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Área de Integração 

 

 

 
 

 

- Leia atentamente o texto que se segue: 

 

 

Família - célula social fundamental 

 

O conceito de família dita clássica e tradicional é definida como um sistema social ligado aos 

mais vastos contextos. Esta ocupa uma parte ou totalidade de uma unidade de alojamento e é 

constituída por um conjunto de pessoas que residem no mesmo alojamento e que têm relações de 

parentesco, entre si. 

Este tipo de família é geralmente de tipo extenso, que apresenta um elevado número de 

indivíduos, de várias gerações, residentes no mesmo local. 

Ser família, além de ter um carácter único e de funcionar como um todo, é fazer parte 

integrante de um sistema de contextos, como a comunidade e a sociedade. A estrutura familiar, 

organizada por papéis e funções de cada elemento de cada sistema, é a responsável para que não 

existam duas famílias iguais. Assim, a família não pode ser considerada um sistema estanque e 

inalterável, pois ela evolui e complexifica-se. Os elementos transformam-se ao longo da sua vida 

familiar, mediante exigências provenientes do interior ou do meio social, onde é necessária a 

adaptação a novos papéis de modo a equilibrar o funcionamento familiar. 

No entanto, a família tem sido aliada a fatores, mudanças culturais e sociais que a têm 

modificado e, assim, feito surgir cada vez mais novos tipos da mesma. 

Essas mudanças passam pela Industrialização, principalmente na época de Revolução 

Industrial, e Urbanização, na migração da população das áreas rurais para as áreas urbanas; a 

entrada da mulher no mundo do trabalho que originou uma renovação na Declaração dos Direitos 

Humanos, e que fez surgir a necessidade de controlar a natalidade, pois as mães passavam a ficar 

mais sobrecarregadas em trabalho e não podiam despender de tanto tempo para a casa e filhos; a 

influência dos mass-media contribui para a difusão da cultura ocidental, onde as novas ideologias 

marcavam um ênfase à individualidade. 

Uma das mudanças mais significativas ocorridas foi a migração da população rural para as 

áreas urbanas. Aqui começou a crescer a família nuclear. Esta família tem o seu ciclo de vida 

iniciado pela união de duas pessoas que se escolhem para formar um casal e se comprometem a 

uma relação que pretendem que se prolongue pelo tempo. Daqui surgem os filhos que se tornarão 

adolescentes e depois adultos e estes filhos darão corpo a novas famílias nucleares.  
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Os fatores que contribuíram para o surgimento destas novas formas familiares, em 

contexto social, caracterizam-se primariamente pela redução do número de filhos devido: ao 

crescente conhecimento e consciencialização para os métodos contracetivos e do aborto, bem 

como novos valores acerca da sexualidade, conjugalidade e procriação; entrada massiva e 

duradoura das mulheres no mercado de trabalho, sendo que as redes de apoio à guarda quer formal 

ou informal, das crianças eram deficitárias; investimento feminino nas carreiras e na mobilidade 

profissional; mudanças das atitudes em relação aos filhos e obrigações parentais; fragilidade nas 

políticas sociais de apoio à maternidade. 

As mudanças que originaram estas alterações na estrutura e dimensão da família não são 

apenas de carácter social, mas também familiar. A redução do tamanho médio das famílias, de 

extensa para nuclear; a tendência, em consequência do abandono da tradição, para a livre escolha 

do cônjuge; a redução da nupcialidade a par com o aumento do divórcio por novas formas de 

convivência, como a coabitação, famílias monoparentais, famílias recompostas; a liberalização 

ideológica da sexualidade e o aumento da liberdade sexual; aumento dos casais adultos sem filhos; 

adiamento da idade à maternidade; baixa da natalidade; conhecimento mundial dos direitos das 

mulheres e a tendência para o aumento da consciencialização dos direitos das crianças; aumento 

da esperança de vida; são tudo fatores relevantes para o surgimento das novas formas de famílias. 

A família nuclear não é mais intacta e o seu estatuto é variante dependendo das novas formas 

de famílias que têm vindo a usufruir ao longo dos tempos, tais como: famílias reconstituídas, 

famílias monoparentais, famílias homossexuais, famílias sem filhos, famílias de adoção.  

Em conclusão, podemos considerar que as novas famílias são aquelas que fogem à estrutura 

clássica e formam famílias fruto de divórcios, viuvez, uniões de facto, famílias sem filhos ou 

famílias adotivas, bem como famílias apenas com um progenitor ou apenas com um adotante. 

Seja qual for o seu tipo, tem um objetivo em comum, o de constituir uma família o mais funcional 

possível. 

 

 

( Retirado e adaptado de A. Relvas, 2002 e outros autores.  

Cf. http://4pilares.zi-yu.com/?page_id=327 ) 
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Ficha de trabalho  

 

 

 

1- Caracterize a família tradicional. 

 

2- Complete o texto que se segue: 

 

 

Somos seres situados e como tal constituídos pelas inúmeras (1) que estabelecemos com 

os (2) onde vivemos e somos moldados pelas (3) que a partir deles se operam. A família 

não está fechada ao exterior, ela é (4) por vários elementos, está aberta ao (5)  onde está 

inserida. 

Assim, cada um dos elementos que constitui (6) estabelece relações diferentes com o 

exterior de acordo com os (7) que frequenta, principalmente a nível (8) e pessoal. É a 

partir destas relações estabelecidas no exterior que a família se (9) estando sempre a ela 

associados conceitos fundamentais como plasticidade, adaptação e (10 ).  

Em suma, a família está em constante mutação, “evolui e complexifica-se” de acordo com 

o próprio (11). 

 

Palavras possíveis: possibilidade de mudança ; a família ;   profissional ;  relações ;  

ambientes ;   núcleo familiar   ; contextos ;  espaço exterior ;  composta ;   transforma 

;  influências. 

 

2.1- Dos títulos enunciados selecione o que melhor se adequa ao texto que completou: 

 

a) Família como célula social estanque e inalterável 

b) Família extensa como exemplo base da sociedade 

c) Família como célula social que evolui e se complexifica 

 

3- Caracterize a família nuclear. 

 

3.1- Que fatores influenciaram o aparecimento deste tipo de família? 
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4- Complete, recorrendo também às informações do texto. 

 

Fatores culturais e sociais  

responsáveis pela construção de “novas famílias” 

 

Fatores culturais e sociais: 

 

Consequências: 

 

Industrialização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mulher fica mais sobrecarregada com o trabalho e não 

tem tempo para a casa e filhos. Influências notórias na taxa 

de natalidade. 

 

 

 

 

 

5- Enumere três fatores que, atualmente, influenciam o aparecimento de “novas 

formas de família”. 

 

6- Indique quais as novas formas de família que têm vindo a surgir na 

contemporaneidade. 

 

7- Explique o que são “as novas famílias”, partindo da informação do texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bom trabalho!        

 


