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Durante o nosso ano letivo de 2020, iremos trabalhar com as temáticas: Família, 

Adolescência e Saúde. 

 

 

Famílias Mononucleares ou Monoparentais. 
 

As famílias mononucleares podem advir de produções independentes ou de separações 

em que há ruptura da relação parental com um dos progenitores. Atualmente, é grande 

o número de separações em casais jovens e também grande o número de famílias 

monoparentais sustentadas por mulheres. 

Hoje, poucas mulheres permanecem casadas por dependência financeira (DESSEN, M. 

A. & COSTA JÚNIOR, 2005:117). A mulher que está insatisfeita e não depende 

economicamente do marido solicita muito mais a separação do que o homem. O 

preconceito com o divórcio, instituído no Brasil em 1977, ficou preso há décadas 

passadas, e o desafio atual é a busca pela harmonia, sem modelos certos ou errados. 

Penso que hoje se escolhe diariamente estar casado ou não, não casamos mais para 

sempre. Há uma avaliação diária sobre a satisfação que a relação está trazendo para 

cada membro do casal. Mas é importante lembrar que esse formato de família não é tão 

recente quanto se pensa. Em todas as épocas existiram famílias regidas apenas por um 

membro da parentalidade, fato que atualmente já não causa estranheza (FÉRES-

CARNEIRO (org.), 2003:19). Também não é incomum vermos famílias sendo 

administradas pelo homem que, assim como a mulher, funciona como pai e mãe, tendo 

os filhos sob sua única responsabilidade. 

 

 

Link 1. https://www.youtube.com/watch?v=aZXVHsfJfdk 
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Atenção! 

FIQUE EM CASA. 
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