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Como lidar 
emocional e 
financeiramente 
com o fato de seu 
companheiro já  
ter filhos, e fugir  
do estereótipo  
das bruxas dos 
contos de fadas

Século XXI, vida moderna, 
independência feminina, divór-
cio e filhos fora do casamento. 
A família atual não tem mais o 
mesmo formato de décadas atrás, 
sua fisionomia mudou. Em con-
seqüência dessa realidade é cada 
vez mais comum o surgimento do 
papel da madrasta na sociedade. 
Demonizada nos contos de fadas, 
nas figuras de Lady Tremaine, a 
terrível madrasta da Cinderela, e 
da megera que envenenou Branca 
de Neve - à qual os irmãos Grimm 
não se deram ao trabalho de dar 
um nome-, madrasta virou um 
termo pejorativo.

O dicionário do Aurélio a de-
fine da seguinte forma: mulher 
com relação aos filhos do ante-
rior matrimônio do marido, mãe 
pouco carinhosa, que maltrata 
os filhos. Qualquer mulher ou 
coisa de que provêm dissabores 
em lugar de carinho. 

É claro que não podemos 
nos ater a essas classificações. 
Afinal de contas, ser madrasta 

não é tarefa fácil e diferente dos 
desenhos animados e contos de 
fadas, essas personagens são fei-
tas de carne e osso. 

De certa forma, por mais ge-
nerosa que seja a madrasta, ela já 
significa dor: o rompimento da 
estrutura familiar convencional. 
Por isso, vá com calma, conquis-
te seu espaço aos poucos e nunca 
tente comprar a criança com pre-
sentes, você vai conseguir apenas 
construir uma relação de interes-
se e não de afetividade, além de 
desfalcar seu orçamento.

E os problemas financeiros 
são inúmeros. Roberta Palermo, 
terapeuta familiar e autora dos 
livros Madrasta – Quando o ho-
mem da sua vida já tem filhos e 
100% Madrasta – Quebrando as 
Barreiras do Preconceito, afir-
ma que “antes de se relacionar 
com um homem que tem filhos 
é bom que fique bem claro que 
ele já chega com uma despesa 
vitalícia: o filho, ou, os filhos, 
disso não tem como fugir”.
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suas rusgas”, diz Jacqueline. 
Um principio básico dessa es-

trutura familiar é o companhei-
rismo, um filho sempre vai pesar 
financeiramente e você precisa 
estar pronta e ter real certeza de 
sua disposição para lidar com is-
so. Nunca jogue na cara do seu 
parceiro que aquele dinheiro da 
pensão poderia ser usado de ou-
tra forma em prol do casal.

O advogado Décio Policastro, 
do escritório Araújo e Policastro, 
que atua há 45 anos em advocacia 
empresarial e de concorrência, 
afirma que “conforme o artigo 
1724 do código civil prevê, os pais 
são responsáveis pela lealdade, 
respeito, assistência, sustento e 
educação em relação aos filhos e 

Negar essa realidade não vai 
resolver seus problemas finan-
ceiros e muito menos os senti-
mentais, quanto mais cedo você 
se der conta disso melhor vai ser 
para você e para sua relação. Se 
você resolveu dividir a vida com 
um homem que já tem filhos, 
aceite os fatos e tire o melhor 
dessa condição. Afinal de con-
tas você não quer e não precisa 
se encaixar na descrição que o 
dicionário tem para a palavra 
madrasta, não é mesmo?

Jacqueline Gonçalves Biazoto, 
de 21 anos, nos conta que quando 
seu pai resolveu refazer sua vida 
conjugal com outra pessoa não foi 
fácil, mas com o passar do tem-
po aprendeu a gostar da mulher 
do pai – ela não gosta da palavra 
madrasta. As coisas complicaram 
quando ela e sua irmã foram mo-
rar na casa paterna. K. de 30 anos, 
esposa do pai, não segurou a onda. 
O casal se separou nessa época, 
mas logo K. descobriu que esta-
va grávida e voltou a viver com o 
marido. “Por sugestão dela, atual-
mente, eu e minha irmã, três anos 
mais velha que eu, moramos jun-
tas em outro apartamento”, conta 
Jacqueline. “Sou apaixonada pela 
minha “meia-irmã” que hoje tem 
10 meses, mas a competição que 
K. travou contra a gente volta e 
meia dá sinais”, acrescenta. Por 
exemplo, o pai ajudou as duas fi-
lhas a mobiliar o apartamento, a 
esposa exigiu que ele trocasse to-
dos os móveis da casa deles. “Não 
concordo com certas atitudes, mas 
cada um ter seu canto foi a melhor 
escolha pra evitar situações piores. 
Dentro do possível nossa relação 
é harmoniosa. Toda família tem 

o fato de eles não viverem juntos 
não altera em nada isso”.

Seu marido tem além de deve-
res morais, obrigações jurídicas 
perante os filhos e se ele não cum-
pre com isso, quem garante que 
ele não vai fazer o mesmo com 
você e os filhos de vocês?

Alanna Fialho, 26 anos, per-
sonal trainer, está casada há oito 
anos e tem uma enteada um ano 
mais velha que ela. No começo 
ela conta que não foi fácil, pois 
a enteada, Michele de Freitas, já 
era uma linda mulher e foi com-
plicado enxergá-la como filha de 
seu marido. Hoje, Alanna afirma 
que superou o ciúme e estimula o 
marido a participar mais da vida 
da filha. Ela também é filha de pais 
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Por mais generosa 
que seja a madrasta, 
ela significa dor: 
o rompimento da 
estrutura familiar 

anterior

Roberta Palermo,
terapeuta familiar e autora    

do livro 100% Madrasta - 
Quebrando as Barreiras do 

Preconceito

Julie Andrews no papel 
de Maria, a jovem
encantadora e madrasta 
ideal de A Noviça
Rebelde, filme de 1965 

Família
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usar o filho, após o divórcio, 
como instrumento de vingança 
e agressividade direcionado ao 
parceiro, tentar manipular os 
sentimentos dele em relação ao 
ex-conjuge apenas por vingança, 
por ter sido rejeitado (a) é o 
esporte preferido entre muitos 
casais separados. este tipo de 
comportamento irracional e 
desumano entrou para os anais da 
psiquiatria, é a chamada síndrome 
da alienação parental (sap). o 
termo foi cunhado pelo psiquiatra 
americano richard gardner em 

1985. a síndrome é o processo em 
que um dos genitores (geralmente o 
que detém a guarda da criança – em 
91,3% dos casos a mãe, segundo 
dados do iBge), programa o filho 
para que ele odeie o genitor sem 
qualquer justificativa.

a criança que ama o pai e é 
incitada a afastar-se dele, que 
também a ama. entra em cena a 
contradição de sentimentos e a 
destruição do afeto entre ambos. 
a partir disso, a criança perde a 
confiança no genitor e passa a 
ter um vínculo maior com o outro, 

aceitando tudo o que lhe é dito 
como verdade. a mãe tenta afastar 
o pai a qualquer custo, que é agora 
considerado um invasor. há pais que 
fazem a mesma coisa.

crianças vitimas da síndrome 
da alienação parental são mais 
propensas a apresentar distúrbios 
psicológicos como depressão, 
ansiedade e pânico, utilizar drogas e 
álcool como forma de aliviar a dor e 
culpa da alienação. elas também tem 
maior tendência a cometer suicídio, 
apresentar baixa auto-estima e, 
depois de adultas não conseguem 

manter uma relação estável.
a gravidade do assunto precisa 

ser discutida. um documentário 
intitulado “a Morte inventada”, 
realizado pela caraminhola 
produções, lançado em abril deste 
ano, retrata o drama de pais e filhos 
que tiveram seus elos rompidos 
por uma separação conjugal mal 
conduzida e traz depoimentos 
emocionantes de pessoas que 
passaram por essa situação e 
especialistas dando suas opiniões. 
vale a pena conferir o trailer no site: 
www.amorteinventada.com.br

Vítimas da guerra conJugal

É importante que a madrasta saiba desde o início do namoro qual é o 
compromisso financeiro com a primeira família, o que ficou combinado 
diante do juiz e também o que é pago por fora

iii se a madrasta achar que há abuso por parte da ex, comente com o 
companheiro, mas a decisão final sobre cortes será sempre dele

iii É importante que a madrasta tenha seu trabalho, 
sua independência financeira

iii Não se deve falar diretamente com a criança sobre a despesa que 
ela dá e o quanto o casal está sem dinheiro, se o pai quiser, ele  
vai levantar essa questão com os filhos

iii Não é adequado que o pai tenha mais filhos se não dá conta nem dos 
que teve no primeiro casamento. se a madrasta quer muito ser mãe,  
ela tem que entender que pode ser necessário pagar sozinha ou  
com pouca ajuda, as despesas de seu bebê

iii Não é correto privilegiar seu filho e querer privar os filhos 
dele de maneira mesquinha 

iii É bom sempre lembrar que as mães são diferentes, com objetivos de vida 
distintos. então não há necessidade dos meio-irmãos viverem no mesmo 
padrão de vida. os familiares maternos são outros e podem proporcionar 
oportunidades variadas

iii Não queira que a criança more com você apenas para não ter mais 
de pagar pensão, pois os gastos da sua casa serão maiores do que a 
pensão paga mensalmente 

iii o pai não deve assumir gastos além do que pode pagar por 
medo da ex e pena da criança 

iii o pai não deve aceitar chantagem financeira de uma ex magoada. ele 
tem que pagar o que foi determinado pelo juiz. gastos extras, apenas se 
puder e se não for usado para conseguir ver a criança

iii se a mãe da criança quiser trocar o dia de convivência por dinheiro, 
o pai deve entrar com processo para comunicar ao juiz o ocorrido

iii se vocês acham que a mãe da criança não está usando o 
dinheiro em prol do filho ou não investe bem o valor, o pai pode  
pedir para fazer o pagamento da pensão “in natura”, ou seja,  
pagar direto a escola, o plano de saúde, etc.

iii a mãe não pode abrir mão da pensão do filho, pois esse é 
um direito da criança. se ela não precisa, abra uma caderneta de 
poupança ou aplique o dinheiro para ela usar no futuro 

Nem bruxa, Nem madriNha
Como lidar Com os filhos do Casamento anterior do seu 

marido sem se estressar e estourar as finanças da família

separados e não tem o convívio 
que gostaria com o pai por causa 
de problemas pessoais com a ma-
drasta. “Não gostaria que aconte-
cesse o mesmo com Michele”, diz. 
Além do mais, a relação da per-
sonal com a mãe de sua enteada 
é até mais próxima do que a que 
tem com a própria garota.

Eis uma questão chave para 
determinar qual será o grau de 
dificuldade de ser a segunda es-
posa: a ex ! O advogado Marce-
lo Catelli Abbatepaulo, declara 
que conhece casos em que a ex-
mulher é madrinha do filho do 
ex-marido com a atual esposa, 
mas infelizmente esse é um caso 
raro. Ser madrasta, enfim, não é 
sinônimo de bruxa, tão pouco de 
Maria, a jovem encantadora do 
filme A Noviça Rebelde, o musi-
cal de 1965 dirigido por Robert 
Wise. Ao desposar o capitão Von 
Trapp ela assume, saltitante e 
feliz, seus sete filhos. 

Fora das telas do cinema a vi-
da de madrasta exige uma boa 
dose de paciência e determina-
ção. Muitas vezes a separação é 
dolorosa e para suprir a culpa do 
afastamento o pai cede a chan-
tagens e faz acordos absurdos de 
pensão. A terapeuta Roberta Pa-
lermo afirma que “isso acontece 
muito, pois o homem precisa se 
livrar daquela situação e aceita 
qualquer negócio”. 

Quando for esse o caso, é pre-
ciso impor limites. Se o valor 
que seu companheiro paga for 
realmente abusivo, vocês pre-
cisam conversar.

Segundo Décio Policastro, 
“para um acordo de pensão ser 
justo ele deve ser baseado na 
possibilidade de quem paga e 
na necessidade de quem recebe”. 
Se o valor estipulado não condiz 
com esses dois fatores, pode ser 
pedida uma ação revisional de 
pensão para ajustá-la à realidade 

financeira dos envolvidos. 
Mas antes de tomar essa deci-

são analise os fatores com justiça. 
Crianças gastam muito dinheiro. 
Escola, plano de saúde, roupa da 
festa junina, excursões da escola. 
Roberta Palermo costuma dizer: “a 
pensão sempre vai ser muito para 
quem paga e pouco para quem re-
cebe”. Se a criança mora com vocês 
a despesa sempre é maior, portan-
to, nunca entre com um pedido de 
guarda para se livrar da pensão, 
o gasto será maior. O pedido de 
guarda pode e deve acontecer por 
outros motivos.

Infelizmente, não é raro o res-
ponsável que ficou com a guarda 
da criança, na maioria dos ca-
sos a mãe, querer jogar o filho 
contra o pai. Se você perceber 
algum vestígio desse compor-
tamento é bom ficar alerta. O 
filho não deve servir de moeda 
de troca, nem para conseguir 
dinheiro, nem atenção. 

Hélio Penha e Rafaella Leme, do 
documentário A Morte Inventada 
que retrata o drama de pais e filhos 
que tiveram seus elos rompidos
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