, que deve transcender
as mudanças e desavenças resultantes do rompimento conjugal.

Cabe, no entanto, um breve esclarecimento a respeito da distinção
entre a guarda conjunta e a guarda alternada. Nesta última, é prevista
uma alternância dos cuidados com a criança, que geralmente passa
períodos iguais de tempo com o pai e com a mãe, situação que mantém
a guarda unilateral.

Relacionamento entre pais e filhos – A dimensão
sociocultural

Após a separação conjugal, os pais podem passar por momentos
adversos no seu relacionamento com os filhos, em decorrência do
afastamento que se impõe. Com certeza, não há um roteiro preciso
quanto ao desempenho de papéis no novo cenário. Compreende-se,
no entanto, que os papéis de pai e mãe não podem ser alterados quando
as cortinas se abrem, trazendo à cena, agora, guardiães e visitantes.
Com o rompimento conjugal, o que será modificado é o relacionamento
entre marido e mulher. Pai e mãe continuam a exercer seus direitos
e deveres, mudando, somente, o contexto em que desempenham
suas atribuições. Destaca-se, porém, que o modo como os pais vão se
relacionar com seus filhos após a separação não pode ser explicado
apenas como uma questão privada. Esta sofrerá interferências do
contexto social que, de diversas maneiras, transmite mensagens sobre
a forma de pensar, sentir e se comportar, em decorrência da separação.

Apesar de, na atualidade, a paternidade ser vista como um processo
em constante construção que se estabelece entre o genitor e a criança,
Muzio (1998) aponta para a influência das determinações socioculturais
no desempenho desse papel. Ser tenro, expressar sentimentos, ter uma
proximidade empática e nutriente com os filhos não são características
atribuídas, usualmente, aos homens, devido ao processo de construção
cultural. Por sua vez, a mulher vem sendo valorizada, há muitos séculos,
pelos atributos referentes à maternidade, chegando-se a pensar em um
determinismo biológico, ou, talvez, um dom natural para o cuidado
com os filhos.
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Neste sentido, Hurstel (1996) percebe que a deserção de alguns
homens do lugar paterno não pode simplesmente ser apontada como
uma escolha deliberada, na medida em que diversos fatores contribuem
para a exclusão real e simbólica destes, situação que atribui a três causas
principais. A valorização da figura materna nos cuidados despendidos
às crianças por diversas instituições como escolas, hospitais, creches
seria a primeira. A segunda causa, Hurstel denomina de ideológica,
fruto do senso comum, que identifica nas mulheres um componente
inato que as qualifica para o trato com os filhos. Por último, a autora
relaciona as causa legais que ratificam a visão da mulher como mais
habilitada para os cuidados infantis.

Diversos pesquisadores (Thery, 1998; Hurstel, 1996) tecem críticas
aos procedimentos empreendidos, junto ao Direito de Familia, na busca
do guardião maternalizante – critério utilizado na década de 80 em
distintos países – reconhecendo que nesta designação, implicitamente,
já estavam determinadas as competências que seriam priorizadas. Ao
mesmo tempo, notaram que o critério que segue a determinação da
guarda para o genitor com melhores condições não altera o percentual
maciço de mães guardiãs, assim como mantém o interesse da criança
ligado, exclusivamente, à alternativa parental.

Estudos desenvolvidos, principalmente a partir da década de 1990
(Théry, 1998; Bainham, 1998), indicam que o importante para a criança
é que ela mantenha um convívio estreito com ambos os genitores,
reconhecendo-se que as possíveis diferenças existentes nos códigos
educativos dos pais separados não constituem, necessariamente, um
problema para as crianças. Na verdade, o que se viu como prejudicial
para os menores de idade foi o fato de estes conviverem com o genitor
que não permanece com a guarda apenas nas visitas quinzenais.
Reconhecimento compartilhado por Thery (2002), que chama a atenção
para o fato de que, na atualidade, “a referência familiar não se confunde
mais com a referência a um único lar” (p.56).

Distingue-se, agora, visitação de convivência familiar, apontando-se
que a primeira não requer um acompanhamento do cotidiano, ou, ainda,
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uma vivência próxima, íntima, condição implícita a uma relação de
convívio (Bruno, 2003). Saturada a discussão sobre o calendário de
visitas, desponta a preocupação com a convivência familiar – direito
garantido na Convenção Internacional dos Direitos da Criança –
reconhecendo-se a dificuldade de esta ser mantida quando são fixados
horários para os encontros entre pais e filhos.

Caminhos metodológicos
Com o intuito de ampliar o conhecimento sobre os objetivos, ações

e discussões travadas no Fórum Permanente sobre o Direito de Família
da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, foi realizada
uma análise documental de 26 atas transcritas dessas reuniões, desde a
de instalação, em 1997, até a última disponível para consulta, a de 2001.
Este trabalho foi feito a partir de consulta no Diário Oficial do estado
do Rio de Janeiro e no site da Escola de Magistratura do estado
(www.emerj.rj.gov.br). Para a catalogação dos dados foi elaborada uma
ficha específica de revisão bibliográfica.

No que se refere à Associação de Pais e Mães Separados (APASE),
contatos foram mantidos com representantes da organização no
município do Rio de Janeiro. Também foram realizadas buscas no site
específico dessa organização não governamental (www.apase.org.br),
já que este é o seu principal meio de comunicação com os associados.

Sobre o campo analisado

Fórum Permanente sobre o Direito de Família

A Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ)
atua como um órgão de formação e aperfeiçoamento de Magistrados.
As reuniões do Fórum Permanente sobre o Direito de Família são
realizadas pelo Centro de Estudos e Pesquisas da EMERJ, sendo que a
reunião de instalação ocorreu em 31 de outubro de 1997. Nesse
encontro foram apontadas pelos ilustres colaboradores as principais
metas deste Fórum. De acordo com os discursos empreendidos, o
objetivo primordial dessas reuniões é o de atualização constante quanto
aos novos conhecimentos no âmbito do Direito de Família. Cada
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reunião do Fórum Permanente da EMERJ é composta pelo presidente
da sessão, membros do núcleo básico e convidados. Em toda sessão há
um ou mais palestrantes (advogados, juízes, membros do Ministério
Público, psicólogos, assistentes sociais) incumbido(s) de abordar um
tema atual ligado ao Direito de Família. Não há uma periodicidade
definida para a realização desses encontros.

As atas da EMERJ
No levantamento realizado sobre as reuniões do Fórum

Permanente sobre o Direito de Família da EMERJ foram localizadas,
no período estudado, 26 atas, correspondentes ao número de encontros
efetuados, de acordo com a distribuição apresentada a seguir:

ANO QUANTIDADE

1997 4
1998 10
1999 5

2000 6
2001 1

FONTE: Atas das Reuniões dos Fóruns Permanentes sobre o Direito de Família da

Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. ∑= 26.

Foi observado, ainda, que cada reunião versa sobre um tema,
escolhido em comum acordo entre o presidente do Fórum Permanente
e os membros do núcleo básico. A Tabela 2, apresentada a seguir, mostra
as temáticas centrais das reuniões efetuadas nos diferentes períodos.
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TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO DOS TEMAS DAS REUNIÕES
REUNIÃO ANO TEMA

1ª 1997 A UNIÃO ESTÁVEL: O NOVO PROJETO DE LEI.
2ª 1997 A UNIÃO ESTÁVEL E OUTRAS QUESTÕES POLÊMICAS NA PRÁTICA

FORENSE DAS VARAS DE FAMÍLIA.
3 1997 PACTO DE CONVIVÊNCIA – EXTENSÃO E ALCANCE.
4 1997 PACTO DE CONVIVÊNCIA – EXTENSÃO E ALCANCE.

5 1998 PACTO DE CONVIVÊNCIA – EXTENSÃO E ALCANCE.
6 1998 CAMPO DE INCIDÊNCIA DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO

CÓDIGO CIVIL RELATIVOS À UNIÃO ESTÁVEL.

7 1998 CAMPO DE INCIDÊNCIA DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO
CÓDIGO CIVIL RELATIVOS À UNIÃO ESTÁVEL.

8 1998 REUNIÃO DE PLANIFICAÇÃO DO ENCONTRO DO FÓRUM

PERMANENTE SOBRE O DIREITO DE FAMÍLIA A SER REALIZADO
NO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO NA EMERJ.

9 1998 USUFRUTO VIDUAL DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE E SUA EXTENSÃO

AO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE.
10 1998 USUFRUTO VIDUAL DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE E SUA EXTENSÃO

AO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE.

11 1998 REUNIÃO INTERNA CORPORIS PARA OS JUÍZES DAS VARAS DE
FAMÍLIA.

12 1998 O DANO MORAL NAS SEPARAÇÕES E DIVÓRCIOS.

13 1988 GUARDA COMPARTILHADA.
14 1998 NOVAS TEORIAS DE DIREITO DE FAMÍLIA.
15 1999 “EXECUÇÃO DE ALIMENTOS” E “HABEAS CORPUS E PRISÃO CIVIL”.

16 1999  O CASAMENTO RELIGIOSO E O CASAMENTO DE FATO.
17 1999 RESPONSABILIDADE CIVIL NO CASAMENTO.
18 1999 ASPECTOS PRÁTICOS DO EXAME DNA. ORIENTAÇÃO

JURISPRUDENCIAL. JULGADOS RECENTES DO STF.
19 1999 “SEPARAÇÃO JUDICIAL LITIGIOSA E DIVÓRCIO (COM CAUSA E PELO

DECURSO DE TEMPO)” E “INTERAÇÃO ENTRE JUÍZES, ADVOGADOS

E PARTES”.
20 2000 “DIREITO PENAL: REFLEXOS NO DIREITO DE FAMÍLIA. REFORMA

PENAL. CRIME DE ADULTÉRIO. DESCRIMINALIZAÇÃO” E

“ADULTÉRIO VIRTUAL”.
21 2000 ASPECTOS JURÍDICOS E PSICOLÓGICOS DA POSSE, GUARDA E

VISITAÇÃO DE MENORES POR PAIS E AVÓS.

22 2000 “ASPECTOS JURÍDICOS DA GUARDA COMPARTILHADA” E
“ASPECTOS PSICOLÓGICOS DA GUARDA COMPARTILHADA”.

23 2000 O DIREITO AO NOME E SEUS EFEITOS NAS RELAÇÕES CONJUGAIS.

24 2000 TUTELA DE URGÊNCIA NA JURISDIÇÃO DE FAMÍLIA. CAUTELARES.
TUTELA ANTECIPADA.

25 2000 PENSÕES PREVIDENCIÁRIAS E ESPECIAIS.

26 2001 PENSÃO ALIMENTAR. REVISÃO. MP Nº 2131. PRESTAÇÃO DE CONTAS.

FONTE: Atas das reuniões do Fórum Permanente sobre o Direito de Família da Escola
de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro.
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Os 26 termos de atas selecionadas para a leitura, além de analisadas,
foram classificadas de acordo com a temática abordada, conforme pode
ser observado na Tabela 3.

TABELA 3 – DISTRIBUIÇÃO DAS ATAS DA EMERJ, POR  TEMÁTICA
TEMAS QUANTIDADE
ADULTÉRIO 1

CASAMENTO 2
DANO MORAL 1
DIREITO AO NOME 1

DIVÓRCIO 2
EXAME DE DNA 1
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 1

GUARDA 1
GUARDA COMPARTILHADA 2
HABEAS CORPUS 1

NOVAS TEORIAS SOBRE  O DIEITO DE FAMÍLIA 1
PACTO DE CONVIVÊNCIA 3
PENSÃO ALIMENTAR 2

POSSE 1
PRISÃO CIVIL 1
REFORMA PENAL 1

REUNIÃO DE PLANIFICAÇÃO 2
SEPARAÇÃO 2
TUTELA 1

UNIÃO ESTÁVEL 4
USUFRUTO VIDUAL 2
VISITAÇÃO 1

FONTE: Atas das Reuniões do Fórum Permanente sobre o Direito de Família da Escola
de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj), entre 1997 e 2001.

No período de análise destes termos foram contabilizadas quatro
reuniões do Fórum Permanente relacionadas a temas afetos ao convívio
entre pais e filhos após a separação conjugal, sendo possível destacar
alguns pontos abordados. No decorrer da reunião que versou sobre os
aspectos jurídicos e psicológicos da guarda e da visitação de filhos, foi
dada ênfase ao princípio do melhor interesse da criança para a escolha
do pai guardião, com indicações de que ao outro genitor deve ser garantido
o direito de visita. Houve ressalvas quanto à necessidade de distinção
entre interesse material e interesse moral, indicando-se a prevalência do
segundo. Outro ponto destacado, agora por profissional psicólogo, foi a
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indicação da guarda ser mantida com a mãe ou com o genitor cuidador
até a criança iniciar sua vida escolar, para que fossem evitados prejuízos
ao desenvolvimento infantil. Neste sentido, foi observada uma
preocupação em estabelecer idades limítrofes nas quais seria preferível
confiar a criança ao pai ou à mãe, havendo tendência ao reconhecimento
da importância do contato da prole com a figura materna nos primeiros
anos de vida, sendo o pai valorizado a partir dos 4 ou 5 anos de idade.
Houve destaque para o entendimento de que este possui o dever de
visitar o filho, e não um direito. Foi recomendada, também, a
manutenção da criança no mesmo espaço em que já residia, visando a
estabilidade espacial e emocional. A guarda alternada foi desaconselhada,
vista por este profissional como uma modalidade que confundiria a
criança, em decorrência da alternância de parâmetros educacionais. A
guarda conjunta foi indicada como uma possibilidade quando os pais
se relacionam muito bem, considerada, entretanto, como difícil de ser
efetuada na prática.

Nas duas reuniões que abordaram o tema da guarda conjunta, foi
dado destaque especial às contribuições advindas das Ciências Humanas.
Neste rumo, seguindo alguns estudos realizados por esta área de
conhecimento, foram deferidas críticas aos procedimentos jurídicos que
reforçam os desentendimentos entre os cônjuges, citando-se a guarda
compartilhada ou conjunta como um dispositivo que pode reduzir as
desavenças e os prejuízos emocionais decorrentes da disputa pelos filhos,
além de assegurar a autoridade e a responsabilidade de ambos os
pais. Foi aconselhado, entretanto, que crianças até 3 anos de idade
permanecessem com as mães, existindo ressalvas quanto à aplicação desta
modalidade de guarda quando há conflitos entre os pais. Quanto aos
aspectos jurídicos, foi ressaltado, por operadores do direito, o apoio legal
para a aplicação da guarda conjunta, em decorrência da igualdade de
direitos entre o pai e a mãe prevista na nossa Carta Constitucional. No
Direito Comparado, foram apresentadas as legislações de alguns países,
com destaque para o que vem sendo aplicado nos Estados Unidos.

Na outra ata identificada, foi abordada a discussão sobre a culpa
na separação conjugal.
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APASE
Como mencionado anteriormente, o segundo pólo de investigação

foi a Associação de Pais e Mães Separados do Brasil (APASE), que tem
por objetivo

desenvolver atividades relacionadas à igualdade de direitos entre homens e

mulheres nas relações com seus filhos após o divórcio, difundir a idéia de

que filhos de pais separados têm direito a serem criados por qualquer um de

seus genitores sem discriminação de sexo, e promover a participação efetiva

de ambos os genitores no desenvolvimento dos filhos (www.apase.org.br).

Essa instituição foi constituída em 12 de março de 1997, na cidade
de Florianópolis, como uma sociedade civil sem fins lucrativos. As outras
APASE tiveram sua origem na associação dessa região e fundamentam
seus ideais na Constituição da República do Brasil, no Estatuto da Criança
e do Adolescente e nos Tratados Internacionais. De acordo com a consulta
realizada no site dessa organização, há diversas associações semelhantes
distribuídas por todos os continentes. Países como França, Estados
Unidos, Japão, Nova Zelândia, África do Sul, entre outros, possuem
diferentes formas de organizações relacionadas aos interesses dos filhos
e à igualdade de tratamento entre pais e mães separados. Visando mobilizar
a sociedade para a causa em questão, as Associações, sistematicamente,
propõem diversas atividades, como, por exemplo, a Semana da Igualdade
Parental, que ocorreu no Brasil em 2002. Inconformados com o lugar de
visitante e com o escasso contato com os filhos, esses pais buscam
exatamente o modelo da guarda conjunta, que interpretam como
facilitador na garantia da convivência familiar. Optam, no entanto, pelo
uso do termo guarda compartilhada. Como fundamento para a aplicação
desse dispositivo, recorrem, preferencialmente, ao referencial utilizado
nos estudos e pesquisas desenvolvidos pelas Ciências Humanas e Sociais
e nas indicações da Convenção Internacional dos Direitos da Criança.

Geralmente envolvidos em longas e desgastantes batalhas nos
tribunais, algumas detalhadas nos grupos de discussão pela internet, os
associados ressaltam as perdas – principalmente para as crianças –
decorrentes da redução do contato com um dos genitores, motivo pelo
qual resolveram reunir esforços para buscar alterações na legislação.
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Entre as atividades a que se propõe a APASE, pode-se destacar: 1)
a divulgação de estudos, trabalhos ou teses sobre o tema; 2) a compilação
de bibliografias; 3) elaboração e acompanhamento de Projetos de Lei; 4)
formação de grupos de auto-ajuda; 5) realização de grupos de discussão.

Alguns trabalhos ou estudos dispostos neste site são escritos por
profissionais de diversas áreas de conhecimento, outros são traduzidos.
A APASE contribuiu também na elaboração de Projetos de Lei sobre
a guarda compartilhada, em tramitação na Câmara dos Deputados.

Sobre a discussão dos resultados
No decorrer do trabalho desenvolvido, foi observado que a

diversidade de modelos familiares presentes na atualidade e a ausência
– ou insuficiência – de respostas do Estado para uma série de situações
soam como alguns dos motivos responsáveis pela criação, quase
simultânea, das associações que nos foram apresentadas. Identifica-se
que a APASE tem procurado promover, junto a diferentes segmentos
sociais e governamentais, reflexões sobre o exercício dos papéis parentais,
abrangendo a discussão referente ao movimento atual de defesa dos
direitos dos pais e mães separados de permanecerem próximos aos seus
filhos e atuantes quanto à educação dos mesmos. Em um questionamento
constante de padrões outrora estabelecidos, esta associação utiliza como
fundamento a igualdade de direitos entre homens e mulheres, assim como
a noção de direitos da criança, especialmente o direito à convivência
familiar, expresso na Convenção Internacional dos Direitos da Criança
e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Como conseqüência, esta
organização não governamental defende a aplicação da guarda
compartilhada após a dissolução conjugal.

As palestras proferidas nas reuniões do Fórum Permanente sobre
Direito de Família abordam o tema do relacionamento entre pais e
filhos após a separação conjugal, por meio, principalmente, da discussão
referente aos atributos que deve reunir o guardião, ou destacando as
necessidades infantis nos distintos períodos de desenvolvimento,
privilegiando a opção da guarda única. A guarda conjunta é apresentada
neste Fórum como uma possibilidade em algumas etapas do
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desenvolvimento infanto-juvenil, ou ainda, condicionada ao bom
entendimento entre os pais. Neste rumo, percebemos nestas reuniões
a inexistência de um consenso quanto aos critérios que irão definir a
guarda, sugerindo a utilização simultânea de conceitos distintos no trato
da questão. Apesar da referência constante ao melhor interesse da
criança, observamos que a culpa pela separação, a procura do genitor
maternalizante e o direito de convivência familiar foram critérios
empregados – por operadores do Direito e psicólogos – nas distintas
palestras. Constatamos na literatura, entretanto, que as alterações
formuladas na legislação de outros países, apontam que estes foram
parâmetros, ou critérios norteadores, que se sucederam na história do
Direito de Família no capítulo referente à guarda e à visitação de filhos.
Em diversas nações, as mudanças na legislação referente à matéria são
justificadas a partir da necessidade de, atualmente, ser um dever do
Estado garantir aos menores de idade um relacionamento estreito com
seus responsáveis, independente do estado civil destes.

Notamos que em determinadas reuniões do Fórum Permanente,
os vínculos conjugais e os parentais foram tratados como se ainda
estivessem unificados. Esta visão é exposta quando a praticidade dos
arranjos sobre a guarda toma a frente das discussões, ou quando são
apontadas as fases do desenvolvimento infantil nas quais seria mais
apropriado um dos pais permanecer com a criança, deixando-se em
segundo plano a garantia da convivência familiar. Neste sentido, fica
implícita a idéia de que a separação não ocorre apenas entre os cônjuges,
mas que se estenderá ao relacionamento dos pais com os filhos.

Interpretação semelhante parece sustentar o argumento referente
à manutenção da criança em apenas um espaço de moradia. Despreza-
se o dado de que, antigamente, a referência parental encontrava-se em
um único lar, situação que, hoje, para muitos, pode ser vivenciada entre
dois lares distintos, conforme sustenta Théry (2002).

Considerações finais
Conforme exposto inicialmente, o propósito deste trabalho foi o de

problematizar – de acordo com o referencial teórico estudado – os
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fundamentos das discussões que vêm sendo encaminhadas pelos dois
grupos que nos foram apresentados: a Apase e o Fórum Permanente de
Direito de Família. Não se trata, portanto, de atribuir juízo de valor ao
trabalho desenvolvido por qualquer dos grupos, mas antes, tentar
compreender os parâmetros que empregam na referência ao relacionamento
entre pais e filhos após a separação conjugal. Constatamos assim que,
enquanto o grupo formado pelos pais opta por fundamentar a discussão
referente ao relacionamento pais e filhos no direito de convivência familiar,
o outro grupo centra o debate, preferencialmente, nos critérios que devem
definir a guarda e a visitação. Utilizam, portanto, princípios diferenciados
no debate da matéria, na medida em que hoje se tem clareza de que
convivência familiar e visitação não podem ser entendidas como sinônimos.

Compreendemos também que um maior apego da criança com
qualquer dos pais em determinada fase de desenvolvimento, não minimiza
a importância de uma presença constante e afetuosa do outro responsável.
Se pensarmos no processo de transmissão sendo realizado nos dois
ambientes, não há necessidade de serem relacionadas idades nas quais a
criança deverá permanecer, preferencialmente, com o pai ou com a mãe,
recomendação que pode ocasionar um efetivo afastamento da criança
com o responsável que não possui a guarda. Deve-se, todavia, garantir e
estimular a convivência com ambos os pais desde a tenra idade, conforme
disposto na nossa Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do
Adolescente e na Convenção Internacional dos Direitos das Crianças.
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