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RESUMO: A família mostra-se como um dos lugares privilegiados da 
construção social da realidade, é através dela que iniciamos a nossa 
socialização. Esta instituição foi modificando sua estrutura ao longo de tempo e 
assim surgiram  arranjos diferentes de família.  Dessa forma, este texto 
possibilitará o debate sobre família, delimitando conceitos e suas diversificadas 
conjunturas. Ele é uma tentativa de contribuição para a elaboração de material 
didático para o ensino de sociologia no nível médio, por meio do GEEMAS 
(Grupo de Estudo e Extensão sobre Materiais Didáticos de Sociologia). 
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INTRODUÇÃO 

 

Primeiramente, é necessário fazer um breve relato e conceituar gênero, 

visto que esta categoria esta inserida na cultura da sociedade e que este 

conceito traz á tona quais seriam as funções destinadas ao homem e a mulher, 

e assim a família será uma instituição reprodutora deste conceito. Gênero pode 

ser entendido como a construção social e cultural do sexo, que é diferente da 

explicação biológica de sexo, ou seja, da anatomia do homem ou da mulher. 

Joan Scott (1995, p.75) coloca que o termo “gênero” torna-se uma forma de 

indicar “construções culturais”-a criação inteiramente social de idéias sobre os 

papéis adequados aos homens e às mulheres. Assim também, para Anthony 

Giddens (2004, p.109) o gênero são as diferenças culturais e sociais, enquanto 

sexo é a anatomia que diferencia o homem e a mulher. Neste ponto, as 
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características ditas masculinas e femininas não dependem de características 

biológicas, e sim do processo de socialização. 

Assim, como o gênero é uma construção social, a instituição familiar é 

um de seus maiores difusores. Dessa forma, a socióloga italiana Chiara 

Saraceno nos mostra que a família é um dos lugares privilegiados de 

construção social da realidade, ela constitui o material de que se constroem os 

arquétipos sociais, os mitos. A família é também um dos atores sociais que 

contribuem para definir as formas e sentidos da própria mudança social. De 

acordo com a autora, devemos considerar a “família como o espaço histórico e 

simbólico no qual e a partir do qual se desenvolve a divisão do trabalho, dos 

espaços, das competências, dos valores, dos destinos pessoais de homens e 

mulheres, ainda que isso assuma formas diversas nas várias sociedades” 

(SARACENO, 1997, p.14). 

A família também é tema discutido por Elizabeth Jelin que utiliza o 

conceito clássico ligado à sexualidade e à procriação. Para esta autora, a 

família “es la institución social que regula, canaliza y confiere significado social 

y cultural a estas dos necessidades” (JELIN, 1998, p.15). Assim, as 

responsabilidades familiares são sancionadas por instituições sociais como a 

escola e o Estado, por exemplo. No entanto a instituição familiar possui 

significados diversos, dependendo da classe social, da idade e do sexo dos 

indivíduos. Possui também desigualdades no seu interior, como as diferentes 

hierarquias e as relações de poder entre os membros. 

Posto isto, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) define 

família como “um conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco ou 

dependência doméstica que vivessem no mesmo domicílio, ou, pessoa que 

vivesse só em domicílio particular” (GOLDANI, 1993, p.78). Considera também 

“todo conjunto de no máximo cinco pessoas, que vivessem em domicílio 

particular sem estarem ligadas por laços de parentesco ou dependência 

doméstica” (GOLDANI, 1993, P.78). Dessa forma, Ana Maria Goldani mostrará 

também que o modelo de família brasileira está associado à presença de 
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parentes, a um sistema hierárquico e de valores no qual se destacaria a 

autoridade paterna e do homem sobre a mulher, a monogamia, e a legitimidade 

da prole.3 

Colocado essas características de família tida como ideais, 

encontramos algumas diferentes arranjos familiares, que tendem a aumentar e 

se modificar, pois temos em andamento uma crescente variedade de formas de 

família e de convivência. Um desdobramento familiar disseminado e mais 

conhecido é o desdobramento nuclear. Este tipo de família é composto por um 

homem e uma mulher e se baseia no casamento (união estável e econômica, 

socialmente sancionada, e presumivelmente de longa duração, entre um 

homem e uma mulher). Este desdobramento nuclear possui um subtipo, que é 

o desdobramento nuclear tradicional, no qual a esposa trabalha em casa sem 

ser remunerada, enquanto o marido trabalha fora de casa por um salário e 

dessa união há a existência de filhos (BRYM, 2006, p.358).  

No desdobramento nuclear tanto o homem quanto a mulher possuem 

perspectivas que são previamente já postas pela sociedade O homem deve 

responsabilizar-se por sustentar a família economicamente, além de ser a 

autoridade principal na educação dos filhos. Já a mulher possui as tarefas 

reprodutivas, como a reprodução biológica (gravidez), reprodução cotidiana 

(tarefas domésticas) e a reprodução social (socialização dos filhos). Tomada 

como o normal pelas instituições educativas e de saúde, esta família nuclear 

possui uma ideologia “familista”, que aponta que os critérios básicos para se ter 

responsabilidades e obrigações com os outros membros é possuir um 

parentesco e mesmo sangue (JELIN, 1998, p.91) 

Na família nuclear tradicional, o chefe da família é quem concentra o 

poder, e os outros membros da família são subordinados a ele. Esse tipo de 
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família provém do modelo patriarcal. O modelo de família patriarcal é baseado 

na hierarquia. A figura principal é a do “pater famílias”, ao qual todos devem 

respeito e obediência. Assim, a mulher é subordinada ao poder do seu marido 

e os filhos subordinados ao poder do pai. Neste ponto, as principais obrigações 

da mulher é atender as necessidades do marido e dos filhos, ou seja, 

necessidades domésticas, sexuais e afetivas. No entanto, o processo de 

individuação das últimas décadas, como o trabalho assalariado individual e a 

expansão da escolaridade, relacionado às transformações econômicas, 

comprometeu a autoridade patriarcal. Desse modo, esse modelo começa a 

declinar quando a unidade importante torna-se o indivíduo e não mais a família. 

Ou seja, quando a base de subsistência não decorre mais da propriedade da 

terra e sim da venda de força de trabalho. Dessa forma, essa dominação 

patriarcal também entra em declínio com os processos de urbanização e com a 

mudança da posição social da mulher. (JELIN, 1998, p.29) 

Algumas funções sociais são culturalmente atribuídas às famílias, 

como: a regulação sexual, pois o casamento provê um foro legítimo para 

expressar a necessidade humana de atividade sexual, ele torna a ordem social 

possível; a cooperação econômica, visto que esse vínculo permite uma divisão 

do trabalho que possibilita que mais bens e serviços sejam produzidos; a 

socialização (a capacidade de viver em grupo), que é a função básica e 

irredutível da família; e por fim o apoio emocional. (BRYM, 2006, p.361) Para 

Elizabeth Jelin, as atividades domésticas da família também possuem uma 

organização social que incluem a produção e o consumo de alimentos e outros 

serviços de subsistência, cuidar e socializar os filhos e atender as 

necessidades dos anciãos. Neste ponto, esta autora coloca que; 

 

(...) la unidad familiar no es um conjunto indiferenciado de 
indivíduos. Es una organización social, un microcosmos de 
relaciones de producción, de reproducción y de distribución, 
con una estructura de poder y con fuertes componentes 
ideológicos y afectivos que cementam essa organización y 
ayudan a su persistência y reproducción(JELIN, 1998, p.26).  
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Vinculada à família nuclear, encontra-se a família extensa, a qual 

expande a primeira verticalmente ao acrescentar membros de outras gerações, 

podendo ter composições diversas. Podemos citar também a poligamia, que irá 

expandir horizontalmente a unidade nuclear ao acrescentar um ou mais 

cônjuges. Diferentemente das anteriores, a família intitulada monoparental é 

composta por um dos pais e os filhos. No caso do Brasil o caso mais comum é 

o de família monoparental constituída por mulheres. Outro caso de enorme 

relevância sociológica são as famílias homoparentais, que são aquelas cujos 

adultos se autodesignam como homossexuais e são, não necessariamente, pai 

ou mãe de uma criança. (BRYM, 2006)   

Alguns aspectos como a participação crescente da mulher na força de 

trabalho remunerada e no sistema de educação superior e controle crescente 

sobre a reprodução transformaram áreas da vida familiar. No entanto, para que 

possa existir maior igualdade entre homens e mulheres no desempenho de 

tarefas domésticas é primordial uma maior igualdade de renda entre estes e 

maior aceitação cultural da necessidade de igualdade entre gêneros. O 

trabalho remunerado também aumenta a capacidade das mulheres de 

abandonar casamentos infelizes e escolher se e quando querem ter filhos. 

Segundo pesquisa apontada por Jelin, por volta dos anos 1990 cerca 

de 20,1% dos lares brasileiros eram chefiados por mulheres. 
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Gráfico: Distribuição percentual das famílias por tipo e sexo da pessoa de 

referência – Brasil, 2001 e 2009 (em %) 
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Estes gráficos apresentam as mudanças ocorridas nas famílias, e o 

aumento de mulheres como chefe de família. Em 2001, o número de casais 

com filhos em que a mulher chefiava a casa era de 1,79%, em 2009 esse 

número aumentou para 6,67%. Diminuiu, dessa forma, de 51,49% para 40,58% 

a quantidade de casais com filhos em que a chefia é masculina. 

Normalmente, em lares nucleares, são as mulheres que cuidam da vida 

doméstica e da manutenção econômica, enquanto o homem é responsável por 

trabalhar fora de casa por um salário. Em alguns casos a participação no 

mercado de trabalho por vários membros da família é uma forma de 

condicionar a divisão do trabalho familiar e as relações na família, tanto em 

termos de responsabilidades partilhadas, como em termos do poder e de 

definição dos espaços de autonomia de cada um. (SARACENO, 1997, p.195) 

Jelin apresenta que a situação econômica modifica a dinâmica familiar, 

afetando os recursos econômicos utilizados para manter o bem-estar e um 

estilo de vida. Desse modo, Goldani (1997) coloca que as precárias condições 

de vida é que caracterizam as estruturas das famílias brasileiras, ou seja, seu 

tamanho e organização interna. Deste ponto de vista, a maioria das famílias 

das camadas populares estaria permanentemente ameaçada pelos baixos 

salários e desempregos, sendo que há uma estreita relação entre o tipo de 

família, as etapas do ciclo de vida familiar e a qualidade de vida de seus 

membros. 

Jelin aponta algumas tendências socio-demográficas que 

transformaram a família ao longo do século XX, como a estrutura etária, as 

tendências nos padrões de casamento e as mudanças na fecundidade e 

mortalidade. A autora aponta três tipos de padrões de casamento, sendo eles o 

padrão europeu, o não europeu e o intermediário: o primeiro é caracterizado 

por casamento tardio e altas taxas de celibato, o segundo por casamento 

relativamente mais cedo e o último como algo intermediário entre ambos. 

Nestas mudanças, viver sozinho perde sua imagem abominada e agora se 

torna um estado no qual a pessoa pode se encontrar em vários momentos de 
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sua vida e, nesta situação, as mulheres divorciadas e viúvas são em maior 

número do que os homens (JELIN, 1998, p.83). As mulheres com filho e sem 

um cônjuge possuem uma dupla demanda de tarefas, pois se tornam 

provedoras do lar e continuam com as mesmas tarefas domésticas e cuidado 

com os filhos. 

Outro ponto relevante no processo de individuação ocorrido no século 

XX seria o aumento da taxa de divórcios e separações, assim como a 

crescente autonomia dos jovens. Estes passaram a estabelecer suas 

residências longe dos domicílios de seus pais, independentemente de um ideal 

de casamento.  

Entre o mundo público e o local de privacidade, encontra-se a família 

contemporânea. Ela não é uma unidade isolada do mundo social, dentro desse 

mundo social ela é o seu lugar privado. A família transmite e reforça padrões 

de desigualdade existente. A instituição familiar pode transmitir práticas de 

cuidado e responsabilidade, além de carência e vulnerabilidade. Ela pode ser 

protetora e da mesma forma (re) produzir o dano. O indivíduo precisa participar 

de redes sociais que canalizam afetividade, que possuem solidariedade e 

responsabilidade com os outros. (JELIN, 1998, p.137) Neste ponto, Jelin afirma 

que; 

 

Si em tiempos pasados esta función estaba depositada 
fundamentalmente em um tipo casi único de família, sin otras 
alternativas y opciones, em la actualidad las transformaciones 
de los vínculos familiares indican la necesidad de promover y 
apoyar la gestación de múltiples espacios de sociabilidad em 
distintos tipos y formas de famílias (1998, p.138). 

 

 Por fim, percebemos que a família esta inteiramente envolvida 

com as relações de gênero. Além de que esta instituição, por conta das 

mudanças na sociedade, também sofreu mudanças estruturais, surgindo 

assim, novos tipos de arranjos.  
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