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SOCIOLOGIA DA FAMILIA I 
 
 

1 – A emergência do pensamento sociológico acerca da família 
1-1 – A família nas ciências 
1.1.1 – Perspectiva interdisciplinar 
No interior da Ciências Sociais com particular destaque para os últimos dois séculos, o estudo da família é 
comum a Várias disciplinas, designadamente, a história, a antropologia, a demografia, o direito, a 
sociologia, a psicologia, a psicanálise e as ciências politicas. 
 
Mas é sobretudo a historiografia alemã, apoiada nos estudos jurídicos, linguísticos, mitológicos e 
arqueológicos e sempre preocupada com a questão das origens dos povos e dos estados da nação alemã 
que, para além de exercer uma influência notável, a este propósito, consegue recuar aos séculos obscuros. 
 
Por sua vez, a demografia histórica preocupa-se mais com o desenvolvimento das estruturas 
demográficas da família, isto é, com a evolução das construções humanas a partir dos agentes, ligados 
em cadeia genealogia e também através das políticas dos casamentos. 
 
Importa, todavia, referir que esta visão socio-historica evolucionista sobre a família só começa a sofrer 
algum abalo por volta dos anos vinte deste século com os trabalhos de A Radcliffe-Brown (1942) que, 
sendo antropólogo, não deixou de se interessar pela dimensão histórica do fenómeno. 
 
1.1.2 – A família objecto de pensamento social e cientifico 
Socorrendo-se da perspectiva histórica, quer através das próprias viagens como A Tocqueville e F. Le 
Play ou das leituras de viagens e de etnólogos como fez E. Durkheim, quer dos estudos históricos 
empreendidos por F. De Coulanges, K. Marx, F. Engels e M. Weber, todos revelam que a família não é um 
corpo abstracto no seio da sociedade, uma entidade em si mesma. Pelo contrário, assinalam que a sua 
forma, estrutura e conteúdo se inscrevem num contexto social bem definido. 
 
1.1.3 – As perspectivas sobre a família na primeira metade do século XX 
No continente europeu, com o alvor do século XX e ate acerca dos anos sessenta, verifica-se alguma 
mudança a propósito da família enquanto o objecto de preocupação social e sociológica. Tudo parecia 
indicar que o designado modelo clássico da família conjugal do século XIX estava solidificado e 
permanecia de boa saúde. Daí que a família deixe de ser, praticamente, um objecto privilegiado de analise 
dos cientistas sociais. 
 
Aquilo que globalmente caracteriza este movimento, à semelhança da do século XIX, quer em termos de 
situação social quer do olhar dos cientistas sociais, prende-se, mais uma vez, com o surto de mutações 
sociais e familiares que assola as sociedades ocidentais contemporâneas. Assim, as mulheres acedem ao 
mercado de emprego e mais generalizadamente a todos os graus de escolarização, as hierarquias 
intrafamiliares esbatem-se, as leis jurídicas modificam-se, a natalidade decresce, as rupturas conjugais 
aumentam e com elas as “famílias monoparentais” e “recompostas”, as formas de vida familiar 
diversificam-se. 
 
1.2 – O dealbar da sociologia da família 
1.21 – As primícias da sociologia da família em França no quadro do pensamento social 
Desde o século XVIII que, em França, se esboçam as primícias de uma sociologia da família, que consiste, 
antes de mais, em observar e, a partir daí, retirar regras gerais, reconstruir hipóteses susceptíveis de 
explicar os factos colectivos e criar modelos de explicação capazes de compreender o real e, 
possivelmente, procurar prever o futuro. 
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A Comte afirma que na sociedade, a família, constituindo a verdadeira unidade social, é o gérmen das 
diversas disposições que caracterizam a unidade social, pois é ela que educa as pessoas para a vida 
social. Ao mesmo tempo, desenvolve um princípio de subordinação no interior da família: da esposa e dos 
filhos em relação ao marido-pai, ou seja, dos sexos e das gerações. 
 
F. Le Play, estabelece uma tipologia da organização familiar na Europa distinguindo: 

• “Família patriarcal” - formada por todos os filhos que se casam, os seus conjugues e a sua prole 
vivendo no mesmo espaço habitacional sob a autoridade do pai, progenitor; 

• “Família tronco” - na qual um único filho, normalmente, o mais velho varão, é escolhido para 
herdeiro, coabita com os pais bem como a sua esposa e prole e, eventualmente, os outros filhos 
solteiros ou até os deficientes, se porventura os houver; 

• “Família instável” - que, separando-se dos filhos logo que estes se autonomizam, se reduz, de 
novo, ao casal progenitor e acaba com a morte dos mesmos. 

Este autor foi um defensor acérrimo da família tronco. 
 
1.2.2– O surgimento universitário da sociologia da família 
Cabe a E. Durkheim ser o fundador da sociologia da família, no âmbito universitário, quando em 1888, na 
Universidade de Bordéus, profere um curso designado de Sociologia da Família e em 1892 curso da 
Família conjugal.  
 
O grande interesse da obra de Durkheim e este propósito, consiste em correlacionar a organização ou 
sistema familiar cm as demais formas ou sistemas de organização social e recorrer à abordagem de índole 
comparativa, no que se refere a outras sociedades, quer contemporâneas quer mesmo do passado. 
 
Para muitos, a família não é um agrupamento natural constituído por parentes; pelo contrário, é uma 
instituição social resultante da organização social das sociedades e, como tal, deve ser explicada. Deste 
modo, em termos científicos como em qualquer outro domínio do social, devem ser banidas as tendências 
moralizadoras, ideológicas, porventura algo estereotipadas, e até os simplismos de análise. 
 
C. Lévi-Strauss, francês, aparece como um continuador de Durkheim, a aproximação revela-se mais em 
termos de método – a introdução do método da análise estrutural – do que das teorias propriamente ditas. 
Assim, o ponto de vista evolucionista de Durkheim substitui-se, agora, pelo ponto de vista estrutural de C. 
Levis-Strauss. Contudo, há neles um ponto comum: ambos conduzem à análise da família e do parentesco. 
 
1.2.3– O carácter sócio-histórico da sociologia da família nos Estados Unidos 
De facto, com a sociologia americana atinge-se um novo patamar na emergência-solidificação da 
Sociologia da família, um domínio bastante desenvolvido entre 1945-1956. Na ausência de trabalhos de 
índole histórica e outros que integrassem a dimensão empírica, a concepção da família e das teorias que 
daí decorrem, jamais isentas de ideologia, vão no sentido da noção de uma família concebida, apenas, em 
ermos da estrutura nuclear conjugal. Esta é, então, definida como um subsistema dotado de funções e de 
papéis específicos, segundo os sexos e as gerações, no conjunto do sistema social. 
 
Anos vinte-trinta, privilegiando os estudos empíricos – abordagem da família numa “crise e da assimilação 
social. 
 
Nos anos trinta, a sociologia da família americana aparece mais ligada aos estudos de ordem técnica, 
visando conhecer os problemas sociais ligados ao desemprego, à crise que daí decorre e à necessidade 
da intervenção do Estado no conjunto destas questões. A obra de F. E. Frazier, sobre a família dos negros 
nos Estados Unidos nos anos trinta, representa um importante contributo neste sentido. 
 
No após-guerra – T. Parsons e R. Bales – por um lado, preconizava-se um modelo de família, a família 
nuclear conjugal, que melhor servisse os interesses das ideologias politica e económicas vigentes; por 
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outro lado, estes trabalhos, foram objecto de varias criticas, devido ao seu carácter ideológico, 
designadamente, em termos das relações de género e das relações entre as gerações, à falta de apoio em 
estudos empíricos e à adaptação de que eram alvo, perante as mutações sociais em curso, por volta dos 
anos sessenta. 
 
Assim, foi necessário esperar pelo início dos anos sessenta para que os trabalhos de W. Goode viessem 
introduzir uma ruptura decisiva na sociologia da família nos Estados Unidos, tanto sob o ponto de vista 
teórico como metodológico. Analisa a família numa perspectiva dinâmica, debruçando-se sobre aspectos 
tão variados como a relação entre a família e a estrutura social, os fundamentos da família, o casamento, 
a domesticidade, as relações conjugais e de parentesco, a questão das gerações e das idades, a 
diversidade das formas familiares em diferentes culturas e sociedade à luz das mudanças sociais em 
curso. 
 
1.2.4– As metamorfoses da sociologia da família em Portugal 

 
a) O tempo dos percursos 
Aludindo, agora, ao percurso da sociologia da família em Portugal pode dizer-se que é pontuado por 
três etapas fundamentais: 
1ª Remonta ao princípio do século XX, com os trabalhos de alguns sociólogos franceses e 
portugueses ligados à escola de F. Le Play. Entre os primeiros, destacam-se os trabalhos de L. 
Poinsard (1910), J. M. Fontes e M. A Pimenta (1918) e P. Decamps (1935).  
A partir das sessenta e nove monografias levadas a efeito em varias regiões do país pelos “Le 
playsianos”, 16 das quais a sul do Tejo, P. Decamps identificou cinco formas de família: 
• A “família desorganizada ou instável” - uniões de facto com maior predominância nas classes 

operárias a sul do Tejo; 
• A “grande comunidade familiar” - mais predominante nas montanhas do norte; 
• A “família tronco” - com maior incidência no noroeste de Portugal; 
• A “familia nuclear conjugal” 
• A “pequena comunidade” - composta em geral, por dois casais, espalhada por diversas regiões do 

país. 
      b) O tempo das inter-conexões e da procura 
       Estes cientistas vieram a confirmar, a imagem dum país marcado por clivagens sociais, económicas e  
       demográficas. Há a salientar que o desenvolvimento da sociologia da família acompanha, de perto, o  
       desenvolvimento da sociologia em Portugal. Ambas são tributárias da conjuntura politica, económica, 
social 
       e cultural que então se vivia na sociedade portuguesa. 
       Uma nova era se abre, em termos da investigação sociológica e que abrange domínios tão variados 
como o  
       trabalho, a vida sindical, a estratificação social, as migrações internas e externas, a educação, o 
espaço rural 
       os níveis de saúde, as transformações sociais e curso, entre outros aspectos. Todavia, tendo em 
conta o  
       contexto politico da época, não deixavam de se apresentar alguns limites, a este propósito. No âmbito 
das  
       ciências sociais, durante agum tempo, a sociologia portuguesa afigura-se mais de carácter teórico, e 
interes- 
       sa-se, sobretudo, pelo macro-social. 
       A sociologia da família, que viria a desenvolver-se a partir dos finais dos anos setenta e a solidificar-se 
du- 
       rante os anos oitenta-noventa, participa também deste quadro de mutações. Ainda aqui três 
elementos  
      concorrem para esta inter-confluencia: 



SebentaUA, apontamentos pessoais                                                                       Disciplina /41059 – Sociologia da Família I 
 

SebenteUA – apontamentos pessoais                                                                                                                        página 5 de 32 

• O primeiro prende-se com a vinda de antropólogos estrangeiros para o nosso país. Com Fátima 
Brandão (1985,1994), trabalhos sobre a questão da herança na região do Alto Minho tendo, a seu 
cargo a formação de licenciados em sociologia e depois em antropologia social, aqui retoma, de 
novo, as questões sobre a família e estabelece contactos com o Combridge Group, procurando, 
assim, implementar o método que, então desenvolviam, ou seja, a investigação comparativa. 

• O segundo elemento que se prende com a organização de seminários, no principio dos anos 
oitenta, dedicados essencialmente às questões da família. 

      c) O tempo das estratégias de solidificação 
      Em boa verdade, só em finais dos anos oitenta, em Lisboa por iniciativa de um grupo de jovens 
investigadores, um terceiro elemento confere à sociologia da família em Portugal o estudo de disciplina 
autónoma no quadro do ensino e da investigação universitários, afirmando-se, designadamente no ICS e 
no ISCTE, no âmbito das cadeiras de opção. 
 
1.3 – A abordagem sociológica do conceito de família 
1.3.1– A ambiguidade da noção de família 
A concepção de família restrita, separada da parentela e dos serviçais domésticos, aparece, pela primeira 
vez em França, no dicionário de Rechelet em 1640. Todavia. O equivalente à família nuclear conjugal, ou 
seja o grupo formado pelo pai, a mãe e os filhos, só aparece em 1835 no dicionário da Academia. 
 
A família tem-se tornado uma noção polissémica, em virtude da diversidade das suas estruturas, formas 
de organização e representações Não obstante, apesar da variedade de formas e de sentido segundo D. 
Behnan (1992), as ideias clássicas, praticamente de forma estereotipada, apontam para dois grandes tipos 
de família: 

• a nuclear 
• a alargada 

A família tronco, por exemplo, seria uma variação entre estas duas modalidades de família. 
 
C. Levi-Strauss - “a família tem uma natureza dual”: 

• Ordem natural – uma vez que lhe é confiada, pela generalidade das sociedades, a reprodução da 
espécie e os cuidados da prole, normalmente até à idade adulta ou, pelo menos até à juventude. 

• Ordem social – pois que toda a sua existência é pautada por um conjunto de regras que emanam 
da sociedade. 

 
B. Bawin-Legros (1988) para quem o termo família é “familiar e ambíguo”, relaciona-se com a tal dupla 
dimensão biológica e social. No primeiro caso, em consequência da realização mais imediata da 
sexualidade e da procriação e no segundo, em virtude das suas funções e a geometria dos laços que põe 
em jogo, pelo sistema de representações que constrói e a partir do qual toma forma. 
 
Em suma, no direito romano mais antigo a família era constituída pelo conjunto de elementos pessoais e 
patrimoniais que viviam sujeitos à autoridade de “pater familis”. 
Regista-se um acordo comum entre historiadores, antropólogos e sociólogos, segundo os quais nenhuma 
forma de família é universal. Sendo assim, a noção de família poderá ser entendida como “...um 
estratagema que consiste em utilizar uma palavra simples e mítica, qual etiqueta cómoda para mascarar 
formações heterogéneas nas suas estruturas e funções materiais e simbólicas. 
 
Poderá dizer-se que a família, sendo formada por um grupo de indivíduos unidos pelos laços de aliança, 
de sangue, jurídicos e/ou religiosos, se eleva acima do biológico e do material mais imediato. É o espaço 
onde se desencadeiam os principais acontecimentos da vida humana: união, procriação, nascimento, 
partilha da vida e da morte, ainda que, tanto o nascimento como a morte, tendam a passar da casa familiar 
para o “nascimento instituição e morte-instituição”, como sejam os hospitais, clínicas e lares da terceira 
idade, como bem refere L. V. Thomas (1985, 1991). 
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Adoptando a definição de C. Levi-Strauss (1979), a família, como grupo social apresenta pelo menos três 
características mais ou menos comuns. 

• Tem a sua origem no casamento. 
• Compreende o marido, a esposa, os filhos nascidos dessa união e, eventualmente, ouros parentes 

aglutinados a este grupo. Estes membros estão unidos por laços de aliança, de sangue, legais 
e/ou religiosos e obrigações de natureza económica, social, cultural ou ideológica. 

• Possui ainda uma rede bem definida, quer pelas leis quer pelos costumes, de direitos e 
obrigações sexuais e um conjunto diversificado de sentimentos psicológicos, coo o amor, a 
afeição, o respeito, a sujeição ou outros, incluindo os que decorrem dos constrangimentos sociais 
e culturais. 

 
P. Laslett- define grupo domestico, como aquele que integra pessoas identificáveis por três aspectos – a 
localização, o funcional e o parentesco – parece corresponder melhor à realidade familiar do passado e do 
presente. Sendo assim, fazem parte do grupo doméstico os indivíduos que vivem em coabitação, que 
partilham um conjunto de actividades, de elementos e de modos de vida e que estão unidos por uma rede 
de laços que integram a consanguinidade e a aliança (parentesco). 
 
1.3.2– A família concebida à luz duma tipologia de laços 
Os laços de aliança reforçados pelos laços jurídico e/ou religiosos antecediam os laços de sangue. Era o 
casamento que, institucionalizando e fundamentando a família, oficializava a sexualidade e a procriação e 
garantia a estabilidade do grupo. 
 
A relação que decorre dos laços de sangue, independentemente da sua qualidade, ultrapassa mesmo as 
barreiras da vida e da morte, portanto, do tempo-espaço, como sublinha L. V. Thomas. 
 
Numa perspectiva conceitual pode inferir-se que a família é formada por um conjunto de pessoas unidas 
por três tipos de laços: 

• Aliança 
• Sangue 
• Institucionais 

Isto é, exclusivamente jurídicos ou jurídicos e religiosos. 
 
No caso das uniões de facto – estamos perante famílias onde os laços jurídicos e religioso estão ausentes 
mas prevalecem os laços de aliança e de sangue, logo que haja filhos. 
 
Logo que se trate de novas configurações familiares decorrentes de rupturas conjugais anteriores, 
normalmente designadas de “famílias recompostas”, mesmo casadas, pode acontecer que os novos 
esposos não tenham filhos comuns, o que, em termos demográficos e de reelaboração dos laços patreno-
filiais e fraternais, não é um fenómeno de somenos importância. 
O que caracteriza estas famílias é a rede de relações familiares que devem reinventar para poderem 
articular as anteriores e as actuais, como bem o fazem notar. 
 
1.3.3– À procura dum conceito da família contemporânea 
J. Kellerhals, P. Y. Trout e E. Lazega (1984), retendo apenas a família nuclear conjugal, aliás a estrutura 
mais difundida na contemporaneidade, dizem que esta “É hoje definida como a coabitação e a cooperação 
socialmente reconhecidas de um casal e dos seus filhos”. 
Y. Castelan (1982) diz que a família pode ser definida como “uma reunião e indivíduos, unidos pelos laços 
de sangue e vivendo sob o mesmo tecto, numa comunidade comum de serviços. 
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2 – Família e Sociedade 
2.1 – Perspectiva histórica da família 
2.1.1– A família na memoria do tempo e do espaço 
2.1.2– Fundamentos gregos e romanos da família 
Aristoteles – preconiza a existência da família nuclear conjugal ligada a uma residência comum, embora 
com algumas particularidades em relação à época moderna. A família que, em torno da casa, integrava 
três tipos de relações elementares: 

• Senhor- escravo 
• A associação marido-esposa 
• Os laços pais-filhos. 

 
Roma, do século II a c, a concepção de família é aqui algo de diferente. Por exemplo, a mulher, esposa e 
mãe não tem aqui qualquer estatuto, em termos de cidadania, contrariamente à mulher casada ateniense 
(grega), e a sua existência só tem razão de ser em função do “pater famílias”. 
 
Na época, não integrava, apenas a habitação familiar, mas também os bens e as pessoas que viviam 
debaixo do mesmo tecto, inclusive, os escravos e os servidores, pelo que a noção de família designava 
um conjunto de elementos pessoais e patrimoniais sujeitos à autoridade do chefe, o “pater-familias”. 
 
2.1.3– A família nas civilizações árabes, chinesas, indiana e japonesa 
Quanto à primeira, secularmente tem-se preconizado a família poligâmica (actualmente cerca de quatro 
milhões no mundo), pois o Islão permite ao homem casar-se, em paralelo, no máximo, com quatro 
mulheres. 
 
Família chinesa, dir-se-á que esta sendo decalcada sobre o modelo de organização clânica, parecia 
estável no tempo, durante a vigência do regime imperial e, de certo modo, durante a Republica. As 
famílias recebiam o sobrenome do clã a que pertenciam e a partir daqui eram estabelecidas as regras de 
exogamia (casamentos entre membros de diferentes grupos). 
 
Indiana, está associada ao sistema de castas que, frequentemente, faz com que os grupos domésticos e 
as famílias sejam indivisos, isto é, cada indivíduo casa-se na sua casta e sujeita-se às próprias 
concepções acerca da família. Lembremos tão-somente que o sistema familiar indiano integrando a 
monogamia contempla também a poliandria. 
 
Japonesa. Dir-se-á, que esta tem apresentado igualmente uma tendência para a transformação. A 
organização familiar japonesa, indissociável da noção de casa, de tipo patriarcal e de linhagem patrilinear, 
ora aparece tributária dos interesses governamentais, ora da organização politica e social, tal como 
acontece nos últimos tempos. Isto significa que o grupo familiar, enquanto alfobre de lealdade e piedade 
filial, que por extensão se reflecte no campo político, continua a gozar de grande prestígio e influencia na 
civilização japonesa. 
 
2.1.4– A perspectiva sócio-histórica e antropológica 
Continuando a ver as coisas com o andamento da história, não podemos deixar de nos referir ao 
contributo sócio-histórico e antropológico de L. Morgan (1974), para quem a propriedade desempenha um 
papel fundamental na passagem da família de formas mais alargadas, para outra mais conforme aos 
tempos modernos, embora estes, na sua perspectiva, possam dizer respeito a um passado muito mais 
recuado que os séculos XVII-XVIII. Assim, salienta o sentido primitivo do vocábulo família, derivado do 
latim “famulus que, com o tempo, foi investido da significação de lar-patrimonio e não de descendência e 
parentesco que estavam associados a “gens”. 
 
J. Goody, recuando no tempo, põe em realce uma distinção fundamental entre a civilização eurosiática e a 
africana, em termos de organização económica, familiar e civilizacional. 
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Os estudos dos etnólogos e antropólogos vieram revelar-nos que a cada grupo étnico correspondia uma 
determinada forma e estrutura familiar, um sistema de parentesco e uma instituição matrimonial que ora se 
aproximavam ora se distanciavam umas das outras. 
 
O estudo da estrutura familiar em França, no Antigo Regime, tendo em conta as estruturas e os modos de 
organização daí decorrentes, distingue cinco formas de família: 

• Os isolados 
• Os grupos domésticos sem estrutura familiar  
• A família conjugal 
• A família alargada 
• A família simples 

 
Na Inglaterra, entre os séculos XV-XVIII, P. Laslett (1969), nos seus trabalhos, apresenta quatro formas de 
família: 

• Grupos domésticos sem estrutura familiar, 
• A família nuclear conjugal, 
• A família formada por grupos domésticos alargados, 
• A família que decorre de grupos domésticos complexos. 

 
2.1.5– O olhar socio-historico sobre a família em Portugal ao longo do século XX 
Em Portugal, os estudos de L. Poinsard (1910), de F. Fontes (1918) e de P. Deschamp (1935,1959), 
também detectaram diferentes modalidades de grupos domésticos. Este último fala de cinco formas de 
família: 

• A família desorganizada e instável – ou união de facto dominante entre os assalariados agrícolas 
ao sul do Tejo, 

• A “grande comunidade” - composta por vários casais e um grande numero de parentes co-
residentes, nas montanhas do norte, 

• A família “tronco” no Noroeste, 
• A família de “casal simples” 
• A “pequena comunidade” - composta em geral por dois casais, existentes em diversas regiões do 

país. 
 
2.2 – O grupo doméstico nas sociedades modernas e contemporâneas 
2.2.1– A Noção de grupo doméstico 
A realidade mostra-nos que o grupo doméstico é bastante diverso de uma sociedade, de uma região e de 
uma época para outra. Não obstante, patenteia sempre dois pontos comuns: independentemente da sua 
dimensão e estruturas, é o lugar onde, pelo menos aparentemente se tecem os laços mais intensos entre 
sexos e as gerações; é formado por um grupo de pessoas que, para o melhor e para o pior, partilham o 
mesmo espaço de vida. Por isso, tal como o refere M. Segalen (1986) a noção de coabitação e de 
residência comum, é essencial neste domínio. 
 
Embora na maioria dos casos, família e grupo doméstico tendam a confundir-se e a serem sinónimos 
um do outro, na realidade nem sempre as coisas são assim tão claras. 
A primeira, sendo mais limitada que a de grupo doméstico, reenvia, essencialmente, para o laço conjugal: 
“le jeune ménage”. Nesta óptica, o “ménage” em sentido lacto, sendo constituído pelo pai, a mãe e os 
filhos identifica-se mais com o conceito moderno de família conjugal e forma, simultaneamente, um grupo 
domestico.  
Grupo domestico supondo sobretudo a coabitação e a partilha de um espaço e decerto de alguns 
serviços, pode não constituir, automaticamente, uma família, na medida em que esta, regra geral, tende a 
exigir a existência de certos laços, como vimos anteriormente, o que nem sempre acontece com os 
coabitantes no interior de alguns grupos domésticos. 
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INE 1991 – define família institucional como - “um conjunto de indivíduos residentes num alojamento 
colectivo que, independentemente da relação de parentesco entre si, observam uma disciplina comum, 
são beneficiários dos objectivos de uma instituição e são governados por uma entidade interior ou exterior 
ao grupo”. 
 
M. Weber – define o grupo domestico como um espaço onde existem relações comunitárias de sexo, entre 
pais e filhos com particular destaque para as mãe-filho, de fratria (conjunto de irmãos), de autoridade 
exercida pelos mais fortes sobre os mais fracos, de educação dos mais velhos em favor dos mais novos, 
isto é, da sua prole e de partilha de um espaço de coabitação.  
Em suma – a “sociedade doméstica” é uma comunidade que assegura as necessidades regulares da vida 
quotidiana dos familiares, tanto em bens como em trabalho. 
 
2.2.2– O grupo doméstico associado à família alargada 
Família alargada – define-se, em geral, por um grupo que para além de um casal simples, integra, 
também, outros casais e parentes solteiros, podendo estes ser: 

• Ascendentes – no caso dos membros suplementares que a integram pertencerem a uma geração 
mais velha que a do chefe de família. 

• Descendentes – se os outros membros que a integram pertencerem a uma geração mais nova do 
que a do chefe de família. 

Poderá ser também colateral – se integra elementos advindos à família por esta via. 
 
2.2.3 – O grupo domestico associado à família tronco 
Família tronco – de cariz patriarcal, pode dizer-se, antes de mais, que se trata de uma estrutura 
intermédia entre o grupo doméstico alargado e o grupo doméstico simples. Entre outros aspectos, 
distingue-se das anteriores pela natureza das relações de poder e pela presença de um menor número de 
casais coabitantes, pois nunca ultrapassa dois, podendo integrar alguns colaterais como é o caso dos 
irmãos solteiros ou até dos deficientes. Assim, é o casal mais velho que exerce a autoridade, até que 
proceda à sua transmissão ao herdeiro, normalmente, o filho varão mais velho que, por sua vez, deverá 
assegurar a continuidade do grupo e do património que o legitima. 
 
2.2.4 – O grupo domestico associado à família conjugal e monoparental 
Se voltarmos o nosso olhar para o designado grupo doméstico simples, correspondendo à designada 
família nuclear conjugal, aliás o mais difundido, apresenta uma estrutura triangular formada pelos pais, 
casados ou não, e pelos filhos. Normalmente, este grupo vive em residência neolocal e é independente 
dos outros membros do parentesco. 
 
Diga-se ainda que, apesar da sua antiguidade e embora nem sempre reconhecido como grupo doméstico 
equivalente a uma família, outro grupo nuclear em grande difusão, frequentemente em virtude de 
anteriores rupturas familiares, é o que decorre da família monoparental. Neste caso, verifica-se apenas 
uma estrutura dual: um dos pais e os filhos, ou mesmo um dos avós e os netos. 
 
2.2.5 – Os grupos domésticos decorrentes da comunidade tácita e da zadruga 
As “comunidades tácitas”, datadas da Alta Idade Média, emergem, regularmente, em circunstâncias 
sociais e económicas particulares, mais relacionadas com as formas de vida rural e económica agrária. Na 
sua forma de organização singular, subsistiram até o século XVII, no centro de França. Porém, não era 
uma forma de grupo doméstico muito difundido. Tratava-se de uma comunidade familiar, constituída por 
cerca de trinta a quarenta pessoas e por vezes mais, que, obrigatoriamente, mesmo perante a lei, 
partilhavam a habitação e a comensalidade, isto é, “ a mesma panela e o mesmo fogo” – H. Dossourd. 
Este termo designa, simultaneamente, um grupo doméstico particular e um território agrícola comum. 
Sendo assim, o património é indiviso e todos devem contribuir não só para a sua preservação como para o 
seu aumento. 
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O exercício da autoridade, emerge de uma pratica democrática de eleição do detentor da autoridade 
perante o grupo, pois que os membros votantes elegiam, entre si, um chefe, muitas vezes o mais velho. O 
mesmo acontecia com a mulher que nunca poderia ser esposa ou parente próxima do homem eleito, que 
governaria as outras mulheres.  
 
A “comunidade zadruga”, na Jugoslávia, com organização idêntica à anterior. Assim, por exemplo, os 
jovens casais, embora em construção anexas à grande casa, tinham casas separadas para aí dormirem 
com a sua família, mas nunca para aí tomar as refeições. O poder da mulher era menos reconhecido. Em 
contrapartida, o homem, aliás legitimado pelo poder religioso, detinha uma autoridade forte, comparada 
com o caso da comunidade tácita em França. O casamento é neste caso, de carácter exógeno, ou seja, 
entre pessoas diferentes “zadrugas”.  
 
2.2.6 – Considerações gerais. 
 
2.3 – A família na sociedade contemporânea 
2.3.1 – Entre a economia e a família 
No século XIX, sobretudo com a industrialização progressiva das sociedades ocidentais e as sucessivas 
mutações daí decorrentes, não deixaram de se produzir profundas transformações no universo familiar. 
 
A lógica destas modificações prende-se, antes de mais, com a implementação progressiva de um novo 
sistema económico em torno do capitalismo e o processo de industrialização que desencadeia. Com ele, 
transformam-se os meios as relações de produção, as sociedades vão passando, paulatinamente, de uma 
lógica económica do trabalho, baseada, essencialmente, no trabalho agrícola, artesanal e comercial 
familiar, para uma outra do império da máquina, da separação entre o espaço de habitação e o espaço de 
produção e, por conseguinte, para um regime de salário. 
 
Ingresso da mulher no mercado de trabalho - século XIX – verifica-se uma vantagem adiciona: a prestação 
de trabalho e a contrapartida de um salário autónomo, abrem à mulher o processo da sua emancipação. 
Foi sobretudo, o espaço salarial que ofereceu à mulher profissionalizada a possibilidade de deixar de estar 
confinada ao espaço doméstico, de aceder a outro tipo de relações sociais e familiares, bem como a 
outras prerrogativas e, porventura, a algumas desvantagens. 
2.3.2 – A mulher e a família a caminho da sociedade do emprego 
Todo o esforço reflexivo a propósito das grandes transformações nas sociedades contemporâneas 
ocidentais, acaba por ter em conta as que, relacionando-se com a economia e a reorganização do 
mercado de emprego, conduzem a profundas alterações familiares. Entre estas, como acabámos de 
verificar, as que se relacionam com a profissionalização da mulher não se revestem de somenos 
importância. 
 
2.3.3 – Factores de índole politica e cultural 
A estes factores de mudança sociais e económicas juntam-se também outros de carácter político e cultural. 
Recuando no tempo, quanto ao primeiro é inegável que as revoluções politicas da modernidade dos finais 
do século XVIII, tanto na América como em França, bem como, posteriormente, noutros países, como por 
exemplo, em Portugal no principio do século XIX, preconizavam um ideal de igualdade e de liberdade. 
Doravante, o fundamento é mais a lei divina advinda dum Deus omnipotente, mas a lei humana, baseada 
em fundamentos racionais e perante a qual todos são livres e iguais. 
 
2.3.4 – As descobertas cientificas e os seus efeitos nos comportamentos familiares 
Coube à ciência e à técnica, através das descobertas biológicas e medicinais colocar ao alcance de toda a 
gente e, por isso, popularizar um vasto leque de meios, que proporcionando as condições da sua eficácia, 
contribuem para alterar profundamente os comportamentos familiares. Entre outros aspectos, os seus 
efeitos manifestam-se, claramente, a nível das práticas anticonceptivas que permitem à mulher dominar a 
sua própria fisiologia e agir sobre ela, logo que se trata da sexualidade e da contracepção. 
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2.3.5 – As influencias culturais na ordem do dia 
Importa lembrar que, logo que a cultura com os seus grandes sistemas de valores que constituem um 
suporte simbólico e dão força e coesão a esta ou aquela atitude, entram em profunda mutação, 
geralmente, perdem algo do seu impacto na regulação dos comportamentos individuais, familiares e 
sociais. 
 
Simultaneamente, a religião e a Igreja com a família e a escola, tradicionalmente as principais instâncias 
socializadoras, vão sendo atingidas neste seu predomínio, ou seja, de agentes de transmissão inter-
geracional quase exclusivas, passarão a ser umas entre muitas outras confessionais ou não (partidos 
políticos, sindicatos, seitas, etc), mas que conjuntamente, quiçá, algumas em oposição, influenciam, 
doravante, os novos valores sociais e a sua transmissão inter-geracional. Estes são, agora, de outra 
ordem, mais direccionadas para o material e para o imediato e, por conseguinte, muito mais efémeros e 
mutantes. 
 
A cultura tradicional e os seus valores tendo-se instalado e não cultivando em si a força necessária para a 
sua própria renovação e revitalidade, dificilmente têm conseguido resistir aos efeitos das mudanças 
culturais em curso, decorrentes do processo da modernidade ou como diria G. Balandier (1994) da super-
modernidade que atinge todas as sociedades ocidentais e de alguma forma, mesmo se com matizes 
diferenciados no espaço e no tempo, tende a globalizar-se. 
Tendo em conta estes aspectos, importa começar por olhar as mudanças operadas em matéria da escolha 
do conjugue. É no século XIX que se esboçam as grandes tendências de mudança neste domínio. 
 
De facto, a família orientava-se pela autoridade-obediência; visava dar continuidade ao grupo e ao seu 
principal elemento agregador: o património; regia-se pela razão tradicional e pela vontade e, praticamente, 
fazia tábua rasa dos sentimentos individuais. 
 
A esta concepção de família opõe-se a da família moderna e contemporânea. 
E. Shorter (1977) – a família moderna emerge com a grande valorização dos sentimentos no interior da 
célula doméstica, em detrimento de outros aspectos, até então extremamente valorizados. 
P. Ariés – diz que a família se torna moderna com a descoberta da infância e a valorização da escola em 
função da criança. 
E. Durkheim – dizia que a família moderna era relacional e tinha menos horizonte inter-geracional, 
precisamente, porque valorizava mais as relações do que a reprodução patrimonial, uma vez que a 
industrialização da sociedade e, por conseguinte, o trabalho assalariado conferiam mais independência ao 
individuo, em relação à parentela e à vizinhança. 
 
2.3.6 – A família contemporânea e a sua relação com a escola 
Em boa verdade, a realidade permite constatar que a par de um certo numero de pais que parecem 
interessar-se menos pela escola, em grande parte, pertencentes a grupos sociais de condição modesta, 
outros investem cada vez mais na escolarização dos filhos, como estratégia de valorização do capital 
familiar, ainda que este reverta bastante a favor do individuo. 
 
E. Durkheim – ao invés do capital económico, o capital cultural é incorporado, p que significa que nem 
sempre oferece total garantia de transmissão e reprodução.  
F. De Singly – há sempre os “falhados da escola”, apesar dos esforços familiares e da própria escola, 
desde que não haja trabalho pessoal do aluno. 
 
A família de hoje, mesmo no interior da de condição social modesta, investe cada vez mais na 
escolarização dos filhos, em busca de um futuro melhor para os mesmos. 
 
2.3.7 – As imbricações sociais e familiares: a razão e o amor 
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É claro que a relação entre estas duas instancias se transformou profundamente. Até a um passado, não 
muito recuado, o indivíduo aceitava, sem grande resistência, submeter as suas preferências pessoais às 
regras e aos interesses familiares. Contudo, o espírito do nosso tempo dá muito mais importância à 
autonomia individual e à qualidade das relações, valorizando, acima de tudo e em todos os momentos, a 
sinceridade e a autenticidade reais, ainda que as mesmas estejam sujeitas ao efémero, pois que os 
sentimentos, frequentemente, se expõem aos imponderáveis de índole afectiva, psicológica e social. 
 
L. Roussel (1989) avança com duas explicações: 

o A primeira – decorre do conflito permanente entre a idealização do outro que provoca o 
sentimento amoroso e a realidade desse mesmo outro, revelada pela vida em comum, uma 
vez que a imagem do cônjuge não resiste, duradoiramente, aos constrangimentos banais da 
vida quotidiana. 

o A segunda – mais radical, explica a precaridade do sentimento amoroso devido às 
contradições que encerra.  

 
Dir-se-á que vivemos numa época em que o amor conjugal e afectividade emocional que lhe está 
associada, independentemente da sua duração, se querem fortes e exclusivos. deste modo, toleram-se 
menos as situações duplas mais ou menos assumidas. 
 
Na verdade, a família tradicional, perante as mudanças económicas e sociais, tendo cedido o passo em 
favor de uma outra forma de família nuclear conjugal, abriu a passagem para outro tipo de prerrogativas: 
passa sobretudo, a regular-se pelos princípios de obrigação de liberdade e igualdade. assim, o social e o 
institucional vão cedendo perante o voluntarismo individual. 
 
2.3.8 – A relação entre a família e a religião católica 
Vendo agora estas mutações em correlação com a religião, o que se nos oferece dizer é que se, como 
bem o afirma M. Segalen e J. Goody, o cristianismo construiu um modelo de família na Europa e que se 
estendeu a outros povos através da missionização e da colonização, constata-se, todavia, que a sua 
grande influencia se vai debitando. 
Na verdade, a religião, no século XIX, vai perdendo influência junto da classe operaria. No século XX, essa 
perda de influência faz-se sentir a nível das obras de caridade e assistência que vão passando, 
progressivamente, para o domínio do Estado-previdência. Ao mesmo tempo, aumenta a secularização que 
se vai instalando um pouco por todo o lado. 
Tal como noutros domínios, a religião é hoje vivida de modo fragmentado, isto é, observam-se certos 
aspectos que mais se coadunam com os interesses pessoais, imediatos ou não, e ignoram-se os outros. 
Basta pensarmos, por exemplo, na doutrina da Igreja católica em matéria de concepção. 
Contudo, acrescente-se que muitos cristãos, mesmo não praticantes, continuam a preferir contrair o 
casamento religioso. Na perspectiva de A. Torres (1996), quatro aspectos fundamentais parecem poder 
explicar estes comportamentos: 

o O pragmatismo 
o A força da tradição – portanto uma certa pressão social e familiar que aqui e ali ainda se faz 

sentir, 
o O ritualismo – uma maior grandiosidade da festa, 
o Certa forma de conjurar os fantasmas do divorcio face à indissolubilidade deste casamento 

religioso. 
 
2.3.9 – A redescoberta e revalorização da família nos finais do século XX 
Passando do plano das mutações ao das representações-valorização da família do nosso tempo, 
constatamos que, apesar dos anúncios da morte da família ou das reprovações contra a mesma, dados os 
constrangimentos exercidos sobre a liberdade individual, ao longo dos últimos decénios, ela aparece cada 
vez mais valorizada pela grande maioria das pessoas. Dois factores primordiais explicam, de algum modo, 
a mudança de atitudes verificada a este propósito. 
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Em primeiro lugar recorde-se que, desde os anos setenta, se tem instalado uma crise social e cultural 
que teima em persistir: o desemprego aumenta e com ele a pobreza, a marginalização, a delinquência, a 
exclusão social e as injustiças sociais acentuam-se. 
A família, apesar de todas as transformações por que tem passado, continuando a usufruir duma aura 
tradicional de segurança e de apoio aos familiares, aparece, normalmente aos indivíduos, como uma 
enseada onde se encontra abrigo, paz, compreensão, protecção, amor, reconhecimento individualizado, 
solidariedade e resposta para as questões fundamentais da vida presente, em contraponto com uma 
sociedade inóspita, para os que vivem em situações análogas. 
Em segundo lugar, prende-se, provavelmente, com as profundas transformações jurídicas e culturais que 
se têm operado acerca da família. Desta maneira, esta apresenta-se, nos nossos dias, como mais 
compreensiva, mais dialogante, menos dominadora, mais respeitadora da liberdade das pessoas e até, 
por excelência, como o espaço da partilha das várias dimensões da vida individual e social, deformação e 
expressão da personalidade de cada um e do grupo doméstico em conjunto.  
 
2.3.10 – A velha e a nova questão das funções sociais da família 
No contexto social, as funções da família, no passado, não muito recuado atribuíam-se-lhe, 
essencialmente, três funções: 

o Reprodutora Educativa 
o Económica. 

 
Estas, ainda que com elementos novos e, certamente, aliadas a outras, continuam a estar presentes nos 
nossos dias, embora sejam vividas de modo diferente: 
 
A reprodução da espécie poderia ser feita à margem da família, Todavia, todas as sociedades conhecidas 
no mundo continuam a atribuir esta função à família. 
 
Quanto à educação temos de reconhecer que se têm operado grandes mudanças. De facto, a família 
hodierna (actual) partilha, cada vez mais, a função educativa com outras instituições estatais, 
designadamente a escola ou similares e até com os mass media e os grupos de pares. Importa sublinhar 
que é no seio da família que a criança desabrocha para a vida, aprende os primeiros rudimentos da 
linguagem, a relacionar-se com os outros, a sociedade e até com a vida do além, uma vez que é aqui que 
começa por elaborar ou recusar um certo sistema de crenças, sem deixar, contudo, de ir formalizando um 
sistema simbólico e um conjunto de representações que orientam o seu processo de socialização, 
conjuntamente com todas as outras influencias externas.A família e a escola educando e socializando, 
ainda que coadjuvadas pelas demais instancias educativas, orientam os destinos dos indivíduos e dos 
cidadãos. Nas sociedades contemporâneas vai-se tomando maior consciência desta acentuada 
imbricação. Porém, em ultima instância, é a família educadora, até porque adopta estratégias de 
mobilização educativa, muito mais do que a escola por si só, que vai delineando o pendor das trajectórias 
individuais e sociais. 
 
Função Económica, apesar de correntemente de tentar fazer crer que a família deixou de ter uma função 
económica e macro social para passar a ter, antes, uma função micro-social e de consumo (T: Parsosn, R. 
Balles, 1955), as coisas são bem mais complexas. Se em virtude da separação do trabalho – emprego, a 
família deixou de ser uma unidade de produção – no sentido tradicional do termo – continua a ter uma 
importante função económica. 
 
O papel económico da família, embora dependente do mercado de trabalho e do emprego, é primordial 
para a sobrevivência. 
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Subjacente a esta problemática das mudanças e das funções, pode descortinar-se, actualmente, uma 
outra importante função que, implicitamente, é atribuída à família pelos próprios indivíduos: a da 
construção da identidade e do sentido para a existência. 
Na esteira de N. Elias (1987) pode começar por dizer-se que a contemporaneidade a sociedade produz os 
indivíduos que produzem a sociedade, ou seja, não se podem dissociar os efeitos das influências de 
factores sociais da acção dos indivíduos em si mesmos e vice-versa. 
Perspectiva idêntica tem F. de Singly, para quem a sociedade moderna, tendo permitido a construção de 
um processo de individualização, nem por isso deixou de suscitar e intensificar, nos indivíduos, a 
necessidade de reconhecimento recíproco, isto é, a construção, e monos a transmissão, de uma 
identidade individualizada. 
 
O indivíduo tem necessidade de pertencer a um conjunto, um grupo, uma família, uma classe, um povo e, 
da outra, de ser reconhecido como membro particular de uma entidade de pertença. Esta dialéctica 
existencial apela, deste modo, à capacidade de se afirmar como sujeito único, singular, distinto de 
qualquer outro e, todavia, semelhante a todos os seus. 
 
Com esta incursão, não será despropositado dizer que a família advém, frequentemente, o espelho onde 
cada um, pode ao mesmo tempo reflectir a sua imagem e retrabalhá-la através da imagem que lhe reenvia 
o outro. Deste modo, ela permite aos seus elementos encontrar as componentes que lhe permitem forjar 
uma certa forma de identidade personalizada, sem, contudo, ter de ser absorvido pela família - F. de 
Singly, 1996. 
 
O indivíduo tem necessidade de pessoas que saibam reconhecer nele outra coisa que o sucesso, e ele 
próprio deve ser capaz de olhar para lá das aparências associadas às posições sociais. 
 
Basta dizer que a família contemporânea não se define apenas como um espaço onde circula o amor e se 
vive uma relação afectiva mais ou menos intensa. Como diz Singly – “Se ela concebe este bem desejado, 
e pouco disponível noutros mercados, produz também outra coisa: a construção das identidades de cada 
um dos seus membros…” 
 
Quanto à busca de significação, a família hodierna (actual) funciona, frequentemente, como uma âncora e 
como um reduto de sentido para a existência. 
 
Em termos sociológicos, que consequências podem tirar deste conjunto de factores que acabámos de 
analisar? 
A família é uma realidade do passado, do presente e do futuro, provavelmente, em relação a este ultimo, 
ainda bastante diferente do que é hoje, porque, com efeito, se trata de uma entidade extremamente 
dinâmica. A família actual, sendo uma instituição vital, não se fecha sobre si mesma, mas interage com as 
transformações em curso na sociedade. A este respeito. E. Durkheim dizia que a família, ao mesmo tempo 
que se ia privatizando, se tornava cada vez mais publica, porque mais dependente do Estado e das suas 
instituições e, diremos nós, também do mercado de (des)emprego e dos efeitos que daí decorrem, da 
mudança das mentalidades, dos costumes, da cultura e da sociedade em geral. 
 
Poder-se-á dizer que hoje, mais do que nunca, a família, pelo menos idealmente, se torna o eixo da 
coesão social, contrariamente a um passado não muito recuado, em que este papel era exercido pela 
religião. Deste modo, a família é o que persiste, mas também o que se renova, continuadamente, nos 
nossos dias de maneira algo radical, o que nos permite falar de uma realidade nova em destruição - 
reconstrução. 
 
2.4 – Situação da família em Portugal 
2.4.1 – Os principais factores de mudança no interior da família portuguesa 
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À semelhança do que se passa nas outras sociedades ocidentais, embora mais tardiamente, a família tem 
sido, em Portugal, objecto de profundas transformações, mercê de aspectos tão variados que decorrem 
do económico, do social, do político, da organização do trabalho e do emprego, do jurídico, da cultura, da 
religião e das mentalidades. 
As formas da família tradicional ligadas, sobretudo, às actividades agrícolas, predominantes até meados 
deste século, mantiveram-se, ou seja, a família alargada, a família complexa e a família nuclear conjugal, 
todas de cariz patriarcal. 
 
O ponto a partir do qual se desenha a mudança, prende-se coma s modificações introduzidas na 
economia portuguesa, as guerras civis nas então províncias ultramarinas, a emigração, a alteração da 
relação entre o rural e o urbano, isto é, este torna-se predominante em relação àquele, nos anos sessenta 
e, posteriormente, nos anos setenta com a revolução politica de 1974. De facto, a industrialização vai-se 
intensificando, exigindo mais mão-de-obra, qualificada ou não. Porém, com o desencadear simultâneo da 
guerra civil no ultramar português e o aumento do êxodo emigratório para a Europa, essa mão-de-obra 
masculina vai-se tornando escassa, o que leva a recorrer, cada vez mais, à mão-de-obra feminina. 
O salário feminino vai outorgando à mulher uma maior capacidade de afirmação e independência e 
permite-lhe deixar de estar confinada ao seu papel de esposa e mãe no seio da família, ao mesmo tempo 
que leva a fazer um percurso rumo à igualdade. 
 
Compreende-se que todos estes aspectos, com particular relevo para o acesso a uma escolarização mais 
prolongada, mesmo de nível superior, ao mercado de trabalho e à igualdade de direitos, reconhecida 
juridicamente, ainda que algumas mentalidades se mostrem muito refractárias à mudança concedem à 
mulher portuguesa os trunfos necessários para lutar pela construção de uma nova identidade e por uma 
maior diversidade dos modos de ser mulher tornando-a mais reivindicativa na sociedade e na família. 
 
2.4.2 – As principais peculiaridades estruturais e demográficas da família portuguesa 
Aludindo às características estruturais e demográficas da família em Portugal, pode dizer-se que entre os 
mais de três milhões de famílias distribuídas, de forma irregular, no espaço nacional, à semelhança de 
outros aspectos, contrastam as regiões do interior mais ruralizado e do litoral mais urbanizado, sendo de 
realçar nestas ultimas, as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Por conseguinte, as estruturas 
familiares e a sua diversidade e implantação acabam por ser tributarias desta distribuição sócio-espacial, 
embora a forma predominante seja a família nuclear conjugal, isto é, a que apresenta uma estrutura 
triangular constituída pelo pai, mãe e filho(s). 
 
Esquematizando, o que se pode então dizer é que, no princípio da última década, tendo em conta as 
estruturas e os núcleos, temos em Portugal 5 formas de família: 

o A família sem núcleo 
o A família nuclear conjugal 
o A família alargada 
o A família complexa 
o A família monoparental. 

O que se pode dizer com os dados da demografia é que as famílias portuguesas adquiriram um 
comportamento “neo-maltusiano” em matéria de natalidade. Contudo, a realidade mostra que as famílias 
portuguesas não recusam os filhos, visto que, em caso de infertilidade, recorrem, frequentemente, a 
diversos meios médicos ou adoptivos. O que parece recusar-se, outrossim, são as famílias numerosas. 
 
2.4.3 – A entrada na vida conjugal e as rupturas familiares em Portugal 
Se atendermos, agora, à entrada na vida conjugal, contrariamente ao que se passa em muitos outros 
países europeus, em Portugal, faz-se, preferencialmente, através do casamento civil e em cerca de 70% 
dos casos também religioso, embora tendam a aumentar as uniões de facto, difíceis de contabilizar, e as 
praticas sexuais extra-matrimoniais entre os jovens, e, provavelmente, noutrassituações. 



SebentaUA, apontamentos pessoais                                                                       Disciplina /41059 – Sociologia da Família I 
 

SebenteUA – apontamentos pessoais                                                                                                                        página 16 de 32 

Fenómeno como a sida e menos o medo de engravidar explicam, em parte, esta mudança de 
comportamento. 
Sendo assim, entre outros aspectos, poderia haver mais razão para a coabitação juvenil assumida, mas, 
tal não é o caso. 
A. Torre (1966), estudando esta questão na área da Grande Lisboa, considera haver 4 razões para o efeito: 

o O pragmatismo – que visa não criar dissenções com a família que continua a valorizar muito 
mais a entrada directa na vida conjugal através do casamento, mesmo civil, ainda que a 
maioria dê preferência ao religioso 

o O estatuário – uma vez que o casamento confere um novo estatuto socialmente reconhecido 
o O ritualismo – que se inscreve, por um lado, no seguimento da tradição e, por outro, no 

esplendor festivo que confere a este acto social. 
o O institucional – que, além de uma conformidade com as normas, no caso do casamento 

católico comportando a indissolubilidade, poderá, à partida, dar mais garantia perante o 
espectro do divórcio. 

 
2.4.4 – A família portuguesa perante o jurídico 
Aludindo, depois disto, ao jurídico, poder-se-á dizer que a situação familiar, a este propósito, mudou, 
substancialmente com a publicação da Constituição da Republica em 1976 e as suas respectivas revisões 
em 1982, 1992 e 1997. As modificações fundamentais relacionam-se com a noção de família, a natureza 
do casamento, os papéis conjugais e parentais, a relação entre pais e filhos, as funções da família e o 
divórcio. 
 
À noção de família, esta decorre do que está estipulado no artigo 67º e 36º. O primeiro, na linha directa da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem (artº 16), diz que “a família, como elemento fundamental da 
sociedade, tem direito à protecção da sociedade e do Estado e à efectivação de todas as condições que 
permitam a realização pessoal dos seus membros”. O segundo, aponta a família e o casamento como 
parcelas ou desmembramentos do único direito, como quem diz, pelos menos, que a constituição da 
família passa, normalmente, pela celebração do casamento. 
 
Nas legislações anteriores e ainda a partir de 7 de Maio de 1940, quando se procede à assinatura da 
Concordata entre a Santa Sé e o Estado português faz-se do casamento o único fundamento da família. 
Ao invés, com algumas distinções, parece aceitar-se agora a família jurídica, isto é, a que decorre do 
casamento, mas também a que advém da união de facto. 
 
A reforma de 1977, veio introduzir alterações profundas, tanto a nível da composição do núcleo familiar e 
até da sua eventual ruptura, como das relações estruturais, no interior da sociedade conjugal. Entre outros, 
detenhamo-nos sobre nove aspectos fundamentais em termos de grandes repercussões jurídicas, sociais 
e familiares: 

o O vínculo da perpetuidade do casamento católico é rompido, uma vez que os tribunais civis 
podem decretar a dissolução do próprio vínculo sacramental, ainda que, a nível da Igreja 
católica, esta prerrogativa não produza qualquer efeito. 

o  Doravante, marido e esposa, pai e mãe usufruem das mesmas prerrogativas, no interior da 
família e no seio da sociedade. 

o È abolida a obrigação de salvaguardar o nome patronímico da família. 
o A concepção hierárquica entre pais e filhos é bastante esbatida, uma vez que o artigo 1874º, 

estipula que pais e filhos se devem mutuamente respeito, auxílio e assistência. 
o A não descriminação entre filhos nascidos dentro ou fora do casamento o que era impensável 

na legislação anterior, pois que nem sequer permitia que uma pessoa casada perfilhasse um 
filho nascido fora do casamento. 

o A adopção passa a ser enquadrada e regulamentada pela lei 
o A maioridade, igualmente extensiva aos homens e às mulheres, como de resto já acontecia 

anteriormente, passa agora dos 21 para os 18 anos 
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o Aconcepção do casamento também é modificada. aparece, agora, como um contrato jurídico 
celebrado entre duas pessoas de sexo diferente, que pretendam constituir família, mediante 
uma plena comunhão de vida, das quais se exige o livre consentimento, sem o qual o 
casamento pode ser nulo. 

o O casamento, sendo em Portugal um acto jurídico, pretende institucionalizar uma relação 
conjugal tendencialmente duradoira e, por isso, não se admitindo o casamento a prazo. aliás, 
o estipulado nos artigos 1789 e 1792 do Código Civil de 1977 deixa bem clara esta concepção 
uma vez que, considerando o casamento uma acto civil, que pode ser dissolúvel pelo divorcio, 
explicita, claramente, que não é um contrato  perpétuo. 

o Por ultimo muda, profundamente, a concepção legislativa no que se refere ao divórcio. O 
casamento passava, assim, a ser considerado como um contrato jurídico civil. Mesmo para os 
casamentos católicos, o primeiro devendo anteceder-se ao segundo, tornava obrigatório, pela 
primeira vez, em Portugal. O matrimónio canónico, quando existisse, poderia ser considerado 
uma cerimónia privada sem direitos civis, ao invés, do que se passava até então 

 
 
Em suma, pode dizer-se que as principais linhas de força da família em Portugal, embora com diferenças 
de calendário, tendem a seguir as dos outros países ocidentais, isto é, diminui a fecundidade e, por 
conseguinte, a dimensão da família e, ao invés, cresce a natureza da sua privatização, aumenta o numero 
de famílias de duplo ganha-pão com a entrada massiva da mulher no mercado de emprego, transformam-
se as suas funções, estruturas e as correlativas leis, esbatem-se as tradicionais hierarquias conjugais e 
parentais, aumenta o divorcio e, com ele, o numero de famílias monoparentais, recompostas e 
reconstituídas, entre outros aspectos. 
 
2.5 - Modalidades de controlo social sobre a família 
2.5.1 – A família do passado e do presente sob o olhar duma panóplia de instituições 
Um pouco por toda a parte, a família, enquanto grupo doméstico e instituição social, é objecto de um 
conjunto de normas jurídicas, religiosas e sociais que, de algum modo, procuram pautar a conduta dos 
seus membros. Há ainda a pressão das normas costumeiras que, apesar de nos nossos dias terem vindo 
a perder algum do seu impacto, nem por isso deixam de ser menos constrangedoras. 
 
Sendo hoje algo diferentes do passado, não deixam de se impor: a procriação, a educação e protecção 
dos filhos, a subsistência do grupo domestico. o apoio psico-afectivo, tanto às crianças como aos adultos, 
a formação da personalidade dos jovens e a elaboração e expressão da identidade individual, ainda que 
partilhe, cada vez mais, com o estado e as suas instituições ou outras similares, grande parte destas 
tarefas. 
 
2.5.2 – Do Estado para a família 
Nos nossos dias, a família é mais independente da parentela, resiste melhor à intromissão da vizinhança, 
investe mais na vida privada e parece, em muitos casos, fazer tábua rasa das leis e das normas sociais 
vigentes. 
 
Parafraseando E. Durkheim, poderá continuar a dizer-se que a família é cada vez mais privada e cada vez 
mais publica, exactamente porque a primeira condição é extremamente tributária da segunda, ou seja, só 
o incremento das politicas estatais e sociais em prol da família, têm, de facto, permitido à família investir, 
insistentemente, na sua privatização. De contrário, arrisca-se continuar à mercê das solidariedades dos 
próximos, designadamente do parentesco, o que não deixa de algum modo de a obrigar a submeter-se a 
certas formas de controlo familiar e social. 
 
2.5.3 – Da normatividade social à família normal 
Aludindo, depois disto, à preocupação social normativa em prol da família, o que se nos afigura dizer é 
que ela não é nova, como já o vimos anteriormente. Na verdade, cada época em correlação com os 
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sistemas políticos, ideológicos, religiosos e económicos procura moldar uma certa forma de família e 
enquadrá-la nesses formatos. 
 
Aliás, falando de uma sociologia da família em A. Comte, J.Le Maistre, Le De Bonald, L.-R. De Villermé, F. 
Le Play, A. Tocqueville, constata-se que todos visam atingir objectivos em favor da implementação de um 
certo numero de medidas politicas e sociais em prol da “normalização” da família, de forma a que esta 
possa ser um elemento central no fortalecimento do laço social, isto é, de coesão da sociedade. 
Convém, contudo, sublinhar que, no nosso tempo, tendo até em conta o processo de individualização, 
não só dos indivíduos como da própria família – que tem sido possível, graças, por um lado, à passagem 
das sociedade do trabalho a uma sociedade salarial e às medidas sociais do Estado e, por outro, na 
perspectiva de L. Dumont, a uma “configuração individualista” que integra a modernidade na sua fase 
mais avançada – o controlo estatal e social sobre a família integra alguma complexidade. 
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3 – Teorias Sociológicas acerca da Família nas Sociedades 
Contemporâneas 

3.1 – A família perspectivada por F. Le Play 
3.1.1 – A obra e o pensamento de Fréderic Le Play 
Enaltecido por uns e criticado por outros, o pensamento social de F. Le Play, com particular destaque 
sobre a família, Advém um elemento essencial para compreender a perspectiva familiar no século XIX.  
Procura estabelecer um contra ponto e uma distinção entre família tronco e família instável. 
 
O nome de F. Le Play ficou, principalmente, associado à defesa de uma forma de família: 

• A
 família tronco, 

Preocupado em desvendar os efeitos que decorrem da relação entre família e os imperativos económicos, 
sociais e culturais que a tinham moldado, pensava que era a única que continha peculiaridades que 
podiam fazer banir a desordem reinante. 
 
Deste modo, para F. Le Play a família, sendo o reflexo de certas formas de organização nos mais 
variados contextos sociais, não se confina às fronteiras da casa e da propriedade, mas antes numa 
atitude mental, numa cultura ou, como diria F. De Coulanges, seu contemporâneo, numa essência. Sendo 
assim, além das tradicionais funções atribuídas à família, tinha, também, uma função moral, em virtude da 
grande influencia que exercia sobre os indivíduos e a sociedade. 
 
O grande mérito de F. Le Play como homem de ciência, de politica e de intervenção social, embora com 
objectivos que visavam preservar a ordem estabelecida, algo arreigada a um passado devoluto, foi o ter 
aliado a sua visão sobre a família, ainda que eivada de ideologia conservadora, à realidade concreta. A 
partir de um intenso trabalho de campo afirmava a sua militância em favor da implementação de um 
modelo de família superior a qualquer um dos outros existentes: a “família tronco” em detrimento da 
“família alargada” e da “família instável”. Ainda que todas tenham um ponto comum, ou seja, a hierarquia 
patriarcal, divergem, porém, na sua essência e estruturas. 
 
3.1.2 – Perspectiva le Playsiana sobre as formas de família 
A partir daqui, tomando como unidade de análise a família operária, conclui que há distinções 
significativas entre cada uma destas formas de família. A família patriarcal, de resto, mais conhecida por 
família alargada, reúne um conjunto de indivíduos em volta de uma organização económica e de uma 
autoridade muito centralizada: o pai, que guarda junto de si os filhos casados e os seus cônjuges e 
respectiva prole, em torno da casa-mãe, impõe a sua vontade, zela pela organização do trabalho no seu 
interior e procura acumular a poupança. F. Le Play diz ter encontrado, predominantemente, este modelo 
de família, entre oss camponeses russos e os pastores orientais. 
 
A segunda forma de família encontrada é a família instável, ou seja, a que se forma com o casamento, 
se alarga com o nascimento dos filhos e desaparece com a morte dos esposos. Trata-se da forma de 
família que, correntemente, é designada de nuclear conjugal. Neste caso, segundo F. Le Play os filhos 
logo que se casem ou ainda antes, quando alcançam a autonomia económica e portanto, a sua 
emancipação, tendem a abandonar a casa paterna. A família instável pode explicar o crescimento das 
desigualdades sociais, na medida em que uns enveredam pela ascensão social e outros, inversamente, 
caiem na pobreza e na miséria, em linguagem actual, dir-se-ia na pobreza e na exclusão social. 
 
A terceira forma de família detectada por F. Le Play, foi a que designou de família tronco, isto é, aquela 
em que um dos filhos escolhidos pelo pai, e associado a ele, herda, em propriedade e usufruto, os bens 
produtivos, ao passo que os outros irmãos, na medida em que a poupança familiar o permite, criam os 
seus próprios meios de existência ou partem eles próprios à procura de outros meios de vida. O filho 
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associado, normalmente o primogénito varão, herda, também, os deveres do pai em relação aos irmãos, 
aos idosos da família e aos que não podem viver de maneira independente. 
 
Fixando a ideia de que a família tronco é a melhor, continua a atribuir-lhe um rol de atributos, páginas 122 
e 123. 
 
Com esta posição apriorística e este rol de elogios, poder-se-á dizer que F. Le Play, parece ofuscar outros 
aspectos desta forma de família que a tornam menos capaz de se inscrever nos valores da modernidade. 
Nesta modalidade de família, os papéis do pai e da mãe são assimétricos: ao pai tudo o que se relaciona 
com o androceu e, inversamente, à mãe com o gineceu. Sendo assim, o primeiro ocupa-se, 
essencialmente, do exterior e a segunda do que se passa no interior do espaço doméstico, inclusive, da 
educação dos filhos. 
 
Esta for de família, em virtude dos seus modos de organização patrimonial, limita o desenvolvimento do 
assalariado e assegura, na grande indústria, o exercício dos valores tradicionais de protecção, por parte 
do patrão e de obediência e respeito por parte dos empregados. 
 
Em suma, para F. Le Play a família tronco é a melhor porque assegura, como nenhuma outra, as três 
funções essenciais da família: 

o A reprodução, 
o A educação,  
o E a segurança económica. 
 

Ao mesmo tempo, tendo uma lógica interna e externa, pode auto-organizar-se formando uma entidade, um 
mundo fechado em si próprio, onde será possível desfrutar de todas as harmonias, tendo mesmo em conta 
as diferenciações etárias e outras condições de ordem estatuária. 
 
Mas os caminhos entreabertos por F. Le Play não se confinam à apologia de uma forma de família em vez 
de outras. Em termos metodológicos, cabe-lhe ter inventado a técnica das monografias familiares, isto é, o 
estudo de casos, devidamente seleccionados, de modo a serem representativos da realidade que se quer 
estudar, policentrados sobre os vários aspectos da vida das famílias operárias. De algum modo, inaugura, 
na sociologia, a prática da observação participante. Esta continua a merecer, na actualidade, um lugar de 
destaque entre as várias técnicas de investigação sociológica. De igual modo, o aspecto da focagem 
destes estudos à volta do orçamento familiar, trave mestra do método das monografias inauguradas por F. 
Le Play, ou seja, o estudo extensivo do meio e intensivo de algumas famílias, merece também alguma 
proeminência na sua obra sociológica. 
 
Com certeza que esta concepção de investigação exige o recurso a determinadas técnicas de pesquisa. 
Assim, importa começar pela observação directa para poder, em seguida, proceder a uma escolha 
judiciosa da família a estudar, isto é, a mais representativa do meio social em que tem lugar a investigação 
e que se queira prestar a esta colaboração. Logo, o estudo intensivo de uma família exige um estudo 
prévio extensivo do contexto social em que tem lugar a investigação em causa. Mas importa, ainda, ter 
sempre presente que se trata de uma investigação de índole comparativa e, como tal, exige, “a priori”, um 
enquadramento teórico, previamente definido e, “posteriori”, obriga a uma análise termo a termo. 
 
Há que realçar que o método utilizado por F. Le Play inclui dados de cariz quantitativo e qualitativo que, 
devidamente articulados, vão permitir uma análise mais aprofundada dos fenómenos em análise. 
 
3.2 – O olhar de E. Durkheim sobre as metamorfoses da família 
3.2.1 – As particularidades da família num processo democrático 
Na sua obra La division du travail social, publicada em 1893, ao fazer a distinção entre solidariedade 
mecânica e solidariedade orgânica, sendo a primeira tributária da organização social comunitária e a 
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segunda da organização social societária, E. Durkheim coloca, diferentemente, os indivíduos perante a 
família em cada uma das referidas situações. Assim, no primeiro caso, o individuo é, praticamente, 
absorvido pelo grupo familiar que lhe confere direitos e obrigações, ao passo que, no segundo, o individuo, 
ao conquistar a sua autonomia económica e social, acede, rapidamente, a um processo de 
individualização, podendo passar sem a participação da família. 
 
O que se pode dizer, então, é que a relação individuo-familia- sociedade é tributária dos modos de 
organização económica e social predominantes. De resto, na esteira de E. Durkheim, poder-se-á dizer que 
a família dos nossos dias não é nem melhor nem pior que a de outros tempos. Apenas é diferente porque 
as circunstancias sociais actuais diferem bastante das do passado. 
 
E. Durkheim, considera ter-se passado de um tipo de organização e solidariedade sociais para outro e 
também a família foi, progressivamente, objecto de transformação, passando de um clã amorfo para uma 
forma perfeita da família conjugal. Assim, diz que “a família conjugal resulta de uma contracção da família 
paternal. Compreende o pai, a mãe, e todas as gerações que procriaram, excepto os filhos e as filhas dos 
seus descendentes. A família conjugal compreende apenas o marido, a mulher, os filhos menores e 
celibatários. Há, com efeito, entre os membros do grupo assim constituído, relações de parentesco 
peculiares, que apenas existem entre si e até ao limite de extensão do poder paterno”.  
 
Nesta definição estão contidas algumas linhas de força da sociologia durkheimiana sobre a família, ou seja, 
a contracção do grupo domestico, a separação entre a família conjugal e o parentesco e, por conseguinte, 
a privatização e a individualização da família, bem como o carácter de duração temporária, por exemplo, 
contra a família tronco de F. Le Play que E. Durkheim parece, soberbamente, ignorar. 
 
Podemos, então, reter da obra de Durkheim, a partir do seu curso consagrado à sociologia da família em 
1892, quatro aspectos fundamentais: 

• A família contemporânea advém, simultaneamente, mais privada e mais dependente do 
estado e das suas instituições, 
• Inversamente, ela advém mais autónoma em relação ao parentesco 
• Homens e mulheres, individualizando-se, tornam-se mais independentes da parentela 
• A família contemporânea é relacional. 

 
3.2.2 – A lógica do privado e do publico na família contemporânea 
Seguindo o pensamento durkheimiano, já se deixou entender que a família contemporâneo é concebida 
como sendo cada vez mais privada e cada vez mais pública – F. De Singly, 1993.  
Na verdade se, por um lado, a família tem mais condições para se reorganizar económica e afectivamente, 
em torno de um grupo de pessoas reduzido que dispensa a intromissão do parentesco e até da vizinhança, 
por outro, torna-se mais dependente da esfera pública: do Estado com o seu arsenal de leis e de 
instituições e da sociedade civil do seu conjunto. Até porque, doravante, a subsistência do grupo familiar 
depende muito mais do emprego, através do qual se usufrui um salário, do que do património económico 
familiar.  
 
Na óptica de D. Riesman, 1964, a família e os mecanismos que gerem a habitação moderna urbana 
participam do lógica da “multidão solitária”, isto é, vivendo lado a lado ou sobrepostas e coabitando no 
interior duma mesma ilha-fortaleza que são os prédios modernos em andares, e, ainda, com mais razão as 
torres e os arranha-céus, as pessoas, muitas vezes, olham-se e não se vêem, cruzam-se e não se 
encontram, ouvem-se mas não se escutam, relacionam-se mas permanecem indiferentes, sabem-se 
presentes mas ignoram-se para se refugiarem na casa-familia, ninho, abrigo e concha, na expressão 
poética de G. Bachelard. 
 
O Estado toma medidas e cria mais condições, através de subsídios e medidas de protecção de vária 
ordem, para gerir os riscos a que a família contemporânea está sujeita, esse mesmo Estado, além de não 
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querer, até em nome do respeito pela democracia e pela liberdade, não parece ter meios idênticos para 
gerir as fragilidades da família, hoje mais proeminentes que noutros tempos. 
 
Poder-se-á dizer em termos sociais, que esta intricada relação entre a esfera da vida privada individual e 
familiar e a esfera publica e o apelo ao reconhecimento daquela com mais direitos sociais, logo com maior 
intervenção dependência do publico, se vai transformando em movimento social – A. Touraine 1965. 
 
3.2.3 – A crescente autonomia familiar em relação ao parentesco 
Para mostrar a pertinência desta forma peculiar de ser família, invoquemos, ainda, o pensamento de E. 
Durkheim para quem os laços de filiação se vão enfraquecendo na família contemporânea. 
 
Tal perspectiva, permite dizer que a família, passando a usufruir de outras condições económicas e sociais, 
pode orientar-se por uma lógica moderna que consiste numa exigência de maior autonomia e 
individualização e, ao invés, afastar uma demasiada intromissão na vida doméstica familiar, o que constitui 
a razão fundamental deste processo em busca da autonomia. deste modo, assiste-se a uma crescente 
nuclearização da família, ou seja, na época do autor a uma centralização das pessoas associada a uma 
contratação do grupo familiar em torno da família conjugal. 
 
Fica assim, claro que a família contemporânea comporta uma “zona central” formada pelo grupo nuclear, 
pai, mãe e filhos e mantém depois “zonas secundárias” que traduzem várias e diferentes relações com o 
parentesco: os ascendentes, os descendentes e os colaterais. No entanto, E. Durkheim, em relação a esta 
problemática, pões mais em destaque as relações inter-geracionais verticais que considera de grande 
importância, porque mais preocupado com o enfraquecimento dos laços inter-geracionais. 
 
As coisas ficam, hoje, bem diferentes em consequência da drástica diminuição da natalidade. Com efeito a 
tendência para o filho único ou não no máximo dois filhos, limitando a fratria e a sua respectiva prole, priva 
a família de algumas formas de sociabilidade tradicionais. 
 
Tanto quanto a riqueza se transmite hereditariamente continua a haver ricos e pobres de nascimento. As 
condições morais da nossa vida social são de tal ordem que as sociedades só poderão manter-se se as 
desigualdades “exteriores” nas quais são colocados os indivíduos se nivelarem cada vez mais – E. 
Durkheim. 
 
É necessário, portanto, que fora da família, se seja solidário de outro grupo, mais restrito que a sociedade 
politica, que seja próximo de nós, nos toque de perto e seja capaz de exercer os objectivos que a família já 
não tem capacidade para o efeito. 
 
De há uns tempos a esta parte, um certo movimento familialista parece tomar corpo, uma vez que, perante 
um arsenal de questões sociais de mais difícil resolução, se volta, de novo, a fazer apelo à família e às 
comunidades locais procurando encontrar aí remédio para um conjunto de problemas sociais não 
resolvidos, ao mesmo tempo que se pretende fazer diminuir os custos de certos encargos com a saúde e 
os idosos. Em Portugal, as novas orientações governamentais em matéria de deshospitalização e de apoio 
aos idosos são sintomáticas a este propósito. 
 
Importa, aliás, lembrar que o estudo deste fenómeno, e até a militância em favor desta causa, constituem 
um dos aspectos fundamentais da obra de E. Durkheim, ou seja, o estudo das formas de solidariedade 
que mantêm a coesão social das sociedades. 
 
3.2.4– A individualização familiar 
Como vimos anteriormente a autonomia da família conjugal solidifica-se persistentemente graças, por um 
lado, à melhoria de condições económicas e sociais e, por outro, à mudança das mentalidades devido a 
outras influências culturais. Sendo certo que daqui decorrem vários efeitos de índole individual, familiar e 



SebentaUA, apontamentos pessoais                                                                       Disciplina /41059 – Sociologia da Família I 
 

SebenteUA – apontamentos pessoais                                                                                                                        página 23 de 32 

social, na óptica de E. Durkheim a família contemporânea, individualizando-se e deixando de dar primazia 
à preservação do património económico, investe muito mais nas relações do que nas coisas, passando as 
primeiras a serem um factor primordial da vida doméstica e não as segundas como no passado, o que traz 
algumas consequências, logo que se tenha em conta o horizonte intergeracional. 
 
Tal facto, segundo E. Durkheim, deve-se, em grande parte, ao crescente individualismo, pois que o “culto 
do individuo”, instalando-se na sociedade vai também invadir a família onde “Cada um assume cada vez 
mais a sua própria fisionomia, a sua própria maneira de pensar; ora nestas condições, o comunismo torna-
se praticamente impossível, porque supõe, ao contrário, a identidade, a fusão de todas as consciências no 
interior de uma consciência comum que as absorve. Ficará, assim, claro que a valorização do indivíduo, 
como o predizia Durkheim, se torna omnipresente no seio das relações de parentesco. 
 
3.2.5 -Investimento nas relações intrafamiliares 
Para Drukheim a família contemporânea tem-se tornado relacional na medida em que investe, 
insistentemente, no afectivo e na qualidade das relações intrafamiliares. “Queremos muito à nossa família 
porque nos agarramos às pessoas que a compõem... As coisas eram bem diferentes antigamente, pois 
que os laços que advinham das pessoas e toda a organização familiar tinham, acima de tudo, por objectivo, 
manter na família os bens domésticos e onde todas as considerações pessoais pareciam secundárias 
comparativamente com aquelas”. Com esta perspectiva, nestes tempos que são os nossos, constata-se 
que o relacional afectivo na esfera parental e o amoroso na esfera conjugal, ocupam um lugar primordial 
na família contemporânea, pelo que não é apenas uma estrutura mas também uma enseada onde se 
encontra abrigo, calor e carinho personalizado. 
 
A família conjugal contemporânea, ao invés da do passado, edificando uma distinção-separação entre a 
esfera do privado e a do público, sobrevaloriza a dimensão relacional, afectiva e sentimental entre um 
pequeno número de elementos que formam o grupo doméstico. 
Ademais, na família as relações a nível do casal e dos filhos tornam-se mais democráticas que 
antigamente. 
 
Na concepção de A. Giddens (1996), a intimidade moderna, pretendendo banir as hierarquias conjugais ou 
simplesmente entre parceiros amorosos, forja um tipo de “relação pura” entre indivíduos igualmente livres, 
autónomos e inteligentes. Dois elementos fundamentais concorrem para este facto de maneira inextricável: 

• A conjugação do amor e da sexualidade, 
que fazem com que a relação exista por si mesma e não em consequência de qualquer outra razão 
exterior. É neste quadro que o autor fala de “amor confluente”, isto é, cada um se abre reciprocamente na 
sua relação com outro e não um ao serviço do outro. 
 
Por seu lado, E. Shorter, situando a emergência deste movimento no século XVIII, também considera que, 
na família conjugal, cada membro constrói a sua individualidade e a sua esfera de acção. 
 
3.2.6– Do conjugal ao filial nos novos tempos 
Habitualmente tomada como “desgraça” ou manifestação de anomia, a designada “crise da família” está 
afinal mais associada à ruptura dos laços conjugais que a outras transformações de grande fôlego no seio 
da célula familiar. 
 
Antes de mais, importa referir, que com a progressiva integração da classe operaria através do emprego e 
da família, o advento e desenvolvimento do Estado-Providência e um certo emburguesamento da classe 
operária, até por volta dos anos setenta, a família parecia definitivamente consolidada, segundo o modelo 
que lhe havia sido traçado, quer pelo Cristianismo, quer pela ideologia burguesa desde o século XVIII. 
Decorrem baixas de natalidade, nupcialidade e, inversamente, aumento da divorcialidade e da coabitação. 
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Com efeito, a fragilização da estruturação conjugal não resulta de um “déficit” das medidas do Estado-
Providencia, mas antes, também em parte do seu sucesso, pois que, em caso de ruptura, os subsídios do 
estado do direito social procuram cobrir ou atenuar os efeitos destes riscos, ainda que a 
monoparentalidade em consequência das rupturas conjugais conduza frequentemente a situações de 
pobreza. 
 
Quanto à influência dos aspectos tecnico-económicos, adianta-se que decorrem de dois eixos 
fundamentais: 

• O primeiro prende-se, por um lado, com as mudanças estruturais no universo do trabalho, isto é, 
uma drástica diminuição do sector agrícola e, 

• Por outro, a crescente profissionalização tanto de homens como mulheres ao longo das últimas 
três décadas. 

Tudo isto faz com que o trabalho que exigia esforços físicos ceda o passo ao trabalho que exige mais 
esforços intelectuais. 
 
Poder-se-á, então dizer que, perdendo as bases funcionais, a associação conjugal e a sua perene duração 
passarão, agora, a confrontar-se mais com os sentimentos amorosos e atracção sexual com todas as 
precariedades que os mesmos possam comportar. 
 
3.2.7– Casamento e família 
Resta-nos olhar, agora, do lado da perspectiva de Durkheim sobre a relação entre família e o casamento. 
Sendo, praticamente, indissolúvel e monogâmico, apresenta duas novas características, que revelam a 
sua consistência, em relação às formas de casamento anterior, passando das condições externas do 
casamento para a organização das relações matrimoniais, introduz a igualdade patrimonial entre os 
cônjuges, o que é novo na história das famílias ocidentais. Dir-se-á, então, que, tendo desaparecido o 
“comunismo familiar”, passará a existir o comunismo “matrimonial”. 
 
Interessa Também deixar claro que Durkheim, enaltecendo a família conjugal, não deixa de ter em conta 
algumas das suas fragilidades. Assim, iniciando-se com o casamento e terminando com a morte dos 
cônjuges, dissolve-se de uma geração para outra. Mais ainda, dado que não têm horizonte inter-geraconal, 
os cônjuges terão que encontrar objectivos que os projectem para além de si próprio ou da efusão das 
próprias sensações momentâneas. 
 
Em oposição a este cenário e em termos de repercussões sociais, o casamento, assumindo a dimensão 
jurídica, faz com que os seus contraentes assumam, um perante o outro e perante a sociedade, um certo 
número de direitos e deveres, o que não é, de maneira alguma, o caso da união livre. Em seu entender, 
daqui decorrem muitas consequências nefastas para a família e para a sociedade. Daí a superioridade do 
primeiro em relação à segunda. 
 
3.3 – A família nuclear americana na pluma de T. Parsons e R. Bales 
3.3.1– A família como subsistema dum sistema geral 
A teoria de T. Parsons sobre a família inscreve-se num contexto social e económico muito preciso: o caso 
dos Estados Unidos, já mais próximo de nós, isto é, nos meados do século XX. Sob o ponto de vista social 
e económico, a nível da organização do trabalho, triunfavam as lógicas implementadas pelo taylorismo e o 
fordismo, o que veio a contribuir para o aumento da produtividade. Com a saída da crise de 1929, vivia-se, 
então em plena época de expansão económica. Daqui decorrem a solidificação do Estado- Providencia e 
um certo número de medidas económicas, visando aumentar o bem estar e o poder de compra das 
famílias, inclusive, das de condição operária, aumentando o salário do homem, chefe de família. À mulher, 
enquanto boa dona de casa, cabia-lhe administrá-lo e rentabilizá-lo no seio da economia doméstica. 
 
A verdade, porém, é que as classes laboriosas, vendo aumentar o seu poder de compra, vão, 
progressivamente, acedendo à aquisição dos bens que elas próprias produz. Estava dado o grande passo 
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para a entrada na sociedade de consumo, o que constitui um factor importante para o reforço do processo 
de democraticidade e individualização. Este movimento, sendo mais tardio na Europa ocidental, com a 
(re)construção económica, após a segunda guerra mundial, assume, aqui, características idênticas. 
 
T. Parsons e R. Bales (1955) – fica, assim, claro que a família é definida como um subistema que cria 
relações com outros subsistemas no seio do sistema social total, sendo este concebido como um todo, 
integrado por várias redes interligadas entre si. Para explicitar a importância da família, no seio do sistema 
americano, define-se a partir de três eixos: 

• As funções 
• As estruturas 
• E os papeis. 

 
3.3.2– Uma teoria das funções sociais da família 
Quanto às funções, consideram que estas, sendo bastante diferentes do passado, têm vindo a 
especializar-se à volta do macrossocial e do microssocial: 

• Macrossocial – com a industrilização, se intensifica a separação entre a casa familiar e o local do 
trabalho, o papel da família consiste, apenas, na reprodução das crianças e na formação da sua 
própria identidade social. Concebida desta maneira, a família deixou de ter qualquer função em 
relação à política. Contrariamente ao passado, a família deixou de ter um papel activo, a este 
propósito, pois que doravante, o voto, sendo individualizado, transfere esta função para o 
indivíduo, enquanto tal, e não como membro da família. 

• Microssocial – é a este nível que T. Parsons e R. Bales situam a grande importância da família, 
na medida em que exerce duas funções fundamentais: 
       *** a socialização primária das crianças – para que se possam tornar bons membros da 
sociedade  
       *** a estabilização da personalidade dos adultos, através do apoio afectivo que necessitam. 
Quanto ao primeiro, a familia deverá socializar as crianças nos valores e normas da sociedade. 
Desta maneira, os pais devem prosseguir um tipo de educação que, não sendo autoritária, 
favoreça, simultaneamente, o desenvolvimento da capacidade criadora e da descoberta dos 
papeis que virão mais tarde a assumir, tal como o gosto pelo sucesso, a começar pela escola, 
primeira aliada dos pais neste empreendimento, e pelo grupo de pares. Esta tarefa, por via de 
extensão, deve abranger todas as outras dimensões da vida social e cultural. O autor considera 
caber-lhe o principal papel na socialização, visando a formação da personalidade do indivíduo, 
dado que esta não é inata, mas desenvolve-se, tão-somente, com um crescimento harmonioso 
que só uma família coerente com este modelo pode favorecer. 
No plano da estabilidade da personalidade dos adultos, T. Parsons e R. Bales insistem na 
necessidade que estes têm, de uma parte, encontrar um equilíbrio emocional e, da outra, algo 
psicaanalizante, isto é, banir os elementos residuais infantis que, porventura, ainda possam existir. 
Ora as responsabilidades familiares, na dupla dimensão de esposos e pais educadores, não 
descurando a sua dimensão se sexo, tornam-se num factor importante para o efeito. 

 
3.3.3– Uma teoria das estruturas familiares 
Passando à sua teoria sobre as estruturas, importa sublinhar que a família americana é de tipo nuclear 
conjugal, ou seja, constituída por uma estrutura triangular: o pai, a mãe e os filhos. Forma uma unidade 
autárcica, cuja sobrevivência económica deve ser assegurada pelo salário do homem, marido, pai e 
ganha-pão. 
 
Trata-se, também, de um grupo familiar onde reina um sistema bilateral simétrico de parentesco, isto é, 
tanto o ramo parental como o maternal estão, igualmente, presentes e os filhos, independentemente, do 
sexo e da ordem dos nascimentos têm os mesmos direitos, perante a herança. 
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Outro elemento muito claro desta sociologia da família é a relação entre a família e o casamento, pois que 
é este que fundamenta aquela. 
Aquele retira o seu estatuto da profissão, enquanto esta o adquire através do estatuto do marido, ou seja, 
ficando numa total dependência do marido, é-lhe negada qualquer capacidade de autonomia individual e 
social. 
 
Para T. Parsons e R. Bales, esta família, sendo a que corresponde melhor às características da sociedade 
industrial, orienta-se por valores racionais, isto é, insistindo na competência em vez do neopotismo. 
 
Apesar desta individualização e privatização crescentes da família nuclear, as relações com o parentesco 
são privilegiadas, em termos de interajuda e de visitas mais ou menos frequentes, ainda que com matrizes 
diferentes. 
 
3.3.4– Uma teoria dos papeis conjugais 
O terceiro aspecto de T. Parsons e R. Bales sobre a família prende-se com a diferenciação de papéis 
sexuados. Pensando que a família deverá ser um espaço de felicidade, pois que só assim poderá 
contribuir para o bom funcionamento de uma sociedade altamente competitiva, preconiza que esta deverá 
ser organizada de maneira a poder realizar estes objectivos, ou seja, de regresso a casa, o individuo deve 
encontrar um ambiente capaz de o compensar das agruras profissionais ou doutro desgaste exterior. 
Ora, segundo T. Parsons e R. Bales, a felicidade familiar assenta na diferenciação dos papeis conjugais, 
masculino - “instrumental” e feminino”expressivo”. Deste modo, o homem, investindo do seu papel de 
ganha-pão, assegura a ligação externa com a sociedade e determina o estatuto da família, ao passo que a 
mãe, votada ar lar, assegura o desenvolvimento da dimensão afectiva. Esta distinção de papéis, baseada 
no biológico e no social, tem ainda uma dimensão horizontal, isto é, o pai socializa os filhos neste sentido 
e a mãe procede igualmente em relação às filhas. 
 
Teoricamente, T. Parsons e R. Bales fundamentam a sua posição de distinção dos papéis na 
complementaridade dos cônjuges. Todavia, conferem ao homem um lugar preponderante, em detrimento 
da mulher que deverá ficar numa situação de submissão confinada à expressão do amor, serviço e 
disponibilidade, em relação a este e à família, no seu conjunto. 
Ao mesmo tempo, valorizando, sobretudo, a dimensão afectiva da mulher no lar, ocultam o valor do 
trabalho doméstico que lhe está atribuído e, ao invés, impõe-lhe a gratuidade. 
 
Mais ainda, segundo A. Michel, o modelo de família parsoniano adapta-se, dificilmente, à situação da 
família operária. Segundo a tradição, é normalmente a mulher quem se ocupa da administração da casa a 
até da orientação do salário que o marido lhe dá para o efeito. Logo, ocupa um espaço importante do 
papel instrumental no interior da família. 
 
3.4 – A família contemporânea vista por W. Goode 
3.4.1– Uma abordagem plural da questão familiar 
Um dos trabalhos relevantes de sociologia da família de W. Goode foi publicado cerca de uma década 
depois dos trabalhos de T. Parsons e R. Bales. Não sendo uma réplica a estes, apresenta uma visão da 
problemática familiar que se distancia da destes autores. E isto por duas razões fundamentais: 

• Uma – prende-se com a metodologia utilizada, de algum modo de cariz “monográfico”, na medida 
em que procura analisar a família como um todo em interacção com o contexto social em que se 
inscreve, quiçá, mais utilitário, em favor deste ou daquele objectivo. 

• A outra, diz respeito ao conteúdo. À partida, coloca-se uma questão primordial. A família é por 
toda a parte, uma componente da estrutura social com a qual interage e, sendo tributária de vários 
modelos de socialização, os seus mais variados comportamentos não podem ser determinados e 
explicação, tão somente, por factores biológicos. Comparativamente com os outros animais, além 
da diferença de cuidados de ordem biológicas, o homem é o que necessita de um processo de 
socialização mais prolongado, que tem, normalmente, o seu ponto de partida numa família, sendo 
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esta, intrinsecamente, de natureza biológica e social. 
 
3.4.2- A acção socializadora familiar e social e a sua interactividade 
W. Goode atribui ao processo de socialização um duplo papel. 
As sociedades procedem à modelagem de vários tipos de família e, por sua vez, a família, coadjuvada por 
outras instituições sociais, imprime nos indivíduos, desde a mais tenra idade, maneiras de sentir, pensar e 
agir, capazes de fazerem deles seres sociais. 
 
Por esta razão, é na família que todos começamos por nos reconhecer quem somos, num perfeito jogo de 
interacção entre o Eu e o Outro, encontramos os primeiros elementos de identificação, aprendemos a 
comunicar com os gestos e balbuciamos as primeiras palavras, quase sempre pai e mãe, extremamente 
carregadas de sentido. 
 
W. Goode designa de socialização – um processo através do qual a criança adquire os hábitos e os 
valores do seu grupo e aprende os papéis sociais adequados à posição que ocupa. 
 
Para E. Durkheim socializar é converter. Idealmente é transformar um indivíduo de um ser associal num 
ser social, transmitindo-lhe um sistema de pensamento, de valores, de crenças, de tradições, de códigos e 
valores morais, profissionais, de classe, de religião, sem que, no entanto, esse processo, ainda que mais 
intenso na infância e na juventude, possa ser considerado por definitivamente adquirido, nesta ou naquela 
fase da vida. 
 
Esta definição exige uma dupla realidade, ou seja, um antes e um depois, na historia de cada individuo e 
de todos em conjunto. Simultaneamente, impõe a primazia do social sobre o indivíduo, o exercício do 
constrangimento, uma hierarquia e distribuição do poder, em suma, um certo número de finalidades das 
várias instâncias de socialização que visam orientar os indivíduos para este ou aquele objectivo. 
 
3.4.3- A família perante as mudanças nas sociedades da modernidade 
Se a industrialização e a sociedade da “hipermodernidade” – G. Balandier 1994 – impuseram varias 
mutações, a família aprendeu a (re)adaptar-se-lhes. De resto, nem a modernidade das sociedades se tem 
feito contra a família nem a família tem permanecido uma entidade passiva perante os valores da 
modernidade e muito menos, se tornou um produto da modernidade, mas antes, conjuntamente com a 
sociedade, é produtora de modernidade. 
 
Há outros aspectos que se agregam à industrialização. Esta trouxe consigo a necessidade de realização 
do indivíduo através de um emprego; os mais velhos já não controlam as oportunidades dos jovens; a 
família proporciona ao indivíduo a estabilidade emocional que o emprego, frequentemente, lhe nega. Daí, 
este investimento na formação da família por amor e a atenção constante prestada ao afectivo e ao 
emocional; o homem e a mulher conquistaram uma nova posição, em que os dois trabalham e se 
interajudam; a família, investindo na educação dos filhos, doravante mais concebidos como capital de 
investimento paterno e não tanto como recurso familiar e reconhecendo-lhes um período mais alargado de 
dependência, em virtude do prolongamento da escolarização e da entrada mais tardia no mundo do 
emprego, diminui o seu numero. 
 
Há que fazer intervir também, entre outros aspectos, o papel da mudança dos sistemas de valores. Quanto 
a nós, inscreve-se aqui um outro elemento de índole cultural e religioso, que se prende com o processo de 
secularização e de laicidade nas sociedades ocidentais e a consequente baixa da prática religiosa. 
 
3.4.5- Alógica conjunta da perplexidade e do discernimento no seio da família 
Para quem não confunda modificação com seguidismo, nem a adesão a novos valores com recusa pura e 
simples da estabilidade tradicional, a mudança paulatina faz parte do devir do homem e da humanidade. 
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Mas é o próprio W. Goode quem nos diz que na família contemporânea nada está adquirido de uma vez 
por todas. Por exemplo, acredita que a divisão do trabalho no interior da família não é estanque e que não 
há tarefas exclusivas de homens e de mulheres, já que estas são concebidas e determinadas pelas 
sociedades. 
 
3.5- As mutações de passagem à família moderna na lupa de P. Ariés 
3.5.1- O advento da família moderna vista através da infância e da vida sentimental 
por volta dos anos sessenta, os sociólogos que se preocuparam com a sociologia da educação, atribuem 
cada vez mais importância à relação entre a escola e a família, tendo em conta que é , sobretudo, a partir 
destas duas instituições que se reconstrói mais a reprodução social do que a mobilidade social. Mas não 
deixa de ser significativo que estes trabalhos surjam imediatamente após a publicação do notável trabalho 
de P. Ariés: A criança e a vida familiar no antigo regime. Fundamentalmente, se a família moderna nasceu 
em torno de conceitos de autonomia doméstica, de valorização da vida sentimental e de disciplina, criados 
por uma certa civilização (E. Shorter, 1977), portanto mais uma obra da sociedade do que um legado da 
natureza, uma das maneiras particulares de abordar este tema especifico é, para P. Ariés, através da 
historia da infância. 
 
Na análise deste trabalho, aparecem duas linhas de força, algo separadas algo interdependentes que são: 

• O aparecimento da domesticidade 
• O sentimento da infância. 

Ou seja, o sentimento da família e da escola. 
 
Acriança começa a ser olhada pelo que é e não tanto apenas, pelo que representa para os adultos. Esta 
profunda mudança vai implicar novas atitudes em relação às crianças que deixam de ser concebidas como 
adultos em miniaturas, para serem, antes, consideradas em si próprias, ou seja, um ser humano e social 
em devir capaz de se tornar em actor social. 
 
A infância, à semelhança dos outros grupos etários, vai sendo percepcionada como um grupo social e/ou 
uma estrutura etária da sociedade, no quadro das relações inter-geracionais. Aliás, a 16 de Novembro de 
1958, é publicada a Carta dos Direitos da Criança, o que é bem revelador da importância que as 
sociedades modernas, com o decorrer do tempo, vão atribuindo à infância, ainda que muitas crianças 
sejam privadas de direitos e sejam vitimas de maus tratos físicos e psíquicos. 
 
Na perspectiva de L. Roussel, a criança, continuando a ser considerada em si própria e granjeando um 
grande investimento da família, aparece, também como um prolongamento da felicidade conjugal dos pais, 
designadamente no caso da”família fusão”, isto é, aquela que requer a vontade permanente de cativar o 
outro e ser cativado por ele.  
 
Poderá dizer-se que a criança, como o terceiro no seio da relação parental, transcende as razões dos pais 
parceiros, mas antes forma com eles uma realidade que se eleva acima do próprio casal, isto é, a da 
família. Quer isto dizer que, com a presença da criança, a família e a sua realidade advêm outras. E. 
Shorter, 1977, diz mesmo que “A solidificação da família moderna engloba mais do que o marido e a 
esposa; integra também os filhos nesta unidade sentimental”. 
 
3.5.2- A relação entre a escola e a emergência da família moderna 
P. Ariés considera que a valorização da infância enquanto tal, é tributária de dois grandes acontecimentos 
sociais: o surgimento da escola como factor de educação privilegiada e a emergância-solidificação do 
sentimento familiar. 
 
A escola passa a ser cada vez mais difundida e valorizada por um maior número de indivíduos e famílias. 
Com esta perspectiva, vai-se formando uma nova percepção de educação escolar o que, 
concomitantemente, dá origem à concepção da família moderna, na medida em que a escola, retirando a 
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criança da rua e da comunidade de parentesco e de vizinhança, passando de uma situação de 
aprendizado para uma outra de formando, a devolve à família. 
 
A escola, que está agora investida de o preparar para o acesso à vida pública nas suas várias dimensões 
profissional, social, politica, cultural, familiar e individual. Em tais circunstâncias, entre outros aspectos, a 
escola vai ter um papel importante para a solidificação da vida familiar privada. 
 
3.5.3- As estratégias da família contemporânea perante a escola 
A sociedade moderna e os responsáveis políticos investem na escola como principal factor de combate às 
desigualdades sociais e, no entanto, estas não só prevalecem como se acentuam insistentemente. 
 
Uma família moderna que, investindo na escolarização dos filhos e no seu futuro, adopta um 
comportamento que tende a delimitar a natalidade e, ao invés, uma família tradicional que, valorizando o 
património económico, continua a ser fecunda e a não dar demasiada importância à escolarização. 
 
Tendo em conta a contribuição de P. Bourdieu, em toda a sua obra acerca da relação entre a origem 
familiar e a educação escolar. 
Considera que o capital dominante não é mais o capital económico-financeiro, mas o capital cultural 
escolar. Mais ainda, o diploma e a qualidade do estabelecimento escolar superior onde foi obtido deixam 
de ser um atributo estatuário, para se tornarem “num direito de entrada”, apenas acessível aos grupos de 
condição social elevada. 
 
Ainda atentos à complexidade destas questões, podemos deparar-nos com outros tipos de 
comportamentos de famílias de condição social mais modesta, cujos pais apresentam menores índices de 
capital escolar e que, no entanto, conseguem ver os seus filhos enveredar por trajectórias escolares de 
“sucesso”. 
 
Como explicar, então, esta diversidade de situações, embora com tendências predominantes ao nível dos 
vários grupos sociais? 
A especificidade, designadamente, nestes últimos casos, consiste na mobilização de todos os recursos 
possíveis: estratégias de natalidade visando diminuir o numero de filhos, pois que, para os grupos sociais 
de condição social modesta, com um ou dois filhos é mais provável o seu ingresso na universidade, do 
que com 3 ou 4; estratégias de reconversão do capital económico em capital cultural, podendo até aquele 
servir para o pagamento de explicações, logo que tal se afigure conveniente e necessário; mobilização de 
energias de cariz voluntarista, ou seja, o desenvolvimento de uma certa ética do esforço que comprometa 
pais e filhos neste projecto de sucesso escolar com os primeiros possibilitando os meios, inclusive, o apoio 
moral, ainda que outros de índole pedagógica sejam mais escassos e os segundos aceitando 
corresponder perante os desafios em que se encontram. 
 
A outrora designada segunda infância decresce, pois que se entra cada vez mais cedo na escola e a 
juventude se prolonga, dado que se sai cada vez mais tarde da escola. Eis um facto novo nas sociedades 
da modernidade avançada, que contribui para alterar as idades da vida. 
 
3.6– A família à luz da sociologia mais recente 
3.6.1 – Novos olhares sobre as formas de família e de parentesco 
Retemos alguns trabalhos produzidos na Inglaterra pelo Cambridge group, em França e em Portugal 
desde os anos setenta, mais directamente relacionados com as grandes questões da actualidade: as 
formas de família, as dinâmicas familiares. a família e a conjugalidade, a família perante a instituição e a 
recomposição do familiar. 

• As formas de famílias e de parentesco e as mutações produzidas a este nível, importa 
debruçarmo-nos mais particularmente sobre o notável trabalho da escola de Cambridge e de M. 
Selegan. 
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Quanto ao Cambridge group, o seu contributo demográfico e antropológico inscreve-se numa critica às 
teses que, desde o século XIX até às de T. Parsons, pretendem afirmar que a família nuclear resulta de 
uma evolução progressiva ao longo dos tempos e ainda mais com a mudança dos grandes períodos 
civilizacionais. Opondo-se a tais posições, acerca dos anos setenta um grupo de investigadores 
coordenado por P. Laslett (1072) forja um método de classificação das famílias através da sua dimensão e 
das suas estruturas. Socorre-se dos dados dos recenseamentos, de cem paróquias inglesas, de índole 
rural, entre 1574 e 1821, a partir daqui distinguem cinco formas de família: 

• A família simples ou nuclear 
• A alargada 
• A complexa 
• As que não têm estrutura 
• Os isolados. 

 
Um trabalho de problematização a este respeito induz este grupo de investigadores, a formular duas 
hipóteses: 

• Uma consiste em dizer que a família alargada é anterior ao século XVI e em consequência 
recuada ao tempo da idade Média. 
• E a outra que a família nuclear é característica na Europa e não tem nada a ver com o advento da 
modernidade. 

 
Contrariamente ao que afirmavam certos pensadores do século XIX e T. Parsons e R. Bales mais próximo 
de nós, a família não permanece uma entidade passiva perante as mutações sociais, ainda que 
estabeleça com elas uma forte interacção. Mas o que nos parece mais importante revelar sobre o assunto 
é que, afinal, em termos de estruturas e menos de dimensão, as formas de família apresentadas, decerto 
diferentes na sua composição, dimensão e significação, não se afastam grandemente das da actualidade. 
M. E. Leandro 1995. 
 
M. Segalen – atribui uma importância crucial aos trabalhos advindos da história e da etnologia logo que se 
trata de analisar, sociologicamente, as grandes mudanças operadas na família ao longo dos últimos 
tempos. 
 
Apoiando-se sempre em estudos etnológicos e numa perspectiva longitudinal, procura relevar três 
aspectos fundamentais:  

• O espaço do parentesco – simultaneamente procura encontrar resposta para a questão de saber 
como se faz a transmissão da herança familiar em diferentes contextos sociais e se a noção de 
parentesco é transcultural ou integra antes significações diferenciadas em sociedades distintas. A 
autora interroga-se sobre a qualidade das relações de parentesco na família contemporânea, isto é, se 
são de cariz contratual ou instrumental; se são enquadradas por normas ou estatutos, ou os dois 
simultaneamente. A autora considera que as relações intrafamiliares e as suas singularidades, 
construindo-se ao longo do tempo e das gerações, continuam a ser enquadradas por normas e 
estatutos, mesmo se estes, no presente, são vividos diferentemente. 
• A formação da família – outro tipo de preocupação da autora incide sobre as questões da infância. 
São retidos alguns aspectos fundamentais: as relações entre pais e filhos, os modos de olhar a 
criança e a infância e as estratégias educativas familiares. 
• E a relação entre o privado e o público – Mas os caminhos entreabertos por M. Selegan vão mais 
longe. Desta maneira, situando a família na ordem do privado e do público, retoma a ideia de que a 
família não é uma instância passiva, apenas moldada e manipulada por forças que lhes são exteriores, 
politicas ou outras. Socorrendo-se, por exemplo, do estudo dos modos de vida e da habitação, 
considera que a forma de conceber o alojamento, espaço íntimo da família, se situa na 
interconfluência do público e do privado. 

Por fim a autora, através da abordagem comparativa, põe em causa as teses evolucionistas acerca da 
família, predominantes até cerca dos anos sessenta-setenta e segundo as quais a família conjugal era 
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uma produção da sociedade industrial. Tal como J. Goody (1983), afirma que a família nuclear conjugal é 
acima de tudo consequência da acção da Igreja através dos tempos. 
 
Se olharmos agora para a produção sociológica portuguesa sobre estas matérias, para o período em 
analise: 

• Verificam-se mudanças profundas, em termos de estruturas, sobretudo o modo de as forjar e da 
sua dimensão e dos projectos familiares orientados para o futuro, o que significa também um interesse 
muito maior pela escolarização mais prolongada para os filhos. Dois factores essenciais concorrem 
para esta situação: as mudanças politicas e sociais e as migrações internas e externas. 

Quanto às formas de família, comparando os resultados dos estudos elaborados pelos Le palysianos, na 
primeira metade do século XX, os de K. Wall e os dados fornecidos pelo INE a partir do recenseamento de 
1991, depreende-se que as formas de família, quanto às estruturas, não mudaram radicalmente em 
Portugal. as mudanças situam-se, outrossim, a nível da dimensão, da reelaboração dos papeis, das 
relações hierárquicas de género e geracionais, das representações, do simbólico, entre outros aspectos. 
 
3.6.2 – A família e a conjugalidade 
Entre os vários trabalhos que abordam esta problemática, o livro de F. De Singly, Sociologie de la famille 
contemporaine, embora mais denso no conteúdo do que na dimensão, constitui um contributo importante a 
este respeito. Apoiado na teoria de E. Durkheim também ele considera que a família contemporânea se 
singulariza pela extrema valorização do sentimento afectivo e pela procura de autonomia das actores 
familiares. 
 
Para descobrir as razões de tão expressiva tendência, traz a primeiro plano a natureza intrínseca da 
família moderna que define a partir de quatro aspectos fundamentais, a saber:”a família contemporânea é 
relacional”, “a família contemporânea é privada/Pública; “a família contemporânea é individualista”, “a 
família contemporânea não tem horizonte inter-geracional”. 
 
Será altura de dizer que neste trabalho o conjugal, visto na perspectiva do relacional, da autonomia e das 
estratégias de mobilização educativa, constitui o ponto fulcral em detrimento da importância atribuída, hoje, 
às relações filiais e de parentais. 
 
3.6.3 – A família perante a instituição 
Apoiando-nos na demografia, constatamos que as formas de entrada na vida conjugal se diversificam. 
Mas a mudança mais significativa incide sobre a desestabilização da instituição matrimonial. Assim, os 
primeiros casamentos são não só menos numerosos como mais tardios e os nascimentos fora do 
casamento. Paralelamente, a vida, conjugal para institucionalizada intensifica-se, tanto em relação ao 
primeiro casamento, como à recomposição familiar após ruptura anterior. Porém, logo que se trate de 
querer aceder aos benefícios sociais, independentemente das formas de conjugalidade, o movimento vai 
no sentido de exigir a extensão universal dos benefícios sociais, independentemente das escolhas 
individualizadas. 
 
Constata-se um aumento de desafeição em relação à instituição que se traduz na redução dos 
casamentos civis e civis religiosos e ao invés o aumento das uniões de acto e do divórcio. Mas, nem por 
isso a vida em casal deixou de continuar a ser a norma de vivência da família, de organização da vida 
doméstica e de referência da intimidade, quando, provavelmente, poderiam ser inventadas outras formas 
de vida familiar. Mas não. É o calor da casa, do lar que é valorizado e ao qual, mesmo se não está 
associado ao casamento, se atribui uma importância sanitária e moral inegável. 
 
J.-C. Kaufman – sem contestar as teses de desinstitucionalização familiar, procura antes estudar os efeitos 
que daí decorem sobre o casal. A sociologia de Kaufman acerca do casal suscita um certo número de 
questões relacionadas com as teses da desinstitucionalização da família. A instituição matrimonial não 
goza, nos nossos dias, do peso e da influencia de outrora e as pessoas orientam mais os seus 
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comportamentos acerca, por exemplo, da sexualidade e da natalidade à margem dos sistemas de valores 
e das normas institucionais. Contudo, o autor deixa bem claro que a família não é incerta e que o casal e a 
família em geral têm instituído, ao longo dos últimos tempos, outro tipo de normas mais condizentes com 
os valores da modernidade: racionalização, distinção das instituições, individualização, procura de mais 
bem-estar material e afectivo em busca de uma felicidade que se quer activa e permanente. A economia 
afectiva e o ajustamento identitário hodiernos actuam no sentido de criar novas formas de normalização, 
sem dúvida originais em relação ao passado. 
 
3.6.4 – O laço familiar (des)institucionalização e reelaboração 
O trabalho que se segue inscreve-se mais precisamente no domínio das rupturas conjugais e da 
recomposição familiar que, em grande parte dos casos, se lhe segue. Entre outros, dois trabalhos de 
envergadura, um em França, I. Théry, Le démariage e o outro em Portugal, A. Torres, O divorcio em 
Portugal. Ditos e interditos, tratam desta questão, ainda que este último tenha muito mais em conta os dois 
primeiros aspectos e menos a recomposição do laço familiar. 
 
Quanto ao primeiro, a autora parte da asserção que a queda da nupcialidade e as elevadas taxas de 
rupturas conjugais são, essencialmente, um fenómenos cultural em curso que atinge todo o sistema 
parental e não apenas uma inflexão das curvas demográficas. Doravante o casamento deixa de ser a trave 
mestra das representações da família e da filiação. 
 
Tal fenómeno, não tem a mesma dimensão em Portugal, na medida em que, para a grande maioria dos 
portugueses, a identidade familiar gravita em torno da família alicerçada no casamento, embora se 
denotem, desde os anos oitenta, mudanças significativas a propósito da divorcialidade, pois que tem 
aumentado de maneira progressiva. A. Torres, 1996 
 
Seja como for, na cultura ocidental, por influência secular da Igreja, o casamento adveio a trave mestra de 
todo o sistema jurídico conjugal e familiar. É ele que atribui a paternidade, define as hierarquias e o lugar 
de cada um, outorgando-lhe deveres e direitos advindos da aliança e da filiação. Todavia, com a 
aprovação da reforma da lei que permite o divórcio em 1075 e com a modificação do artigo 24º da 
Concordata entre a Igreja e a Santa Sé, também em 1975, facultando o divórcio civil, uma nova era se 
abre em relação à indissolubilidade, preservação e durabilidade do laço conjugal. 
 
Em França, desde 22 de Julho de 1987, a lei aceita a separação do laço conjugal, mas mantém a 
indissolubilidade do laço parental. Portugal tende também a seguir a mesma orientação. O divórcio é para 
os cônjuges, mas não para os pais, o que indica que a família deverá sobreviver para lá das dissidências. 
 
I. Théry (1993) considera que os elementos do “descasamento” provêm de três dimensões fortemente 
imbricadas: 

• No sentido jurídico - o descasamento é tão somente o divorcio, pois que este consiste em anular o 
casamento, 
• No sentido social e cultural – é a subversão da ordem simbólica que traz consigo a privatização do 
laço matrimonial, 
• No sentido ideológico – é um certo ideal do que deve ser, fora do direito, da negociação de uma 
ruptura amorosa. 

 
Que consequências daqui advêm para o fundamento da paternidade? Neste quadro, em que o divorcio é 
jurídica e socialmente aceite e objecto de negociação entre parceiros individualizados e, ao invés, o laço 
parental é reforçado, mesmo juridicamente, em nome do interesse da criança, sobrepondo-se ao dos pais, 
é uma nova forma de conceber a paternidade que se apresenta. 
 
Doravante, é em torno da criança que a família se define e se perpetua. 


