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Sociologia da família (2º Semestre) 

 
 

4 – Imbricação das Lógicas Familiares e Sociais 
 
4.1 – A construção social da relação entre a família e o trabalho 
 
 
4.1.1 – Inter-confluências: família e trabalho ao ritmo das permanências e das mudanças 
Ao nível da realidade, este aspecto desempenha um papel importantíssimo na organização económica e 
social. 

• Por um lado, a organização social do trabalho faz da família a célula base da economia, na 
medida em que é a ela que confia, não só a reprodução da força de trabalho, como também os 
cuidados prestados à prole, durante um período de tempo mais ou menos prolongado, ainda que nos 
nossos dias seja coadjuvada por outras instituições nesta função, 
• Por outro, a família para sobreviver é extremamente tributária do trabalho-emprego. 

 
A família só tem conseguido individualizar-se e privatizar-se, por um lado, graças à intervenção do Estado 
e das suas instituições e, por outro lado, graças ao mercado de trabalho/emprego, o que lhe permite 
romper com as amarras da dependência e da intromissão do parentesco e até da vizinhança. 
 
 
4.1.2 – Os efeitos da dinâmica decorrente da actividade profissional e da vida familiar 
Deslocando, agora, mais incisivamente a atenção para a imbricação concreta entre a actividade 
profissional e a vida familiar, o que se pode dizer é que a primeira impõe à segunda constrangimentos de 
tempo, de espaço, de reorganização das carreiras profissionais, do trabalho doméstico, das tarefas 
educativas e de lazer, de controlo da natalidade, das relações inter-geracionais, da vida social e das 
sociabilidades, entre outros aspectos. Por seu lado, a vida familiar produz, também, efeitos sobre a 
participação no mercado do trabalho, designadamente, desde a intensa entrada da mulher no mercado do 
emprego. 
 
Vendo as coisas por este prisma, M.-A. Barrère- Maurisson (1992)- “A flexibilidade-rigidez do trabalho e da 
família apresentam os limites das relações entre as duas estruturas e desenvolvem-se reciprocamente. As 
flexibilidades da família chocam-se com a rigidez do trabalho e inversamente”. 
 
À luz desta perspectiva, podemos interrogar-nos sobre a articulação entre as estruturas produtivas e as 
estruturas familiares, pois que, apesar da sua relativa autonomia, verifica-se uma interdependência 
recíproca. Na opinião de Maurisson, em parte, cada uma tem autonomia, porque cada uma é regida pelas 
suas próprias leis e possui uma dinâmica específica. Mas autonomia relativa, porque, entre as lógicas que 
regem uma e outra, isto é, as lógicas que formam a configuração que as estruturam, há uma que lhes é 
comum: a divisão social do trabalho e mesmo uma divisão sexual do trabalho, entre homens e mulheres. 
 
Para muitas pessoas e famílias, as coisas são agora, bem diferentes, uma vez que, da complementaridade 
de papéis e funções, se tende passar à igualdade e à partilha. Tal é o caso da família associação de que 
fala L. Roussel (1989), ou seja, aquela em que as relações entre os conjugues se pautam pela garantia da 
autonomia de cada um. 
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4.1.3 – A dinâmica sexuada das lógicas profissionais e familiares 
A integração da mulher no mercado de emprego e as trajectórias femininas que dai decorrem constituem 
um dos factos socais mais importantes das últimas décadas. Além da escolarização, a relação das 
mulheres com o mercado de trabalho nas idades mais procriativas da vida mudou profundamente. 
 
Tudo indica que o peso das responsabilidades familiares não é mais impeditivo do exercício de uma 
actividade profissional por parte das mulheres. A questão não é mais a da escolha entre a família e o 
emprego ou da alternância, ou seja, trabalhar, interromper durante a infância dos filhos e voltar a trabalhar 
logo que exijam menos cuidados, mas a acumulação. (T. Bloss, 1997) 
 
Entre outros aspectos mais correlacionados com os valores e as normas sociais, este movimento veio 
introduzir profundas alterações no cômputo da população activa-populaçao não activa, porquanto o grande 
aumento da população activa nas últimas décadas se verifica sobretudo a nível da população feminina. 
De um tal modo de conceber a realidade há pelo menos dois aspectos para que importa chamar a 
atenção. O primeiro prende-se com as modificações nos modos de entrada na vida adulta. Até um 
passado recente, para a grande maioria das mulheres portuguesas e não só fazia-se essencialmente com 
o casamento, isto é, com a formação da sua família de procriação. 
O emprego aparece como o primeiro elemento de entrada na vida adulta e a formação da família é 
normalmente subsequente aquele. 
 
Equipada com mais trunfos escolares e, por conseguinte, com mais probabilidades de aceder a um 
emprego que lhe conceda maior autonomia, quer em virtude da procura quer pela distancia física em que 
pode tomar lugar, a mulher pode ter na profissão o primeiro passo para a descoabitaçao com a família 
de orientação. 
 
Uma vez regressada a casa, designadamente quando não dispõe de meios para pagar os serviços 
domésticos de uma outra mulher e os electrodomésticos mais sofisticados não abundam, a mulher 
continua a ser mais absorvida do que o homem pelas lides domesticas, cuidados familiares, 
acompanhamento escolar dos filhos e cuidados de saúde. E sobretudo em casos desta natureza que se 
poderá verificar a tão propalada “dupla jornada de trabalho” para a mulher. 
 
A evocada “sobrecarga mental” da mulher que, tendo como pano de fundo a família, mesmo ao exercer 
uma profissão, não pode alhear-se das diversas solicitações familiares a que deve responder no dia a dia, 
o que não é de forma alguma, o caso do homem. 
 
Na perspectiva de H. M. Hernes (1987), a colectividade e a profissionalização crescente do trabalho de 
reprodução tem alterado as regaras do jogo da dependência económica das mulheres que se tem 
transmutado dos seus pais e maridos para o Estado. E isto, numa dupla posição de clientes e 
consumidoras de prestações e serviços públicos e como empregadas do sector público, onde efectuam, 
designadamente, um trabalho de reprodução remunerado, ao invés da família, onde esta prestação de 
serviços é feita gratuitamente. 
 
Vendo agora as coisas do lado da família, esta é indissociável do trabalho, na medida em que o seu 
funcionamento induz a repartição obrigatória das tarefas domésticas e profissionais entre os cônjuges, 
para assegurar a sobrevivência da unidade. 
 
 
4.2 – Família e mobilidade social 
 
4.2.1 – Origens familiares e destinos sociais 
Desde há muito que a família é o primeiro espaço de (re) produção social, na medida em que determina o 
grupo social de pertença individual. Esta, sendo herdada, tende a acompanhar os indivíduos ao longo da 
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sua trajectória de vida, pois que as famílias se inscrevem numa estrutura de classes que lhe é anterior e 
exterior. Fica assim claro que as famílias, sendo bastantes diversificadas no palco da estruturação social, 
são o primeiro espaço dessa construção.  
D. Bertaux (1978) designa este processo “produção antroponómica”, ou seja, a reprodução social passa, 
necessariamente, pela produção dos seres humanos enquanto seres sociais. 
 
O que se pode então dizer é que a origem familiar continua a ser o barómetro de avaliação da pertença 
de classe, logo, de enquadramento do indivíduo no seio da estrutura social classificatória. 
 
E ainda a partir dela que são avaliados os movimentos e as trajectórias de mobilidade social no 
sentido ascendente, descendente ou horizontal. A avaliação é feita em função da sua origem familiar, 
social, étnica, nacional ou regional, do fenótipo, de aparência vestimentária, entre outros aspectos. 
 
Desde há muito que se aceita que a família contribui precocemente para a formação de um “habitus”, isto 
é, de “um sistema de disposições duráveis e transponíveis”. P. Bourdieu, 1980. 
 
E. Durkheim (1992) considera que em cada um de nós existem simultaneamente duas componentes.  

• Umas de cariz individual que nos permite definirmo-nos em relação a nós mesmos. 
• Uma outra que nos é incutida através de vários elementos exteriores através do processo de 
socialização. 

 
A família de onde o indivíduo é oriundo, sendo um elemento importante de apreciação social a seu 
respeito, nem por isso influencia todos os elementos que a compõem da mesma maneira. 
E. Durkheim, o património familiar é menos da ordem do sucessório que da construção quotidiana 
familiar. Desde muito cedo, procura-se dotar o individuo dos trunfos necessários para, através da 
escolarização e do emprego independentemente da família, prover por si próprio às suas necessidades do 
presente e às da sua família de procriação quando vier a ser o caso. Passa assim a usufruir para si próprio 
dum património construído durante a infância, a adolescência e a juventude. Em certas circunstancias é 
esta mudança de perspectiva que abre as portas a processos de mobilidade social ascendente em termos 
inter-geracionais. 
 
Este último ponto adquire ainda maior relevância na terminologia parsoniana (T. Parsons, 1951) de 
“realização pessoal” e de “universalismo”, dois valores primordiais da cultura americana.  

• Por um lado, o ideal de sucesso social e realização pessoal constituem as bases da valorização 
das características individuais por oposição ao que é herdado da condição familiar e social, 
• Por outro, o ideal de igualdade e democracia, comportando um critério universal de apreciação 
dos indivíduos, é altamente avaliativo ao distinguir as peculiaridades de cada um. 

Muito antes, A. Tocqueville (1835) havia reparado que a mobilidade social era um factor privilegiado da 
ordem do social bem como a trave mestra de toda a organização democrática americana, na medida em 
que incute mais o principio da promoção social individual que colectiva. 
 
Não obstante, as dimensões do estatuto social têm todas as probabilidades de manter entre si fortes 
correlações: normalmente a riqueza associa-se com o saber, o poder e o prestígio. Porém, cada um 
destes domínios parece ter entre si alguma autonomia. 
 
 
4.2.2 – A noção de mobilidade social 
Podemos começar por dizer que a noção de mobilidade social pode ser estudada de vários pontos de vista. 
Platão considera que o sistema político é composto por três classes hierarquizadas com funções bem 
delimitadas: os dirigentes, os militares e os produtores. 
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V. Pareto, ao fazer uma distinção entre elites do poder político e o conjunto dos outros grupos sociais, põe 
em destaque os aspectos classificatórios que decorrem do estatuto político. Em qualquer classe social há 
sempre uma modificação estatutária de alguns dos seus membros. 
 
Uma panóplia de outros trabalhos advindos tanto do domínio da historia, como da literatura, atestam que 
todas as sociedades estratificadas em grupos sociais, em todos os tempos, tem as suas formas peculiares 
de mobilidade social, embora a situação das sociedades da castas seja mais complexa. 
Dir-se-á, com precaução, que num sistema de castas o lugar de cada um é designado, desde o 
nascimento, ao passo que num sistema de classes ele poderá ser conquistado, porque mais susceptível 
de alguma modificação. 
 
E em relação a estas ideias que se coloca P. Sorokin – é frutuoso analisar, racional e empiricamente, os 
postulados em que fundamenta a sua reflexão. No palco da estruturação social considera que “A 
estratificação social corresponde à diferenciação de uma dada população em classes hierarquicamente 
sobrepostas, manifesta-se na existência de classes superiores e inferiores. O seu fundamento e a sua 
essência consistem numa desigual distribuição dos direitos e dos privilégios, dos deveres e das 
responsabilidades, dos valores sociais e das privações, do poder social e das influencias entre os 
membros de uma sociedade.” 
 
K. Marx (1852), apesar de se deixar guiar predominantemente por uma concepção classista no sentido da 
dependência e oposição de uma classe em relação à outra, à semelhança de M. Weber, posteriormente 
concebendo também que a hierarquia social combina critérios de rendimento, prestigio e poder, apresenta 
antes a concepção de uma sociedade hierarquizada de maneira ordenada e graduada, no tempo e no 
espaço. 
 
Tendo em atenção a realidade concreta dum passado mais distante e ainda recente, diga-se que também 
a influência da Igreja e do exército, recrutando muitos dos seus servidores em grupos sociais de condição 
social modesta, advêm um factor importante de mobilidade social. Outro tanto se diga dos partidos 
políticos e dos sindicatos. Mas são sobretudo a família e a escola que, de modo permanente, exercem 
maior influência a este respeito, o que aliás continua a verificar-se no nosso tempo, embora com algumas 
modificações. 
 
Compreende-se que num quadro problemático como este, a mobilidade social seja analisada por P. 
Sorokin como o resultado dum processo de distinção, distancia, distribuição, fluidez, e circulação dos 
indivíduos no palco da estratificação social. Mas ao pensar a sociedade segunda a metáfora do espaço 
introduz um novo elemento. O espaço social comportando varias dimensões não se reduz à verticalidade 
mas integra simultaneamente a horizontalidade. 
Em boa verdade, a configuração morfológica da sociedade aparece como resultante da agregação das 
condutas individuais. 
 
Nos anos setenta e seguintes, são sobretudo os estudos de cariz sociológico e demográfico os que mais 
se interessam por esta problemática. Neste quadro vale a pena relevar os trabalhos de N. Poulantzas que 
procura apreender a relação entre estratificação social hodierna e o capitalismo. Em seu entender o 
sistema capitalista proporciona possibilidades de mobilidade social colectiva, dado que insiste antes na 
reprodução social das classes, a fim de assegurar os privilégios dumas em detrimento das outras. Quando 
muito existe alguma mobilidade individual entre alguns estratos sociais. 
 
Tendo como ponto de partida a educação, opinião idêntica é partilhada por P. Bourdieu e J, C. Passeron 
(1970), assim como por C. Baudelot e R. Estabelet (1971,1992). Uns e outros afirmam que as igualdades 
teóricas e ideológicas de acesso perante a escolarização, porque comportam desigualdades sociais 
herdadas da família e estas pré-existem à distribuição social dos indivíduos, degeneram em 
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comportamentos que não só favorecem os já favorecidos e desfavorecem os desfavorecidos, como 
acentuam ainda mais as desigualdades sociais em fim de percurso. 
 
Enfim, D. Bertaux (1969,1977) e R. Boudon 1969, 70,73), numa perspectiva estruturalista, socorrendo-se 
de trabalhos de índole estatística, procuram apreender o fenómeno da mobilidade social através dos 
efeitos da estrutura social, numa sociedade marcada por profundas transformações internas: período de 
crescente desenvolvimento económico e social, êxodo rural, predominância da classe media, estruturação 
da actividade salarial, aumento dos graus de escolarização, melhoria dos níveis de vida e mudança dos 
modos de vida. 
 
D. Bertaux, verifica-se tão só uma mobilidade horizontal, isto é, os indivíduos flutuam de um sector da 
actividade profissional para o outro, sem que com isso entrem numa trajectória de mobilidade social 
ascendente. O que se verifica é que cada grupo tende a ficar num “situs” bem determinado e que não se 
afasta substancialmente da posição familiar social anterior. 
 
R. Boudon, por seu lado, procura apreender os efeitos da manifestação e da democratização da 
escolarização sobre a evolução da mobilidade inter-geracional nas sociedades ocidentais. 
 
 
4.2.3 – Em busca da mobilidade intrageracional e inter-geracional 
Partindo da ideia de que a analise acerca dos processos de mobilidade social implica sempre um ponto de 
partida e uma trajectória a partir de três elementos fundamentais, a profissão, o nível de riqueza e o 
estatuto social que lhe está associado, interessa relevar a importância da dimensão comparativa em todo 
este complexo processo, pois que o que se procura analisar são situações individuais, geracionais ou 
colectivas relacionadas com outras que lhes são anteriores. Com efeito, os indivíduos podem ser 
estudados no quadro da sua própria biografia estudando comparativamente as ocupações profissionais e 
sociais que ocuparam ao longo da sua vida. Poder-se-á, então, falar de imobilidade ou mobilidade 
social intrageracional. 
 
Todavia, ainda que nesta óptica a profissão funcione como indicador de carreira podem-se também situar 
os indivíduos perante uma origem social e esta é sempre ditada pela família onde se nasce, cresce e é 
educado. O ponto de partida continua a ser o indivíduo mas associado a outros indivíduos a que está 
ligado em virtude de uma genealogia família. Nesta circuntancias, partindo da situação perante a profissão 
e o estatuto social do pai ou até do avo e mais recentemente também da mãe, procura-se avaliar a 
progressão verificada no quadro da classificação profissional e social duma geração em relação à outra. 
Por conseguinte, aproximam-se gerações diferentes num contínuo existencial e social e fala-se de 
mobilidade social inter-geracional. 
 
Sem negar a importância do fenómeno da mobilidade social na sociedade portuguesa, ao longo das 
ultimas décadas, muitas vezes, trata-se antes de mobilidade estrutural de um sector de actividade 
profissional para outro, sem que se verifique um profundo movimento de mobilidade social ascendente, no 
sentido acima definido. Trata-se, outrossim, de um tipo de mobilidade social horizontal, de “situs” e não 
de “status”, como diria P. Sorokin (1927), ou seja, a passagem para outro sector da actividade profissional, 
sem que, por isso, a categoria sócio-profissional tenha sido significativamente alterada. 
 
Interessa deixar claro que a entrada na vida adulta pressupõe um duplo postulado.  

• O primeiro relaciona-se com um processo de individualização no percurso das passagens à vida 
adulta e da mobilidade social, que se prende com a diversificação de oportunidades no seio das 
sociedades desenvolvidas. 
• O segundo aspecto inscreve-se mais na ordem do cultural, na medida em que se relaciona com 
uma modificação significativa dos costumes e dos valores. Com efeito, a dilatação da juventude traz 
consigo maiores probabilidades de individualização e emancipação em relação à família de origem. 
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Embora a realidade venha mostrando algumas aberturas a este respeito, o certo é que, na generalidade 
das situações, continua a patentear-se alguma adequação entre as pertenças familiares, os resultados 
escolares e as saídas profissionais. 
 
A família através duma “ajuda de subsistência” serve de refugio e continua a assegurar a existência 
material dos seus membros e com tanto mais equidade quanto estes ainda não alcançaram a sua 
autonomia económica e através duma “ajuda de promoção” constitui um suporte material e simbólico em 
favor da escolarização prolongada e da integração profissional. 
 
As estratégias de reconversão consistem em investir num primeiro tempo, no capital cultural em 
detrimento do capital financeiro e fundiário e, num segundo tempo, em novas profissões; uma vez 
alcançado um diploma escolar valorizado, aquelas apoiam-se num esforço acrescido de valorização do 
capital cultural em parte herdado, em parte alcançado pelo próprio jovem e no capital social detido pela 
família. 
 
O disfuncionalismo em curso entre aspirações, projectos e formação-emprego raramente é imputável à 
acção estratégica da família, quer esta se encontre em busca de mobilidade social ascendente para os 
seus descendentes, quer numa estratégia de imobilidade social, como é o caso dos grupos socais mais 
elevados visando, pelo menos, conservar a situação social de que já usufruem. 
 
Independentemente da natureza do capital familiar, denota-se que os processos de mobilidade social, 
tanto intrageracional como inter-geracional, são tributários da estrutura social envolvente, das condições 
sociais existentes e da permeabilidade do mercado de emprego em articulação com o diploma escolar, do 
peso da herança, das estratégias familiares e do investimento de cada geração na elaboração das 
trajectórias de mobilidade da sua descendência. 
 
Parece então óbvio que é na família que começam por se forjar os destinos de classe dos membros de 
uma sociedade, dado que é, a partir dela, que se é socialmente determinado. 
 
A investigação duma perspectiva de diferenciação dos papeis entre os sexos, relacionada com atributos 
biológicos e, por isso, natural ainda influenciada, socialmente, para uma outra de diferenciação social entre 
as categorias sexuais, criada por um conjunto de artefactos sociais e culturais que, em virtude de uma 
longa maturação, se forem encrostando nas mentalidades. 
 
No campo da sociologia, esta mudança de perspectiva parece mais ligada aos movimentos feministas, a 
partir dos anos sessenta. Mas é nos anos setenta-oitenta que a problemática do género suscita novas 
questões e novas maneiras de abordar a realidade social. 
 
Nos nossos dias, apesar de uma menor pressão da família no sentido da imposição da escolha do cônjuge, 
nem por isso os casamentos são menos endogamicos, dados que os conjugues ou parceiros continuam a 
escolher-se no seu grupo social de pertença. No entanto, aparece uma diferença de envergadura entre 
estes dois tempos: hoje, cada um é mais sujeito-actor do seu processo de escolha e de construção da sua 
trajectória familiar. 
 
Podemos, então, interrogar-nos, em termos conceptuais, sobre o que, no essencial, constitui a essência 
do sexo e do género. Muito sucintamente digamos que o primeiro é um termo que faz referencia às 
diferenças biológicas entre machos e fêmeas, ao passo que o segundo é uma noção que, fazendo apelo 
ao social e ao cultural, se refere ao masculino e ao feminino. Logo, as questões e as teorias das 
transformações sociais terão em conta as relações entre classes e sexos, em qualquer instância da 
sociedade. Em qualquer destas instancias, a repartição do poder, dos deveres e dos recursos entre os 
indivíduos, segundo a sua situação de sexo e de género. Segundo L. S. Tomas (1988, 111), estas, 
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construções imaginárias não são gratuitas, mas correspondem antes a fantasmas inscritos no mais 
profundo do inconsciente, não deixando, por isso, de se repercutir sobre os comportamentos individuais e 
sociais. 
 
 
4.3.3 – A natureza do trabalho no interior das relações de género 
Entre outros aspectos tratados nos estudos que acabamos de referir, destaca-se o facto do trabalho 
doméstico, até então mais concebido como o trabalho da dona de casa em prol da família, durante todo o 
dia, não ser considerado como profissão, porque feito gratuitamente e por exclusiva missão de serviços. 
 
Ao distinguir esta situação da tendência actual, o que se pode dizer é que, acedendo ao mercado de 
emprego sem ter, por isso, deixado de ser dona de casa, deverá, agora, tentar articular a justaposição 
destas funções, daí que se fale tanto da dupla jornada de trabalho da mulher. 
 
Para a mulher, o trabalho doméstico não constitui um conjunto de tarefas, mas antes um conjunto de 
práticas interiorizadas e reactualizadas em termos de”habitus”, no sentido que lhe é conferido por P. 
Bourdieu. 
 
 
4.4 – Espaço domestico e vida quotidiana 
 
4.4.1 – A linguagem da casa 
Por toda a parte existe uma intrincada relação entre o indivíduo, a família, a sociedade e a casa, enquanto 
local de coabitação e de estruturação de um grupo de familiares. Para G. Bachelar, todo o espaço 
habitado é associado à noção de casa e habitá-la constitui um acto individual ou familiar que comporta um 
conjunto de relações afectivas, urdidas no dia a dia numa intrincada relação entre este espaço e ao 
familiares que o habitem e destes entre eles. “A casa é um corpo de imagens que dá ao homem as razoes 
ou as ilusões da sua estabilidade”. E a verdade é que a casa, “sem a qual o homem adviria um ser 
disperso”, é o espaço domestico vital onde cada um, tomado só ou em família, tece um conjunto de 
relações materiais e simbólicas, hábitos, praticas domesticas, laços afectivos entre parceiros, pais e filhos 
e entre as gerações. 
 
Estudando a relação entre a família e a habitação, P.H. Chombart de Lauwe considera que “O alojamento, 
dado concreto e objectivo, pode revelar-se como um dos meios eficazes de apreensão dos tipos de 
relações familiares e sociais. 
 
À “domus”, no sentido mais alargado de casa ou seja, um espaço de coabitação de um grupo de 
familiares que partilham, entre si, os seus modos de vida, serviços e haveres. Na perspectiva de Strauss 
(1967), a casa é um elemento fundamental de qualquer sociedade, porque é em volta dela que gravita 
toda a organização elementar dos grupos humanos familiares independentemente das suas estruturas. 
 
Tudo indica que a casa não é apenas o espaço construído, mas simultaneamente o espaço que se 
constrói no dia a dia que nos trabalha e é trabalhado por cada um de nós. Mais ainda, a casa é o espaço 
onde se inaugura e perpetua o berço familiar que acolhe e protege casa um na sua individualidade e 
pertença a um grupo restrito de família. 
 
É que família, pesem embora as significativas transformações em curso, não se reduz ao exercício das 
necessidades biológicas e materiais. Todos os estudos históricos, antropológicos e sociológicos indicam 
que continua a ser embuida de outros horizontes de significação e da reelaboração das relações internas e 
externas, a partir dum ancoradouro impar: o espaço doméstico. 
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4.4.2 – A sacralização do espaço domestico 
Como o sublinha J. Kellerhals (1977/7) «construir uma família é inscreve-la num espaço». Percepção 
idêntica tem M. Segaud, C. Bonvalet, J Brun (1988, 6), para quem «Alojar-se é, com efeito, viver num lugar, 
apropriar-se dele e habitá-lo». O que pode, então, dizer perante a realidade sócio-familiar, é que o espaço 
doméstico continua a ser um factor estruturante, na medida em que define as relações, as normas, as 
hierarquias, as funções e as transições no seio do grupo de familiares e destes com o exterior. Na opinião 
de P.H. Chombart de Lauwe, “ O alojamento materializa a unidade da família. Provavelmente, a analise 
das suas funções, da disposição das partes, da significação que lhe é dada, de certa maneira, dá a 
conhecer a estrutura do grupo familiar que a habita”. 
 
De certa maneira, tendo em conta os efeitos que decorrem da complexidade deste fenómeno, em termos 
de desapropriação de espaço social colectivo, do anonimato e da aridez que lhe estão frequentemente 
associados, a casa, enquanto espaço de identidade entre família e habitação, aparece como um 
contraponto daquele, na medida em que proporciona acolhimento, reconhecimento e partilha grupal e 
individualizada, num interior transformado em ninho-abrigo caloroso, pois que, como diz G. Bachelard “a 
casa é o nosso canto do mundo. E o nosso primeiro universo”.  
No mesmo sentido, para J. Pezeu-Massabuau “A casa é antes de mais um círculo onde se concentra um 
conteúdo fechado, uma centralidade que define como periférico o resto do mundo”. 
 
O que se pode dizer é que o plano de ocupação do espaço doméstico exprime a estrutura da família, o 
modo como os familiares se concebem no todo e no interior do grupo. 
 
Na perspectiva de J. Kellerhals, convém sublinhar que a “sedentarizaçao” ou o “nomadismo” no interior do 
espaço doméstico são, diferentemente, vividos pelo homem e pela mulher. “Mais “nómada”a 
territorialidade da mãe de família – que, muitas vezes, não tendo o seu próprio espaço pode reger em todo 
o lado – opõe-se ao carácter “sedentário” da territorialidade masculina: a plena soberania do pai sobre o 
escritório apenas tem em paralelo a sua estranheza em relação às outras divisões da casa”. 
 
 
4.4.3 – Reconfigurações no interior do espaço domestico 

• A centralidade e polivalência da cozinha 
Por exemplo, como o refere Maurisson, para os grupos sociais de índole popular, o “espaço-cpzinha” 
constitui o lugar central de investimento da família, tanto em consequência da quantidade de serviços que 
aí são realizados em prol da manutenção física dos familiares, como do reencontro entre os mesmos. “E o 
local do reagrupamento familiar, o que traduz, também, a frequência, bem mais importante do que nas 
outras categorias, das refeições tomadas na cozinha, inclusivamente, a refeição de domingo”. 
 
A cozinha pelas funções vitais e sociais que permite desempenhar, advém uma aliada directa da vida. 
 
Enfim, ainda no âmbito da cozinha, podemos olhar o seu redimensionamento pelo ângulo das relações 
familiares entre o público e o privado-publico. Na esteira de Maurisson e de Grafmyer, como a realidade 
portuguesa frequentemente o confirma, estas são distintas segundo a pertença social. De maneira geral, 
são as famílias de condição social modesta que dão maior amplitude à relação com o público no interior 
deste espaço privado. Se, ao contrário das outras, recebem menos visitantes, inversamente, mostram 
mais tendência a recebe-los neste enquadramento espacial. Assim, tanto a sala como a cozinha, em 
termos de espaço privado-publico, podem ter, para umas e para outras, utilizações e significados distintos. 
 
Porém as famílias de melhor condição social, sendo mais abertas ao exterior e recebendo mais visitantes, 
dão preferência a receber na sala as pessoas que vem do exterior; os mais ou menos próximos ou 
quaisquer outras pessoas de passagem. 
 

• Encantos e transições da sala de estar 
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Por isso mesmo, a sala de estar, pelo que é e dá a ver, torna-se objecto de cuidados méis específicos, 
embora diferentemente da sala de jantar, tanto no que se refere aos móveis e aos objectos, como aos 
próprios trabalhos de limpeza e cuidados ornamentais na vida quotidiana. 
 
Poderá também dizer-se que a disposição dos moveis num e noutro local reflecte o “habitus” sócio-cultural, 
mas também as harmonias, os conflitos, as hierarquias, a atribuição do poder, as afinidades, as rejeições 
e a pertença étnica social no interior do espaço domestico. 
 
Na sala de estar as coisas tendem a ser menos rígidas. E isto por três razoes fundamentais: a maior 
leveza, arranjo e plurifuncionalidade dos moveis; as formas de relação familiar neste refugio de 
acolhimento; o modo como se abre ao exterior. 

• Metamorfoses e mistérios da casa de banho 
Parecendo destinada a usos puramente funcionais e por isso enquadradas em lugar mais neutro, votada 
ao esquecimento e ao isolamento fora das suas funções mais imediatas, nem por isso é membros objecto 
de artefactos de varia ordem, inclusive todos os que se relacionam com uma dupla higiene: a dos corpos e 
a de que é objecto para poder servir aqueles em perfeitas condições. Estamos já aqui perante um domínio 
que exige muito mais investimento e intervenção à mulher do que ao homem. 
 
E o lugar dos sonhos, dos desejos e das metamorfoses. Ao levantarem-se as pessoas tendem a entrar 
aqui na sua “naturalidade” e a sair daqui na sua artificialidade, ou seja, através de vários artefactos 
homens e mulheres pretendem modificar a sua fisionomia para se apresentarem aos olhos dos outros na 
vida quotidiana. 
 

• Da privacidade à abertura do quarto 
A sua utilização não se circunscreve à sua função prioritária, isto é, um espaço de sono e de repouso e, 
por conseguinte, de recuperação de energias, mas pode englobar muitas outras como as de local de 
estudo, de lazer, de encontro com os amigos, das gavetas onde se guardam os segredos, mas também do 
castigo, logo que a criança ou o adolescente infringem as regras da boa convivência ou se desviam de 
qualquer norma padrão, inclusive nos resultados escolares. 
 
O próprio ocupante deste espaço refugia-se no quarto, pelas mais variadas razoes. Para ouvir musica que 
gosta, ver programas de televisão e de vídeo que quiser, o que é frequente, graças à corrida, pela própria 
família, à aquisição destes bens, para que os quartos possam estar equipados. Ou única e simplesmente 
porque num dado momento necessita de descarregar as tempestades, recusando as interferências 
externas dos familiares ou porque pretende afirmar o direito à sua privacidade e à expressão da sua 
individualidade 
 

• O espaço domestico entre o privado e o publico 
Como nos diz M. Clavel “Habitar é, paralelamente, criar um espaço quotidiano e encontrar-se inserido num 
vasto círculo de relações, de paisagens familiares e, todavia, continuar a descobrir”. 
 
Posição idêntica tem M. Segaud, C. Bonvalet, J. Brun, para os quais “Segundo a posição no ciclo de vida, 
a história profissional e residencial de cada um, os modos de habitar diferem e constituem um elemento 
identitário, tanto das pessoas como dos grupos. O alojamento é uma das principais interconfluencias dos 
diferentes sistemas e redes de relações que se tecem entre as famílias e a sociedade. 
Assim, o alojamento não é tão-somente uma célula onde se habita, está situado num espaço preciso de 
que não podemos subtrair-nos. O seu valor económico, afectivo e simbólico depende da sua localização e 
do contexto envolvente.” 
 
P. Boudon, toda a casa se relaciona com um duplo espaço: um fechado, estável, duradoiro, centralizado e 
inscrito na longa duração; um outro aberto, instável, efémero, circundante, criativo e dinâmico, ou, ao invés, 
mais votado à destruição de varias ordens. 
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Na esteira de J. Kellerhals. o que se pode dizer é que certos espaços exteriores, relacionados com o 
domestico, são marcados pela “contiguidade e inclusão”, ou seja, os fisicamente mais próximos, enquanto 
outros, mais afastados, são “cosmopolitas e diversificados”, isto é, pelo seu carácter de dispersão, 
correspondem aos vários e fragmentados interesses dos diferentes elementos do grupo domestico. 
 
Em suma, pode dizer-se que a impressão de familiaridade, de bem-estar, de proximidade dos familiares, 
no interior do espaço doméstico, decorre da harmonização dos desejos de comunicação ou de isolamento. 
 
 
4.5 – Politicas familiares 
 
 
4.5.1 – A noção de politica familiar 
A política familiar, não se circunscrevendo numa “visão familialista” de um passado ainda recente, mas 
tendo vindo a ser, cada vez mais, objecto de medidas jurídicas, politicas, sociais e fiscais, não se confunde, 
especificamente, com elas, na medida em que, integrando-as, se trata de uma construção social mais 
abrangente, designadamente, no decurso das últimas décadas, embora com diferenças significativas no 
interior dos países ocidentais. Uns investem mais no formal e no público como é o caso da França, outros 
mais no informal como vai sendo o caso dos Estados-Unidos e da Inglaterra e outros ainda conjuntamente 
nos dois domínios como é o caso dos Países Baixos e da Alemanha. Portugal tende a integrar o grupo 
destes últimos. De algum modo, preconizam um objectivo comum: criar, mecanismos que, através da 
família e desta em ligação com os serviços públicos ou outros similares, favoreçam processos de 
socialização e integração social harmoniosas. 
 
A maneira como a família gere todas as dimensões da sua vida em correlação com as mais variadas 
instâncias sociais, determina os modos de ser cidadão e as formas de solidariedade familiar e social. 
 
Reconhecer esta profunda relação implica dizer que não só a família intervém sobre o social, o publico e o 
político, mas que também a acção destes intervém directamente sobre a família. E a partir desta relação 
recíproca entre a família e o social que se pode falar de politica familiar. 
Dizer-se que a politica familiar congregando o empenho destes diferentes actores sociais, integra 
simultaneamente um conjunto de medidas e dispositivos de subsídios de carácter nacional, bem como um 
conjunto de instituições que medeiam estas e outras acções em favor da sua aplicação. 
 
Entre outros aspectos, engloba, ainda, as medidas relativas à demografia, à educação, à formação 
profissional, à habitação, ao urbanismo, aos transportes, ao consumo, aos mass media, à organização 
social do trabalho, ao lazer, aos tempos livres, às políticas económicas, sociais e culturais, ao 
associativismo familiar, em Portugal, à acção das IPSS (instituições privadas de solidariedade social) e até 
às medidas de carácter internacional que dependem da adesão dos países a determinadas convenções. 
 
Segundo R. Burnel, “A politica familiar global é uma politica autónoma. Assim sendo, nem é um postigo 
nem um simples corolário da política social. A política familiar é um acto de fé que uma nação faz no seu 
futuro, pois que a primeira riqueza é humana e que o desafio prioritário a por em relevo diz respeito à 
educação, que é da responsabilidade das famílias, da escola, do Estado e da sociedade. 
 
Ao nível em que nos situamos, o que está em causa é que, na situação das sociedades hodiernas, e 
concretamente na portuguesa, uma politica familiar se inscreve, directamente, na linha dos Direitos 
Humanos, uma vez que tem, por princípio, o bem comum de todos os cidadãos. 
 
E. Durkheim segundo a qual a família contemporânea é cada vez mais privada e mais publica. 
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O que se pode dizer é que o Estado, partindo do principio da não ingerência nos assuntos internos da 
família a não ser para redimir conflitos não resolúveis acaba por manter alguma dose de neutralidade em 
relação ao reconhecimento de três liberdades fundamentais: 

• Permitir às pessoas escolher este ou aquele estado de vida, 
• A modalidade de construir família, 
• E a liberdade de transmitir ou não a vida de outrem. 

 
 
4.5.2 – Uma politica que tende a acompanhar as transformações familiares 
Na opinião de R. Castel, as transformações da família observadas desde meados dos anos sessenta não 
podem ser explicadas por uma transformação fundamental das estratégias do Estado-Providencia na sua 
politica para conjurar os riscos de dissociação familiar. Uma observação atenta desta relação, permite-nos 
compreender que são, antes, os efeitos desencadeados por esta que induzem o Estado-Providencia a 
tomar medidas para as obviar. 
 
Importa sublinhar que este conjunto de medidas, contribuindo para a autonomia dos indivíduos e das 
famílias, nem por isso favorece mais a sua estabilidade, na medida em que, nos nossos dias, esta é, 
essencialmente, tributária da qualidade das relações entre os seus membros. Para muitas famílias, tem-se 
passado duma “problemática do risco” para uma “problemática da fragilidade”. 
 
Perante esta realidade, a política familiar do estado e das suas instituições terá, necessariamente, que 
contemplar a pluralidade de situações, bem como o investimento na individualização, tanto a nível familiar 
como pessoal. Além disso, não poderá perder de vista as grandes questões que se prendem com a 
implementação de medidas familiares que contribuam para a construção de uma sociedade em que a 
justiça social seja regra de ouro. 
 
 
4.5.3 – As politicas familiares à luz do profissional 
Como se compreenderá existe uma intrincada relação entre as politicas familiares e o emprego, donde 
decorem um certo número de regalias sociais. Hoje, mais do que nunca, a resposta às situações de 
necessidade familiar é tributária desta ultima situação. 
 
Entre outros efeitos que daqui decorrem, com este fenómeno, para a maioria das famílias portuguesas, 
passa-se da família de salário e carreira únicos para a de salário e carreira duplos, embora a realidade 
teime em evidenciar que as distinções de género continuam a persistir, mesmo em relações a estes 
aspectos. 
 
O que se passa, do ponto de vista da profissionalização feminina – e debruçamo-nos essencialmente 
sobre esta, por ser aquela que tem proporcionado um leque mais alargado de medidas politicas sobre a 
família – é que a mulher, em vez de estar sujeita à sua condição de actividade não profissionalizada, 
passa a exercer um emprego remunerado. Este vai-se tornando, nuns casos, em recurso indispensável 
para a sobrevivência da família e noutros, num meio para que esta possa aceder a melhores níveis de vida 
e de consumo que, de outro modo, seriam menos susceptíveis de serem praticados. 
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5 – Permanências e Modificações Familiares 
 
 

5.1 – Casamentos e família 
 
 
5.1.5 – Perspectiva sócio-histórica do casamento 
O casamento, sendo concebido como uma instituição ancestral e universal segundo Strauss, inaugura o 
triunfo da cultura sobre a natureza, claramente manifesto na universalidade da lei do incesto, embora as 
reacções a este respeito sejam variáveis. 
 
E altura para dizer que as formas de casamento e o valor intrínseco que lhes é atribuído são tributárias 
das civilizações, das transformações sociais e até da pertença social, como o faz notar M. Segalen, 
referindo-se, por exemplo, à classe operaria de século XIX, ao insistir sobre a mudança das mentalidades 
e a passagem do “casamento estabelecimento ao casamento sentimento” diz que a ilegitimidade, que 
então se verificava, “…não marca a emergência duma n9ova moral sexual, que não é sinal de imoralidade 
das classes populares, mas antes do fracasso duma politica tradicional do casamento”, que não se 
ajustava às condições socio-económicas desse grupo social. Levar em linha de conta esta situação, 
equivale a dizer que se tratava de um tipo de “anormalidade” que decorria, essencialmente, da miséria 
social. 
 
5.1.2 – O casamento perante os desafios da modernidade contemporânea 
E sobretudo este carácter de oficialização que, implícita e explicitamente, imprime compromisso e duração 
e distingue o casamento da concubinagem, actualmente, mais designada por união de facto ou união livre. 
Importa, porém, deixar claro que, neste ultimo caso, podem estabelecer-se, igualmente, relações que 
podem durar enquanto durar a vida de ambos os cônjuges, tal como se pretende no primeiro. 
 
Refere A. Torres quanto a Portugal, a preferência dos jovens da região de Lisboa pelo casamento religioso, 
além de uma certa subserviência perante a família, pode ser interpretado como uma vontade de conjurar 
os fantasmas do divórcio. 
 
L. Roussel tem-nos evidenciado uma grande instabilidade em relação ao casamento que se traduz numa 
dupla desinstitucionalização: “comportamentos menos convencionais e um direito matrimonial mais 
flexível” que se traduzem, no primeiro caso, pelo aumento das uniões de facto e a ilegitimidade dos 
nascimentos. 
 
À escala europeia, a realidade mostra e os dados estatísticos o confirmam, que há uma elevada proporção 
de famílias que se formam à margem da instituição, ou seja, que optam pelas uniões de facto. Deste modo, 
não é o número de famílias que diminui, mas antes o comportamento perante a instituição do casamento 
que se transforma. 
 
No que se refere ao civil, importa realçar que o Código Civil reconhece apenas como legitima a família 
nuclear, formada pelos cônjuges e pelos seus filhos e ignora por exemplo, a união de facto e a designada 
família recomposta, formada pelos cônjuges e pelos seus enteados. Porém na opinião de I. Sayn “O 
reconhecimento dos laços inter-individuais que se tecem através das vicissitudes da organização familiar 
podem, portanto, ser o meio de tomar as famílias recompostas em consideração sem, por isso, lhes fazer 
um enquadramento”. 
 
O que se nos afigura dizer é que a situação da família, perante o casamento e o institucional em geral, é 
hoje plurifacetada, podendo aquela ser formada à margem destes. Como o afirma M. Bozon “Mais do que 
o casal, é o conteúdo institucional e ritual do casamento que é posto em questão pelas recentes evoluções: 
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há, simultaneamente, um recuo do registo das uniões e um recuo dos tios sociais religiosos e civis que os 
acompanham. 
 
 
5.2 – Pluralidade das formas de família 
 
 
5.2.1 – Formas ou modelos familiares uma noção dinâmica 
As formas de vida familiar, agora como noutros tempos do passado, próximo ou distante (P. Laslett, 1975) 
não obedecem a um modelo único, tipo ou fórmula pronto-a-vestir. 
 
Mais recentemente, também se fala de modelos de família (L. Roussel, 1980). Na sua perspectiva um 
modelo nas ciências humanas pode ser definido numa dupla concepção: 

• Uma de índole empírica  
• E outra de cariz mais teórico, embora articulada com a realidade em analise. 

Empiricamente, um modelo pode ser determinado por uma constelação de comportamentos associados. 
 
Neste sentido, temos modelos familiares que se aproximam da teoria, na medida em que implicam uma 
metodologia, ideias directoras, uma análise dos conceitos e uma interpretação dedutiva, empiricamente 
verificável. 
 
A família, mesmo nas suas variadas formas, não é um grupo estático, mas evolui com o tempo, embora 
haja épocas mais propicias à mudança do que outras. A nossa, em relação a outras do passado, é 
singular. 
 
Para estudar, no que se refere à complexidade das formas de família, há um aspecto que merece ser 
sublinhado. Todos os investigadores que se têm interessado por esta problemática, incluem no seu 
modelo de análise três dimensões fundamentais: 

• as representações, 
• os papeis, 
• e a morfologia. 

 
E. Durkheim, tendo sido o primeiro a falar de representações colectivas, considera que as mesmas, 
englobando as maneiras como um grupo se concebe em relação a si próprio, aos outros e ao mundo que 
o rodeia, são geradas socialmente. 
 
Todos os modelos familiares que são, em si mesmos, descrições analíticas da dinâmica dos 
comportamentos familiares, são construídos a partir da morfologia, isto é, dos modos de união, da 
presença ou ausência dos filhos e da concepção sobre os mesmos, da estrutura parental, mas também 
dos papéis familiares e dos modos como a família e a sociedade elaboram o seu universo de 
representações acerca de si mesma. Todavia, no que se refere a estas últimas, denota-se que é sempre 
em referência à família conjugal, constituída legitimamente que são definidos os outros modelos ou formas 
de vida familiar. 
 
Todas as demais configurações familiares tendem a ser vistas pelo seu grau de aproximação ou, ao invés, 
de afastamento deste modelo matricial. 
 
Olhemos agora para a realidade dos papéis familiares, designadamente, no que se refere aos cônjuges. 
Ao longo dos tempos as diferentes sociedades e grupos sociais sempre definiram os papéis atribuídos ao 
homem e á mulher na sua função de esposos e de pais. 
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Por fim, do ponto de vista morfológico, um olhar retrospectivo permite-nos constatar que a classificação da 
família, segundo as suas estruturas, tendo sido numerosa e diversificada, ao longo dos tempos e 
consoante o espaço em que se inscreve. Na situação portuguesa do principio deste século, essa 
diversidade, tal como já o dissemos no capitulo II, e-nos mostrada, designadamente, por L. Poinsard, J. 
Fontes e P. Deschamp. A da actualidade, igualmente mencionada no mesmo capítulo, é-nos dada pelos 
dados estatísticos do INE, após o apuramento dos resultados do recenseamento de 1991. Segundo os 
elementos acima definidos, existem cinco formas de família: os isolados, as sem núcleo, a conjugal, e as 
formadas por dois ou três núcleos. 
 
Procurando fazer uma articulação entre a terminologia anterior e a actual, dir-se-á, segundo a ordem 
predominante, que temos a forma de família conjugal, a complexa, a alargada e os isolados. Muito 
realisticamente, nos tempos modernos que são os nossos, juntam-se a estes, a família monoparental e a 
família sem núcleo, sendo também esta uma construção do passado, como o fazem notar P. Laslett (1972), 
para o caso da Inglaterra e F. Lebrun (1975) para o caso da França. 
 
 
5.2.2 – Classificações familiares complexas 
Sob o ponto de vista dos objectivos e das finalidades, há algo de comum a todas as formas de família. 
Ao invés da fórmula religiosa do permanecer unidos até à morte, prefigura-se frequentemente uma outra 
lógica, do permanecer juntos enquanto a vida os mantiver unidos. 
 
 
5.2.3 – O fenómeno da monoparentalidade 
Ao contrario da família nuclear conjugal que apresenta, geralmente, uma estrutura triangular: pai, mãe e 
filho, aqui trata-se de uma família nuclear com uma estrutura bipolar, maioritariamente “matricêntrica”, quer 
no caso de divórcio ou separação, quer no da mãe solteira, pois que na nova família, um dos pais e os 
filhos, se passa a estruturar, sobretudo, à volta da mãe. 
 
Muito recentemente, estas atitudes tendem a mudar, porquanto legalmente se aceita a ruptura do laço 
conjugal, mas não a laço parental-filial. Separam-se os esposos, mas não os pais e filhos, 
independentemente do sexo e da forma de ruptura. 
 
O significado real destas mudanças é que, queira aceitar-se ou não, a mãe aparece, cada vez mais, como 
o elemento central da família. Mas não mais na lógica da mulher esposa-mãe-dona de casa, logo 
enquanto “rainha do lar”, mas mais sujeito-actor de uma nova identidade que se constrói na 
interconfluencia de vários elementos sociais, económicos, culturais e familiares. 
 
 
5.2.4 – A família “recomposta” 
Como refere C. Villeneuve-Gokalp (1993) “uma família recomposta compreende um casal adulto, casados 
ou não e ao menos um filho de uma união precedente de um dos cônjuges”. Vemos, pois, que esta família 
é a partir do filho e não do casal que é definido, o que a distingue da família “normal”. 
 
A grandeza da fratria constitui uma espécie de desforra da família recomposta, “nova família números”, 
num tempo em que a fecundidade baixa e o filho único se tornou frequente. 
 
Aludindo, ainda, às novas redes de relações desencadeadas por uma família recomposta, pode dizer-se 
que elas são de duas ordens: intra-familiares e interfamiliares. 
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5.3 – Práticas familiares educativas 
 
 
5.3.1 – A educação familiar perante os desafios da mudança 
Importa lembrar que, todas as sociedades continuam a confiar, prioritariamente, a tarefa educativa à 
família, ou seja, o conjunto de acções que os vários agentes sociais desenvolvem, deliberadamente, para 
integrarem acriança sob o ponto de vista social. A família é, desde muito cedo e mesmo antes do filho 
nascer, coadjuvada por muitas outras instituições nesta tarefa: A escola, os mass-media, a religião e 
vários grupos de índole associativa, designadamente, à volta das actividades lúdicas e artísticas. Toda 
esta complexa rede de interferência, sem anular o papel da família na obra educativa, contribui para o 
modificar. Na oponiao de F. Musgrove, a autoridade dos pais diminui à medida que outras instituições 
participam nas tarefas educativas. 
 
J. Kellerhals e C. Montadon (1991) a falarem da diferenciação de”estratégias educativas da família”, logo 
que se trate de repensar esta problemática em correlação com a pertença social. Consideram que os 
estilos educativos estão, hoje, associados às características estruturais da família, mas também à 
dinâmica das interacções familiares. 
 
Uma família de tipo funcional, ou outra de tipo associativo, uma que investe na autonomia e na igualdade 
dos seus membros e pretende formar para o exercício da liberdade, na verdadeira acepção do termo, 
educará a sua prole de modo diferente daquela que continua que continua a investir nos modelos 
tradicionais, na hierarquização e na distinção dos papeis familiares e sociais. Na opinião dos autores 
acima referenciados, “ A relação de poder entre adultos e adolescentes encontra-se modificada e este 
novo equilíbrio de forças muda, provavelmente, o leque das técnicas pedagógicas acessíveis aos pais”. 
 
Parece aqui tomar forma o modelo de classificação de M. Mead (1979), segundo o qual, em termos 
educativos, as culturas são: 

• “Pós-figurativas”, logo que os mais novos aprendem, sobretudo com os mais velhos,  
• “Co-figurativas” quando uns e outros aprendem com os seus pares,  
• E “pré-figurativas”, logo que os adultos aprendem, também, com os mais novos. 

 
 
5.3.2 – Pertença social e atitudes educativas 
A pertença social é determinante em matéria educativa. Por exemplo, as classes populares, mesmo 
quando aspiram à mobilidade social para os seus filhos, tendem a pautar-se por valores educativos, mais 
rígidos, privilegiando, mais do que as outras, o respeito pela autoridade, logo a obediência, a submissão e 
o alinhamento perante as normas. Ao invés, as classes de boa condição social não hesitam mesmo em 
educar os seus filhos numa certa desenvoltura, apelando ao desenvolvimento do espírito de iniciativa e de 
criatividade. 
 
 
5.3.3 – A emergência de novas atitudes educativas 
Três razoes fundamentais concorrem para o desabrochar de novas atitudes educativas parentais: 

• As novas teorias psicológicas e psico-pedogogicas emergentes por volta dos anos cinquenta-
sessenta acerca de métodos educativos anti-autoritarios e menos normativos, 
• A profissionalização da mulher e por conseguinte a redescoberta de outros modos de ser homem 
e mulher, pai e mãe na sociedade contemporânea, 
• Os efeitos relacionados com as rupturas e recomposições familiares. 

 
Nos anos noventa se alguns psicólogos e psicanalistas acusam os pais autoritários também apontam o 
dedo aos pais demissionários, isto é, os que não conseguem transmitir aos filhos um conjunto de regras e 
de interditos que os protegem. 
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A educação familiar aparece como um acto privilegiado de relação democrática que faz apelo a todos os 
actores nela intervenientes. 
 
Digamos, então, que a tarefa educativa comporta nos nossos dias muito mais interactividade entre 
educadores e educandos no interior da família e que, embora mais intensa nesta ou naquela fase etária, 
não é jamais obra exclusiva de um período muito restrito da vida: a infância, como o deixava prever E. 
Durkheim. 
 
 
5.4 – Longevidade e transformação das relações inter-geracionais. 
 
 
5.4.1 – As singularidades do envelhecimento humano 

As relações inter-geracionais, sendo uma questão ancestral e de todas as sociedades, assumem nas 
sociedades ocidentais hodiernas, algumas singularidades. Isto prende-se com dois aspectos fundamentais: 

• O aumento da longevidade, 
• E uma maior autonomia-fragmentaçao da família de procriação, em relação à família de 
orientação, continuando, no entanto, a haver, entre elas, determinados tipos de relações e de 
solidariedade. A. Pitrou. 

O envelhecimento humano pressupõe e exige uma grande atenção ao social, ao cultural, ao histórico, ao 
psicológico, ao afectivo, ao familiar, entre outros aspectos. 
 
Sob o ponto de vista demográfico, constatamos que, ao longo das últimas décadas, as estruturas etárias 
se alteraram, profundamente, em todas as sociedades ocidentais. E isto devido a dois factores 
fundamentais: a baixa de natalidade e, inversamente, o aumento da longevidade. 
 
 
5.4.2 – O envelhecimento social contemporâneo: mudanças em curso 

Importa, todavia, deixar claro que se envelhece diferentemente, segundo o sexo e a condição social. Por 
exemplo, a esperança de vida é, normalmente mais curta para a classe operaria do que para as classes 
medias; é maior para as mulheres do que para os homens. Neste ultimo caso, a distancia tende ainda a 
aumentar à medida que se avança na idade. 
 
Na opinião de M. Valente Rosa, a alteração da estrutura etária e o progresso da vida media das 
populações coexistem com outras modificações que a sociedade tem vindo a sofrer, como, por exemplo, o 
êxodo rural, aumento da produtividade, redução do tempo de trabalho, instauração do sufrágio universal, 
criação da segurança social, assalariamento da mão-de-obra, feminizaçao do emprego, aumento do nível 
de instrução, melhoria e extensão dos cuidados e serviços de saúde. 
 
 
5.4.3 – As solidariedades inter-geracioanis ao ritmo das mudanças 

A esperança de vida à nascença e em todas as idades aumentando e favorecendo o aumento da 
longevidade contribui para a emergência de novas formas de relação familiar e social na cadeia inter-
geracional. 
 
Este fenómeno leva F. Cabrillo e M. Cachafeiro a falarem de “revolução grisalha”, o que pode ser 
associado à passagem de uma “velhice invisível” a uma “velhice identificada”. 
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5.4.4 – Um novo contexto social que orienta as modificações 
Mas o que, paralelamente, importa relevar é todo um conjunto de aspecto do fenómeno inter-geracioanl 
nestes tempos que são os nossos. As gerações que nasceram nos princípios do século XX, apesar de 
todas as vicissitudes que viveram, foram passando por um processo de transformação social e de 
crescimento económico continuo, ainda que nas ultimas décadas nos países ocidentais, se tenha sofrido 
alguma recessão económica, neste ou naquele sector da actividade produtiva, o que tem feito aumentar o 
desemprego e com ele a pobreza familiar a que se alia frequentemente a exclusão social. 
 
Saliente-se até, que as pessoas que tem hoje 50-60 anos têm fortes probabilidades de se situar na inter-
confluencia de quatro gerações da mesma linha familiar. Dir-se-á que esses são, ao mesmo tempo, filhos, 
pais, avós. Neste caso, sobretudo as mulheres, são chamadas a exercerem formas de solidariedade 
peculiares em direcção de cada um destes elementos familiares; pais e netos. E este conjunto de actores 
familiares que pode ser considerado de”geração pivot”, na medida em que congrega em si um conjunto de 
bifurcações de formas de solidariedade familiar no seio de cadeia inter-geracioanl. 
 
Sabe-se pela realidade que a família continua a ser, por excelência, quem assegura a solidariedade inter-
geracional. 
 
O que se verifica é que os membros da família, inclusive ao nível da parentela, parecem tecer entre si uma 
teia de direitos e deveres, ora exercidos por obrigação, ora exercidos por amor e altruísmo que fazem da 
família uma instituição ímpar. “Com o mal ou com o bem aos teus te atém”, diz o provérbio. Perante esta 
problemática em Portugal, J. A Nunes (1996) fala de “solidariedades primárias”, afirmando que estas se 
sobrepõem a qualquer outro tipo de solidariedade que possa advir da “sociedade providencia” ou do 
estado Providencia. 
 
 
5.4.5 – A singularidade da solidariedade inter-geracioanl descendente 

Todas as considerações que temos vindo a desenvolver acerca da solidariedade inter-geracional mais 
relacionada com a problemática da família e do envelhecimento vão no sentido duma solidariedade vertical 
da “geração pivot” em relação aos seus progenitores. Mas também se desenha uma outra corrente de 
solidariedade de sentido inverso, isto é, desta geração e até dos idosos em geral quando no pleno uso das 
suas faculdades em direcção das gerações mais novas. 
 
Com efeito, numa sociedade que valoriza sobretudo o ser jovem, a eficácia e a “performance”, o velho 
introduz a diferença, rompe com o repetitivo e o funcional e, por isso, mesmo questiona as outras idades e 
o sentido da vida. Em contrapartida, se as sociedades e as famílias fomentam a exclusão dos idosos 
arriscam-se a romper com a harmonia das idades da vida que ao longo dos tempos se tem sabido 
entrelaçar nas mais variadas circunstancias. 


