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1. Apresentação 

 

O presente Relatório incide sobre a unidade curricular de Sociologia da Família e 

do Género, que integra o 5.º semestre do 3.º ano do plano de estudos do curso de 1.º 

ciclo em Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP). Foi 

elaborado em conformidade com o disposto na alínea b) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

239/2007, de 19 de Junho, o qual dispõe que as provas de agregação são constituídas, 

entre outros elementos, “pela apresentação, apreciação e discussão de um relatório sobre 

uma unidade curricular, grupo de unidades curriculares, ou ciclo de estudos, no âmbito do 

ramo de conhecimento ou especialidade em que são prestadas as provas”. 

A unidade curricular de Sociologia da Família e do Género entrou em 

funcionamento, pela primeira vez, no ano lectivo de 2007/08, ano em que a FLUP 

procedeu à adequação dos diversos ciclos de estudos ao espaço europeu do Ensino 

Superior1. Desde essa data, o 1.º ciclo de estudos em Sociologia passou a ter uma duração 

de 6 semestres lectivos, encontrando-se organizado em unidades curriculares 

contabilizadas em ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Para a obtenção 

do grau de licenciado em Sociologia o estudante deve perfazer 180 ECTS repartidos pelos 

diferentes grupos de unidades curriculares2.  

Trata-se de uma disciplina obrigatória do plano de estudos, que pertence à área 

científica de Sociologia e é do tipo semestral, com 6 ECTS (European Credit Transfer and 

Accumulation System). Correspondendo a um total de 162h de tempo de trabalho, as horas 

de contacto da referida unidade distribuem-se por sessões de ensino teórico-prático (TP), 

orientação tutorial (OT), trabalho de campo e outras actividades (O), inclusive a avaliação. 

                            
1 Decreto-Lei nº 74/2006 de 24 de Março; Decreto-Lei nº 42/2005, Despacho nº 10543/2005. O Decreto-Lei n.º 

107/2008 de 25 de Junho introduz a modificação de alguns aspectos previstos no n.º 74/2006 de 24 de Março. 
2 Regulamento do ciclo de estudos conducente ao grau de Licenciado em Sociologia. Diário da República, 2.ª série, n.º 

114, de 15 de Junho de 2007. 
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Na ficha de disciplina encontram-se identificados os objectivos, as competências a 

adquirir pelos estudantes, o programa, a bibliografia principal e complementar, os 

métodos de ensino-aprendizagem e o modo de avaliação. O programa teórico-prático está 

estruturado em função das duas áreas disciplinares presentes na unidade curricular de 

Sociologia da Família e do Género, integrando, de forma articulada e reflexiva, 

problemáticas entendidas como sendo fundamentais para a análise e compreensão de um 

conjunto de transformações vividas pelas sociedades actuais ao nível da família e das 

relações sociais de género. 

O presente Relatório é constituído por duas partes. Na primeira procedemos a 

uma análise enquadradora do lugar da unidade curricular de Sociologia da Família e do 

Género no curso de Licenciatura em Sociologia da FLUP, a par de uma reflexão acerca 

dos seus princípios epistemológico-pedagógicos. Na segunda, ilustra-se a organização 

científico-pedagógica da unidade curricular. Apresenta-se uma proposta de programa para 

as sessões de ensino teórico-prático e de orientação tutorial, analisa-se as suas diversas 

componentes e fundamenta-se as orientações e opções teórico-metodológicas subjacentes 

aos conteúdos, às práticas de ensino-aprendizagem, ao modo de avaliação, assim como às 

referências bibliográficas nacionais e internacionais.  

Pretende-se, no Relatório, uma análise simultaneamente integradora das 

especificidades da referida unidade curricular, mas também do seu lugar e tipo de relações 

com outras unidades curriculares do plano de estudos do curso de 1.º ciclo em Sociologia. 

Visa-se ainda produzir uma reflexão do seu lugar na formação do estudante de Sociologia 

e no seu processo de aquisição de um conjunto de competências gerais e específicas nas 

áreas disciplinares em causa, mas também em domínios instrumentais e relacionais.  

Embora se trate de uma unidade curricular que entrou em funcionamento pela 

primeira vez no ano lectivo de 2007/08, nela se reflecte a experiência de mais de 19 anos 

de investigação e de especialização da docente nos domínios da Sociologia da Família, do 

Género, do Envelhecimento e da Violência Doméstica. Tal experiência advém ainda da 

leccionação das unidades curriculares de Família e Mudança Social e de Dinâmicas e 

Recomposições Familiares no curso de Mestrado em Sociologia desde o ano lectivo de 
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2004/05, e da unidade curricular de Sociologia da Família e da Juventude na licenciatura 

de Sociologia da FLUP entre os anos lectivos de 1990/91, 1992/93, 1993/94.  

2. A Sociologia da Família e do Género no plano de estudos do curso de 

1.º ciclo em Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto  

O ensino da unidade curricular de Sociologia da Família e do Género integra o 1.º 

ciclo de estudos em Sociologia desde o ano lectivo de 2007/08, ou seja, desde a 

adequação da licenciatura ao Plano de Bolonha. Trata-se de uma unidade curricular 

situada, a par das restantes de carácter obrigatório, na fileira central, a nível pedagógico e 

científico, da formação do estudante do curso de licenciatura em Sociologia. Configura-se 

como um espaço privilegiado de transmissão e aplicação de conhecimentos de índole 

teórica e metodológica e de discussão e reflexão indispensáveis na formação de futuros 

sociólogos. É ainda uma unidade curricular que contribui para a interdisciplinariedade 

presente no plano de estudos do 1.º ciclo, dada a sua articulação com a unidade curricular 

de Sociologia Geral II, do 1.º ano, do 2.º semestre do curso. Tal justifica-se devido à 

necessidade crescente de articulação, em termos de anos curriculares, entre as unidades de 

base, fundadoras da formação na área vocacional da Sociologia, e as da Sociologia 

especializada, como é o caso da Sociologia da Família e do Género.  

No âmbito da Sociologia Geral II, no ponto 2.2. do seu programa, faz-se uma 

abordagem introdutória às problemáticas do Género, Família e Casamento, que serão 

aprofundadas e tratadas desenvolvidamente no programa da unidade curricular de 

Sociologia da Família e do Género. A opção, ao nível das duas unidades curriculares em 

causa, consiste em oferecer uma distribuição dos conteúdos com graus distintos de 

aprofundamento, privilegiando-se uma abordagem complementar e integrada. Pretende-

se, no caso da Sociologia Geral II, um contacto inicial dos alunos com uma problemática 

central das sociedades contemporâneas, sendo-lhes proporcionado, em Sociologia da 

Família e do Género, a oportunidade de a ela regressarem em sucessivas aproximações de 

aprofundamento, através dos diversos pontos do seu programa.  
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O programa proposto de Sociologia da Família e do Género tenta articular duas 

áreas disciplinares complexas e vastas. Cada uma delas, só por si, justificam a criação de 

unidades curriculares distintas, mas por razões que se prendem à semestralização, por um 

lado, dos planos curriculares e, por outro, à adequação da licenciatura em Sociologia ao 

Plano de Bolonha, que no nosso caso, imprimiu uma contracção na mesma de cinco para 

três anos de duração (180 ECTS), as referidas áreas disciplinares tiveram que dar origem 

apenas a uma unidade curricular. Desta forma, não só se permitia que os alunos tivessem 

acesso a duas áreas científicas importantes e centrais para a sua formação, como se 

tornava, ao mesmo tempo, o 1.º ciclo de estudos, num curso actualizado ao nível 

disciplinar, à semelhança do que sucede noutras instituições europeias de referência na 

área científica da Sociologia. 

No que diz respeito à sua organização, o programa de ensino teórico-prático está 

estruturado, de forma integrada, em três partes fundamentais: a primeira parte, 

introdutória, incide sobre a problemática da família como construção social, a variação e 

diversidade de modelos familiares e a teoria social existente neste domínio; a segunda e a 

terceira partes são dedicadas a grandes temas da sociologia da família e do género. 

Procura-se com esta organização potenciar a vantagem pedagógica e científica que resulta 

do facto de ser uma abordagem progressiva de um conjunto de problemáticas relevantes 

no âmbito de cada uma das áreas disciplinares estudadas. Evita-se abordar um tema ou 

autor isoladamente; pelo contrário, estes são evocados a propósito dos conteúdos 

programáticos estudados. Potencia-se, deste modo, uma abordagem e discussão 

contextual de cada tema, sem deixar de ter em conta a necessidade de sistematicidade do 

pensamento de alguns autores, na convicção de que a sua análise sai enriquecida quando 

inserida no contexto.  

Salienta-se, igualmente, que o programa (teórico-prático e de orientação tutorial) 

da unidade curricular em causa evidencia certas opções teóricas e metodológicas da 

docente, sem contudo deixar de estar presente a preocupação de rigor, inovação e 

actualidade temática. Por esta razão, o programa não constitui um documento de trabalho 

hermético, inflexível à partida, pelo contrário, está sujeito a actualizações que decorrem 

quer do seu carácter recente, quer da demonstração da sua validade pedagógica e científica 
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em cada ano lectivo. É ainda um programa que se enquadra no esforço, por parte da 

direcção da licenciatura, em garantir uma adequada articulação entre modelos de ensino-

aprendizagem e um inter-conhecimento dos temas e programas leccionados. 

Actualmente existem um conjunto de condições favoráveis para o ensino da 

Sociologia da Família e do Género na FLUP, o que reforça o seu papel positivo na 

formação de alunos de Sociologia ou mesmo de outras áreas. Para além de ser uma 

unidade curricular da licenciatura, também existe enquanto área disciplinar no curso de 2.º 

ciclo de estudos – Mestrado em Sociologia (Família e Mudança Social3). A isto, acresce o 

facto de no Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

(ISFLUP) existir, desde 2003, uma linha de investigação designada por “Família, 

Envelhecimento e Género”. Do conjunto destas circunstâncias resulta a potenciação, 

entre os alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos de estudos em Sociologia, do interesse por estas 

áreas científicas o que tem estado na origem da produção de investigação e dissertações 

de seminário, mestrado e doutoramento nestes domínios. 

Paralelamente, a Faculdade de Letras do Porto, a par do Departamento de 

Sociologia, potencia bons recursos de estudo individual e colectivo, designadamente uma 

biblioteca com um fundo bibliográfico especializado em Sociologia da Família e do 

Género; um centro de documentação do Departamento de Sociologia, actualizado e em 

crescimento, que conta igualmente com as publicações adquiridas pelo Instituto de 

Sociologia da FLUP; recursos on-line e em suporte informático; organização regular de 

encontros científicos, nacionais e internacionais, e de conferências nestas áreas 

disciplinares. 

O ensino da referida unidade curricular sai de igual modo enriquecido por via da 

colaboração de docentes de outras Faculdades, quer através dos acordos de mobilidade 

docente com outras Universidades, quer pela dinamização e colaboração da docente em 

projectos de investigação nacionais e internacionais, quer ainda pela sua participação em 

vários cursos de pós-graduação na Faculdade de Letras, na Universidade do Porto e 

noutras Faculdades do país e estrangeiro.   

                            
3 Deliberação n.º 1679-B/2007, Diário da República, 2.ª série, n.º 165 de 28 de Agosto. 
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Tendo por referência todo este enquadramento, a Sociologia da Família e do 

Género prossegue assim uma orientação múltipla: concretizar o estipulado no plano de 

estudos do curso de licenciatura em Sociologia, tendo sempre em conta a necessidade de 

coordenação entre unidades curriculares e docentes no plano horizontal e transversal; 

contribuir para uma formação ampla dos estudantes em Sociologia, através do estudo 

destas duas áreas especializadas; ilustrar o contributo diversificado de autores, fundadores 

e contemporâneos, no estudo das questões da família e do género; fornecer elementos e 

conteúdos básicos para a prossecução de estudos ao nível da formação pós-graduada em 

Sociologia (2.º e 3.º ciclos de estudos). 

No presente relatório pretende-se produzir uma visão integradora das 

especificidades da unidade curricular de Sociologia da Família e do Género e do seu lugar 

na progressão da formação do estudante de Sociologia e nas práticas de ensino-

aprendizagem levadas a cabo pelo Departamento de Sociologia nos últimos anos. Integra 

uma proposta de programa das sessões de ensino teórico-prático de natureza colectiva e 

das sessões de orientação-tutorial, assim como a respectiva planificação. Inclui ainda a 

descrição das metodologias de ensino-aprendizagem adoptadas, dos materiais de estudo 

fornecidos aos estudantes, a planificação e descrição dos conteúdos, uma bibliografia 

especializada, principal e complementar, com vista a sistematizar um conjunto de 

instrumentos de trabalho e estudo fundamentais para o ensino das problemáticas 

complexas e diversificadas que são objecto da unidade curricular de Sociologia da Família 

e do Género.  

 

3. Sociologia da Família e do Género: a articulação de duas áreas 

disciplinares 

Potenciando os conhecimentos adquiridos pelos estudantes nos anos curriculares 

anteriores ao nível das principais formulações teóricas estruturadoras do pensamento 

sociológico e das análises sobre a sociedade portuguesa contemporânea, assim como da 

produção sociológica internacional e das metodologias de investigação, a unidade 
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curricular de Sociologia da Família e do Género orienta a sua atenção para um conjunto 

de problemáticas caras às sociedades actuais nos domínios supracitados. Porém, também 

desperta os alunos para uma análise comparativa das formas de organização da vida 

familiar e em comum, conduzindo-os a uma reflexão acerca da diversidade e variação 

sócio-cultural das mesmas em épocas histórico-sociais distintas. Por outras palavras, 

estuda e compreende os modelos familiares e de conjugalidade, assim como as relações 

sociais de género nos contextos sociais e históricos de existência, sem que isso conduza a 

qualquer relativismo trans-histórico ou à ilusão de estarmos perante uma espécie de Golden 

Age perdida no domínio familiar e das questões de género. 

Para compreendermos os modelos familiares e as relações sociais de género tal como 

existem nos nossos dias é pois importante situá-las numa perspectiva da história social da 

família e do género, sem com isso comprometer a sua análise sociológica. Não há 

Sociologia sem autores e sem o tempo em que pensaram e analisaram os fenómenos 

sociais. Não pretendendo cair em tentações evolucionistas, o programa proposto nesta 

unidade curricular, visa fornecer aos estudantes instrumentos teóricos, metodológicos e 

operacionais que lhes permitam abordar de um modo diverso, analítico e reflexivo o 

presente das relações familiares e de género, sem descurar o passado e as projectar no 

futuro.  

Na presente unidade curricular parte-se precisamente da análise das transformações da 

família e das relações de género nas sociedades ocidentais, após os anos 60, e em Portugal, 

sobretudo a partir de Abril de 1974. Nestas sociedades, a emergência de uma pluralidade 

de modelos de vida em comum (e.g., casais hetero, homo, famílias de adopção e 

recompostas, filhos de diversas procriações), que coexistem com memórias e 

representações dos modelos familiares passados (Dias, 2007:163), tem vindo a alimentar a 

discussão acerca da designação da própria disciplina: Sociologia da(s) Família(s) ou 

Sociologia das transformações familiares?  

A análise sociológica da família e das suas dinâmicas de modernização exige um 

esforço de abstracção face aos discursos de circunstância ou de conveniência politico-

ideológica. Somos facilmente conduzidos a ver a família como uma instituição natural e 

intangível, quando o inverso é que é verdadeiro, tal como tem vindo a ser demonstrado 
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através da diversidade das estruturas familiares ao longo da História e das civilizações. “A 

família não cessa de se (re)inventar aos nossos olhos e a sua definição constitui sempre 

um enjeu social e político” (Déchaux, 2007:3). A este propósito Bourdieu (1993: 32-36) 

sugere que os sociólogos devem abordar a família como uma “categoria realizada”: não 

como um termo, mas como um conceito que contribui para construir a realidade que 

designa, qualifica e se apresenta através da evidência das suas transformações.  

É precisamente sobre este último aspecto que deixou de existir consenso há mais de 

quatro décadas. As ditas “novas famílias” – recompostas, monoparentais, homossexuais, 

etc. – aspiram ao mesmo estatuto social e legal que todas as outras, em nome da sua 

própria concepção de família ou do que entendem dever ser uma família. Existem, pois, 

nas nossas sociedades, inúmeras “evidências” ou legitimidades familiares (Déchaux, 

2007:3), pelo que qualquer consenso neste domínio será apenas relativo, tal como 

demonstra a própria história da família, pelo menos desde o Direito Materno de Bachofen 

(1861).  

As mudanças recentes convidam, mais ainda do que no passado onde existia uma 

suposta estabilidade das estruturas familiares, a não ver na família o que os actores e as 

instituições reivindicam e desejam estabelecer como tal; mas antes a encará-la como 

produto de um processo de construção social contínuo, jamais estabilizado. De qualquer 

modo, é sempre necessário partir de uma definição de família, sob pena de não se 

conseguir analisar e avaliar a amplitude das mudanças. Por essa razão, na presente unidade 

curricular parte-se da distinção entre família (definida pela existência de laços de 

consanguinidade e de aliança), grupo doméstico (definido pela co-residência e pela partilha de 

um espaço de vida) e rede social primária (definida pelas relações de apoio e pelos contactos 

próximos) (Wall, 2005:44).  

As fronteiras estes três conceitos não são herméticas, pelo contrário, confundem-se 

muitas vezes. Através deles evitamos a referência exclusiva à perspectiva conjugalo-

cêntrica que tem marcado a Sociologia da Família nos últimos tempos e inscrevemos a 

relação conjugal, assim como a análise das suas dinâmicas, no âmbito do grupo doméstico 

e da rede social primária, que abarca tanto relações de parentesco como vicinais e amicais 

(Idem). Esta visão recobre assim o conceito de família clássica que corresponde àquilo 
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que se designa, em demografia da família, por agregado doméstico. Este designa o grupo 

elementar de solidariedade quotidiana, tendo como base um critério de co-residência entre 

indivíduos, que implica quer a partilha do mesmo tecto (critério locacional), quer a 

partilha de recursos e mesmo de actividades (critério funcional) (Wall, 2005:44; Almeida e 

Outros, 1998:49). Na maior parte das vezes este grupo é estruturado em função dos laços 

de parentesco, mas também abrange situações em que estes laços não estão presentes. É o 

caso, por exemplo, das pessoas que vivem sós ou que se encontram unidas por outros 

vínculos que não os do sangue ou de aliança. Tal permite-nos identificar uma diversidade 

de agregados domésticos.  

Para além dos agregados de pessoas sós, existem os de várias pessoas sem estrutura 

conjugal; os de famílias simples (e.g., casais com ou sem filhos; pessoas viúvas, 

divorciadas, separadas, solteiras com filhos); os de famílias simples alargadas (e.g., famílias 

simples a viver com outros parentes); e os de famílias múltiplas (agregados compostos por 

duas, três ou mais famílias simples). Estes dois últimos tipos de agregados domésticos 

também são classificados na categoria de famílias complexas (Almeida, 1998:49). Assim, o 

agregado doméstico pode conter, por exemplo, um núcleo familiar (uma família simples), 

que pode ser conjugal (um casal com ou sem filhos), ou monoparental (um pai ou uma 

mãe com filhos). Tais definições têm a vantagem de mostrar que a família conjugal é 

apenas um modelo, entre outros, de formar um agregado entre pessoas adultas, casadas 

ou não. Revelam ainda que a família é uma componente de uma rede mais vasta formada 

por laços que unem os indivíduos sob uma base biológica, afectiva ou social (Leandro, 

2001:43-44).  

Considerando que a família é fruto e protagonista dos processos de mudança 

desencadeados pelos actores que a compõem e instituem, na proposta de programa da 

presente unidade curricular, depois de termos presente as grandes transformações da 

morfologia familiar, centramo-nos na variedade e diversidade dos modelos familiares e 

nas problemáticas da conjugalidade, rupturas, parentalidade e envelhecimento. Para a 

exploração deste conjunto de temas, tão caros à Sociologia da Família, serão mobilizados 

vários estudos sociológicos, nacionais e internacionais, com vista a desembocarmos numa 
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síntese reflexiva e interpretativa das principais linhas de força que caracterizam os 

comportamentos e dinâmicas familiares dos nossos dias.  

Do ponto de vista didáctico, privilegia-se uma perspectiva de inspiração 

etnometodológica, uma vez que se tenta ter em consideração, no estudo dos conteúdos 

programáticos, os comportamentos quotidianos, os funcionamentos familiares, as 

hierarquias, as desigualdades de género e as mudanças em curso, sem deixar de ter por 

referência a estrutura social. Não se negligencia, de igual modo, o contributo dos estudos 

antropológicos e da história social, entendidos como essenciais para a compreensão das 

relações complexas entre industrialização e mudança familiar. O caminho a percorrer será 

orientado por um conjunto de questionamentos (O que é uma família hoje? Como se 

institui e funciona? Quais as suas normas de funcionamento? De que forma são definidas 

as questões relativas à divisão do trabalho doméstico, à dependência, aos cuidados e 

intimidade? etc.). Tais questionamentos prolongam-se às relações sociais de género. É 

aqui que fazemos entrar a discussão sobre a necessidade de uma Sociologia do Género e 

da especificidade do seu objecto de estudo.  

Há 30 anos atrás o conceito de género estava longe de ter entrado na linguagem 

corrente. Num primeiro momento a noção lembrará os géneros literários e as teorias a 

eles subjacentes. Induz menos espontaneamente a uma associação à questão do masculino 

e do feminino, aos processos sociais que os definem, à interiorização por homens e 

mulheres dos efeitos das atribuições sociais aos comportamentos que se esperam e 

exprimem em todos os domínios da vida social (Guionnet e Neveu, 2005: 5).  

A noção de género, assumida no programa teórico-prático proposto, afirma-se contra 

a redução das diferenças entre homens e mulheres ao sexo, entendido como 

especificidade anatómica ou biológica. O sexo, enquanto diferença inscrita no corpo, não 

engendra mecânica ou naturalmente a diversidade de assignações e distinções a que 

habitualmente associamos às categorias do masculino e do feminino (Idem). O objecto da 

Sociologia do Género consiste então em compreender como o social transforma o sexo 

em género e analisar de que modo as definições de género afectam a percepção que temos 

do sexo na sua materialidade anatómica. A introdução do conceito de género não só nos 

permite contrariar o argumento biológico enquanto base de sustentação da segregação 
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dos papéis sexuais, como nos proporciona uma lente de leitura importante para a 

compreensão dos diferentes processos de interacção social (Dias, 2008:155). Ele é 

princípio basilar de organização e diferenciação social, mas também de construção de 

determinadas visões do mundo e da própria individualidade (Aboim, 2007: 35) 

A unidade curricular objecto do presente relatório emerge assim como o espaço de 

questionamento que recobre as relações complexas entre família, modernização e relações 

sociais de género. No último caso, pretende-se compreender a persistência de assimetrias 

entre os géneros com reflexos na vida familiar, conjugal, parental e profissional, entre 

outros domínios. Trata-se de assimetrias no plano das representações, o que significa que 

decorrem de um universo simbólico comum de valores; e de assimetrias históricas que 

emergem com a modernidade, associadas portanto ao sistema capitalista (Amâncio, 1999). 

As representações e identidades de género não surgem num vazio absoluto, são 

formadas num universo simbólico de valores que opõe natureza e cultura e separa os 

sexos (Amâncio, 1993). Resultam também do modo como o género constrói os grupos 

sociais, o que significa que aos homens são-lhe proporcionadas diferentes formas de se 

auto-representarem e de se comportarem, resultando daí um “modo de ser” independente 

do contexto; e as mulheres são associadas a um contexto que as define – o contexto 

doméstico-emocional, evidenciando um “modo de estar” sexualmente definido (Amâncio, 

1999). Falar de género é portanto falar de relações sociais, pelo que é pertinente no 

programa proposto estudar as relações de poder, de produção e as relações simbólicas, na 

medida em que as interacções entre homens e mulheres devem ser enquadradas num 

universo vasto e complexo de significados.   

A presente unidade curricular ganha, deste modo, dois objectos fundamentais: as 

dinâmicas familiares e as relações sociais de género nas sociedades contemporâneas. 

Questiona sobre os papéis e identidades de género que persistem, bem como sobre os 

modelos de ser e de fazer, nos valores da vida familiar. Estuda um conjunto de tópicos 

sobre a vida familiar e a sua organização segundo papéis de género diferenciados ou 

igualitários. Assume-se, por um lado, a “força do género enquanto princípio de 

estruturação dos sistemas de representações sociais sobre a família” (Aboim, 2007:36) e, 

por outro, entende-se a família como “regime de género” (Connell, 2008a, 1998), na 
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medida em que nela, à semelhança de outras instituições sociais (e.g., educação, trabalho, 

política), se reflectem as convergências e divergências entre homens e mulheres relativas 

aos ideais de divisão do trabalho, de organização das estratégias familiares, de construção 

de identidades, entre outros domínios relevantes (e.g., recursos, conjugalidade, 

parentalidade, sexualidade, intimidade, etc.).  

Embora existam outras variáveis de diferenciação social, como as que resultam da 

diferenciação entre gerações, grupos socioprofissionais ou filiação religiosa, nesta unidade 

curricular pretende-se promover a compreensão da modernização das sociedades 

ocidentais a partir das transformações da vida familiar e das mudanças operadas nas 

relações sociais de género. A realidade gendrificada da família nas nossas sociedades 

expressa um conjunto de transformações operadas no seu seio, assim como ao nível do 

estatuto das mulheres. Tais transformações materializam-se tanto ao nível da morfologia 

dos agregados domésticos, como das tendências sócio-demográficas e de emprego 

feminino, como ainda em orientações normativas legitimadoras da paridade de género 

(Aboim, 2007:37).  

O estudo da diversidade das formas de produção e organização familiar, a par da 

conceptualização do género como elemento fundador dos processos sociais, não só faz 

emergir o tema da desigualdade, como complexifica leituras excessivamente homogéneas 

e individualistas da mudança social (Idem). Desta forma, ganham destaque no programa 

proposto os problemas de articulação entre família e trabalho, as relações entre o privado 

e o público, as políticas sociais, a vocação tendencialmente relacional e igualitária da 

conjugalidade, a ruptura e recomposição familiar, a participação masculina no espaço 

doméstico, tendo como pano de fundo uma lógica de dominação simbólica (Bourdieu, 

1998) que sublinha a antítese entre uma “masculinidade (supostamente) hegemónica” e o 

feminino, afectivo, passivo e dominado (Almeida, 1995; Dias, 2004:404). As mudanças 

acima evocadas não só desafiam as formas de organização familiar e as suas práticas, bem 

como interpelam o universo simbólico dos valores e das identidades de género. Abrem 

também espaço a novos pluralismos nos papéis masculinos, tradicionalmente arredados 

dos estudos da Sociologia da Família e de Género (Almeida, 1995; Amâncio, 1994). 
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 A presente unidade curricular encontra-se organizada por grandes temas, social e 

historicamente situados. Combina-se, deste modo, a análise com a contextualização para a 

compreensão. Trata-se, como refere Bourdieu (1995:115), sempre atento à historização 

das categorias de análise, de “apanhar os conceitos com tenazes históricas”. Rejeita-se as 

barreiras disciplinares oficiais e tenta-se combinar, na medida do possível, a abordagem 

historicizada com a conceptualização sociológica. “Qualquer campo é um campo de lutas 

inscritas no tempo e dispõe apenas de uma autonomia relativa, que tem que ser 

relacionada com os efeitos da posição que esse campo ocupa noutros campos” (Charle, 

2003:53). 

A Sociologia da Família e do Género não só se revela como múltipla, como a ela 

podemos aceder através de diversas metodologias e materiais didáctico-pedagógicos. 

Conheceu um desenvolvimento excepcional nos últimos anos. Tem a particularidade de 

os investigadores que trabalham neste campo se encontrarem igualmente associados a 

outras áreas disciplinares, o que reforça o carácter transdisciplinar do seu objecto de 

estudo (Kaufmann, 1993:3). Tendo em conta esta característica, assim como a sua 

vocação múltipla, o ensino da Sociologia da Família e do Género que aqui se propõe visa 

proporcionar aos estudantes: 

1. uma introdução teórica e metodológica a uma pluralidade de problemáticas caras 

às duas áreas disciplinares estudadas; 

2. uma adequada contextualização dos temas e autores evocados a propósito dos 

conteúdos ministrados; 

3. um contacto directo (pela leitura, comentário, discussão, visionamento de filmes, 

etc.) com materiais didáctico-pedagógicos tendo em vista a análise e compreensão 

das problemáticas tratadas (com uma chamada de atenção para a importância das 

fontes de natureza documental em Sociologia da Família e do Género); 

4. trabalho com instrumentos de investigação realizados ou a realizar que permitam 

aos estudantes o contacto com a produção directa de pesquisa nesta área 

disciplinar. 
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A ausência de fronteiras disciplinares rígidas entre a Sociologia da Família e do 

Género revela-se assim heurística, na medida em que favorece a discussão transdisciplinar 

e evita pretensas autonomizações metodológicas de objectos e explicações parciais dos 

mesmos. Rejeita-se, deste modo, a separação entre períodos históricos delimitados e 

estanques e objectos singulares (Charle, 2003:55). Somente através da 

transdisciplinariedade será possível obter uma indispensável autonomia e especificidade 

do conhecimento sociológico, a qual “implica o atravessamento e a releitura de 

conhecimentos dispersos pelos diferentes campos científicos, na óptica de um saber 

particular” (Teixeira Fernandes, 1996:21). 

 

4. Orientações epistemológicas e pedagógicas da unidade curricular de 

Sociologia da Família e do Género 

 O programa que se propõe e as metodologias de ensino-aprendizagem accionadas 

para a sua operacionalização, não resultam de um cúmulo de acasos, mas antes de uma 

prática didáctico-pedagógica que se pretende adequada ao objecto de estudo da Sociologia 

da Família e do Género e ao lugar que esta ocupa no plano de estudos do curso de 

licenciatura em Sociologia da FLUP. É por isso “um produto social, que como todos os 

outros, pode e deve ser pensado em termos sociais, isto é, como efeito objectivo de 

práticas individuais e colectivas reguladas por sistemas institucionalizados de relações 

sociais (sempre constrangedoras, embora historicamente mutáveis)” (Pinto, 1994:21). 

Reflecte, de igual modo, a especialização presente nesta área disciplinar.  

Neste sentido, a Sociologia da Família e do Género afirma-se por si própria, mas 

não é completamente independente, na medida em que expressa o debate sobre a 

mudança teórica operada na Sociologia enquanto disciplina mãe (Ferreira de Almeida, 

1992:193). Expressa ainda a preocupação em não autonomizar o “mundo da 

investigação” do “mundo do ensino”, o que nos permite encarar a interacção na sala de 

aula quer através dos “olhos de um professor”, quer através dos “olhos de um cientista 

social” (Stoer, 1988:75). A pedagogia da interacção na sala de aula é aqui importante não 
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tanto para reproduzir, mas para interrogar e criar (Idem:79), tentando-se desta forma 

despoletar as componentes da “imaginação sociológica” entre os estudantes de Sociologia 

(Mills, 1959; 1980). Tal postura implica, de igual modo, compreender toda a gama de 

contribuições que os estudantes podem dar à própria unidade curricular através do seu 

percurso formativo e pessoal.  

Tentando aumentar as possibilidades de melhoria da pedagogia da docente, 

entende-se, como refere Madureira Pinto (1994:29), que o “exercício responsável da 

docência está longe de poder orientar-se segundo modelos estabelecidos e estabilizados 

em meras rotinas profissionais”. Rejeita-se, tal como o autor, a “acomodação a certos 

privilégios e inibições tradicionais da Universidade, ou então, uma adesão precipitada aos 

novos desígnios da ligação ao meio”, que levam, por vezes, à “resolução expedita e pouco 

imaginativa de problemas eminentemente práticos” (Idem). Esta tendência não só conduz 

a uma diluição das teorias científicas, métodos e conclusões da disciplina, como resulta na 

redução dos problemas sociológicos a problemas sociais, isto é, na incapacidade para 

fazer o corte epistemológico com o conhecimento do senso comum (Stoer, 1988:78). 

A docência também não pode nem deve ser desligada dos campos universitários 

do seu exercício. Tendo entrado nos diversos campos universitários europeus com 

pequenas diferenças temporais, “as ciências sociais suscitaram modos de 

institucionalização, rejeição ou de relegação muito díspares, conforme os modos de 

organização anteriores dos campos universitários em que se implementaram e também 

consoante a origem disciplinar/social dos seus representantes mais proeminentes” 

(Charle, 2003:57).  

Em Portugal, a Sociologia encontrou “inicialmente algumas resistências na sua 

afirmação como disciplina académica e no seu reconhecimento como profissão” (Teixeira 

Fernandes, 1996:9). Para os responsáveis pelo Regime, a Sociologia “era geralmente 

considerada inútil e abstrusa. (…) Era também e sobretudo perigosa, suspeita e 

subversiva” (Nunes, 1988:37). Só após o estabelecimento da democracia, no nosso país, e 

a introdução de uma nova prática científica, é que se opera a sua verdadeira radicação e 

desenvolvimento (Teixeira Fernandes, 1996:9; Ferreira de Almeida, 1992). Com Abril de 
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1974, a Sociologia institucionaliza-se, adquire o estatuto de disciplina autónoma, entra nas 

Universidades e assume contornos de uma profissão (Idem).  

A criação da Revista Análise Social em 1962, abriu passagem às Ciências Sociais em 

Portugal e principalmente à Sociologia, dedicando-se, desde cedo, “a abordar em termos 

sociológicos as realidades sociais do país” (Nunes, 1988:37). Mais tarde com a emergência 

de outras publicações periódicas de referência (e.g., Sociologia – Problemas e Práticas; Cadernos 

de Ciências Sociais; Revista Crítica de Ciências Sociais; Sociologia – Revista da Faculdade de Letras; 

Forum Sociológico, Cadernos do Noroeste - Série Sociologia, entre outras), a par do 

desenvolvimento do associativismo, como a Associação Portuguesa de Sociologia (APS) e 

a Associação Portuguesa de Profissionais em Sociologia Industrial, das Organizações e do 

Trabalho (APSIOT), que a partir de 1985 passaram a dar corpo jurídico a movimentos de 

debate sobre a representação institucional dos sociólogos e as modalidades da sua 

inserção no mercado de trabalho (Dias, 2006:12; Firmino da Costa, 1996:171), ficam 

criadas algumas das condições favoráveis ao desenvolvimento da Sociologia em Portugal. 

A proliferação de Unidades de Investigação & Desenvolvimento, promoveu a pesquisa 

sociológica que não se confina à Universidade, mas que é igualmente desenvolvida em 

empresas, associações privadas, organismos locais e regionais e em departamentos do 

Estado (Teixeira Fernandes, 1996:19). 

A licenciatura em Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

entrou em funcionamento no ano lectivo de 1985/86. O início da década de 1990 foi 

marcado por um profundo sentido de desenvolvimento estratégico do curso e da 

Sociologia na Universidade do Porto. Promove-se a qualificação do seu corpo docente; 

incrementa-se a pesquisa sociológica através da criação, em 1989, do Instituto de 

Sociologia (ISFLUP); edita-se em 1991, o primeiro número da Revista Sociologia da 

Faculdade de Letras do Porto; institui-se a partir do ano lectivo de 1994/95 a formação 

pós-graduada em Sociologia na FLUP (Dias, 2006:10).  

A Sociologia afirma assim, progressivamente, a sua existência institucional na 

FLUP e na Universidade do Porto, processo que beneficiou largamente com a sua 

passagem de Secção Autónoma a Departamento em Novembro de 2002. Entrou, em 

2007/08, numa nova fase de desenvolvimento com a sua adequação ao Plano de Bolonha, 
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sem contudo perder de vista os vectores que nortearam a formação universitária dos 

sociólogos, desde 1985. Desde esta data que temos como objectivo global formar 

sociólogos com uma sólida e actualizada preparação científica em Sociologia; com 

competências analíticas, reflexivas e operatórias importantes para a sua inserção 

profissional; com um posicionamento valorizante da aprendizagem ao longo da vida e 

com uma expressiva qualificação cultural e de cidadania (Idem). 

Este é o campo institucional, passado e presente, de inserção da unidade curricular 

de que a docente é responsável, o que induz públicos e práticas de ensino-aprendizagem 

específicas. O exercício responsável da docência exige, entre outras dimensões, um 

adequado entendimento das dimensões sociais da profissão – professor universitário. 

Solicita, de igual modo, a compreensão das determinantes sociais do processo educativo 

dos seus alunos, bem como das tensões sociais latentes inerentes a qualquer situação de 

ensino-aprendizagem (Stoer, 1988:79). Pressupõe ainda a capacidade de compreensão do 

que está implícito. Os professores pertencem a uma categoria socioprofissional ligada à 

educação, tendo com frequência de colaborar na elaboração de programas, na preparação 

de exercícios de formação, na estruturação das actividades escolares, de saber “ler” a 

legislação educativa e de desempenhar inúmeras funções institucionais (Idem).  

A docência da Sociologia da Família e do Género resulta, deste modo, de uma 

possível construção social e científica que é simultaneamente crítica. Neste sentido, 

“compreender historicamente e sociologicamente o nosso universo social enquanto 

universitários e intelectuais, é então uma outra forma de cumprir a vocação e a profissão 

de sábio, de não nos sujeitarmos a leis herdadas e obsoletas (em nome da “tradição”), de 

não nos deixarmos encerrar em quaisquer limites convencionais e rotineiros (em nome da 

“disciplina”), de não deixarmos que nos ditem as nossas tarefas e os nossos objectivos 

(em nome da pretensa “modernidade ou reforma”); numa formulação: exercer 

plenamente as nossas capacidades de conquista da autonomia, que nada tem a ver com o 

sentido desse exercício vincado no neo-liberalismo dominante, isto é, a luta de todos 

contra todos” (Charle, 2003:61).  

Assumimos ainda, na docência da presente unidade curricular, um outro desafio 

proposto por Bourdieu (1985; 1987:104): “um ensino harmonioso deve ser capaz de 
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conciliar o universalismo inerente ao pensamento científico com o relativismo que as 

ciências humanas apontam e ensinam, pela sua necessária atenção à pluralidade dos 

modos de vida, das sabedorias e das sensibilidades culturais”. Fazendo parte dos seus 

nove princípios sobre o ensino do futuro em França, esta orientação serve os propósitos 

pedagógicos da unidade curricular de Sociologia da Família e do Género, que visam 

desenvolver “um respeito não fetichista pela ciência como forma exemplar da actividade 

racional”, assim como uma “vigilância armada contra certos usos da actividade científica e 

dos seus produtos” (Idem). Pretendem, de igual modo, dar o justo lugar à teoria e aos 

métodos lógicos de raciocínio, e colocar o estudante em posição de descobrir por si 

próprio (Idem:106). 

Evocar as orientações pedagógicas de Bourdieu (1985; 1987), com as devidas 

proporções, no âmbito da nossa unidade curricular, parece-nos importante dada a sua 

vocação na formação de licenciados em Sociologia, que é, tal como vimos anteriormente, 

a de transmissão, social e historicamente situada, de conhecimentos sobre diversas 

temáticas, possibilitando a adopção de múltiplos modos de leitura, teórica e 

empiricamente fundamentados sobre os fenómenos das dinâmicas familiares e das 

relações sociais de género nas sociedades contemporâneas. Grelhas de leitura que devem 

funcionar como quadros de inteligibilidade, pautados pela reflexividade, pela crítica e 

valorização das diferenças conceptuais, e consequentemente pela rejeição do dogmatismo. 

Neste sentido, a unidade curricular é pautada por quatro princípios epistemológicos-

pedagógicos fundamentais: 

1. desenvolver o conhecimento crítico dos diversos contributos teóricos da 

Sociologia da Família e do Género; 

2. contribuir para uma análise sócio-histórica das dinâmicas familiares e das 

relações sociais de género nas sociedades contemporâneas; 

3. promover e incentivar a capacidade de análise reflexiva e crítica sobre as 

dinâmicas que enformam a vida familiar e os processos de construção social de 

papéis de género diferenciados ou igualitários; 

4. compreender os desenhos metodológicos e respectivos procedimentos técnico-

empíricos accionados para o estudo da família e do género. 
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Embora distintos, os referidos princípios epistemológico-pedagógicos remetem 

para níveis complementares daquilo que podemos considerar como objecto da presente 

unidade curricular. Desta forma, a sua vocação está assente no ensino-aprendizagem das 

dinâmicas, das formas e dos ritmos das mudanças ao nível da família e das relações sociais 

de género nas nossas sociedades.  
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5. Enquadramento da unidade curricular de Sociologia da Família e do 

Género à Luz do Processo de Bolonha 

 Tendo por referência o que temos vindo a enunciar acerca dos princípios 

epsitemológicos-pedagógicos que enformam o ensino-aprendizagem da unidade curricular 

de Sociologia da Família e do Género, importa enquadrá-la à luz dos princípios didáctico-

pedagógicos e do novo léxico sobre o ensino-aprendizagem decorrentes da aplicação do 

modelo de Bolonha ao Ensino Superior Universitário português e em particular ao 1.º 

ciclo de estudos em Sociologia – curso de Licenciatura da FLUP.  

A adequação do curso de Sociologia da FLUP ao Processo de Bolonha, em 

conformidade com o disposto no regime jurídico dos graus académicos e diplomas do 

Ensino Superior4, pressupôs a passagem de “um sistema de ensino baseado na 

transmissão de conhecimentos para um sistema baseado no desenvolvimento de 

competências dos estudantes”5; a “orientação da formação ministrada para os objectivos 

específicos que devem ser assegurados pelos ciclos de estudos”; a “determinação do 

trabalho que o estudante deve desenvolver em cada unidade curricular e sua expressão em 

créditos de acordo com o sistema europeu de transferência e acumulação de créditos 

(ECTS); e ainda a “fixação do número total de créditos, e consequente duração do ciclo 

de estudos”6.  

Paralelamente, a aplicação do referido Processo à licenciatura em Sociologia da 

FLUP, resultou do compromisso assumido na revisão da estrutura curricular que entrou 

em vigor em 2001 e de uma profunda discussão e reflexão interna ao Departamento de 

Sociologia, que viu na concretização do Processo de Bolonha uma oportunidade para 

incrementar a qualidade da formação oferecida, fomentar a mobilidade dos estudantes e 

                            
4 Decreto-Lei nº 74/2006, Diário da República, 1,ª série, n.º 60, de 24 de Março; Decreto-Lei n.º 107/2008, Diário da 

República, 1,ª série, n.º 121, de 25 de Junho. 
5 Decreto-Lei 107/2008. Diário da República, 1.ª série, n.º 121, de 25 de Junho. 
6 Despacho n.º 7287-B/2006, de 31 de Março, Diário da República, n.º 65, 2.ª série. 
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promover a internacionalização do 1.º ciclo de estudos (Relatório de Adequação de Ciclos 

de Estudos Curso de 1.º ciclo: Licenciatura em Sociologia, 2006:8). 

 Tal como já foi referido, a partir do ano lectivo de 2007/08, o curso de licenciatura 

em Sociologia passou a ter uma duração de seis semestres, isto é, três anos curriculares de 

trabalho, à semelhança do que sucede noutras instituições nacionais e europeias de 

referência na área científica da Sociologia. Cada ano curricular perfaz um total de créditos 

igual a 60, correspondendo a 180 ECTS7 no final do curso. Estes encontram-se 

distribuídos pelas áreas científicas que compõem a licenciatura, designadamente 

Sociologia, Antropologia, Demografia, Economia, História e Psicologia Social. Sendo a 

área científica predominante, os estudantes têm que perfazer 156 ECTS obrigatórios em 

Sociologia e 24 optativos em qualquer das áreas científicas referidas8. As unidades 

obrigatórias e optativas são semestrais e a atribuição de créditos varia entre os 5, 6 e 7 

ECTS. Esta atribuição diferencial teve por base a estimativa de trabalho que deve ser 

desenvolvido pelo estudante e as metodologias de ensino-aprendizagem necessárias à 

aquisição de competências. 

A organização deste ciclo de estudos está muito orientada para a formação de 

competências teórico-metodológicas actualizadas e para uma primeira aproximação do 

estudante ao trabalho profissional desenvolvido pelo sociólogo. No que concerne à 

unidade curricular de Sociologia da Família e do Género, foi-lhe atribuído 6 ECTS, à 

semelhança das restantes unidades entendidas como estruturadoras da formação científica 

e pedagógica dos estudantes na área científica de Sociologia. Referimo-nos às unidades 

que se configuram como um espaço de transmissão e aplicação de conhecimentos de 

natureza teórica e metodológica; e de discussão e reflexão imprescindíveis na formação 

                            
7 Subjacente ao novo paradigma de ensino-aprendizagem encontra-se a implementação do sistema de créditos – 

ECTS – European Crédit Transfer System, que indicam o volume de trabalho do estudante, isto é, “a carga de 

trabalho necessária a um aluno médio de forma a obter os resultados de aprendizagem estabelecidos para cada 

unidade curricular”. Consultar “A caminho da área Europeia de Ensino Superior. Processo de Bolonha”, 

MCTES – Direcção Geral do Ensino. 
8 Deliberação n.º 1066-B/2007, Diário da República, 2.ª série, n.º 114, de 15 de Junho. 
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académica dos licenciados em Sociologia (Relatório de Adequação de Ciclos de Estudos 

Curso de 1.º ciclo: Licenciatura em Sociologia, 2006:19). 

Estamos perante uma unidade curricular que faz parte de uma área de 

especialização – Família e Género, mas que se caracteriza por uma certa transversalidade 

face ao plano curricular do 1.º ciclo de estudos em Sociologia. Esta situação faz com que 

não seja viável uma delimitação precisa dos conhecimentos adquiridos pelos estudantes 

nos anos curriculares anteriores àquele em que irão fazer parte do estudantado de 

Sociologia da Família e do Género.  

Não obstante, parece-nos relevante enunciar sucintamente os conhecimentos que 

os estudantes apreendem, isto é, os Learning Outcomes9, que adquirem ao longo dos dois 

primeiros anos curriculares do curso e que visam fundamentalmente a aquisição de 

noções básicas e gerais no domínio da Sociologia e de outras disciplinas afins. No 

segundo ano curricular, a par da consolidação da referida formação de base, inicia-se 

alguma formação disciplinar especializada. As perspectivas das outras ciências sociais 

leccionadas em unidades curriculares autónomas (e.g. Economia, Antropologia Social e 

Cultural, Demografia e Migrações, Economia Portuguesa, Psicologia Social) confluem 

com aquela formação no quadro mais lato da interdisciplinariedade (Relatório de 

Adequação de Ciclos de Estudos Curso de 1.º ciclo: Licenciatura em Sociologia, 2006:37). 

À entrada no 3.º ano curricular, o estudante deverá dispor de um conjunto de learning 

outcomes expressos em conhecimentos, aptidões e atitudes nas seguintes matérias: 

- iniciação à reflexão epistemológica e metodológica no domínio da Sociologia e de 

outras Ciências Sociais; 

- aquisição de um quadro analítico sobre as principais teorias sociológicas e escolas 

de pensamento; 

-iniciação à abordagem teórico-metodológica, aos procedimentos da reflexividade, 

aos conceitos e às problemáticas da Sociologia;  

                            
9 Learning Outcomes - “entendidos como conteúdos, aptidões e atitudes que se espera que o estudante apreenda como 

resultado da actividade de ensino-aprendizagem”. (Bingham, 1999). 
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- aquisição de conhecimentos fundamentais de metodologias e técnicas de 

investigação; 

- aquisição de conhecimentos de métodos de análise de dados quantitativos; 

-aquisição de conhecimentos e competências em relação aos métodos de estudo e 

de trabalho científico; de discussão, leitura, escrita e de exposição oral acerca dos 

problemas teóricos e empíricos que lhes são apresentados.  

 

Genericamente, o estudante já possui um património de conhecimentos e 

competências quando chega ao 3.º ano curricular e começa a estudar Sociologia da 

Família e do Género. Património que poderá ser aprofundado nesta unidade curricular, ao 

mesmo tempo que lhe serve de contexto enquadrador de um conjunto de problemáticas 

especializadas que serão aqui estudadas. O plano de estudos do curso de licenciatura em 

Sociologia conta assim com uma flexibilidade acrescida, mas também garante um 

continuum, em termos curriculares, entre as unidades de base, fundadoras da formação 

nesta área vocacional, e as especializadas. 

A Sociologia da Família e do Género é uma unidade curricular cujo tipo de ensino 

é teórico-prático, tendo especial relevância as sessões de orientação tutorial e o trabalho 

de projecto e de campo. Com 6 ECTS, à unidade curricular cabe um total de 162h de 

tempo de trabalho10, distribuídas por 39h de aulas téorico-práticas; 13h de sessões de 

orientação tutorial; 10h de trabalho de projecto e de campo e 2h dedicadas à avaliação 

final. Tendo em conta tal distribuição das horas de contacto afectas à unidade curricular, 

tivemos que fazer opções, designadamente aumentaram-se as horas de trabalho que um 

                            
10 Embora no plano de estudos do curso de licenciatura as horas de contacto da unidade curricular de Sociologia da 

Família e do Género tenham sido calculadas, aquando da instrução do processo de adequação a Bolonha, para 

um semestre composto, em média, por 13 semanas, estas podem variar entre 13 e 15, em função do calendário 

lectivo definido pela Reitoria da Universidade do Porto e adaptado posteriormente pelo Conselho Pedagógico e 

Científico da FLUP. Desta feita, se o semestre tiver a duração de 14 semanas as aulas teórico-práticas e as sessões 

de orientação tutorial terão um total de 42h e 14h, respectivamente. Ver Regulamento do Ciclo de estudos 

conducente ao grau de Licenciado em Sociologia. Diário da República, 2.ª série, n.º 114, de 15 de Junho de 2007. 
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estudante deve dedicar a trabalho de projecto e a outras actividades de estudo sem 

contacto, redefiniram-se os objectivos nucleares e respectivos conteúdos programáticos 

que passaram a estar mais orientados para o desenvolvimento de competências específicas 

e transversais. Entre as opções realizadas, destacam-se as seguintes: 

- redução do número de aulas teórico-práticas dedicadas à abordagem sócio-

histórica das transformações operadas na família e nas relações sociais de género; 

- seleccionar os temas e os textos  que, para o nível introdutório, melhor 

permitissem contribuir para o estudo da Sociologia da Família e do Género; 

- dar a conhecer as teorias e os autores mais inovadores e sobretudo que ainda hoje 

nos interpelam e nos conduzem à reflexão e discussão; 

- abordar temas que tenham relevância nas sociedades contemporâneas, 

reflectindo-se sobre os desafios suscitados pelas dinâmicas de mudança operadas 

ao nível da família e das relações de género nestas sociedades. 

 

As opções principais prendem-se com a repartição dos temas em diferentes partes 

do programa de ensino teórico-prático, que não são estanques entre si, mas que se 

encontram organizados com vista a favorecer a discussão, análise e reflexão. Nos §§ 1, 

1.1. e 1.2 procura-se introduzir a problemática da família como construção social e a 

multiplicidade de discursos existentes sobre ela, ao mesmo tempo que se analisa algumas 

das suas transformações sócio-históricas. No § 2 estuda-se a teoria social da família, a qual 

serve de pano de fundo a um conjunto de problemáticas especializadas que são tratadas 

nos §§ 3., 3.1, 3.2 e 3.3. A partir do § 4 introduz-se a temática das relações sociais de 

género nas sociedades contemporâneas, estudando-se o conceito, as perspectivas teóricas 

disponíveis, assim como alguns dos domínios onde as assimetrias de género mais se 

evidenciam como é o caso do trabalho e da política.  

No programa proposto, como não poderia deixar de ser, ficaram excluídos alguns 

temas, sobretudo no que concerne às relações sociais de género que poderiam ter um 

tratamento e orientação semelhante à atrás referida e com grande interesse na actualidade 

(e.g., género, sexualidades e conjugalidades; género, vida doméstica e sociabilidades; 

género e educação; género e saúde, etc.). É precisamente a riqueza da Sociologia da 
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Família e do Género, com um leque inesgotável de perspectivas e problemáticas, que 

obriga a uma selectividade. Esta selectividade relativa do programa é consentida pelo 

facto de a abordagem inicial de alguns temas ter sido realizada em unidades situadas em 

anos curriculares anteriores (e.g., Sociologia Geral II). Resulta também de opções 

epistemológicas de fundo relacionadas com a necessidade de transversalidade e 

interdisciplinariedade presente no plano de estudos do 1.º ciclo de estudos em Sociologia. 

Por essa razão, o programa proposto é um programa, o que se trabalhará e em que 

existem certamente diferenças em relação a futuros programas, na medida em que não 

possui uma natureza fechada. 

A impossibilidade de esgotar num semestre a abordagem dos temas propostos, a 

par do imperativo de auto-avaliação dos conteúdos ministrados e dos métodos de ensino-

aprendizagem aplicados obriga à sua revisão periódica. Tal vai ao encontro do quinto 

postulado preconizado por Bourdieu (1985; 1987:112), o qual afirma que “o conteúdo do 

ensino deveria ser sujeito a uma revisão periódica, tendo como objectivo a modernização 

dos saberes ensinados, eliminando os conhecimentos ultrapassados ou secundários e 

introduzindo o mais rapidamente possível as aquisições novas, sem concessões ao 

modernismo”. 

Importa referir que tal organização programática se refere principalmente ao 

ensino teórico-prático. Na presente unidade curricular é proposto igualmente um 

programa de trabalhos para o ensino de orientação tutorial. Este programa encontra-se 

articulado com as actividades de aprendizagem presencial, nas sessões teórico-práticas (os 

conteúdos do programa da unidade curricular) e com as actividades de aprendizagem 

autónoma. Trata-se de um programa fortemente vocacionado para o desenvolvimento de 

competências instrumentais, interpessoais e sistémicas, como iremos posteriormente 

demonstrar. 
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6. Objectivos nucleares, programas e bibliografia  

6.1. Objectivos nucleares 

Como antes indicámos, o objecto central da unidade curricular de Sociologia da 

Família e do Género consiste em estudar, de forma crítica e reflexiva, as dinâmicas, as 

formas e os ritmos das mudanças ao nível da família e das relações sociais de género nas 

nossas sociedades. A sua vocação assenta na produção de competências teórico-

metodológicas e instrumentais entre os estudantes, as quais lhes permitirão concluir o 

semestre com um conjunto de saberes, aptidões e atitudes nos domínios estudados 

(Learning outcomes). 

Apresentados, na Parte I deste Relatório, os princípios epistemológico-

pedagógicos orientadores, importa agora darmos conta dos objectivos nucleares da 

unidade curricular de Sociologia da Família e do Género. Estes funcionam como 

especificações, finalidades mais circunstanciadas no tempo lectivo da unidade curricular, 

buscando-se a operacionalização das mesmas.  

São os seguintes os objectivos propostos para a unidade curricular de Sociologia da 

Família e do Género: 

- enquadrar e estudar a teoria e a investigação produzida nesta área disciplinar; 

- desenvolver o conhecimento e compreensão das principais mudanças ao nível 

das estruturas familiares, dos valores e das relações sociais de género; 

- aprofundar o conhecimento sobre a realidade sócio-familiar contemporânea, e 

em particular, da realidade portuguesa; 

- analisar as relações intergeracionais nas famílias modernas, com destaque para o 

lugar da criança e dos idosos; 

- estudar algumas das principais problemáticas relacionadas com as assimetrias de 

género, situando-as no contexto da sua emergência sócio-histórica; 

- analisar o modo como se deu o estabelecimento do campo de análise sociológica 

das questões de género por intermédio da procura de modelos e perspectivas 

explicativas; 
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- fornecer instrumentos teóricos e metodológicos aplicáveis no trabalho de 

projecto a desenvolver pelos estudantes; 

-sedimentar os conteúdos referentes à metodologia e técnicas de investigação 

sociológica para além dos procedimentos operatórios inerentes aos métodos de 

estudo e de trabalho científico.  

 

Visando o desenvolvimento de capacidades reflexivas e do espírito crítico dos 

destinatários da acção pedagógica (Pinto, 1994:30), tais objectivos consubstanciam-se nos 

princípios epistemológicos anteriormente apresentados. Enformam ainda do segundo 

postulado pedagógico de Bourdieu (1985;1987:105), nomeadamente que as práticas de 

ensino-aprendizagem devem “mobilizar todos os meios de combater a visão monista da 

inteligência que leva a hierarquizar as diferentes formas de realização das capacidades em 

relação a uma delas, devendo assim multiplicar as formas de excelência cultural 

socialmente reconhecidas”. 

 

6.2. Programas e bibliografia principal e complementar 

 A relação de ensino pressupõe um conjunto de responsabilidades do docente e do 

estudante. No primeiro caso, aquela começa na sala de aula, depois de o professor se ter 

submetido às condições inerentes e contingentes que dizem respeito à instituição no seu 

todo. Alunos e professores estão reunidos num mesmo lugar, for força da existência de 

um contrato tácito que conduz o docente a transmitir a outros o que sabe e que se supõe 

que desconhecem (Leite, Malpique e Santos, 2001: 67). Esta dissimetria no eixo do saber 

conduz a que a tónica se desloque do “aprendedor” para o “ensinador”, enquanto fonte 

de informações programadas (Idem). Importa então passar de uma situação de 

aprendizagem a uma situação de ensino. Tal pressupõe que o estudante não deva ser 

encarado como um mero receptor de conhecimentos, mas como protagonista do 

processo de ensino-aprendizagem.  

A relação de ensino estabelecida entre o docente e o estudante tem como ideal a 

dissolução da referida dissimetria, o que pode suceder quando o aluno adquire um 
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conjunto de conhecimentos e competências (Learning outcomes), diluindo-se algumas das 

forças que os distinguem e hierarquizam. O docente deve ser capaz de dominar os 

conteúdos da unidade curricular que lecciona, facilitar a integração dos ditos conteúdos e 

de os fazer adquirir, por todos os estudantes, no tempo programado. Assim sendo, outra 

responsabilidade do docente reside no facto de ele dever promover práticas de ensino-

aprendizagem que possam, ao mesmo tempo, apoiar-se sobre o real institucional onde se 

desenrolam e reduzir, na medida do possível, as dificuldades que ele induz (Idem:68). 

 Apesar de entendermos o acto pedagógico como uma criação, tal não significa que 

ele não possa ser orientado por programas elaborados previamente. Estes funcionam 

como matrizes orientadoras do conjunto de conteúdos a serem ministrados na unidade 

curricular. Sem limitar o espaço de autonomia criadora do estudante, a existência de itens 

programáticos, possibilita “uma aprendizagem metódica, estruturada, segundo sequências 

temáticas e ritmos de desenvolvimento planeados (embora revisíveis) (Pinto, 1994:43). A 

sua existência torna, de igual modo, evidente o percurso pedagógico que será percorrido 

na unidade curricular.  

O programa reveste-se de particular relevância à luz do conceito de learning 

outcomes. Entendido como os conteúdos, conhecimentos, aptidões e atitudes que um 

estudante deve possuir quando termina um ciclo de estudos, é exigido, segundo o modelo 

de Bolonha, que esses mesmos conteúdos se encontrem especificados à partida, de modo 

a que os alunos tenham consciência do que devem saber, compreender e possuir como 

resultado do processo de ensino-aprendizagem (Bingham, 1999). Neste sentido, o 

programa deve ser estruturado tendo em conta as competências que o estudante deverá 

adquirir ao longo da sua administração ou da leccionação dos diversos núcleos temáticos 

que o compõem. Exige, para o efeito, a especificação, na medida do possível, detalhada, 

desses conteúdos. No nosso caso, este requisito foi realizado através da produção, 

complementar ao programa destinado ao ensino teórico-prático, de “sumários 

desenvolvidos”.  

Os “sumários desenvolvidos” servem como uma espécie de “guiões” de trabalho 

quer para a docente, quer para os estudantes. Tornam mais claro aos estudantes o que se 

espera deles em termos de ensino-aprendizagem; servem de guia nos seus estudos; ajudam 



38 Sociologia da família e do género Maria Isabel Correia Dias 

 
a docente a focar-se mais exactamente no que é requerido aos alunos e a definir os 

critérios de avaliação de forma mais eficaz. A limitação desta metodologia reside no 

perigo de uniformizar excessivamente os processos e as práticas de ensino-aprendizagem, 

confinando-os a um quadro eventualmente limitador dos potenciais desafios intelectuais e 

reflexivos propostos através do programa da unidade curricular. Sem descurar os 

benefícios do referido instrumento de trabalho, importa potenciar o seu uso numa lógica 

de discussão e de aperfeiçoamento, de forma a tornar visíveis os referidos learning outcomes. 

Os programas propostos referem-se às aulas teórico-práticas e às sessões de 

orientação tutorial. Existe uma estreita articulação entre ambos, na medida em que as 

referidas sessões se configuram como o espaço por excelência de desenvolvimento de 

estratégias autónomas de aprendizagem por parte dos estudantes e de consolidação de 

certos conteúdos do programa relativo ao ensino teórico-prático. 

 Os referidos programas são acompanhados por uma bibliografia principal e 

complementar, cujas referências resultam das seguintes opções básicas: primeiro, que 

existisse uma estreita relação entre as diversas problemáticas tratadas nos programas e as 

obras que lhe servem de suporte para consulta e estudo por parte dos estudantes; 

segundo, que estes tenham acesso e conhecimento do que podemos designar como uma 

bibliografia principal e complementar para o estudo da família e das relações sociais de 

género, incluindo nesta situação o que existe publicado sobre a sociedade portuguesa, o 

que felizmente já é relevante; por último, que sirvam de materiais de estudo e de apoio às 

actividades de orientação tutorial. 

Apresentamos de seguida os programas e respectiva bibliografia da unidade 

curricular de Sociologia da Família e do Género (Código: SOCI027; Sigla: SFGEN). 

 

Programa de ensino teórico-prático: 

1. Família, sociedade e cultura 

1.1. Família como construção social: discursos sobre a família 

1.2. Variação e diversidade dos modelos familiares: problemas de comparação 

2. Família e teoria social: perspectivas teóricas e abordagens metodológicas 

3. Família nas sociedades contemporâneas: tensões e desafios 
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3.1. Família, conjugalidade e rupturas 

3.2. Família e parentalidade: o lugar da criança 

3.3. Família e envelhecimento: o estatuto dos idosos 

4. Género, socialização e construção de identidades 

5. Perspectivas teóricas sobre as relações sociais de género 

6. Género, família e trabalho 

7. Género, política e acesso ao espaço público 
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3. Apresentação e debate em torno dos trabalhos de projecto e temáticos a serem 

desenvolvidos pelos estudantes para efeitos de avaliação. 

4. Consolidação e aprofundamento de conteúdos teóricos e metodológicos 

subjacentes aos itens programáticos das sessões de ensino teórico-prático. 
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Recursos audiovisuais de apoio às sessões de Orientação-Tutorial: 

- Filme “Tradição é Tradição”/ East Is East realizado por Damien O’Donnell, Reino 

Unido, 1999. Cor – 96 min. 

- Filme “Billy Elliot” realizado por Stephen Daldry, Reino Unido, 2000. Cor – 110m.  

 

Estes filmes constituem recursos pedagógicos utilizados como suporte e 

problematização dos §§ 3 e 4 do programa de ensino teórico-prático, designadamente 

“Família nas sociedades contemporâneas: tensões e desafios”, “Género, socialização e 

construção de identidades”. 
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7. Competências do estudante de Sociologia da Família e do Género: o 

conceito de Learning Outcomes 

Como foi antes referido, uma das metas do Processo de Bolonha é a de promover 

um sistema de ensino baseado na transmissão de conhecimentos para um sistema baseado 

no desenvolvimento de competências, em que as componentes de trabalho experimental 

ou de projecto, assim como a aquisição de competências transversais, entre outras, devem 

desempenhar um papel decisivo11. Os conceitos de competências e de learning outcomes 

assumem assim um papel central no processo de ensino-aprendizagem, pelo que convém 

proceder à sua explicitação.  

Os learning outcomes definem os objectivos específicos de um programa, módulo ou 

curso. São entendidos como os conteúdos que se espera que o estudante apreenda, 

conheça, compreenda e demonstre após completar o processo de ensino-aprendizagem 

(Kerger, 2008). Trata-se de um conceito que conduziu a uma re-orientação do referido 

processo, passando aquele a estar centrado no estudante e não no docente, enquanto 

veículo transmissor de conteúdos. Fornece uma base comum para a descrição e 

comparação dos diversos métodos de ensino e encoraja ao desenvolvimento de 

procedimentos pedagógicos inovadores. É central para o desenvolvimento do sistema de 

créditos (ECTS) e consequentemente para a mobilidade dos estudantes no espaço 

europeu de ensino superior (“educational currency”) (Walsh, 2008). Contribui, de igual 

modo, para melhorar a informação, potenciando a sua clareza e transparência para todas 

as partes interessadas.  

Ter presente o conceito de learning outcomes, implica desenvolver programas de 

trabalho, situados num plano de estudos, que tenham por finalidade a aquisição de um 

conjunto de competências por parte dos estudantes. Basicamente a questão condutora, de 

acordo com tal princípio epistemológico-pedagógico, consiste em saber o que é que nós 

queremos que os estudantes sejam capazes de fazer ou estejam aptos para fazer quando 

                            
11 Decreto-lei n.º 107/2008, Diário da República, 1.ª série, n.º 121, de 25 de Junho de 2008. 
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completarem o seu processo de ensino-aprendizagem? Ter em conta esta interrogação 

implica, por parte dos docentes, seleccionar as metodologias de ensino apropriadas, assim 

como as actividades pedagógicas que permitirão aos alunos adquirir os designados 

conhecimentos, aptidões e atitudes, sendo capazes de os demonstrar no mercado de 

trabalho após terem terminado o processo de ensino.  

Os learning outcomes não foram concebidos para substituir a forma tradicional de 

descrever o ensino e a aprendizagem, surgem antes como seu suplemento. Implica olhar 

para o ensino-aprendizagem como um processo que evolui e se desenvolve para níveis 

mais complexos que se pretende que os estudantes apreendam à medida que progridem 

nos diversos ciclos de estudos (Kennedy, 2008). 

Mas a utilização do conceito de learning outcomes também acarreta algumas 

dificuldades, designadamente pode limitar o processo de ensino-aprendizagem, se eles se 

encontrarem confinados a um quadro programático demasiado estreito, inibindo a 

realização de potenciais desafios intelectuais entre os estudantes. Não devem, por isso, ser 

reducionistas, mas expansionistas com vista a promoverem o desenvolvimento de 

aptidões em níveis cognitivos e de pensamento mais elevados (Kennedy, 2008). A sua 

formulação requer, por parte do docente, uma enorme especialização. Para além de 

expressar a realidade de ensino-aprendizagem e de empregabilidade na área vocacional de 

estudo, eles devem ainda ser mensuráveis.  

Os learning outcomes encontram-se estreitamente associados ao sistema europeu de 

transferência e acumulação de créditos (ECTS). Enquanto sistema centrado no trabalho 

efectivo dos próprios estudantes, os European Credit Transfer System baseiam-se na 

transparência dos learning outcomes e dos processos de ensino-aprendizagem. Têm como 

objectivo facilitar a planificação, avaliação, reconhecimento e validação das qualificações e 

das unidades curriculares, assim como a mobilidade dos estudantes. São amplamente 

usados no ensino superior formal e noutras actividades de aprendizagem desenvolvidas ao 

longo da vida com elevado grau de autonomia (Wagenaar, 2008).  

O referido conceito também tem uma estreita ligação com o tempo em que 

decorre a actividade lectiva. Enquanto base de organização dos programas e da sua 

duração, o tempo disponível para a concretização das actividades de ensino-aprendizagem 
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obriga a acréscimos de produtividade por parte do docente e dos estudantes. O conceito 

de produtividade é assim introduzido em associação com o de learning outcomes. O que 

realmente passa a contar é o que se pode fazer num determinado quadro temporal, 

institucionalmente delimitado (Wagenaar, 2008). De acordo com o projecto de Tuning, 

conceito de produtividade, passou a estar ligado aos conceitos de ensino teórico-prático 

que o estudante típico pode apreender num determinado tempo (notional learning time) e 

respectivos resultados por ele alcançados e que é capaz de aplicar e demonstrar (learning 

outcomes) (González e Wagenaar, 2005). 

Qual a relação existente entre competências e learning outcomes? É difícil dar uma 

definição precisa do termo competências. Segundo uma visão restrita, as competências 

estão associadas a um conjunto de habilidades (skills) adquiridas através do treino 

(Kennedy, 2008). No projecto de Tuning, o termo competências é usado com vista a 

representar uma combinação de atributos em termos de conhecimento, habilidades, 

aptidões, responsabilidades, atitudes e sua aplicação. É de igual modo usado com a 

finalidade de descrever a extensão daquilo que um estudante é capaz de realizar através do 

seu accionamento (González e Wagenaar, 2005).  

Assim podemos descrever o conceito de competências como uma combinação 

dinâmica de atributos, habilidades e atitudes. A promoção de competências emerge, deste 

modo, como o objecto de todo e qualquer programa educacional. Elas devem integrar os 

diversos planos dos cursos e ser adquiridas ao longo dos diferentes ciclos de estudos (1.º, 

2.º e 3.º ciclos). Dividem-se em competências específicas, isto é, referentes a um 

determinado campo de estudo, e competências gerais, comuns ao ciclo de estudos. 

Voltando à interrogação supramencionada, embora distintos, os conceitos de 

competências e de learning outcomes estão estreitamente associados, uma vez que o nível e a 

qualidade das competências adquiridas pelos estudantes são expressos em termos de 

learning outcomes, por outras palavras, em termos dos resultados do processo de ensino-

aprendizagem. Os learning outcomes especificam assim os requisitos para a adjudicação dos 

créditos – ECTS (Wagenaar, 2008). 
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Realizado o enquadramento prévio dos conceitos referidos anteriormente, e tendo 

em conta o disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 74/200612, importa agora passarmos 

à demonstração das competências gerais e específicas visadas pelo 1.º ciclo de estudos em 

Sociologia da FLUP e pela unidade curricular de Sociologia da Família e do Género, em 

particular.  

A organização do curso de licenciatura em Sociologia da FLUP, decorrente da sua 

adequação ao modelo de Bolonha, permite o desenvolvimento, entre os estudantes, das 

seguintes competências gerais13: 

• domínio das teorias e das problematizações constitutivas do campo disciplinar da 

Sociologia. 

• domínio dos contributos de outras ciências sociais e da sua complementaridade 

com a Sociologia no quadro mais alargado da interdisciplinariedade.   

• domínio da génese e da evolução histórica das principais problemáticas 

estruturantes do campo disciplinar da Sociologia. 

• desenvolvimento da capacidade de reflexão e de análise crítica fundamentada 

sobre as sociedades contemporâneas accionando os quadros conceptuais da 

Sociologia.  

• domínio dos métodos e das técnicas de investigação mobilizados na Sociologia.  

• competências de aprendizagem que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da 

vida com elevado grau de autonomia. 

 

Relativamente às competências específicas, o referido ciclo de estudos visa o14: 

• domínio das teorias e das problematizações próprias das temáticas especializadas 

da Sociologia. 

                            
12 Diário da República, 1.ª série, n.º 60, 24 de Março de 2006. 

13 Relatório de Adequação de Ciclos de Estudos – Curso de 1.º Ciclo: Licenciatura em Sociologia, em conformidade com o 

Despacho n.º 7287-B/2006, de 31 de Março, Junho de 2006, p. 40. 
14 Idem. 
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• conhecimento dos principais traços estruturantes da sociedade portuguesa 

contemporânea e da sua inserção no espaço europeu. 

• conhecimento dos processos de mudança social e de globalização. 

• desenvolvimento de uma cultura de cidadania crítica e reflexiva e de posturas 

profissionais assentes em princípios éticos. 

 

Tais competências serão desenvolvidas nas diversas unidades curriculares ao longo 

dos seis semestres de trabalho que compõem o curso de licenciatura em Sociologia da 

FLUP. Resultam em learning outcomes, por parte dos alunos, quer em domínios 

instrumentais (e.g., cognitivo, técnico-metodológico e linguístico), quer relacionais (e.g., 

relação adequada de trabalho e de relacionamento interpessoal com estudantes, docentes e 

populações estudadas). 

 No que concerne à unidade curricular de Sociologia da Família e do Género, 

situada no 5.º semestre do 3.º ano curricular do curso de licenciatura em Sociologia, ela 

visa o desenvolvimento de um conjunto de competências comuns ao curso e específicas à 

sua área de especialização: 

 

Competências gerais: 

• desenvolvimento da capacidade de reflexão e de análise crítica fundamentada 

sobre as sociedades contemporâneas accionando os quadros conceptuais da 

Sociologia.  

•  domínio dos métodos e das técnicas de investigação mobilizados na Sociologia.  

• domínio das teorias e das problematizações próprias das temáticas especializadas 

da Sociologia. 

• conhecimento dos principais traços estruturantes da sociedade portuguesa 

contemporânea e da sua inserção no espaço europeu. 

• desenvolvimento de uma cultura de cidadania crítica e reflexiva e de posturas 

profissionais assentes em princípios éticos. 

• competências de aprendizagem que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da 

vida com elevado grau de autonomia.  
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Competências específicas: 

•  domínio aprofundado das teorias e problematizações referentes a temáticas 

específicas da Sociologia da Família e do Género. 

• capacidade de equacionamento dos processos de transformação social ao nível da 

família e das relações sociais de género. 

• capacidade de mobilização dos métodos e das técnicas de investigação accionadas 

no campo da Sociologia da Família e do Género. 

• capacidade de pesquisa, selecção e análise de informação. 

• capacidade de comunicação, oral e escrita, dos conhecimentos e de auto-

aprendizagem. 

 

A presente unidade curricular partilha com as restantes unidades curriculares que 

compõem o plano de estudos do curso de 1.º ciclo de estudos em Sociologia da FLUP, as 

seguintes competências transversais: o desenvolvimento, entre os alunos, das capacidades 

de análise e crítica; síntese; expressão escrita e oral; conhecimento e aplicação de, pelo 

menos, uma língua estrangeira; gestão da informação (pesquisa, selecção e análise); 

trabalho autónomo e em equipa; aprendizagem, inovação e criatividade. 

No que diz respeito aos learning outcomes, isto é, aos resultados decorrentes do 

processo de ensino-aprendizagem desenvolvido na unidade curricular de Sociologia da 

Família e do Género, pretende-se que os estudantes no final do referido processo sejam 

capazes de: 

• saber aplicar os conhecimentos e a capacidade de compreensão adquiridos, de 

forma a evidenciarem uma abordagem profissional ao trabalho desenvolvido na 

sua área vocacional; 

• resolver problemas no âmbito da sua área de formação e de construção e 

fundamentação da sua própria argumentação, em particular no domínio da 

Sociologia da Família e do Género; 
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• recolher, seleccionar e interpretar a informação relevante, sobretudo na sua área de 

formação que os habilite a fundamentarem as soluções que preconizam e os juízos 

que emitem, incluindo na análise os aspectos sociais, científicos e éticos relevantes; 

• comunicar informação, ideias, problemas e soluções a públicos especialistas e não 

especialistas; 

• possuírem competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida 

com elevado grau de autonomia15. 

                            
15 Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, Diário da República, 1.ª série, n.º 60, de 24 de Março de 2006. 
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8. Métodos de ensino-aprendizagem e modo de avaliação 

8.1. O ensino universitário: algumas considerações prévias 

As últimas décadas têm sido marcadas por um conjunto de transformações 

operadas ao nível do Ensino Superior Universitário. A massificação e progressiva 

heterogeneidade dos estudantes, a redução de fundos, a emergência de uma nova cultura 

organizacional e de qualidade, a mudança do paradigma de ensino-aprendizagem, agora 

mais centrado no trabalho do aluno, a incorporação do mundo das novas tecnologias e do 

ensino à distância são algumas das inovações que se repercutiram de forma substantiva no 

modo como as Universidades organizam os seus recursos e actualizam a sua oferta 

formativa.  

As Universidades hoje estão sujeitas à dialéctica de duas forças opostas. Por um 

lado, são afectadas pela pressão de globalização e internacionalização, que se traduz na 

implementação de referentes comuns (e.g., ao nível dos sistemas de avaliação, dos níveis 

de referência, políticas de pessoal, condições de acreditação, reconhecimento das 

titulações, mobilidade dos estudantes e dos docentes, estratégias para competir em 

investigação e de captação do estudantado, etc.); por outro lado, cada vez se está mais 

consciente da importância do contexto como factor determinante do que sucede em cada 

Universidade e das dificuldades que existem em aplicar regras ou critérios generalistas. 

Afinal cada Universidade é tributária das condições idiossincráticas que a caracterizam, ou 

seja, ela reflecte as condições políticas, sociais e económicas da sociedade em que está 

inserida (Zabalza, 2002:26).  

Neste sentido, a Universidade deixou de ser uma realidade marginal à dinâmica 

social, para passar a fazer parte integrante dela. De bem cultural, transformou-se de igual 

modo num bem económico, abrindo-se ao maior número possível de cidadãos, não 

ficando confinada apenas a um conjunto de privilegiados (Idem:27). A incorporação da 

Universidade na dinâmica social teve algumas consequências importantes na 

transformação da docência universitária e dos métodos de ensino-aprendizagem. 
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Tradicionalmente, o ensino universitário baseou-se no método magistral. Este modelo 

supõe que o docente expõe e explica aos estudantes os conteúdos da disciplina. Coloca-os 

numa posição puramente receptiva, favorecendo muito pouco a sua participação. Os 

defensores deste método de ensino apontam sobretudo as suas vantagens, nomeadamente 

permite: fazer uma apresentação clara e sistemática dos conteúdos; a sua articulação com 

os conhecimentos prévios dos alunos; reforçar os aspectos cuja compreensão lhes suscite 

mais problemas; fazer combinações entre teoria e prática e concluir cada uma destas fases 

com sínteses globais. Para que tudo isto seja possível é exigido uma grande qualidade 

comunicativa ao docente, não só para saber decidir acerca dos conteúdos (com clareza e 

ordem), mas também para saber interpretar a situação através de um conjunto de indícios 

(e.g., expressão facial, gestos, perguntas dos alunos) e reajustar a própria explicação em 

função do ritmo das turmas (Zabalza, 2003:104).  

Os inconvenientes das aulas magistrais radicam principalmente na dificuldade para 

resolver muitos dos problemas que se apresentam ao ensino actual: excessiva carga de 

conteúdos, elevado número de alunos, heterogeneidade dos conhecimentos prévios, 

dificuldade para combinar a explicação geral com a atenção individual, etc. Da parte dos 

estudantes são muitas vezes apontadas as seguintes observações a este método de ensino: 

são aulas monótonas, não facilitam a participação, apenas permitem tomar notas e outras 

informações.  

Por seu turno, os professores, uns pelas condições particulares em que se 

desenvolve a actividade docente, outros porque é este o único método através do qual 

sabem ensinar e se sentem mais cómodos, acabam por ter como referência um 

destinatário virtual, isto é, uma espécie de aluno médio da turma, tendo consciência que 

nem todos os estudantes estão em condições de o acompanhar (Idem, 2003:106). Trata-se 

assim de um método que se pauta pelo directivismo, dogmatismo, por relações 

hierárquicas entre os docentes e os estudantes, que acaba por potenciar aprendizagens 

superficiais e a tendência para a memorização (Exley e Dennick, 2007). 

  As transformações operadas nas universidades europeias após a II Guerra 

Mundial a par das lutas académicas que ocorreram nos anos 60 trouxeram para a agenda 

de discussão o tema dos métodos pedagógicos prevalecentes. Doravante, passou a ser 
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preconizado um ensino mais participativo, mais aberto à discussão/reflexão e dirigido a 

grupos com menor dimensão, ou seja, mais centrado no estudante e não tanto orientado 

para o docente (Bireaud, 1995).  

O ensino universitário viu-se obrigado a libertar-se do adormecimento 

institucional em que se encontrava, o que teve repercussões ao nível do professorado. A 

este passou a ser exigida a ampliação das funções tradicionais baseadas na explicação de 

conteúdos científicos. A orientação e apoio de estudantes, a coordenação da docência 

com outros colegas, o desenvolvimento e supervisão de actividades em distintos cenários 

de formação, a preparação de materiais didácticos em suportes diversificados com vista a 

poderem ser usados pelos estudantes em sistemas de ensino à distância são algumas das 

funções que integram a actividade docente universitária dos nossos dias. Esta actividade 

complicou-se de alguma forma.  

O Ensino Superior tem mais alunos, maior heterogeneidade, maior orientação 

profissionalizada dos estudos, novos formatos dos métodos pedagógicos, associados 

muitas vezes à incorporação de novas tecnologias. Tudo isto conduz a um esforço 

superior por parte dos docentes ao nível da planificação, desenho e elaboração das suas 

propostas programáticas (Zabalza, 2002:32). Conduz, de igual modo, no entender de 

alguns, a uma certa burocratização didáctica. Embora se compreenda tal crítica, 

entendemos que apresentar a programação da unidade curricular, participar em reuniões 

de coordenação científico-pedagógica dos ciclos de estudos, proceder a revisões 

periódicas dos conteúdos programáticos e dos métodos de ensino-aprendizagem, 

apresentar relatórios de avaliação e do funcionamento da disciplina, mais do que 

burocratização, corresponde a uma dimensão didáctica do nosso compromisso docente. 

O facto de com Bolonha tais práticas se terem convertido numa exigência formal é 

revelador da ruptura operada com o status quo tradicional do ensino universitário. 

A Universidade actual confronta-se com um conjunto de desafios importantes, a 

saber: 

- ter em atenção as actuais exigências  do mundo do trabalho, oferendo uma 

formação que sem renunciar aos conteúdos básicos, dote os estudantes de competências 

que lhes permitam responder à oferta laboral; 
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- situar-se no novo contexto de competitividade social, primando pela qualidade e 

pela capacidade de introduzir ajustamentos; 

- potenciar a incorporação de novas fontes de financiamento, atendendo ao 

contexto de redução dos recursos públicos; 

- incorporar   novas tecnologias tanto ao nível da gestão como da docência, 

aproveitando o seu potencial para gerar novas formas de relação interinstitucional e novos 

sistemas de formação (redes virtuais, ensino à distância, etc.); 

- constituir-se como motor de desenvolvimento local, tanto ao nível cultural, como 

social e económico, através do estabelecimento de redes de colaboração com empresas e 

instituições; 

- inserir-se no novo cenário globalizado da formação e emprego e adaptar as suas 

estratégias formativas potenciando a interdisciplinariedade, o domínio de línguas 

estrangeiras, a mobilidade de estudantes e professores, a investigação em parcerias, os 

programas e sistemas de acreditação, etc. 

 

Tais desafios são melhor compreendidos se tivermos em conta as funções da 

Universidade, designadamente: preservação e transmissão crítica de conhecimento, cultura 

e valores (função socializadora); revelação das capacidades individuais (função 

orientadora); e aumento da base de conhecimentos da sociedade (função investigadora e 

de extensão cultural)16 (Zabalza, 2002:36). Estas funções projectam-se no sentido 

formativo da Universidade, que é o de proporcionar o desenvolvimento pessoal, a 

aquisição de competências concretas e um adequado conhecimento do mundo do 

trabalho para que os estudantes possam posicionar-se melhor nele (Idem:45). 

 

                            
16 Ver Estatutos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 236, 

de 11 de Outubro de 2003. 
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8.2. Métodos de ensino-aprendizagem da unidade curricular de Sociologia da 

Família e do Género 

 

8.2.1. Profissionalidade da docência universitária 

Apesar das críticas, ainda hoje se observa alguns indícios do ensino magistral. De 

facto, não são muito os professores universitários que assumem que o seu compromisso 

profissional como docente é fazer com que os alunos aprendam (e.g., propiciar, facilitar, 

acompanhar), isto é, que adquiram um conjunto de competências, traduzidas em learning 

outcomes. Alguns não desejam assumir essa responsabilidade, outros não se sentem 

preparados para tal. Por isso, resolvem este dilema concentrando-se no pólo do ensino, 

assumindo que ser bom professor consiste em ensinar bem, quer dizer, saber os 

conteúdos da unidade curricular e explicá-los. Se os alunos aprendem ou não depende de 

um conjunto de variáveis (e.g., motivação, capacidade, tempo dedicado ao estudo, 

estratégias de aprendizagem) que se encontram fora do seu controlo (Zabalza, 2002: 123). 

Trata-se de uma perspectiva incompleta da função a desenvolver pelos docentes 

universitários.  

Ensinar não é só mostrar, explicar, argumentar os conteúdos. Quando falamos de 

ensino referimo-nos também ao processo de aprendizagem: ensinar consiste em 

administrar o processo completo de ensino-aprendizagem que se desenvolve num 

contexto determinado, sobre conteúdos concretos e com um grupo de alunos com 

características particulares (Idem:123). Ensinar significa “fazer aprender”, ou, por outras 

palavras, “ensinar a aprender” (Pinto, 1994:51). Desta forma, aprender converte-se num 

verbo cujo sujeito é também o docente. Os docentes não explicam em abstracto. O nosso 

compromisso não é somente com os conteúdos (seleccioná-los, apresentá-los, explicá-los, 

avaliá-los), mas também com os estudantes que os irão aprender ou melhor apreender.  

O exercício da docência integra assim tanto o ensino como a aprendizagem. No 

pólo do ensino, o docente deve apresentar a informação, explicá-la, propor actividades e 

avaliar. No da aprendizagem, ele deve organizar o processo para que os estudantes 

possam aceder aos novos conhecimentos propostos, desenvolver guias, materiais e 
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recursos que apoiem o seu estudo e orientar de forma tutorial o processo formativo dos 

alunos. Tal exige que o docente para além de especialista da unidade curricular seja, de 

igual modo, didacta da disciplina (Idem:128). Este não é um salto fácil de dar, pois a 

didáctica tem uma identidade científica própria e distinta da unidade curricular em si 

mesma. Sem uma preparação adequada é difícil libertarmo-nos da lógica de cada uma: a 

unidade curricular tal como é tratada e trabalhada pelos especialistas e o seu 

reajustamento com outras lógicas e condições com as quais entra em contacto o processo 

docente - a lógica do aluno, do propósito formativo, as condições de exercício do ensino-

aprendizagem, os recursos disponíveis, etc. (Idem:128; Jarvis, 2006:79). 

Ensinar constitui uma tarefa complexa porque exige conhecer bem os conteúdos, 

saber como aprendem os estudantes, orientá-los no seu processo de aprendizagem, 

accionar os recursos didáctico-pedagógicos que se adequam melhor às condições de 

realização do processo de ensino-aprendizagem, entre outras situações. Mas para além de 

conhecer os conteúdos, os docentes devem ser capazes de (Zabalba, 2002:112): 

-analisar e resolver problemas; 

-analisar conteúdos, problemas e tópicos de forma a torná-los compreensíveis; 

-avaliar qual a melhor forma de aproximação aos conteúdos e como abordá-los nas 

circunstâncias presentes; 

-seleccionar as estratégias metodológicas adequadas e os recursos didáctico-

pedagógicos que possam ter mais impacto enquanto facilitadores do ensino-

aprendizagem; 

-organizar as ideias, a informação e as tarefas para os estudantes. 

 

O processo de ensino-aprendizagem é uma actividade interactiva que se realiza em 

relação aos alunos e com eles. Estes possuem características e disposições muito variadas. 

Por isso, para além de competências no domínio cognitivo e pedagógico, o docente deve 

ter a capacidade de (Idem): 

- saber identificar o tipo e grau de conhecimentos que o aluno já possui (o que não 

sabe e necessita de conhecer); 
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- saber estabelecer uma boa comunicação com os alunos (individualmente e em 

grupo) e manter uma relação de cordialidade com eles; 

- saber gerir as condições e características que apresenta o grupo de estudantes com 

quem tem de trabalhar (e.g., estudantes dos primeiros anos curriculares, estudantes mais 

velhos, etc.), conseguir motivá-los para aprender, pensar e trabalhar em grupo.  

- transmitir o apreço pelo conhecimento, pelo rigor científico; 

- manter-se actualizado ao nível teórico-metodológico e das novas tecnologias. 

 

Em tudo isto radica a profissionalidade da docência, na sua especificidade e no amplo 

espectro de exigências intelectuais e destrezas práticas que o seu exercício exige. O 

trabalho que desenvolvemos requer que seja posto em prática toda uma gama de 

conhecimentos e competências que obrigam a preparação específica. Exige competências 

comunicativas (e.g., adequada organização dos temas, clareza na exposição oral e escrita 

dos temas, materiais didáctico-pedagógicos bem elaborados, etc.); implicação e 

compromisso no processo de aprendizagem dos estudantes (e.g., promover e estimular o 

interesse dos estudantes; oferecer-lhes possibilidades de actuação com êxito; motivá-los 

para trabalhar, etc.); interesse e preocupação pelos estudantes a nível individual (e.g., 

acessibilidade, atitude positiva, atitude de reforço das capacidades dos alunos, etc.) 

(Zabalza, 2002:112).  

Defendemos, por isso, a ideia de profissionalidade da actividade docente. Esta divide-

se nos nossos dias entre posições modernistas, marcadas por certos valores como a 

colaboração, a reflexão, o sentido de pertença à instituição; e posições mais pós-

modernistas e liberais em que a sensibilidade, criatividade, orientação para o emprego, 

desenvolvimento pessoal, etc., assumem um lugar de destaque. 

 

8.2.2. Métodos de ensino: ensino teórico-prático, trabalho de projecto e orientação 

tutorial 

A metodologia didáctica-pedagógica é uma das componentes estruturadoras do 

processo de ensino-aprendizagem. O termo método constitui um constructo excessivamente 

amplo e internamente heterogéneo. Integra várias componentes, nomeadamente a forma 
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de abordar os conteúdos, os processos de organização dos grupos de alunos, a natureza 

das tarefas ou actividades, o tipo de relação entre as pessoas, entre outras componentes 

(Zabalza, 2002:103; Jarvis, 2006). Todos os métodos têm as suas virtualidades e 

limitações, podendo resultar funcionalmente ou não segundo a natureza e o tipo de 

trabalho a desenvolver. O mesmo sucede com as diversas modalidades de ensino-

aprendizagem (ensino teórico-prático, orientação tutorial, trabalho de projecto, trabalho 

de campo, etc.). Cada uma acarreta exigências e condições metodológicas muito diversas. 

Importa agora reflectir sobre os métodos didáctico-pedagógicos adequados para se 

ensinar e aprender Sociologia da Família e do Género. Tal reflexão exige uma 

apresentação prévia dos métodos de ensino-aprendizagem vigentes na unidade curricular 

à luz do Processo de Bolonha. Subscrevemos o princípio de que a multiplicidade de 

métodos se apresenta como a melhor perspectiva de encarar o tema da renovação 

didáctica da Universidade. Tal princípio assegura alguma liberdade pedagógica – embora 

confinada ao contexto sócio-institucional do seu exercício - e de investigação (Balcells e 

Martin, 1985:133). 

Segundo o regime jurídico que regula a aplicação do modelo de Bolonha aos 

diferentes ciclos de estudos, cada unidade curricular de um curso tem um número total de 

horas de trabalho do estudante em que estão incluídas as horas de contacto, assim como 

as dedicadas a trabalho experimental, de projecto, de campo, estudo pessoal e avaliação. 

Por outras palavras, o total de horas de trabalho do estudante divide-se em dois grandes 

blocos de actividades: trabalho presencial, que integra as horas de contacto entre o 

docente e os estudantes; e trabalho autónomo desenvolvido pelo estudante. 

Como já foi referido, no caso da unidade curricular de Sociologia da Família e do 

Género, as actividades de trabalho presencial são distribuídas segundo o tipo de ensino-

aprendizagem, designadamente ensino teórico-prático, orientação tutória, trabalho de 

campo e outras actividades. Importa então dar conta, por um lado, do modo como se 

organizam as modalidades de ensino-aprendizagem descritas; por outro, dos modos e 

componentes de avaliação. A primeira dimensão remete-nos para os métodos didácticos 

ministrados, pelo que passamos à sua apresentação. 
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8.2.2.1. O método de ensino teórico-prático  

O ensino teórico-prático é de natureza colectiva, em sala de aula, e baseia-se numa 

intervenção expositiva por parte da docente e na discussão e reflexão orientada entre os 

alunos e entre estes e aquela. Pressupõe simultaneamente exposição e explicação dos 

conteúdos, conceitos, teorias e metodologias subjacentes ao programa teórico-prático da 

unidade curricular. Tal exposição deve estar enquadrada no domínio técnico-científico e 

no das competências gerais e específicas visadas pela unidade curricular.  

Situando-nos, agora, mais no domínio da didáctica, com as sessões de ensino 

teórico-prático pretendemos, na presente unidade curricular, concretizar determinados 

objectivos, designadamente: 

- exposição e explicação dos conhecimentos-base da unidade curricular e que 

integram o programa teórico-prático previamente elaborado; 

- reforço do domínio e da compreensão crítica e reflexiva dos conteúdos 

programáticos, por via fundamentalmente da discussão, em sala de aula, usando para o 

efeito diversas estratégias pedagógicas;  

- aprofundamento desses conteúdos e exploração  de novas vias de conhecimento;  

- capacitação para a aplicação dos conhecimentos científicos; 

- esclarecimento de dúvidas e de ideias erróneas; 

- contribuição para o reforço de competências instrumentais, interpessoais e 

sistémicas por parte dos estudantes. 

 

Se tivermos em conta o primeiro objectivo citado, as aulas teórico-práticas 

aproximam-se, de certa forma, do modelo magistral. Afastam-se deste, quando lhe 

imputamos o objectivo central de promover um ensino mais participativo, mais aberto à 

discussão e reflexão, dirigido a turmas e grupos de menor dimensão, em suma mais 

centrado no aluno, ao contrário do que sucede no referido modelo (Bireaud, 1995).  

Não existe, na presente unidade curricular, uma distinção entre aulas teóricas e 

práticas. O ensino teórico-prático implica, como já foi referido, uma abordagem extensiva 

dos conteúdos da Sociologia da Família e do Género, de acordo com os itens 

programáticos previamente definidos. Nele combina-se o estudo das principais 



Maria Isabel Correia Dias Sociologia da família e do género 63 

 
problemáticas enformadoras do património científico e metodológico desta área 

disciplinar com o aprofundamento de situações sociais concretas relacionadas com a 

família e as questões de género, em particular na sociedade portuguesa.  

O apelo à participação dos alunos far-se-á através do questionamento directo, da 

criação de espaços de discussão que possibilitem, através da sua participação voluntária e 

directa o desenvolvimento de capacidades de análise, reflexão, de debate contraditório, de 

centramento nas questões em apreço, de capacidade crítica, baseadas na auto-reflexão, 

expressão oral e comunicação inter-pessoal. Far-se-á ainda através da utilização de textos 

de reduzida dimensão que permitam comentários breves e quebrar, ao mesmo tempo, a 

sequência expositiva dos conteúdos. Este tipo de ensino possui simultaneamente uma 

dimensão expositiva/explicativa e uma componente de discussão/reflexão. Não existe 

por isso nenhum tipo de hierarquia entre elas. 

 

8.2.2.2. O método de orientação tutorial  

A competência tutorial constitui uma dimensão fundamental do perfil profissional do 

docente universitário. O predomínio do modelo magistral conduziu a alguma perda de 

identidade deste método de ensino, contudo ele figura actualmente como uma função da 

docência universitária. A tutoria passou a ser parte da ideia generalizada de que ensinar 

não é somente explicar os conteúdos, mas também dirigir e orientar o processo formativo 

dos estudantes. Adquire assim um conteúdo similar ao de “função orientadora” ou 

“função formativa” da actuação dos professores (Zabalza, 2002:127). 

Embora, nalguns casos, se pretenda autonomizar as duas funções referidas, é certo 

que o papel de tutor está inextrincavelmente associado ao de professor, isto é, ao que 

ensina a aprender (Pinto, 1994:51). De facto, uma boa parte do apoio proporcionado aos 

estudantes através da orientação tutorial refere-se particularmente a aspectos relacionados 

com o ensino-aprendizagem (e.g., dúvidas, questões incompreendidas, problemas com 

materiais didácticos, questões relacionadas com a avaliação e suas componentes, etc.). 

Neste sentido, podemos afirmar que ser professor é também ser tutor (Zabalza, 

2002:127). 
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A tutoria é uma função que assume diversas formas de desenvolvimento, encerrando 

uma forte polivalência. A designação tutor pode ser aplicada em diversos níveis e assumir 

distintos modos de actuação. No caso da unidade curricular de Sociologia da Família e do 

Género a orientação tutorial reveste-se de um perfil mais formal e especializado. Consiste 

numa componente de trabalho do aluno integrado na função e horário docente. Traduz-

se no acompanhamento pelo docente, e segundo a sua orientação, dos alunos, em grupos 

de dimensão variável. Deve ser sempre articulada com as actividades de aprendizagem 

presencial (nas sessões de ensino teórico-prático) e com as actividades de aprendizagem 

autónoma. 

As sessões de orientação tutorial, tal como se encontram programadas na presente 

unidade curricular, visam fundamentalmente: 

- o apoio e acompanhamento dos alunos, individualmente ou em pequenos grupos; 

- a consolidação das competências presentes nos programas (teórico-prático e de 

orientação tutória) da unidade curricular, com especial atenção para o desenvolvimento de 

capacidades cognitivas, metodológicas, técnicas, de leitura e escrita científica, de 

formulação de juízos, comunicação oral assim como para o desenvolvimento de 

estratégias autónomas de aprendizagem e estudo. 

A aquisição das competências referidas implica o accionamento de procedimentos 

pedagógicos diversos, designadamente: 

- desenvolvimento de actividades relacionadas com os trabalhos individuais ou de 

grupo; 

- preparação e apresentação oral de textos previamente definidos pela docente e 

seleccionados pelos estudantes; 

-apresentação de fichas de leitura, relatórios temáticos, trabalho de projecto e outros 

instrumentos pedagógicos propostos pela docente. 

 

Tais sessões contemplam um programa de trabalho específico, tal como foi 

demonstrado anteriormente (ver § 6.2.), devendo o trabalho desenvolvido pelos alunos 

ser contabilizado para efeitos de avaliação de conhecimentos da unidade curricular. Os 
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alunos estão obrigados ao cumprimento do requisito de assiduidade17. As sessões são 

realizadas em sala de aula. Devido à dimensão da turma, elas podem ser colectivas ou 

realizadas em pequenos grupos. No primeiro caso, tal sucede quando as referidas sessões 

são utilizadas para a apresentação oral de textos e artigos temáticos, previamente 

trabalhados pelos alunos, seguindo-se a sua discussão e debate em contexto de turma.  

O sucesso das sessões de orientação tutorial passa simultaneamente pelo 

envolvimento dos alunos e a implicação profissional dos docentes. Não devem por isso 

redundar num mero atendimento esporádico, casuístico, deslocado dos objectivos 

nucleares e das competências gerais e específicas visadas pela unidade curricular. Este tipo 

de sessões não substitui o espaço e as horas reservadas ao atendimento de alunos 

plasmadas no Estatuto da Carreira Docente Universitária. 

Assim à docente cabe o papel de supervisionar o trabalho desenvolvido pela turma, 

grupo de alunos ou um estudante individual (sobretudo no caso dos estudantes 

trabalhadores). Está especialmente encarregue de atender às necessidades e problemas que 

vão surgindo ao longo do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes.  

Em termos gerais, as sessões de orientação tutorial servem para levar a cabo um 

conjunto de funções: 

- orientar os estudantes, prestando-lhes apoio na resolução dos problemas 

relacionadas com a unidade curricular e com o seu percurso formativo; 

- orientar os estudantes em questões relacionadas com os programas de trabalho e as 

metodologias mais adequadas para a sua concretização; 

- orientar os estudantes, individualmente ou em grupo, quanto ao modo e 

componentes de avaliação da unidade curricular (e.g., natureza dos trabalhos, leituras, 

investigações, etc.); 

- oferecer aos alunos o máximo de informação para que eles possam maximizar as 

diversas acções formativas programadas. 

                            
17 Artigo 9.º, do Regulamento de avaliação aplicável aos cursos de 1.º ciclo da Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto. 



66 Sociologia da família e do género Maria Isabel Correia Dias 

 
No âmbito pessoal, as funções da tutoria referem-se ao desenvolvimento de aptidões 

de estudo e de estratégias para rentabilizar melhor o próprio esforço do estudante. 

Reforçar o princípio universitário de rigor, empenho e determinação na realização das 

tarefas; compromisso com o trabalho de acordo com parâmetros éticos, são componentes 

importantes dos professores enquanto tutores (Zabalza, 2002; Jarvis, 2006). A estas 

componentes, deve-se acrescentar o reforço do espírito crítico dos estudantes face à sua 

própria atitude com os estudos e à sua inserção profissional futura, transmitindo-se um 

conjunto de valores próprios à profissão (de sociólogo). 

Em suma, apresenta-se de seguida e em forma de representação diagramática o 

conjunto de funções inerentes ao método de orientação tutorial: 

 

TAREFAS DE ORIENTAÇÃO TUTORIAL 

 

Orientação vocacional 

Orientação de capacidades 

Orientação regulamentar, curricular e académica 

Reforço psicológico 

Ensinar a aprender e organizar o tempo 

Avaliar, tramitar e dirigir petições legítimas 

Detectar necessidades, carências, acertos e transmiti-los aos estudantes  

Fonte: Zabalza, 2002. 

 

 

Não são tarefas da orientação tutorial dar aulas particulares, criar aos alunos falsas 

expectativas, aparentar ser amigo deles, ser psicólogo ou psiquiatra sem se estar habilitado 

para o efeito (Zabalza, 2002:144).  

As complexidades da função tutorial confrontam-nos com um conjunto de dilemas 

enquanto professores universitários. Não existe uma preparação para a docência 

universitária e muito menos para o exercício da tutoria. Não existem, de igual modo, 

condições materiais, de tempo, espaço e de dimensão das turmas para a sua adequada 
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realização. Um bom funcionamento do ensino de natureza tutorial requer assim uma certa 

cultura institucional, em que sejam proporcionadas condições que possibilitem que as 

tutorias desempenhem um papel central quer para os docentes, quer para os estudantes, 

resultando num acréscimo da qualidade da sua formação e da oferta formativa de forma 

geral. 

 

 

8.2.2.3. Trabalho de projecto e trabalho de campo  

O trabalho de projecto tem afinidades com a pedagogia interactiva, no seio da qual a 

aprendizagem é um desenvolvimento de construção de conhecimentos empreendido por 

aquele que aprende e não uma recepção passiva de saberes pré-construídos pelos 

formadores/professores (Ferreira e Santos, s.d.:50).  

Trata-se de uma metodologia realizada por grupos de trabalho através de uma 

pesquisa centrada em problemas, onde a teoria e a prática são dinamizadas numa 

investigação de terreno e na sala. Envolve tempos de planificação e intervenção com vista 

a responder a problemas inventariados e considerados simultaneamente de interesse pelo 

grupo e com enfoque social (Leite, Malpique e Santos, 2001:140). É um método 

pedagógico que requer a participação de cada membro de um grupo, com a finalidade de 

realizar um trabalho em conjunto, decidido, organizado e planificado de comum acordo 

(Castro e Ricardo, 1998:9). 

 Esta metodologia permite o desenvolvimento de um conjunto de competências entre 

os estudantes, designadamente (Idem): 

- competências conceptuais, instrumentais e operatórias, permitindo-lhes uma 

articulação entre teoria e investigação empírica; 

- competências sociais, tais como a comunicação, o trabalho em equipa, a gestão de 

conflitos, a tomada de decisões e a avaliação de processos. 

- capacidade de resolução de problemas, a partir das situações e dos recursos 

existentes. 

A estas competências pode-se acrescentar o desenvolvimento, entre os estudantes, de 

comportamentos e atitudes como: aprender a observar, a reflectir, a debater, a questionar-
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se a si próprio e à realidade exterior, a procurar fontes de informação, a seleccionar dados, 

a autonomizar-se, a resolver conflitos cognitivos e relacionais, a intervir socialmente, a 

empreender, a manter e a terminar tarefas (Ferreira e Santos, s.d.: 50). Compete ao 

docente apoiar a pesquisa na dimensão conceptual e técnico-metodológica, assim como 

na dimensão informativa do tratamento dos conteúdos.  

Em trabalho de campo os estudantes compreendem a relação dinâmica entre teoria e 

empíria, bem como o significado verdadeiro do aprender. Este é um acto em que para 

além dos conteúdos obtidos e da qualidade desses mesmos conhecimentos, deve 

desenvolver o aluno enquanto aprendedor, o que significa que a ele lhe cabe um papel 

activo no seu processo de aprendizagem (Santos, 1992). 

 O trabalho de projecto contempla um conjunto de fases que não são estanques entre 

si, designadamente (Leite, Malpique e Santos, 2001:75):  

1. Identificação/formulação do problema 

2. Pesquisa/produção 

3. Apresentação/globalização/avaliação final18. 

 

Sem relegar a importância da primeira e segundas fases do trabalho de projecto, 

assinalamos a relevância da segunda, uma vez que é nesta que se processa o 

desenvolvimento do trabalho de campo, de reflexão teórica e de produção, enquanto 

resultado de todo processo investigativo. O trabalho de projecto com uma dimensão 

importante de trabalho de campo, constitui uma das componentes do modo de avaliação 

praticado na unidade curricular de Sociologia da Família e do Género, como iremos de 

seguida ilustrar (§ 8.3.). Tem como finalidade o desenvolvimento entre os estudantes das 

competências supramencionadas. 

 Ao longo da exposição dos métodos de ensino-aprendizagem accionados na 

unidade curricular de Sociologia da Família e do Género e dos seus fundamentos, 

                            
18 Ferreira e Santos, (s.d.:51), identificam dez fases do trabalho de projecto que não são mais do que a apresentação 

detalhada das referenciadas por Leite, Malpique e Santos na obra citada (2001).  
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tentamos ilustrar que os instrumentos pedagógicos são múltiplos e que são permeáveis 

tanto às particularidades de actuação da docente, como dos estudantes. É importante 

estarmos conscientes que cada método ou modalidade pedagógica tem vantagens e 

inconvenientes. Por isso, não existe o melhor método, mas apenas aquele que mais se 

adequa às condições dos objectivos formativos, aos conteúdos que se pretendem 

trabalhar, às características dos alunos, às particularidades de tempo, espaço e recursos de 

que dispomos num determinado contexto sócio-institucional (Zabalza, 2002:110, Pinto, 

1994:50). 

 

8.3. Modo e componentes de avaliação 

A presença da avaliação no sistema de ensino universitário é imprescindível, de tal 

forma que toda a estrutura curricular gravita em torno dela. Ela integra o projecto 

formativo desenvolvido por cada Universidade e respectivas Faculdades tendo 

simultaneamente um carácter profissionalizante e de acreditação. Supõe que os estudantes 

ao completarem o seu ciclo de formação estejam aptos a demonstrar e aplicar um 

conjunto de competências, traduzidas em learning outcomes, isto é, em saberes, 

conhecimentos, aptidões, habilidades, atitudes. Por isso, todas as componentes do 

processo de ensino-aprendizagem (e.g., objectivos formativos, conteúdos programáticos, 

metodologias e recursos didácticos actualizados) acabam por concorrer para a avaliação 

das competências adquiridas pelos estudantes. 

A avaliação formativa e de acreditação constitui um elemento básico do sentido da 

avaliação em sede universitária. Enquanto avaliação formativa, ela proporciona 

informação actualizada sobre o modo como se vai desenvolvendo o processo de ensino-

aprendizagem implementado e a qualidade da aprendizagem efectiva que os alunos vão 

adquirindo. Permite saber se os estudantes alcançaram os objectivos previstos na unidade 

curricular, detectar dificuldades, criar condições de desbloqueio e estimular a progressão 

da aprendizagem. 

 Ao monitorizar todo o processo de ensino-aprendizagem, a avaliação formativa 

constitui um instrumento de auto-conhecimento para o aluno: “o estudante pode 



70 Sociologia da família e do género Maria Isabel Correia Dias 

 
compreender melhor o seu estilo cognitivo, os conteúdos que adquiriu e os que precisa de 

adquirir, a sua maneira típica de reagir às situações de facilidade/dificuldade, 

sucesso/fracasso, o seu relacionamento interpessoal, reacção à aprovação/desaprovação 

do professor ou colegas” (Ferreira e Santos, s.d.:63). Este tipo de avaliação mais do que 

um conjunto de técnicas, é um conjunto de atitudes que permitem valorizar as 

potencialidades de cada estudante (Cortesão e Outros, 1982:93). 

Enquanto componente do processo de acreditação, a avaliação representa também 

um mecanismo necessário para se constatar que os estudantes possuem as competências 

básicas e necessárias para a profissão que aspiram vir a exercer. Significa que a instituição 

deve garantir que o recém diplomado possui, pelo menos, os conhecimentos, as aptidões 

básicas e atitudes (learning outcomes) para se integrar na profissão (Zabalza, 2003:148). 

A avaliação na Universidade cumpre assim um duplo papel: formativo e de 

acreditação. Sem uma avaliação dos estudantes bem realizada não se pode acreditar uma 

boa formação e um bom funcionamento de todos os diapositivos para que esta se 

produza, desde os recursos materiais e pedagógicos, até aos conteúdos e sua organização 

(Idem).  

Importa agora reflectir sobre as dimensões que devem ser avaliadas (e.g., 

conhecimentos, destrezas, atitudes, etc.), os métodos que podem tornar este processo 

fiável, válido e justo para os estudantes, bem como acerca dos recursos necessários à sua 

operacionalização. No ponto seguinte ilustraremos as componentes de avaliação 

administradas na unidade curricular de Sociologia da Família e do Género, assim como os 

instrumentos pedagógicos necessários para o efeito. Tais componentes estão 

estreitamente associadas aos métodos de ensino-aprendizagem desenvolvidos na unidade 

curricular, designadamente ensino teórico-prático, orientação tutorial e trabalho de 

projecto e de campo. 

 

8.3.1. Componentes de avaliação 

A avaliação é um processo sistemático de conhecimento e recolha de informação que 

pomos em prática enquanto profissionais do ensino-aprendizagem. Trata-se de um 
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processo que tem a suas regras e condições, pelo que implica realizar uma comparação 

entre a informação que dispomos e os marcos ou parâmetros de referência definidos para 

a unidade curricular e que balizam a nossa acção: a norma, os critérios, os próprios 

estudantes. Avaliar consiste assim em comparar a informação acumulada, através de 

observações, das provas (escritas e orais), dos exercícios práticos, etc., com os parâmetros 

de referência estabelecidos (Zabalza, 2003:149).  

A opção por um determinado sistema de avaliação (combinação de diversos métodos 

de avaliação), deve depender dos modos de ensinar a aprender, dos objectivos da unidade 

curricular, dos conteúdos, dos métodos de ensino-aprendizagem implementados, das 

competências visadas, mas também da normatividade decorrente do Regulamento de 

Avaliação aplicável aos cursos de 1.º ciclo – Licenciatura da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. De acordo com o n.º 3, do Artigo 4.º - Modalidades de Avaliação, 

do referido Regulamento, “as modalidades de avaliação e as provas realizadas e 

classificadas devem estar adaptadas às características de cada disciplina e aos métodos 

pedagógicos utilizados no ensino teórico, teórico-prático, prático ou laboratorial”19. 

Na unidade curricular de Sociologia da Família e do Género o modo de avaliação 

vigente é o de “avaliação distribuída com exame final”. O referido Regulamento define 

este modo de avaliação da seguinte forma: “nas unidades curriculares que adoptem este 

modo de avaliação haverá uma componente idêntica à da alínea b) e uma componente de 

exame final”. Esta alínea (b) estipula que nas unidades que adoptem a avaliação 

distribuída sem exame final “haverá lugar, ao longo do ano, à realização de várias provas, 

uma delas obrigatoriamente escrita, que integrarão a classificação final”20. “A avaliação 

distribuída incidirá em trabalhos ou relatórios, individuais ou de grupo e testes escritos”21. 

Tendo em atenção o referido enquadramento, assim como razões de ordem 

didáctico-pedagógica, o regime de avaliação da unidade curricular de Sociologia da Família 

                            
19 Regulamento de Avaliação aplicável aos cursos de 1.º ciclo – Licenciatura da Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto. 

20 Idem. 
21 Ver n.º 2, do Artigo 4.º do Regulamento de Avaliação aplicável aos cursos de 1.º ciclo – Licenciatura da Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto. 
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e do Género é composto por duas modalidades distintas – A e B – cada uma delas 

integrando, tal como exige o modo de avaliação distribuída com exame final, diferentes 

componentes e tendo uma ponderação distinta na classificação final, a saber: 

 

 

MODALIDADE A 

EXAME FINAL – 60% 

 

PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO E RELATÓRIO FINAL – 30% 

 

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DAS SESSÕES DE 

ORIENTAÇÃO TUTORIAL – 10% 

 

 

MODALIDADE B 

EXAME FINAL – 70% 

 

RELATÓRIO TEMÁTICO (ESCRITO DE NATUREZA INDIVIDUAL) – 20% 

 

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DAS SESSÕES DE 

ORIENTAÇÃO TUTORIAL – 10% 

 

Os estudantes poderão optar por uma das modalidades de avaliação supra 

apresentadas. 

 

8.3.2. Modalidades A e B: características e critérios de avaliação 

O que distingue fundamentalmente a Modalidade A e B de avaliação reside no facto 

de a primeira integrar a componente de trabalho de projecto e de campo (Projecto de 

investigação e relatório final) e a segunda a elaboração de um relatório temático, escrito de 
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natureza individual, mais directamente relacionado com os objectivos e conteúdos do 

programa de ensino teórico-prático, designadamente com qualquer um dos seus itens 

programáticos. É comum a ambas as modalidades de avaliação a realização de um exame 

final escrito, acompanhado por uma prova oral22, caso seja necessário, e a realização das 

actividades desenvolvidas no âmbito das sessões de orientação tutorial.  

 

8.3.2.1. Exame final  

Os exames escritos destinam-se a avaliar as competências e domínio dos alunos ao 

nível dos conteúdos leccionados, bem como a sua capacidade de construir um discurso 

explicativo e fundamentado sobre os problemas estudados. Todas as matérias são 

passíveis de avaliação, não havendo lugar a perguntas de opção. O exame é composto 

geralmente entre 4 a 5 questões, variando o grau de aprofundamento solicitado para cada 

uma. Em algumas questões pode ser requerido aos alunos a interligação entre dois ou 

mais pontos do programa de ensino teórico-prático.  

Para além das competências gerais e específicas que servem de referente à actividade 

pedagógica na presente unidade curricular, os exames são preparados para avaliar a 

aquisição de um conjunto de competências entre os estudantes nos seguintes domínios: 

 

                            
22 “A avaliação concentrada em «exame final» pode integrar uma prova escrita, ou oral, ou prática, ou uma qualquer 

combinação destas provas”. Ver n.º 2, alínea a) do artigo 4.º do Regulamento de Avaliação aplicável aos cursos de 

1.º ciclo – Licenciatura da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 
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Competênc ias Learning outcomes 

1. Competências fundamentais relativas 

à identificação dos problemas 

sociológicos suscitados pelas dinâmicas 

familiares e as relações sociais de género 

nas nossas sociedades 

1.1. Identificar os problemas/ 

problemáticas principais tratados na 

unidade curricular 

1.2. Formular clara e correctamente essas 

problemáticas 

1.3. Mostrar a sua relevância 

1.4. Distinguir os problemas sociológicos 

dos não sociológicos 

2. Competências fundamentais relativas 

às teorias sociológicas da Família e 

do Género 

2.1. Identificar e compreender as teorias 

sociológicas clássicas e contemporâneas da 

Sociologia da Família e do Género 

2.2. Reconhecer se tais teorias dão resposta 

ou não aos problemas que procuram 

explicar  

2.3. Conhecer as críticas dirigidas a cada 

uma delas, assim como as suas 

virtualidades 

2.4. Comparar as teorias, mostrar qual ou 

quais possuem um carácter mais inovador 

e as que suscitam mais questões 

3. Competências conceptuais 3.1. Conhecer o significado dos conceitos 

utilizados na unidade curricular de 

Sociologia da Família e do Género 

3.2. Utilizar adequadamente o seu léxico 

conceptual 

4. Competências linguísticas 4.1. Analisar, sintetizar e interpretar textos 

4.2. Elaborar exposições (escritas) 

correctas e articuladas de ideias e 

argumentos 
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O material mínimo de estudo é recolhido pelos alunos nas sessões de ensino teórico-

prático. No entanto, eles são fortemente incentivados à consulta da bibliografia principal e 

complementar que é disponibilizada na unidade curricular. São, de igual modo, 

incentivados à pesquisa bibliográfica autónoma. São desincentivados a não recorrerem a 

apontamentos dos colegas, devido aos possíveis enviesamentos e significações distorcidas 

dos conteúdos leccionados que desta forma podem ser introduzidas.  

No exame final de Sociologia da Família e do Género são tidos em conta os seguintes 

critérios de avaliação e valorização das respostas: 

a) conhecimentos e informação usados nas respostas e elementos que demonstrem 

consulta e leitura directa das obras estudadas e dos textos referenciados na 

bibliografia principal e complementar; 

b) adequação das respostas às perguntas; 

c) concisão, clareza e rigor das respostas; 

d) uso dos textos e citações; 

e) formulação de juízos críticos sobre os temas. 

 

Em suma, tais critérios exigem que os alunos tenham capacidade de ler e interpretar 

um texto, possuir conhecimento das teorias e problemas objecto da avaliação, da sua 

contextualização no cômputo das restantes teorias da Sociologia e do Género; e ainda um 

posicionamento crítico que apela ao domínio prático de técnicas argumentativas e à 

suposição para argumentar. 

Ao ser avaliado através de exame final, o aluno terá de se mostrar competente a 

realizar o conjunto de tarefas citadas ou pelo menos algumas. Para o efeito, mobiliza 

saberes, interage com eles e aplica-os. Convoca capacidades, conhecimentos e atitudes. O 

exame final tem uma ponderação de 60% na classificação final obtida na modalidade A e 

70% na modalidade B. 
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8.3.2.2. Projecto de Investigação e Relatório Final 

O trabalho de projecto é uma das componentes de avaliação da modalidade A em 

vigor na unidade curricular de Sociologia da Família e do Género e concretiza-se através 

da elaboração de um projecto de investigação e de um relatório final de pesquisa. Trata-se 

de um trabalho de investigação que constitui um aprofundamento teórico, técnico e 

metodológico de um tema ou problema proposto no programa de ensino téorico-prático. 

A sua realização pressupõe trabalho de pesquisa documental e empírica. Deve ser 

elaborado em grupo, no máximo composto por 4 elementos. Excepcionalmente é 

permitido a sua realização individual, sobretudo no caso dos estudantes trabalhadores. 

Insiste-se principalmente no carácter grupal desta modalidade de avaliação, pelas razões 

anteriormente evocadas (ver § 8.2.2.3).  

Os alunos deverão elaborar um projecto de investigação e apresentar os resultados do 

trabalho de pesquisa sob a forma de um Relatório Final redigido em conformidade com 

as regras científicas e técnico-metodológicas em vigor na comunidade académica. Com 

uma componente empírica, pretende-se, através da elaboração do trabalho projecto e de 

campo, desenvolver entre os alunos as seguintes competências: 

 

Competênc ias 

Capacidades de trabalho prático (e.g., pesquisa, leitura, consulta, compilação, elaboração 

de fichas, trabalho de terreno, planificação, cumprimento de prazos, etc.). 

Capacidades de trabalho técnico-metodológico (e.g., mobilização dos métodos e técnicas 

de investigação sociológica e sua operacionalização; capacidade de recolher e de tratar 

informação, síntese, redacção, etc.). 

Capacidades de trabalho teórico e analítico (e.g., análise, questionamento, articulação de 

teorias e dados, abordagem inovadora e crítica dos problemas, sugestões ao nível de 

intervenção, etc.). 

Capacidades atitudinais (e.g., aprender a trabalhar em grupo; ouvir, responder e respeitar 

os argumentos dos outros membros do grupo; aceitar que as suas ideias e propostas 

sejam discutidas e avaliadas pelos membros do grupo; gerir e resolver conflitos 

cognitivos e relacionais, etc.). 
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Através do trabalho de investigação, com uma componente simultaneamente de 

projecto e de campo, os estudantes também apuram os conhecimentos adquiridos ao 

nível dos métodos e técnicas de investigação estudados no segundo ano do curso de 

Licenciatura da FLUP, nomeadamente nas unidades curriculares de Métodos e Técnicas 

de Investigação Sociológica I e II. Ao mesmo tempo têm contacto com os procedimentos 

accionados no campo de pesquisa da Sociologia da Família e do Género e reforçam as 

competências de pesquisa, selecção e análise de informação. 

 

Com uma ponderação de 30% na classificação final, a avaliação do Relatório Final de 

Investigação obedece aos seguintes critérios: 

 

Critér ios  de aval iação do Relatór io  Final  de Inves t igação (30%) 

Qualidade e estruturação do projecto de investigação 

Nível dos conhecimentos teórico-metodológicos apresentados no âmbito da Sociologia 

da Família e do Género 

Capacidade de mobilização dos métodos e das técnicas de investigação accionadas no 

campo Sociologia da Família e do Género 

Grau de aprofundamento da bibliografia consultada e sua actualização 

Redacção escrita do Relatório e cumprimento das normas de apresentação de relatórios 

científicos 

Concisão e clareza do Relatório Final 

Auto-avaliação produzida pelo grupo acerca do processo de pesquisa e do envolvimento 

pessoal e profissional de cada membro 

 

 

No que diz respeito à realização do trabalho de projecto e de campo na presente 

unidade curricular, ele deve obedece às seguintes condições: 

a) a escolha do objecto de investigação deverá ser realizada em articulação com a 

docente e ter por referência os temas tratados no programa de ensino teórico-

prático; 
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b) o trabalho de investigação deverá ser realizado em grupo composto, no máximo,  

por quatro elementos; 

c) deverá ter a dimensão máxima de 100 páginas (não inclui anexos); 

d) o projecto de investigação deverá ser entregue à docente no início do primeiro 

semestre (primeira semana de Outubro). 

 

Com vista a potenciar a dimensão investigacional presente na unidade curricular, os 

trabalhos de projecto e de campo são acompanhados pela docente durante o horário de 

atendimento, no qual se discute questões mais directamente relacionadas com a natureza 

do objecto e da pesquisa levada a cabo por cada grupo. O atendimento é realizado fora do 

espaço da sala de aula, nomeadamente na sala do Departamento de Sociologia onde 

existem condições de trabalho favoráveis para esse efeito. Faz-se um registo do número 

de atendimentos realizados pela docente em folha própria, com vista à sua monitorização. 

O acompanhamento dos trabalhos de investigação também pode ser realizado em 

sede das sessões de orientação tutorial reservadas para esse fim. Neste caso, os problemas 

de pesquisa suscitados por cada grupo são discutidos colectivamente em sala de aula. 

Desta forma, pretende-se potenciar a discussão e a reflexão da turma sobre problemas 

concretos decorrentes da investigação empírica que acabam por ser comuns a todos os 

alunos que assumem o papel de investigadores. Visa-se ainda o conhecimento de toda a 

turma dos temas e tipo de trabalhos de investigação que se encontram a ser realizados na 

unidade curricular de Sociologia da Família e do Género.  

Os estudantes têm conhecimento da avaliação do Relatório Final, através da 

publicação, na pasta da unidade curricular existente no Sistema Integrado de Gestão Agregada 

dos Recursos e Resultados Académicos (Sigarra), de uma pauta que é acompanhada por um 

conjunto de informações relativas aos parâmetros alcançados ou não com a sua 

realização. O trabalho pode ainda ser alvo de discussão final entre a docente e o grupo de 

alunos. 
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8.3.2.3. Relatório Temático 

O relatório temático constitui uma das componentes de avaliação da modalidade B e 

tem uma ponderação de 20% na classificação final.  

Trata-se de um relatório escrito de natureza individual. Consiste na análise de um dos 

temas ou sub-temas constantes do programa de ensino teórico-prático e deve ser 

composto por duas componentes fundamentais:  

-uma parte de resumo, apresentação e exposição dos principais conteúdos, 

problemas, dados disponíveis e perspectivas de análise sobre o tema estudado;  

- uma abordagem crítica face aos conteúdos, problemas e perspectivas analisadas. 

O relatório deve contemplar ainda informação final acerca do valor e utilidade do 

tema tratado para a unidade curricular de Sociologia da Família e do Género. 

 

A realização do relatório temático em Sociologia da Família e do Género deve 

obedecer às seguintes condições: 

a) deve ter a dimensão máxima de 25 páginas A4 dactilografadas; 

b) a escolha do tema pelos estudantes será registada por escrito e entregue à docente 

no início do semestre (primeira semana de Outubro); 

c) o trabalho deve ser realizado individualmente; 

d) a escolha do tema deve ser feita em estreita articulação com a docente, sendo 

reservado ao longo das sessões de ensino teórico-prático e de orientação tutorial 

espaços para esse efeito. 

 

A avaliação do relatório temático obedece aos seguintes critérios: 

a) capacidade de análise do tema ou sub-tema seleccionado; 

b) capacidade de formulação dos diversos pontos de vista acerca do tema ou sub-

tema, sua análise e confronto; 

c) análise reflexiva e crítica do tema ou sub-tema seleccionados; 

d) capacidade de articulação do tema ou sub-tema analisado com as problemáticas 

estudadas em Sociologia da Família e do Género; 

e) diversidade e actualidade da bibliografia consultada; 
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f) redacção escrita do relatório temático e cumprimento das normas de apresentação 

de relatórios científicos.  

g) cumprimento das condições de realização do relatório temático. 

 

8.3.2.4. Actividades de Orientação Tutorial 

A unidade curricular de Sociologia da Família e do Género possui, tal como foi 

anteriormente apresentado no § 6.2. (“Programas e bibliografia principal e 

complementar”), um programa de trabalho destinado às sessões de orientação tutorial. As 

actividades desenvolvidas no âmbito dos §§ 2 (“Análise e discussão de artigos científicos 

temáticos”) e 3 (“Apresentação e debate em torno dos trabalhos de projecto e temáticos”) 

revertem directamente, com uma ponderação de 10%, na classificação final. Saliente-se 

que tal ponderação é idêntica quer na modalidade de avaliação A, quer na B23.  

A operacionalização dos pontos programáticos supramencionados requer as seguintes 

condições:  

1. divisão da turma em grupos de trabalho24; 

2.  selecção por parte dos alunos de um artigo ou parte de uma obra da 

Bibliografia constante do programa de trabalho das sessões de orientação 

tutorial. Os alunos podem escolher, de igual modo, obras ou artigos da 

Bibliografia principal ou complementar desde que demonstrem que tais 

referências são relevantes para o estudo e realização das restantes 

componentes de avaliação (Trabalho de investigação ou Relatório 

temático).  

3. Planificação das sessões de orientação tutorial destinadas à apresentação 

oral e discussão das obras/artigos temáticos; 

                            
23 Os estudantes trabalhadores estão sujeitos às mesmas modalidades de avaliação propostas no âmbito da presente 

unidade curricular (A e B). Estão dispensados do cumprimento da assiduidade, assim como da apresentação oral 

dos trabalhos previstos no âmbito das sessões de orientação tutorial. 
24 Embora se insista na importância do trabalho em grupo, também se permite a análise e discussão de artigos 

temáticos de forma individual.  
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4. Distribuição de um cronograma pelos alunos com as datas em que devem 

proceder à referida apresentação. 

 

A análise e discussão de artigos científicos em sede das sessões de orientação 

tutorial devem obedecer aos seguintes princípios de elaboração: 

- identificação sucinta das problemáticas e dos distintos pontos de vista presentes 

no artigo ou capítulo da obra analisada; 

- apresentação sumária das ideias-chave  e das principais problemáticas tratadas no 

artigo ou capítulo de livro estudado; 

- análise comparativa e confronto dos diferentes posicionamentos detectados no 

artigo ou capítulo da obra analisada; 

- informação geral acerca do valor da obra ou artigo para as problemáticas 

constantes do programa de ensino teórico-prático; 

- apresentação oral em grupo ou individual do trabalho realizado.  

 

Convém salientar que esta actividade pedagógica desenvolvida no âmbito das 

sessões de orientação tutorial não deve ser confundia com os objectivos e natureza do 

que é exigido no Relatório Temático escrito de natureza individual. Através dela pretende-

se o desenvolvimento, entre os alunos, de um conjunto de competências, 

designadamente: 

- conhecimento, aplicação e articulação das matérias leccionadas; 

-aprendizagem dos procedimentos de organização e estruturação de apresentações 

orais; 

- organização do tempo de estudo; 

- aprendizagem de recursos gráficos, informáticos e audio-visuais de suporte à 

apresentação oral; 

- competências linguísticas e ortográficas em geral. 

 

São utilizados os seguintes critérios de avaliação das apresentações orais em sede 

das sessões de orientação tutorial: 
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Critér ios  de aval iação das apresentações  orais  nas sessões  de Orientação Tutor ia l  

Conteúdos tratados 

Coerência e organização da exposição oral 

Criatividade e originalidade presente na exposição 

Competências orais (eloquência, sequência da exposição, tom de voz, utilização de 

conceitos apropriados) 

Utilização e gestão do tempo disponível, inclusive entre os membros do grupo 

Capacidade para mobilizar a discussão 

Capacidade de resposta às questões colocadas 

Recursos gráficos, audiovisuais e informáticos utilizados 

 

Nas sessões de orientação tutorial existe ainda espaço reservado para o 

visionamento de dois filmes relacionados com alguns conteúdos do programa de ensino 

teórico-prático (“Tradição é Tradição”/ East Is East realizado por Damien O’Donnell, 

Reino Unido, 1999; e “Billy Elliot” realizado por Stephen Daldry, Reino Unido, 2000).  

Após o seu visionamento é requerido aos alunos a apresentação, à docente, de um 

registo escrito individual que deve incidir sobre as seguintes dimensões: 

-  identificação das principais problemáticas tratadas no filme; 

- relação do filme com conhecimentos entretanto adquiridos na unidade curricular; 

- interpretação dos conteúdos do filme à luz de certas teorias da Sociologia da 

Família e do Género. 

- informação geral acerca do valor do filme para a compreensão de algumas 

problemáticas estudadas no âmbito do programa de ensino teórico-prático. 

  

O cálculo da classificação final obtida pelos alunos à unidade curricular de Sociologia 

da Família e do Género resulta assim da média ponderada das classificações obtidas nas 

componentes de avaliação de cada uma das modalidades – A e B – propostas. A 

diversidade das modalidades propostas visa o desenvolvimento e aquisição das 

competências anteriormente apresentadas, adequa-se à natureza semestral da unidade 

curricular e permite aos alunos gerir cada uma delas no contexto dos restantes modos de 
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avaliação propostos em cada unidade curricular do plano de estudos da licenciatura em 

Sociologia. 

Por último, consideramos que a avaliação constitui uma das dimensões que tem mais 

repercussão na vida dos alunos, quer a nível do seu percurso académico-administrativo 

(e.g., transitam ou não de ano curricular, obtêm ou não o diploma, pagam ou não nova 

matrícula, mantêm-se ou não fora da casa dos pais, etc.), quer a nível pessoal e 

motivacional (e.g., repercussão do sucesso/insucesso a nível da sua auto-estima e bem-

estar psicológico e emocional, motivação para a aprendizagem, etc.) (Zabalza, 2003:144). 

Por isso, é importante associar avaliação a qualidade.  

Avaliação e qualidade não fazem sentido como dimensões independentes. A avaliação 

deve ser encarada como a estrutura básica dos processos orientados para a qualidade. São 

processos interdependentes: planifica-se, executa-se, avalia-se e reajusta-se o processo. 

Em ensino e aprendizagem, o reajuste é fundamental ao nível dos objectivos, conteúdos, 

métodos e avaliação. Esta não encerra o círculo. O círculo do ensino-aprendizagem fecha-

se com os reajustamentos que podem ser introduzidos no processo a partir dos resultados 

da avaliação dos estudantes e da auto-avaliação da própria unidade curricular.  

O drama do processo de avaliação corrente é que acaba por se autonomizar do 

processo formativo enquanto peça isolada e auto-suficiente da estrutura curricular, de tal 

forma que o ensino e a actividade formativa caminham por um lado e a avaliação por 

outro (Zabalza, 2003:149). É este efeito que tentamos contrariar com as modalidades de 

avaliação propostas em Sociologia da Família e do Género. 
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9. Áreas temáticas: Conteúdos, instrumentos e materiais pedagógicos 

Ao longo da II Parte do presente Relatório, procedemos ao enquadramento da 

unidade curricular de Sociologia da Família e do Género à luz do Processo de Bolonha, e 

passámos em revista os seus objectivos nucleares, programas de ensino teórico-prático e 

de orientação-tutorial, bibliografia, métodos de ensino-aprendizagem e modo de 

avaliação. 

É chegado o momento de apresentarmos, de forma mais detalhada, os conteúdos 

estudados no âmbito do seu programa de ensino teórico-prático. Este, tal como foi 

descrito anteriormente, encontra-se estruturado, de modo interligado, em três grandes 

áreas temáticas, que importa recordar:  

- a primeira incide na análise da família como construção social, na 

problematização do conceito, na variação e diversidade dos modelos familiares e na teoria 

social sobre a família. A partir de um conjunto de indicadores sócio-demográficos, a 

análise dos referidos itens programáticos é precedida pelo estudo das transformações da 

família e das relações sociais de género em contexto de modernidade. Estuda-se o 

processo de modernização da família e das questões de género em Portugal e na Europa, 

sem deixar de ter por referência a família de outrora, embora de forma menos mistificada. 

- a segunda diz respeito à análise de um conjunto de temas caros à Sociologia da 

Família, designadamente a problemática da conjugalidade e das rupturas; do projecto 

parental e do estatuto da criança; das tensões e desafios que o envelhecimento coloca à 

sociedade e à família, obrigando a repensar o lugar do idoso e seu estatuto nas sociedades 

contemporâneas.  

- a terceira, incide sobre um conjunto de temas relacionados com as relações 

sociais de género. Nesta procede-se ao estudo das teorias sociológicas do género, à 

problematização do conceito, assim como à observação dos seus efeitos no domínio da 

vida privada, familiar, mas também no do espaço público e do poder político. Subjacente 

a esta grande área temática está o propósito de indagar e reflectir sobre a relevância do 

conceito de género enquanto lente teórica e empírica fundamental para a análise e 
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explicação das desigualdades entre homens e mulheres. Este último núcleo temático 

centra-se nas transformações face aos papéis de género, do seu impacto na família, no 

trabalho, na política, sem deixar de lado a problemática da construção de identidades e 

das mudanças operadas nos papéis masculinos. 

Para cada um destes eixos temáticos serão analisados os conteúdos e objectivos 

principais, assim como será indicada a bibliografia base de suporte e apoio ao seu estudo. 

Em suma, serão indicados os instrumentos pedagógicos de apoio ao trabalho a ser 

desenvolvido pelos estudantes. 

 

9.1. Primeira Área Programática 

 

Família, sociedade e cultura: vida familiar e relações de género em contexto de 

modernidade - análise de alguns indicadores de mudança 

 

 Abordar o tema da família e das relações de género nas sociedades 

contemporâneas abre um vasto campo de análise e reflexão, convocando para o seu 

estudo problemáticas e saberes transversais.  

Como foi antes referido, os itens programáticos tratados nos §§ 1 e 2 são 

precedidos pelo enquadramento das transformações operadas na família e nos papéis 

sociais de género. Tal análise sustenta-se no estudo de alguns indicadores sócio-

demográficos reveladores do processo de modernização das realidades familiares em 

Portugal e na Europa. Procede-se, sempre que possível, a uma análise comparativa, uma 

vez que “olhar para além de uma realidade nacional ajuda a formular outras perguntas e a 

procurar novas respostas” (Torres e Outros, 2006:98). Com este enquadramento inicial 

visa-se introduzir os alunos no percurso científico da análise sociológica do conjunto de 

problemáticas constantes no programa teórico-prático. 

A Sociologia da Família contemporânea tem vindo a prestar cada vez mais atenção 

às dinâmicas familiares e aos comportamentos de género através da análise dos 

indicadores sócio-demográficos. Encarando a família como uma das protagonistas dos 
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processos de mudança social, a referida disciplina tenta entender o impacto de tais 

comportamentos na emergência de novas formas de organização da vida em comum e de 

novos padrões de relacionamento entre o género feminino e o masculino.  

As últimas décadas são testemunhas de uma profunda transformação dos modelos 

familiares. A livre escolha do cônjuge, a desinstitucionalização e laicização do casamento, 

a democratização das relações familiares, a proliferação das uniões de facto, da 

monoparentalidade e da recomposição familiar, o aumento da taxa de divorcialidade, por 

exemplo, revelam que a família contemporânea não só mudou como se tornou mais 

exigente (Dias, 2007:150).  

Nos nossos dias a imagem da mulher no lar é menos frequente, a repartição dos 

papéis sexuais é mais incerta e variável, as crianças fazem, cada vez mais, a sua 

aprendizagem fora do círculo familiar e vêem os pais separarem-se. São mais elevadas as 

taxas de divórcio e de recasamento, subiram os valores da coabitação; desceram os valores 

da fecundidade e aumentou a esperança média de vida. Tais mudanças não só se 

inscrevem no processo de “transformação estrutural” vivido pela sociedade portuguesa 

nos últimos 30 anos (Machado e Firmino da Costa, 1998:17), como são reveladoras da 

vitalidade dos laços familiares contemporâneos. 

Assim, através da análise de um conjunto de indicadores sócio-demográficos, 

provenientes de diversas fontes25, procura-se dar conta do processo de rápida 

modernização da família em Portugal. Exige-se que os alunos interpretem e reflictam 

sobre esses indicadores, mobilizando, para o efeito, outros saberes e competências 

apreendidas no âmbito de certas unidades do 2.º ano curricular do curso, designadamente 

Demografia e Migrações. 

Com esta análise introdutória, pretende-se, por fim, demonstrar que as sociedades 

contemporâneas caminham para uma pluralidade de modelos de vida em comum (e.g., 

casais hetero e homossexuais, famílias de adopção, recompostas, monoparentais, 

unipessoais); que as gerações têm hoje oportunidade de reforçar os laços que as unem 

devido a uma maior convivência no tempo (verticalização); que os indivíduos se 

                            
25 Instituto Nacional de Estatística (INE); Eurostat; European Social Survey (ESS). 
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divorciam mais, mas voltam a casar (monogamia serial); que podem optar por uma vida a 

sós ou com pessoas aparentadas de outra geração, sem que isso signifique abdicar dos 

seus projectos pessoais, familiares ou profissionais. Por último, que a presença massiva da 

mulher no mercado de trabalho vem colocar novos desafios a uma relação que sendo 

aparentemente natural – mulher e prestação de cuidados à família – está profundamente 

imbuída de pressupostos normativos e ideológicos (Dias, 2007; Perista, 2002).  

Apesar de nos últimos anos, as atitudes relativas aos papéis de género terem 

sofrido algumas mudanças positivas, ainda persistem diferenças de classe relativas ao 

papel da mulher no espaço doméstico, familiar e no mercado de trabalho. Neste sentido, 

importa recordar aos alunos que a noção de género, primeiramente associada ao 

reconhecimento das identidades femininas e masculinas, proporá então uma pluralidade 

de modelos nos quais o sexo será apenas um dos componentes de identidades sexuadas 

(Fournier, 2005). O género desempenha um papel central na construção democrática das 

nossas sociedades e na capacidade de articular interesses económicos e interesses 

humanos, interesses individuais e interesses da família (Dias, 2007:164; Singly, 2000). 
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Família como construção social: discursos sobre a família  

 

O presente ponto programático persegue os seguintes objectivos científico-

pedagógicos: demonstrar a variedade de experiências e de relações implícitas no termo 

família; a sua variabilidade histórico-cultural; e mostrar a impossibilidade de reconstruir 

um caminho de transformação no seio do qual se possa encontrar um fio unitário e um 

discurso uniforme sobre a família. Para o efeito, inicia-se as sessões teórico-práticas com 

as seguintes questões: O que é a família? Como é que a podemos definir? 

Recorda-se aos alunos que a Sociologia da Família e do Género constitui uma área 

disciplinar rigorosa, formada por um sistema de postulados construídos de forma 

sistemática e com significados precisos. Importa, por isso, reflectir sobre tais questões à 

luz dos contributos teóricos e metodológicos dela decorrentes, mas também testar as pré-

noções e representações que os alunos possuem sobre a família. Para o efeito, recorre-se a 

um conjunto de fotos, ilustradoras de distintos modelos de organização da vida familiar, 

quanto à sua estrutura e composição, em diferentes épocas histórico-sociais. 

Salienta-se que o termo família designa uma variedade de formas de organização da 

vida em comum, as quais são distintas em função dos contextos históricos, sociais e 

culturais em que se inscrevem. Todavia, o termo família pode ser usado para designar 

uma forma concreta de vida. Tomando por exemplo uma mesa da sala de aula, 

propormos aos alunos que a comparem com a família. Pretende-se com este exercício 

comparativo mostrar que a mesa, tal como a família, é composta por partes e ao mesmo 

tempo forma um todo; que este sustenta as partes e estas sustentam o todo, isto é, são 

fundamentais no exercício de certas funções. Cada perna sustenta o todo acima do chão. 

O tampo da mesa não só torna evidentes as funções colectivas das pernas, como fornece 

a base na qual os objectos podem ser colocados.  

Não obstante a visão funcionalista subjacente, é relevante constatar que através 

deste exercício, os alunos identificam metaforicamente as “pernas” com os pilares da 

família, responsáveis pela sua manutenção e subsistência, mas também pela segurança e 

estabilidade afectiva. Referem igualmente que tal como as mesas, as famílias são distintas 

em função da sua estrutura e dimensão. Algumas são extensas, outras são reduzidas. 
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Reconhecem que diferentes famílias têm modos de organização e interacção distintos. 

Não obstante, são todas famílias, com modos distintos de organização e interacção 

(Gubrium e Holstein, 1990). Apesar da diversidade, concluem que a família é uma 

dimensão contínua da experiência humana. 

Procura-se demonstrar que enquanto conceito, a família cobre uma variedade de 

experiências e de relações e exclui outras. Um homem e uma mulher que formam uma 

família podem falar ao mesmo tempo dos “meus”, dos “teus” e dos “nossos”, aludindo 

neste caso à família que construíram juntos, mas também à família que cada membro do 

casal trouxe de relações conjugais anteriores (e.g. famílias recompostas) (Saraceno, 

1992:11).  

É interminável a lista das relações e das formas de organização da vida em comum 

que se poderia incluir ou excluir do termo família. A variabilidade histórica e cultural 

contida no termo família é um indicador da complexidade de relações e dimensões 

implicadas no espaço doméstico, dos vínculos e dos limites que as articulam. É, de igual 

modo, revelador da multiplicidade de discursos que definem o que é uma família, 

designadamente os discursos religiosos, morais, políticos, legais, até aos discursos 

inerentes às tradições culturais (Idem).  

Referem Gubrium e Holstein (1990:13) que o termo família é uma componente de 

um discurso particular que serve para descrever as relações humanas tanto no interior 

como no exterior. O discurso sobre a família integra termos como o de pai, mãe, irmãos, 

filhos, relações, parentesco, lar (Fox, 1986). As noções de parentesco, de obrigações entre 

cônjuges, parceiros íntimos, pais e filhos, fazem parte do imaginário colectivo acerca do 

que devemos ser e fazer na família. Ao identificarmo-nos como esposas, maridos, 

companheiros/as, pais, mães, filhos/as, enteados/as, situamo-nos num universo 

socialmente construído e esperado de relações, posições e papéis sociais. 

 Para além de um conjunto de termos que designam papéis e relações, o discurso 

sobre a família contém ideias acerca da vida doméstica. A afirmação “ser uma família” 

não só evoca o termo família para descrever um conjunto de relações sociais, como tem 

implícito que as relações esperadas entre os seus membros se devem sustentar na 

gratuitidade, confiança e espontaneidade (Gubrium e Holstein, 1990:13).  
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Importa, por isso, alertar os alunos para o facto de que o termo família designa 

relações, define papéis, mas também delimita dependências e cruzamentos. Serve, por 

vezes, de slogan de relações familiares ideologicamente idealizadas; outras vezes, é usado 

como memória de relações supostamente passadas, associando patriarcalismo, dominação 

e exclusão (Idem).  

A família é um espaço de acção, comunicação, conflito, reminiscência, antecipação, 

mas também de mudança e de continuidade (Morgan, 1996). É ao mesmo tempo um 

espaço físico, relacional e simbólico aparentemente mais conhecido e comum. Revela-se 

como um dos lugares privilegiados de construção social da realidade. Constitui o domínio, 

por excelência, a partir do qual se constroem os arquétipos e os mitos sociais. Espaço de 

diferença, ela emerge igualmente como lugar de construção de imagens contraditórias. Ao 

lado da representação moderna da família refúgio, lugar de intimidade e afectividade, 

coexistem as imagens da família como espaço de violência e opressão sobre os seus 

membros (Saraceno, 1992:13). Tais imagens contraditórias encontram-se nas relações 

quotidianas, mas também subentendem a legislação e as políticas sociais.  

Os discursos sobre a família encontram-se imbuídos de pressupostos normativos e 

ideológicos acerca do género, idade, dependência, cuidados, intimidade e identidades 

(McKie, 2005:14). Tais pressupostos não têm apenas implicação ao nível dos papéis 

socialmente esperados de cada um na família, mas em todos os domínios da vida social. 

São base de sustentação e legitimação das desigualdades de género, da intolerância face às 

relações conjugais (homossexuais) e de certas omissões relativamente a dimensões mais 

obscuras da vida familiar (e.g., violência doméstica, comportamentos aditivos, etc.). 

Todavia, nas nossas sociedades persistem as imagens positivas da família sendo 

vista geralmente como o “lar” permanente e durável; uma unidade de interacção e de 

afectos; uma espécie de universo social distinto onde as relações entre os seus membros 

estão imbuídas das noções de confiança, lealdade, reciprocidade, intimidade e sentimento. 

Tais representações não só se revestem de um profundo simbolismo, como se tornam 

parte integrante da nossa estrutura de pensamento, formando uma matriz de referência e 

de acção (Idem). 
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A história da humanidade tem revelado um inesgotável repertório de modos de 

organizar e atribuir significado à sexualidade, à geração, às alianças entre indivíduos e 

grupos, ou seja, de construir famílias. “Lugar simbólico em que os dois sexos se 

encontram e convivem, a família é também 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 várias formas 

nas diversas sociedades” (Saraceno, 1992:14).  

Com este percurso analítico, pretende-se que os alunos compreendam e concluam 

que sob o termo supostamente unitário de família encontram-se destinos, mas também 

interesses, modelos de hierarquias, relações de poder e processos de negociação distintos 

(Saraceno, 1992:15). Dada a multiplicidade de significados e modos de relações implícitas 

no termo família, nenhum discurso sobre ela pode ter a pretensão de ser exaustivo, assim 

como também não é possível identificar um caminho unitário de transformação dos 

modelos familiares e das relações sociais de género.  

Nem puramente passiva, nem absolutamente autónoma, a família não pode ser 

considerada como um sistema fechado, mas antes como um complexo actor social 

inserido em múltiplos contextos de interacção. Daqui decorre que mais do que falar em 

família, a atenção deve dirigir-se para as famílias situadas numa determinada sociedade e 

época determinada (Saraceno, 1992:15; Segalen, 1999). Decorre, de igual modo, que “a 

família, no sentido amplo do termo, é o que há de mais ancestral na história da 

humanidade e o mais estável, mas também que se modifica, actualmente, de maneira 

radical (Leandro, 2001:45). 

 

Variação e diversidade dos modelos familiares: problemas de comparação  

 

 Os estudos de natureza antropológica e etnológica (Fox, 1986), tal como os da 

História Social mostram-nos ter existido uma variedade de experiências familiares no 

passado. A análise da variação dos modelos familiares é importante para a compreensão 

do modo como uma sociedade e grupo social organizam materialmente a sua vida 

quotidiana, estabelecem relações e alianças, atribuem significados ao seu ser no mundo, à 
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colocação no tempo, no espaço e nas relações sociais (Saraceno, 1992). O recurso ao 

contributo das análises da História Social ajuda-nos a ser menos totalizantes nas 

interpretações da família e a redimensionar as transformações que vivemos neste campo e 

que, por vezes, nos parecem completamente novas e peculiares (Segalen, 1999). Permite-

nos, de igual modo, demonstrar como a História, ou pelo menos alguns historiadores, 

contribui para reforçar o mito de que a nuclearização da família foi uma condição do 

desenvolvimento da moderna industrialização (Bernardes, 2001:8). 

 No recuo ao passado tentamos demonstrar aos alunos que até 1860 não existia 

uma História da Família. Os livros de Moisés exaltavam a forma patriarcal de família 

como tendo sido a mais antiga e identificavam a família de outrora com a burguesa de 

hoje, de tal modo que mais parecia não ter existido qualquer evolução ao longo da 

história. O Direito Materno de Bachofen (1861) é considerado como a obra que inaugura o 

estudo da história da família. Com base em vários trechos da literatura clássica antiga, o 

autor explica a passagem do direito materno ao direito paterno, demonstrando que tal se 

processou sobretudo entre os Gregos devido à emergência de novas concepções religiosas 

e à introdução de novas divindades representativas dessas concepções (Engels, 1980:13). 

 A obra de Bachofen (1861) foi importante porque ele foi o primeiro a substituir as 

fases sobre um desconhecido e primitivo estágio de promiscuidade sexual pela 

demonstração de que entre os Gregos e os povos Asiáticos existiu, antes da monogamia, 

um estado social em que homem e mulher mantinham ambos relações sexuais com várias 

mulheres e vários homens, respectivamente, sem que isso violasse a moral estabelecida. 

Daí que primitivamente só se pudesse contar a descendência pela linha feminina. Tal 

teoria enfermava, apesar de tudo, de um certo misticismo (Engels, 1980:16). 

 No âmbito das teorias evolucionistas da família fazemos referência, de igual modo, 

às obras fundamentais de Morgan, designadamente Sistema de consanguinidade e afinidade da 

família (1871) e A sociedade antiga (1877), com destaque para a última, a qual constitui a base 

a partir da qual Engels (1884; 1980) desenvolveu as suas análises sobre a evolução da 

família.  

 Procura-se tornar significativo para os alunos que Morgan foi um dos primeiros 

autores que tentou introduzir uma ordem precisa na história da humanidade, 
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identificando três épocas principais (e.g., Estado selvagem, Barbárie e Civilização) às quais 

correspondiam determinadas formas de família (e.g. família consanguínea; punaluana; 

sindiásmica e monogâmica). O autor tentou demonstrar que a família nunca é 

estacionária, que ela passou de uma forma inferior para uma superior à medida que a 

sociedade se desenvolveu, isto é, em consequência do desenvolvimento da técnica e da 

economia. Mostrou, de igual modo, que a família monogâmica, último estádio de 

evolução, constitui um quadro em miniatura das contradições e antagonismos de uma 

sociedade estruturada em classes (Engels, 1980).  

 O esquema de Morgan sobre a evolução da família foi adoptado por Engels. 

Todavia este autor reformulou-o porque considerava as suas explicações económicas 

insuficientes. Engles (1884; 1980) centrou-se sobretudo na análise da família monogâmica 

e das suas relações com a propriedade privada. Fez a distinção entre casamento 

monogâmico em sentido etimológico (união livremente consentida entre dois indivíduos) 

e casamento monogâmico em sentido histórico. Este nasceu do estado de produção 

comercial e caracteriza-se pela aliança de conveniência arranjada pelos pais, pelo 

heterismo em benefício dos homens, o adultério das mulheres casadas e sua dependência 

face aos cônjuges (Engels, 1980:91). O casamento monogâmico em sentido histórico 

predomina sobretudo entre a burguesia, uma vez que no proletariado não existem os 

fundamentos da monogamia histórica, ou seja, não há propriedade para conservar e 

transmitir.  

 Embora não tivessem compreendido que os sistemas de parentesco não estão 

sujeitos a uma evolução cumulativa e que tais sistemas não podem ser classificados como 

melhores ou piores, mais ou menos elevados, mas que correspondem tão-somente a 

formas alternativas de organização social e familiar, o recuo a estes dois autores justifica-

se pelas seguintes razões: 

- foram os fundadores dos estudos sobre os parentesco e da relação entre família e 

desenvolvimento técnico e económico das sociedades; 

- dotaram tais estudos de uma terminologia e assinalaram a existência de conexões entre 

várias formas de casamento e outras instituições; 
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- as suas mensagens, em particular de Engels, continuam actuais, ao ponto de 

influenciarem alguns movimentos feministas, que criticam o lugar das mulheres na família 

nuclear moderna. 

 A abordagem destes autores justifica-se ainda porque é a partir de uma das suas 

conclusões fortes, designadamente que a família é um fenómeno histórico variável que 

retomamos o estudo do contributo das correntes da História Social na análise das 

transformações sócio-históricas da família. 

 

 

Variações nas estruturas familiares: o contributo da História Social 

 

 Na presente unidade curricular recorre-se à análise das correntes da História Social 

com a finalidade de reforçar os seguintes objectivos científico-pedagógicos: ilustrar que a 

família é um objecto transdisciplinar; que constitui um objecto científico repleto de 

divergências que decorrem principalmente de dois problemas - o da diversidade, o que 

significa que no Ocidente não existe um modelo único de família; o da existência de 

diferentes perspectivas, o qual se reflecte na selecção dos problemas a estudar e na 

selecção das fontes, entre outros aspectos. 

 O estudo sucinto das correntes da História Social, em particular da abordagem 

Demográfica, dos Sentimentos e da Economia Doméstica, permite aos alunos um 

entendimento mais amplo do conjunto de transformações que contextualizam a 

emergência da família nuclear e os discursos em sua defesa, enquanto modelo mais 

adequado à industrialização das sociedades (Bernardes, 2001).  

 Retomando a classificação de Anderson (1984), começa-se por analisar a 

abordagem Demográfica, designadamente o contributo de um grupo de demógrafos 

franceses que tentaram reconstituir a história da família através do recurso a um conjunto 

de indicadores reveladores da forma das estruturas familiares existentes no Ocidente (e.g., 

índice das idades do casamento; modelos de maternidade; filhos concebidos fora do 

casamento; dimensão e composição da unidade doméstica). Neste âmbito, para além dos 

trabalhos de Lasllett (1978) é de salientar o importante contributo de Le Play com a obra 
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La Méthode Sociale (1879; 1989), o qual pôs em prática um protocolo de investigação 

empírica complexo e aprofundado, designadamente o das monografias familiares. Com 

base nesta metodologia o autor identificou três tipos de família na sociedade ocidental, a 

saber a família patriarcal, família troncal e a família instável.  

 Le Play opõe a família instável, própria das sociedades industriais, à família troncal, 

característica da sociedade europeia pré-industrial. Os seus estudos tiveram uma certa 

força explicativa, sobretudo para as regiões que ele estudou. Ao mesmo tempo abriu 

caminho à teoria da desintegração familiar, uma vez que estabeleceu uma relação negativa 

entre industrialização e família instável/restrita. Teve algum acolhimento na Sociologia de 

Parsons (1956) que fez corresponder a família nuclear à sociedade insdustrial, onde o 

individualismo e o anonimato substituíram as velhas solidariedades.  

 Laslett (1978; 1987) tentou demonstrar nos seus estudos que pelo menos para 

Inglaterra as unidades domésticas vastas e complexas nunca foram muito comuns, 

concluindo que uma forma nuclear de família pode ter sido uma das características 

persistentes do sistema familiar ocidental.  

 A abordagem Demográfica deparou-se com sérias limitações, decorrentes da 

natureza e qualidade das fontes, o que lhe trouxe problemas de interpretação e 

comparação dos dados. As críticas são dirigidas aos indicadores específicos que 

utilizavam, à ênfase que colocavam nas estatísticas a nível comunitário, mas também ao 

problema do significado dos comportamentos estudados e da própria elaboração teórica. 

Apesar das limitações, esta abordagem teve um papel relevante no desenvolvimento da 

história da família e da produção de conhecimento sobre ela entre os séculos XVI e XIX 

(Anderson, 1984:24-36).  

 A abordagem dos sentimentos rejeita que as transformações da família ocidental 

possam ser deduzidas e explicadas a partir unicamente de fontes demográficas. Considera 

que o conhecimento de tais transformações da família ocidental deve passar pela análise 

das mudanças operadas ao nível dos significados. Vê a família como uma teia de 

símbolos, como uma ideia criada pelos próprios indivíduos e pelos grupos de interesses 

profissionais (Anderson, 1984:37).  
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 Recorrendo a fontes distintas (e.g., diários, relatos da época, literatura, artefactos, 

testemunhos de eruditos locais) tentaram sintetizar as características da família ocidental. 

Neste sentido, consideram que no século XVI, a noção de grupo nuclear como unidade 

diferenciada, com direito à privacidade não existia em todos os sectores da população; era 

muito forte a interferência e supervisão com base comunitária, realizada através dos rituais 

públicos a que se sujeitavam os recém-casados, do papel das autoridades locais e dos 

tribunais religiosos; e que no século XVI e mais tarde, o comportamento da família era 

caracterizado pela deferência, patriarcalismo e autoritarismo. O casamento era encarado 

como uma relação económica, produtiva e reprodutiva, isto é, como uma forma de 

transmissão da propriedade e do estatuto social de geração em geração. 

Esta abordagem refere que no final do século XVII, entre as classes trabalhadoras 

se começou a observar a chamada revolução romântica – a escolha pessoal e o sentimento 

começaram a substituir os critérios de ordem material e utilitária. No século XIX, este 

modelo generalizou-se às diversas classes e sociedades conduzindo ao declínio das 

instituições tradicionais de controlo do namoro pela família e comunidade (Anderson, 

1984:54; Flandrin, 1992).  

As relações entre pais e filhos foram, no âmbito da abordagem dos Sentimentos, 

um tema caro a Ariès (1981). Este autor demonstra que na sociedade medieval não existia 

a noção de infância enquanto fase autónoma do ciclo de vida humana e que as crianças 

faziam parte da sociedade adulta. Considera que a partir do século XVII se assistiu a uma 

mudança progressiva das atitudes face às crianças, primeiramente entre a aristocracia e as 

pessoas com instrução. A infância passou a ser encarada como uma fase autónoma da 

idade adulta; ao mesmo tempo emerge o conceito moderno de paternidade, com deveres 

e obrigações face à criança.  

De acordo com Ariès (1981), assistimos a um movimento de afastamento gradual 

da família tradicional, quase isenta de emoções, para a família conjugal moderna. Na base 

de tal transição estão os seguintes factores: diminuição do controlo social externo 

(começou-se a sentir no séc. XVI e acentuou-se nos séculos XVII e XVIII); declínio das 

motivações religiosas para controlar o comportamento familiar; diminuição do poder dos 

tribunais locais, eclesiásticos e senhoriais; declínio de certos rituais públicos e formas de 
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ridículo social, a par da perda de importância de determinadas instituições comunitárias 

como os bailes; intensificação dos movimentos de imigração e emigração, associados às 

necessidades de povoamento de certas regiões, o que conduziu a uma diminuição do 

controlo dos comportamentos (Idem). 

Critica-se a esta abordagem a sobrevalorização dos factores de ordem cultural 

como principais agentes de mudança da família; a fragilidade das provas utilizadas, bem 

como a subvalorização do impacto das transformações da economia na transformação de 

atitudes e comportamentos familiares (Anderson, 1984:63). 

A abordagem da Economia Doméstica procurou interpretar as unidades 

domésticas e as famílias precisamente no contexto do comportamento económico dos 

seus membros. Tentou estudar as formas através das quais as famílias têm acesso aos 

recursos vitais para a sua subsistência; as estratégias desenvolvidas pela família para criar e 

explorar tais recursos; e as relações de poder que advêm destas actividades. Os autores 

aqui situados consideram que a forma particular que assume o comportamento familiar, 

assim como as normas e símbolos a ele associados resulta dos processos anteriormente 

mencionados. Recorreram a metodologias comparativas e as suas análises foram 

fortemente inspiradas pelas teorias das ciências sociais sobre os modelos de relações 

sociais e sua transformação (Anderson, 1984:66). 

A grande crítica dirigida a esta abordagem refere-se à sua excessiva preocupação 

com a teoria e com a necessidade de se fazerem análises comparativas pormenorizadas 

dos processos que afectaram grupos limitados da população. Acabaram por produzir 

relatos parciais que ignoravam a experiência de vastos sectores da população e viam a 

mudança nas atitudes como um simples reflexo das transformações estruturais (Anderson, 

1984:86). 

Do contributo de todas as abordagens estudadas resulta claro a necessidade de se 

complementarem no conhecimento que produziram sobre as principais transformações 

operadas na família ocidental. Resulta ainda a demonstração dos seus distintos 

contributos para a compreensão dos factores e processos de mudança da família nas 

sociedades europeias.  
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Família e teoria social: perspectivas teóricas e abordagens metodológicas 

 

Vimos nos pontos anteriores que não é possível identificar um caminho único de 

transformação da família nas sociedades ocidentais, assim como não é, de igual modo, 

possível introduzir uma ordem precisa na história da construção de teoria sobre a família. 

De qualquer maneira, Burr e Outros (1979:3) identificaram quatro grandes orientações 

neste processo, designadamente o período da pré-pesquisa científica (antes de 1850) 

dominado por pré-noções, crenças e provérbios populares, assim como por especulações 

filosóficas sobre a família; o período do darwinismo social (1850-1900), que produziu um 

conjunto de saberes acerca da evolução social do casamento e das formas de família numa 

perspectiva histórica e institucional; o da ciência emergente (1900-1905), no qual se tenta 

superar as especulações acerca da família recorrendo-se a dados empíricos sobre a 

variedade dos padrões familiares das sociedades contemporâneas; e por último, a fase da 

construção de teoria científica sistemática (desde 1950).  

Na fase de construção de teoria científica sistemática, toma-se consciência do stock de 

conhecimentos produzidos; procede-se à identificação dos quadros conceptuais 

disponíveis para o estudo da família; faz-se o inventário dos seus postulados e 

pressupostos teóricos e a sua codificação em teorias parciais ou auxiliares; e desenvolvem-

se estratégias para a construção e formalização de teorias acerca dos fenómenos familiares 

(Idem).  

O recuo ao passado teve que ser limitado, devido aos constrangimentos de tempo 

para o cumprimento do nosso programa de ensino teórico-prático. No presente ponto 

programático optou-se assim pela análise das teorias contemporâneas da família. 

Pretende-se que os alunos tenham contacto com as teorias e os autores que mais 

consistentemente investigaram na área disciplinar da Sociologia da Família e do Género. 

À luz da obra de Leandro (2001:115), visa-se ainda alcançar dois objectivos inter-

relacionados: ilustrar de que forma alguns sociólogos da família actuais retomaram um 

certo número de problemáticas já tratadas há um século e mais pelos precursores da 

Sociologia; analisar de que forma se faz a articulação de tais correntes de pensamento e se 

constrói a “tradição” sociológica neste domínio. 
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À semelhança do que sucedeu com os historiadores, as interrogações dos sociólogos 

dos anos 50 e 60 voltam-se para as consequências da passagem da sociedade tradicional 

para a industrial. A modernidade conduziu a um conjunto de mudanças na estrutura da 

família, no seu funcionamento e nas suas relações com a sociedade, pelo que a relação 

entre família e industrialização esteve desde cedo no centro das análises produzidas quer 

pela sociologia francesa, quer pela norte-americana. 

As teorias modernas acerca da referida relação tiveram por base lutas ideológicas à 

volta do tema família. A este propósito vale a pena referir a 50.º lição do Curso de 

Filosofia Positiva de 1839 de Comte, na qual o autor afirma que a verdadeira unidade 

social consiste unicamente na família; que enquanto organismo hierarquizado, ela é o 

lugar da disciplina doméstica e social, e associa os efeitos nefastos da industrialização a 

uma possível desagregação da ordem familiar. 

Importa ainda sublinhar as análises já mencionadas de Le Play, para quem a família 

troncal situada entre a família patriarcal e a instável seria a única capaz de devolver à 

família a sua estrutura estável. O modelo de família troncal estava imbuído de uma forte 

carga ideológica, devido ao facto de ser encarado pelo autor como a melhor forma de 

organização familiar, sendo por isso, o mais adequado para evitar a desorganização 

familiar.  

Apesar de discordar dos objectivos políticos e reformadores do trabalho de Le Play, 

Durkheim não ignorou o seu contributo no plano metodológico. É na Universidade de 

Bordéus que ministra em 1892 o seu curso intitulado “Introdução à Sociologia da 

Família”. Na Sociologia da Família que produziu tentou reconciliar individualismo 

moderno com solidariedade social. Considerava que uma das formas de combater o 

moralismo dos reformadores sociais (e.g., Le Play), era aceitar que a família poderia ser 

alvo de generalizações científicas, embora a visse como um lugar de ordem, ainda que 

heterogénea. Vê, à semelhança das teorias evolucionistas precedentes (finais do séc. XIX), 

a família contemporânea como produto de evolução de formas antigas, sendo o seu 

resultado a contracção (Leandro, 2001:126; Segalen, 1999:26). Esta teoria é desenvolvida 

sobretudo na La famille conjugalle (redigida em 1892 e publicada em 1921), em que 
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considera que historicamente a família passou de um clã exôgamico para um clã 

diferenciado, ou família diferenciada.  

A contracção da família é correlativa da extensão do meio social. Assim a família 

contemporânea torna-se mais privada e dependente do Estado e das suas instituições. Ao 

mesmo tempo, que se torna mais autónoma em relação ao parentesco e à parentela, ela 

assume uma dimensão essencialmente relacional (Leandro, 2001:127). Critica-se a 

Durkheim a forma como tratou a questão a feminina, a qual é reveladora da visão 

naturalista que empregou neste domínio, ao contrário dos restantes por ele tratados em 

que foi exímio na análise sociológica que produziu (Torres, 2001:22).  

Não obstante as lutas ideológicas acerca do tema família, em que existiam, por um 

lado, os tradicionalistas (ex. Le Play) e, por outro, os socialistas que defendiam a soberania 

do sentimento e da liberdade, a breve referência a Durkheim justifica-se porque da 

Sociologia da Família que produziu vão reclamar a escola de antropologia inglesa e a 

escola estrutural-funcionalista, donde se destaca Parsons (1956). Os trabalhos de Lévi-

Strauss também foram largamente influenciados pelos seus escritos. O referido debate 

esteve na origem das modernas teorias acerca da relação entre industrialização e família. 

Os estudos sociológicos de Burgess, Locke e Thomas (1960), e de Goode (1963; 1969) 

são considerados como o ponto de partida para a análise sociológica da relação supra 

mencionada.  

Junto com seus colaboradores, Burgess (1960) propõe a transformação da família 

“instituição” em família “companheirismo”. Tendo por base de funcionamento e 

organização o predomínio das finalidades económicas e uma norma autoritarista de 

funcionamento, no modelo instituição o grupo sujeitava-se a regras ditadas do exterior e 

os interesses da família sobrepunham-se aos individuais. No modelo companheirista a 

realização pessoal do casal através da conjugalidade e dos filhos emerge como a finalidade 

da união; o casamento por afinidade baseia-se na livre escolha do cônjuge e a democracia 

constitui a norma de funcionamento entre os membros da família. De acordo com 

Burgess (1960), tal passagem (não linear) deve-se à mudança do modo de produção 

agrícola tradicional para a produção industrial, à mobilidade geográfica e às vagas de 

urbanização. 
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O interaccionismo simbólico inspirou fortemente os trabalhos de Burgess e seus 

colaboradores (1960) ao ponto de considerar a família como unidade de personalidades 

em interacção existindo primordialmente para o desenvolvimento e gratificação mútua 

dos seus membros unidos mais por coesão interna do que por pressões externas. Esta 

concepção ainda continua a influenciar os sociólogos da família contemporâneos, que têm 

prestado atenção ao funcionamento das interacções familiares, mas também aos factores 

que contribuem para a sua organização e regulação.  

A limitação da proposta teórica de Burgess reside no facto de ter destituído a família 

moderna da sua função económica. Apesar da centralidade do sentimento, sabemos que a 

família moderna possui algumas funções económicas importantes, ainda que sob a forma 

de gestão de recursos. O reconhecimento do declínio das funções económicas da família 

conduziu o autor a apresentar a vida familiar e a esfera pública como duas entidades 

dicotómicas autónomas. À vida familiar estava reservada a lógica do sentimento e da 

intimidade. A esfera pública seria dominada pela competição, pelo interesse e a lógica do 

lucro.  

Tal visão dicotomizada levou-o a ignorar as trocas e as relações internas à vida familiar 

que não passam exclusivamente pela lógica dos afectos. Neste domínio, Burgess não só 

ignora a quantidade de trabalho que é desenvolvido na/pela família (e.g. trabalho 

doméstico), como vê a distribuição de papéis entre os géneros como naturais e universais 

(mulher interior do lar; homem fora do lar). A sua visão optimista conduziu-o a 

subestimar o conflito e as tensões que a família pode viver no seu seio (Leandro, 2001).  

Em suma, a sua teoria da transformação da família instituição em família do 

companheirismo é reveladora de uma visão optimista da vida familiar e da própria 

sociedade. Para o autor, a família tem um papel central na manutenção da ordem social, 

sendo considerada como compensatória e estabilizadora dos constrangimentos a que os 

indivíduos estão sujeitos no exterior. Todavia, os seus trabalhos tiveram um impacto 

relevante.  

Considerado como o pai da Sociologia da Família norte-americana, por ter sido um 

dos autores que mais investigação sistematizada produziu neste domínio, assistiu-se desde 

então a um certo afastamento das perspectivas normativistas e da lógica de subordinação, 
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em termos da pesquisa, aos problemas e procuras sociais da época (e.g., desemprego, crise 

social, famílias urbanas dos bairros sociais, etc.) (Torres, 2001:35). Numa época, em que 

se proclamava a “crise da família”, Burgess e seus colaboradores (1960) tiveram o mérito 

de afirmar que a função do sociólogo não é avaliar as mudanças como boas ou más, mas 

antes fundamentar factos concretos sobre as mudanças em curso bem como descrevê-las 

e analisá-las. 

Parsons, num livro que redigiu em parceria com Bales (1956; 1968), propõe a noção 

de desorganização de transição, por oposição à ideia de desorganização ou crise da família 

como consequência das transformações que ocorreram no seu seio. Interpreta tais 

mudanças como o processo que conduziu a um novo tipo de família conjugal, 

considerada como o mais adequado às exigências das sociedades industrializadas, e em 

particular à sociedade americana. Esta acabara de sair da crise de 1929. Vivia-se então uma 

plena época de expansão económica, a par da solidificação do Estado Providência, que 

implementava um conjunto de medidas tendentes a promover o bem-estar das famílias, 

inclusive as de condição operária (Leandro, 2001:143).  

Neste sentido, Parsons (1956; 1968) caracteriza a família como um grupo social 

organizado à volta de valores opostos aos da estrutura da sociedade moderna. Esta é 

dominada pela economia e racionalidade. À família pertence o tradicional, as formas 

sociais que são uma espécie de sobrevivência. As relações de parentesco e económicas 

apresentam-se como sendo opostas. Os processos de produção industrial exigem a 

dissolução dos laços de parentesco e a redução do grupo doméstico à forma nuclear, 

cabendo ao homem o papel activo (instrumental) e à mulher o papel expressivo.  

O autor destaca as profundas transformações ocorridas na família, mas não as vê 

como uma perda de importância desta instituição social, pelo contrário, encara-as como 

um processo que veio evidenciar certas dimensões inerentes ao seu funcionamento. Esta 

nova família conjugal, em vez de se desorganizar, transformou-se num subsistema 

especializado, com funções relevantes para o funcionamento da estrutura social global. A 

família especializou-se assim em duas funções principais: a socialização das crianças e 

estabilização da personalidade do adulto.  
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À identificação das funções da família, Parsons (1956; 1968) vai associar a teoria da 

diferenciação dos papéis sexuais. Assim sendo, o papel expressivo é desempenhado pela 

mulher e o instrumental cabe ao homem. O autor aceitava a necessidade de 

complementaridade entre estes dois papéis, mas fundamentava a sua atribuição nas 

características psicológicas e biológicas de cada sexo. Para ele, homens e mulheres não 

deviam competir ao nível dos papéis atribuídos. A mulher não devia desempenhar o papel 

instrumental, ao mesmo tempo que o homem. Tal desembocaria numa competição 

interna que comprometia o ideal de família como refúgio protector em relação ao 

exterior. O sistema entraria assim em desequilíbrio.  

As análises de Parsons (1956; 1968; 1971) neste âmbito foram além das interacções 

específicas no contexto da família, situando-as no contexto alargado das relações sociais, 

isto é, da estrutura social e dos seus subsistemas. Tomando como ponto de partida a 

Sociologia, a sua teoria vai entrecruzar-se com os contributos da Psicologia e da 

Psicanálise, no sentido de dar conta da complexidade emergente da família moderna. 

Procurou, deste modo, alcançar um objectivo ambicioso, nomeadamente estabelecer o 

sentido da relação entre personalidade, sistema social e cultura, com destaque para o papel 

que a família tem como mediador deste trinómio.  

Parsons (1956; 1968; 1971) considerava a família como um sistema social 

institucionalizado. Por isso, ao contrário de Burgess (1960), para ele a família era uma 

instituição quer seja do tipo institucional ou do tipo companheirismo, porque em ambos 

os casos os estatutos do casamento e da parentalidade estão sempre ligados a normas e 

obrigações legais ou informais. Com isto Parsons (1956; 1968) pretendia afirmar que as 

lógicas familiares também são condicionadas pelo que uma determinada sociedade 

considera, numa dada época, como normal e legítimo ao nível do desempenho dos papéis 

sexuais.  

Da sua teoria, decorrem uma série de questões importantes para a Sociologia da 

Família. Desde logo, ao imprimir-lhe uma visão estruturo-funcionalista, a família é 

definida como um subsistema que cria relações com outros sub-sistemas no seio do 

sistema social total. Neste quadro definia-se, como vimos, a partir de três eixos 

fundamentais: as funções, as estruturas e os papéis (Leandro, 2001:144). 
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Apesar das críticas tecidas à sua teoria, esta não deixa de ser portadora de alguma 

actualidade. Não obstante, importa sublinhar, em interacção reflexiva com os alunos, 

algumas das mais importantes limitações que lhe são apontadas. Em termos genéricos, 

considera-se que o modelo parsoniano tem uma influência negativa na socialização das 

crianças e jovens. A sua educação em papéis sexuais diferenciados limita as suas 

aspirações à realização pessoal. Trata-se de um modelo assente na desigualdade entre 

homens e mulheres e que veicula papéis de género conservadores. 

Parsons (1956; 1968) reconhece que o isolamento doméstico da mulher nesta família 

conjugal e a sua limitação ao papel expressivo e à função de educadora dos filhos podiam 

potenciar o desenvolvimento de neuroses e estados depressivos, comprometendo a 

função de estabilização das personalidades que esta família possuía. De certa forma estava 

a prever que tais mulheres não iriam ficar acomodadas ad eternum ao papel de mães e 

donas de casa virtuosas.  

Com efeito, as mulheres das classes médias e superiores não estavam dispostas ao 

sacrifício da domesticidade e do glamour, acabando por pôr em causa o modelo de Parsons 

tal como o próprio autor predizia (Torres, 2001:46). Foi a ordem do sistema social que 

teve de mudar, através de uma transformação estrutural relevante. A entrada massiva da 

mulher no mercado de trabalho teve um papel fundamental na conquista da autonomia 

feminina, a par de outras mudanças essenciais no plano dos valores e das ideias (Dias, 

2007).  

Em suma, a descrição de Parsons (1956; 1968) sobre a família moderna revelou-se 

ultrapassada devido às rápidas mudanças sociais e familiares observadas a partir da década 

de 70. Subscrevendo Leandro (2001:150), as análises de Parsons e Bales (1956; 1968) 

“depressa se revelaram questionadas, quiçá ultrapassadas pelos acontecimentos, o que tem 

servido de pretexto para outras análises, ainda que com algumas controvérsias”. 

Goode (1963; 1969) distancia-se das análises produzidas por Burgess e seus 

colaboradores (1960), mas também de Parsons e Bales (1956; 1968). Contrariamente aos 

estruturo-funcionalistas, analisa a família numa perspectiva dinâmica e estuda a relação 

entre família e estrutura social, os fundamentos do casamento, as relações conjugais e de 

parentesco, a problemática das gerações e das idades, a diversidade de modelos familiares 
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em culturas e sociedades distintas. Desta forma, introduziu uma ruptura significativa quer 

ao nível teórico, quer no plano metodológico com a Sociologia da Família produzida nos 

Estados Unidos na década de 60 (Leandro, 2001:34). Considera que a industrialização 

proporcionou ao indivíduo a oportunidade de emancipação do controlo do grupo. O 

salário, o emprego autónomo da família, a mobilidade residencial, a livre escolha vieram 

permitir a realização das aspirações individuais.  

O autor analisou assim o impacto da industrialização em diversas regiões do mundo e 

constatou as seguintes regularidades: a generalização do trabalho assalariado conduziu a 

uma perda do controlo do parentesco sobre o comportamento do grupo nuclear; os 

direitos e deveres recíprocos afrouxaram; expandiu-se a privatização; diminuiu o controlo 

dos pais sobre as escolhas matrimoniais dos filhos; o dote perdeu importância enquanto 

regulador dos destinos matrimoniais; a produção económica principal é transferida para a 

empresa; enfatiza-se a dimensão afectiva na união e a atracção mútua como princípio 

legitimador dos comportamentos. Como consequência, a relação entre os cônjuges 

passou a ser mais instável. Tais regularidades são reveladoras da afirmação crescente da 

família conjugal, que é vista simultaneamente como um ideal-tipo do género de família 

quantitativamente dominante nas sociedades industriais e uma espécie de norma e modelo 

de comportamento (Engrácia, 2001; McKie, 2005:14).  

A questão que passou a ocupar os trabalhos dos teóricos da família neste período 

residia então no facto de compreenderem em que medida a família conjugal moderna, 

baseada no companheirismo, estaria adaptada ao sistema de produção industrial. Neste 

âmbito, Goode (1963; 1969) assemelha-se à perspectiva desenvolvida por Parsons e Bales 

(1956; 1968), designadamente considera que a menor importância dos laços de parentesco 

veio permitir uma maior mobilidade da mão-de-obra; que tal mobilidade é indispensável 

às exigências do mercado de trabalho moderno; e que os papéis profissionais passaram a 

basear-se na competição, nas competências e no afastamento das emoções do local de 

trabalho.  

A família torna-se assim indispensável para assegurar o equilíbrio emocional dos 

indivíduos, surgindo a expressividade familiar como contraponto da instrumentalidade 

económica própria da sociedade industrial. Na linha de Parsons e Bales (1956; 1968), 
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Goode (1963; 1969) considera que a família contribui para manter e reproduzir a força de 

trabalho dos indivíduos. Através da socialização das crianças, ela assegura os valores sobre 

os quais repousa a economia. 

Importa então demonstrar aos alunos que o trabalho de Goode (1963; 1969) 

representou uma viragem no domínio da Sociologia da Família nos Estados Unidos da 

América. Não só é revelador de maiores exigências teóricas, como de uma menor colagem 

às solicitações decorrentes da existência de problemas sociais (Kellerhals, 1989; Engrácia, 

2001). Procurou cortar com visões ideológicas, insistindo mais na elaboração de pesquisas 

sistemáticas (e.g., definição precisa de conceitos, formalização das teorias, elaboração de 

hipóteses).  

Defendeu ainda uma postura de rigor científico e metodológico na análise da família, 

sustentada em quatro pressupostos: é importante distinguir entre padrão ideal de família 

ou do seu funcionamento como tipo-ideal e a realidade concreta da vida familiar; estar 

atento nas análises comparativas aos factores de diferenciação e de transformação das 

sociedades estudadas; realçar o papel atractivo das ideias (e.g., desenvolvimento 

económico e social, igualdade entre géneros) como força impulsionadora da mudança 

social; e à questão da igualdade entre os sexos.  

Nesta última questão, Goode (1963; 1969) afasta-se de Durkheim (1921) e de Parsons 

(1956; 1968), na medida em que coloca o problema em termos de direitos cívicos. Por 

outras palavras, o autor coloca a questão feminina ao lado de lutas como a dos direitos 

cívicos das minorias que, não obstante as resistências, acabaram por ver reconhecidos os 

seus direitos fundamentais. Considera que a progressão dos direitos das mulheres 

decorreu de transformações na estrutura social, mas também de mudanças ideológicas a 

elas associadas. No entanto, admite que ainda há muitos obstáculos a ultrapassar na 

família (e.g., o autoritarismo masculino), na sociedade, em que prevalecem várias 

discriminações, e ao nível da própria resistência masculina à perda do poder absoluto 

(Patrio poder) sobre as mulheres.  

Critica-se a Goode (1963; 1969), o facto de não ter considerado que apesar da 

transferência da produção económica para o domínio das empresas, a família não ficou 

desprovida completamente de um conjunto de actividades de transformação doméstica 
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(e.g., trabalho doméstico, prestação de cuidados aos seus membros, etc.) e de outras 

funções.  

O facto do Estado e as empresas se terem apropriado de uma série de funções 

desempenhadas até então pela família, não diminuiu a sua função socializadora nas 

sociedades industriais. Será, por isso, mais adequado falar-se de tarefas crescentes de 

socialização primária e técnica por parte das famílias, em vez de transferência total das 

funções de socialização da família para o Estado e as empresas.  

O desenvolvimento dos sistemas de segurança social também não diminuiu 

completamente a importância da família nos processos de entreajuda quotidiana. Tais 

redes continuam a ser importantes, sobretudo nos meios sociais dotados de menos 

recursos sócio-culturais e financeiros, mas também em contexto de emigração (por 

exemplo, através de transferências monetárias) (Leandro e Outros, 2002). 
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A mudança de paradigma nos anos 70 do século XX 

 

No presente ponto programático pretende-se que os alunos tenham contacto com 

algumas das teorizações da Sociologia da Família mais recente, sem contudo deixar de 

fazer a ponte com alguns elementos da Sociologia dos clássicos do século XIX. Em suma, 

pretende-se estudar não só a mudança paradigmática que ocorreu neste domínio 

disciplinar na década de 70, mas também ilustrar como é que nas sociedades de 

modernidade avançada a Sociologia da Família, na encruzilhada entre tradição e a 

necessidade de reflectir sobre os novos tempos, se tem vindo a assumir como inovadora 

(Leandro, 2001:115). 

Vimos anteriormente que no estudo da relação entre família e 

industrialização/urbanização passamos com Durkheim (1921) do triunfo da família 

conjugal moderna com orientação mais individualizante, para a centralidade dos 
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sentimentos com o modelo de companheirismo defendido por Burgess e seus 

colaboradores (1960). Com Parsons e Bales (1956; 1968), sucede-se a consagração da 

família conjugal moderna, mas também a antevisão do seu declínio. Goode (1963; 1970) 

desenvolve uma visão mais complexa, uma vez que enquadra o casamento num conjunto 

mais vasto de padrões culturais e situa a diversidade das lógicas conjugais e familiares. 

Mas as dificuldades da família conjugal moderna só se começam verdadeiramente a fazer 

sentir entre os anos 60 e 70 do século XX. 

Nos anos 70 do século XX dá-se uma efectiva ruptura de paradigma. Assiste-se à 

passagem da noção de mulher-natureza, condicionada às suas funções biológicas, para a 

concepção de mulher-indivíduo. De acordo com Torres (2001), foram os seguintes os 

factores que mais contribuíram para a ruptura de paradigma: alteração de valores e de 

comportamentos nos anos 60; reivindicações de um feminismo de segunda vaga (o de 

primeira vaga, no início do século XX, foi protagonizado pelas sufragistas); mudanças 

visíveis no plano dos indicadores (e.g., aumento das taxas de divórcio, descida da 

natalidade e da nupcialidade, inserção da mulher no mercado de trabalho); mudanças 

operadas ainda no plano ideológico e teórico.  

No plano ideológico surgem novas propostas das correntes feministas. A noção de 

mulher-antureza, confinada ao papel doméstico e expressivo, também começou a ser 

posta em causa pelas mulheres que eram vítimas dele, sobretudo as mais intelectualizadas 

que não se conformavam com a sua situação. No plano teórico, emergem no âmbito da 

Sociologia da Família novas pesquisas que questionam a perspectiva parsoniana baseada 

na segregação dos papéis sexuais, com destaque para as críticas apontadas por Michel 

(1983). Esta autora subscreveu e divulgou perspectivas alternativas ao modelo de Parsons 

(1956; 1968), nomeadamente as que salientavam o carácter produtivo do trabalho 

económico, ou seja, as que enfatizavam o valor económico e de troca do trabalho de 

reprodução desempenhado na esfera doméstica. No âmbito destas perspectivas mostrou-

se, de igual modo, que o facto de ambos, homem e mulher, desempenharem o papel 

instrumental era positivo para a imagem que as mulheres tinham de si próprias, da relação 

conjugal e da sua autoridade na relação conjugal e na família.  
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Em suma, foi a partir dos anos 70 que se tornaram mais visíveis as dificuldades e 

custos decorrente da dependência financeira das mulheres e as consequências de se verem 

impedidas de concretizarem as suas aspirações pessoais e profissionais. Termos como 

submissão feminina e dominação masculina começaram a entrar no vocabulário comum 

por força do contributo das perspectivas feministas. Iniciou-se uma convulsão social 

global no sentido da mudança para a paridade entre os géneros, que ainda hoje prossegue 

(Torres, 2001:61). 

Nos anos 80 e 90 um grupo de sociólogos franceses centra-se na análise da família 

conjugal e começa a preocupar-se com as consequências do individualismo na vida 

comum. Entre os vários trabalhos que abordam esta problemática destacam-se os de 

Singly (1993; 2000) e de Kaufmann (1993).  

Inspirado nas ideias enunciadas por Durkheim no seu curso de 189226, Singly (1993:5), 

contrariamente ao discurso que vê nas transformações operadas na família ocidental uma 

espécie de “revolução”, considera que os traços que a caracterizavam no final do século 

XIX ainda se encontram presentes após 100 anos. A família (conjugal) conheceu, segundo 

o autor, um duplo movimento, designadamente um processo de privatização, dada a 

maior atenção conferida à qualidade das relações interpessoais e à maior intervenção do 

Estado ao nível da própria “socialização” do grupo familiar; ao mesmo tempo, tornou-se 

cada vez mais um espaço no qual os indivíduos pensam proteger a sua individualidade 

(valorizada enquanto tal) e um “órgão secundário do Estado” que controla, mantém e 

regula as relações entre os membros da família.  

Para Singly (1993:6), a família contemporânea é uma instância caracterizada por uma 

grande dependência face ao Estado; por uma elevada independência face aos círculos do 

parentesco e, por último, por uma forte autonomia dos homens e das mulheres face à 

própria família. Desta forma, homens e mulheres, adultos e crianças, organizam a sua vida 

privada no quadro de uma dupla dualidade: uma reivindicação de independência colectiva 

e individual e uma dependência acrescida face à esfera pública. 

                            
26 Durkheim, “La famille conjugalle”, curso de 1892. Revue Philosophique em 1921, reproduzida in É. Durkheim, Textes 

III, Minuit, Paris, 1975, pp. 35-49. 
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Tais orientações dominantes que regem as famílias contemporâneas, não suprimem a 

existência de tensões, lutas ou contradições. O facto de a família depender cada vez mais 

da avaliação escolar dos seus filhos, não significa que esta, sobretudo em alguns estratos 

sociais, não possua um poder orientador neste domínio. O mesmo sucede com as 

relações de parentesco. Apesar de uma maior autonomia face ao círculo alargado de 

parentesco, tal não exclui a existência de zonas comuns de interacção e de cooperação, 

sobretudo no caso da parentela.  

Singly (1193:6-15) considera assim que a família contemporânea é relacional; é 

privada/pública; é individualista; e não possui um horizonte intergeracional. Muito 

sucintamente, no primeiro caso significa que a família se construiu progressivamente 

como um espaço privado onde os seus membros têm interesse em estar juntos, em 

partilhar de intimidade e são cada vez mais sensíveis à qualidade das relações. A separação 

progressiva do espaço público e privado fez-se a par do aumento do peso do domínio 

afectivo na regulação das relações intra-familiares. 

Para o autor, afirmar que a família nuclear (uma família composta pelo homem, 

mulher e filhos partilhando todos a mesma habitação) sempre existiu, não significa que ela 

desempenhou sempre funções idênticas ou que a regulação das relações entre os sexos e 

as gerações seja sempre a mesma. À família contemporânea, Singly (1993:7), prefere 

associar o termo “relacional”, retendo na sua designação a característica principal que 

Durkheim havia dado em 1892: “Nós estamos vinculados à nossa família porque estamos 

ligados à pessoa do nosso pai, da nossa mãe, da nossa mulher, dos nossos filhos”. Daqui 

derivam primeiramente todas as coisas, sendo que toda a organização familiar deve ter 

como finalidade manter na família os bens domésticos.  

A família contemporânea é simultaneamente privada e pública. Tudo se passa como se 

o movimento de centração nas pessoas, de autonomização da família face ao parentesco e 

à vizinhança e à própria sociedade, fosse acompanhado por uma lógica de dependência 

cada vez maior face ao Estado. Este transformou-se num factor da vida doméstica. A 

conquista de autonomia familiar e de intimidade tem uma face oculta: o controlo da vida 

privada pelo Estado que garante desta forma boas condições para o seu funcionamento. 

A família moderna encontra-se assim sob vigilância. Exemplos disto são as leis relativas à 
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regulação do poder paternal. A noção de interesse superior da criança serve para justificar 

a intervenção do Estado na família. 

Desta forma, encontram-se abertas algumas brechas que permitem ao Estado, tal 

como no passado através das leis de higiene social, penetrar no lar para defender os 

direitos das crianças. Se a família conjugal se diferencia face às formas anteriores de 

família, neste aspecto ela não é assim tão distinta, na medida em que a sua autonomia 

permanece relativa (Idem: 9). O Estado suprimiu as formas de controlo familiar, religioso 

e comunitário (e.g., charivari e outros rituais públicos), mas instituiu os seus próprios 

agentes de regulação e intervenção (e.g., acção dos higienistas, médicos, psicólogos, 

trabalhadores sociais, assistentes sociais, terapeutas conjugais, mediadores familiares, etc.).  

Singly (1993:10-11) retoma ainda de Durkheim o postulado de que o enfraquecimento 

do comunismo familiar é contrapartida do crescimento do individualismo. A 

personalidade dos membros da família desenvolve-se cada vez mais no círculo doméstico. 

A família moderna é uma instituição onde os seus membros têm uma individualidade 

maior do que nos modelos familiares precedentes. A família contemporânea é assim 

individualista, o que tem consequências sobre o seu modo de funcionamento. São as 

relações entre homem e mulher, entre pais e filhos que fazem viver o espírito de família.  

Todavia, o paradoxo do individualismo contemporâneo leva os adultos a sonharem 

com uma vida que cumula, ao mesmo tempo, momentos de solidão e momentos de 

comunidade. Uma vida que autoriza a estarem juntos e a permitir que cada um esteja só, 

se o quiser (Singly, 2000:129). Por meio de ensaios e erros tentam levar uma vida dupla: 

não no sentido de duas vidas conjugais, mas no sentido de uma vida conjugal associada a 

uma vida pessoal. Esta é a tese que Singly defende no seu livro Livres juntos. O 

individualismo na vida comum (2000:16-17): numa sociedade caracterizada por uma forte 

individualização da vida privada, viver num mesmo alojamento obriga cada um dos 

habitantes a ter em conta os outros, também eles confrontados com esta coexistência.  

Os indivíduos “com” devem elaborar um espaço que inscreva a sua pertença comum. 

Devem também respeitar-se mutuamente quando querem, noutros momentos, definir-se 

como indivíduos “sós”. A complexidade da vida comum decorre desta alternância entre 

espaço-tempo de vida comum e espaço-tempo de vida separada. Por isso, a pessoa que 



Maria Isabel Correia Dias Sociologia da família e do género 115 

 
vive com outrem não se pode regular em função das suas próprias normas. Deve resistir à 

tentação do egoísmo, enquanto modalidade (patológica) do individualismo 

contemporâneo. Tal resistência é importante, pois basta pensarmos que o elo social, no 

exterior da vida privada, só pode ser estabelecido entre indivíduos socializados no seio da 

família (ou equivalente), isto é, habituados a viver “com” e por isso a terem em conta o 

outro. 

Por último, para Singly (1993), a família contemporânea não tem um horizonte 

intergeracional. Recuperando de novo a perspectiva de Durkheim, constata que as lógicas 

de transmissão do património e das profissões foram ultrapassadas pelo individualismo e 

o predomínio das relações pessoais na família contemporânea. A motivação para o 

trabalho decorre do interesse pessoal e doméstico. A personalização veio valorizar o 

mérito, ou seja, a cada um segundo o seu mérito e não segundo a sua herança.  

Devido ao seu crescente isolamento do círculo de parentesco, a família conjugal, no 

sentido de Durkheim, é a única que não abre espaço para se poder falar em “familiar” no 

sentido de intergeracional. A autonomia crescente da família moderna em relação ao 

parentesco, a ruptura com os matrimónios arranjados pode ser interpretado como um 

sinal segundo o qual a família (alargada) perdeu terreno, enquanto o casamento, ao 

contrário, se fortificou. O casamento representa os laços conjugais, opostos a outras 

formas de relações familiares (Singly, 1993:14). 

As análises de Singly (1993) sobre a família conjugal relacional, autónoma face ao 

parentesco, apesar de serem muito relevantes, não exploram o custo decorrente da 

ausência da dimensão intergeracional nesta família, contrariamente ao seu mentor 

(Durkheim) que teve presente os riscos que lhe estavam associados (Leandro, 2001:171). 

A discussão acerca do declínio da família-instituição, à custa da implementação 

progressiva da família sentimental (Ariès, 1981), conduziu Roussel (1989) a considerar que 

a suposta crise que atingiu o modelo institucional, se reflecte sobretudo ao nível do 

casamento, na medida em que implícito à noção de contrato, está a possibilidade da sua 

dissolução. Kaufmann (1993) irá colocar esta questão de forma inversa.  

Para Kaufmann (1993), o mais provável é que a instituição se encontre agora ao 

serviço dos indivíduos, em vez de se sobrepor à sua vontade e desejos pessoais. Os 
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trabalhos deste autor inscrevem-se, como refere Leandro (2001:174), num quadro 

analítico que procura demonstrar que ao desinstitucionalizarem-se alguns aspectos da vida 

familiar (e.g., a escolha do cônjuge) institucionalizaram-se outros. “É o calor da casa, do 

lar que é valorizado e ao qual, mesmo se não se está associado ao casamento, se atribui 

uma importância sanitária e moral inegável. (…) De resto, numa sociedade em que os 

laços sociais se revelam mais indefinidos e enfraquecidos, a vida de família, a partir do 

casal, aparece como o elemento mais favorável à protecção dos indivíduos” (Idem). 

Refere Kaufmann (1993:125), que o casal mudou. Outrora instituição na qual se 

entrava na vida sem qualquer tipo de questionamento, o casal transformou-se num 

sistema de ajustamentos permanentes da vida a dois, requerendo um verdadeiro trabalho 

por parte daqueles que tentam viver esta experiência. Torna-se necessário um 

conhecimento sobre o funcionamento conjugal, não tanto para os actores adquirirem 

distância face ao que vivem, mas porque o casal é tanto mais consistente quanto 

concentrado em si mesmo.  

O conhecimento do casal nos nossos dias é igualmente importante na medida em que 

toca questões importantes do funcionamento global das nossas sociedades, 

nomeadamente ao nível dos laços sociais e da construção identitária. No primeiro caso, os 

laços sociais estabelecem um quadro no âmbito do qual os indivíduos constroem e 

definem as suas identidades. O laço conjugal representa um segmento primordial no 

conjunto dos laços sociais, surgindo a escolha do cônjuge ou o amor como elementos 

centrais para o casal, mas também para a própria sociedade (Idem).  

No que concerne à identidade, as nossas sociedades fundadas na responsabilização 

individual, impõem que cada um faça escolhas diversas e construa a sua própria 

identidade. Para este processo contribuem as trocas e interacções com as pessoas mais 

próximas. Tal exigência identitária explica melhor o quão é difícil para o casal a sua 

formação e manutenção enquanto tal (Idem). 

O casal permanece, segundo o autor, uma referência central. Porém tornou-se 

mais instável, ao ponto de aparecer minoritário nas suas formas mais institucionalizadas. 

Tal sucede porque paradoxalmente os actores exigem mais do “casal”, uma vez que cada 

um aspira a uma vida privada que lhes garanta grandes gratificações afectivas e sexuais. A 
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transformação operada no seio do casal deve-se principalmente ao facto de tais exigências 

serem mais elevadas.  

O casal tornou-se na referência central, mas também é mais complexo o seu 

processo de constituição. Por isso, as estatísticas sobre a composição dos agregados 

domésticos, por mais importantes que sejam, não devem mascarar o essencial, 

designadamente a transformação do processo interno de formação do casal (Idem: 47).  

Da sua teoria sobre a formação do casal, Kaufmann (1993) enfatiza que longe de 

se encontrar em crise, a família e o casal têm vindo a instituir outros valores mais 

conformes com a modernidade, nomeadamente com a racionalização, a individualização e 

a busca de gratificação pessoal, material e afectiva no e para o casal. De acordo com 

Leandro (2001:176), a abordagem de Kaufmann (1993) acerca da desinstitucionalização-

institucionalização da conjugalidade situa-se na perspectiva de Durkheim sobre o 

institucional, quando refere que a orientação das condutas se inscreve na formação dos 

hábitos e costumes.  

No percurso até aqui delineado pretendeu-se dar a conhecer aos alunos, através de 

uma abordagem reflexiva e interactiva, os autores e as teorias que mais marcaram o 

pensamento sociológico sobre a família e as relações de género. Articulando passado e 

presente, até porque algumas teorias actuais são tributárias de autores fundadores da 

Sociologia como ciência, destacamos as principais perspectivas teóricas contemporâneas e 

respectivos autores quer no âmbito da Sociologia Norte-Americana, quer no da Sociologia 

da Família Francesa.  

Encerramos o presente ponto programático com uma apresentação sistematizada 

dos principais quadros conceptuais desenvolvidos neste âmbito. Assim, nos anos 1960, 

destacam-se, como se apresenta de seguida, três teorias fundamentais, designadamente o 

estruturo-funcionalismo, o interaccionismo simbólico e a teoria desenvolvimental. Nos 

anos 70, emergem quadros conceptuais alternativos, a saber a teoria do conflito, da troca 

social e a teoria feminista. Por economia de espaço, no presente relatório serão 

apresentados, sob a forma diagramática, os seus conceitos-chave, as suas principais 

interrogações, bem como as críticas que lhes são dirigidas. 

 



118 Sociologia da família e do género Maria Isabel Correia Dias 

 
TEORIAS MODERNAS DA FAMÍLIA – SISTEMATIZAÇÃO 

ANOS 60 

 
ESTRUTURO-FUNCIONALISMO 

CONCEITOS-CHAVE INTERROGAÇÕES CRÍTICAS 

Família:  

Numa perspectiva macros-

sociológica, é vista como uma 

parte do sistema social.  

A estrutura da família é 

fundamental para a 

manutenção do sistema.  

Numa perspectiva micros-

sociológica, é vista como uma 

pequena sociedade, cujas partes 

são analisadas em termos do 

seu contributo para o próprio 

funcionamento da família. 

Estas partes referem-se à 

posição que cada um ocupa na 

família (pai, mãe, filho, etc.) e 

aos papéis que desempenham. 

 

 

- Porque razão é que 

existe a instituição 

família? 

- Porque é que existem 

famílias em praticamente 

todas as sociedades 

conhecidas? 

- Que estruturas é que 

têm que ser criadas para 

suportar a existência da 

família? 

- A existência de família 

exige um casal? 

- É necessário existir uma 

nítida divisão das tarefas 

entre o casal, em que cada 

um desempenha um papel 

especializado? 

 

- A principal crítica 

provém da afirmação 

estruturo-funcionalista de 

que todos os sistemas – 

orgânicos e sociais – 

tentam manter o seu 

equilíbrio. 

Esta é uma visão muito 

estática da sociedade e da 

família. 

- Relativamente à teoria 

parsoniana da divisão dos 

papéis sexuais, ela foi 

fortemente rejeitada.  

Recusa-se a noção de que 

a família não necessita de 

tal especialização para 

desempenhar as suas 

funções. 

- Foi uma teoria que 

ignorou o conflito que 

pode existir no seio das 

famílias, uma vez que este 

era visto como sendo 

disfuncional. 
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INTERACCIONISMO SIMBÓLICO 

CONCEITOS-

CHAVE 

- Os indivíduos interagem com 

base no significado que as 

coisas, acontecimentos, 

situações têm para eles. 

- O significado advém da 

interacção social. 

-Os significados são 

modificados ao longo do 

processo de interacção. 

A preocupação central desta 

corrente teórica é estudar o 

impacto que os significados 

atribuídos às situações e 

acontecimentos têm na vida 

familiar e conjugal. 

INTERROGAÇÕES 

-De que forma o homem 

e a mulher definem o 

casamento? 

-O que é ser um bom 

marido e uma boa esposa? 

-De que forma o processo 

de socialização dos 

indivíduos afecta as suas 

definições de família, 

casamento e 

conjugalidade? 

 

 

 

 

 

 

CRÍTICAS 

- Ausência de visão dos 

processos sociais mais 

latos. 

- Falta de 

contextualização histórica 

dos comportamentos 

familiares. 

- Fraca articulação entre 

interacções e instituições 

sociais. 

Porém, foi dos quadros 

conceptuais mais aplicado 

no estudo da família, o 

que se observa ainda nos 

nossos dias. 
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TEORIA DESENVOLVIMENTAL 

CONCEITOS-

CHAVE 

Analisa o ciclo de vida 

familiar, o seu crescimento e 

desenvolvimento. 

Identifica um conjunto de fases 

de desenvolvimento pelas quais 

a família deverá passar. 

Ciclo de vida familiar – 

conceito fundamental. Significa 

que a família deve passar pelos 

diversos ciclos de 

desenvolvimento. 

Tarefas desenvolvimentais – 

Surge num determinado 

período da vida do indivíduo 

ou da família. 

Pode resultar da maturação 

física (puberdade), ou de 

pressões culturais e de 

privilégio. 

INTERROGAÇÕES 

- Quais são as fases de 

desenvolvimento do ciclo 

de vida familiar? 

- De que forma uma fase 

particular influencia o 

casamento e a vida 

familiar?  

- Quais são os factores 

que influenciam o sucesso 

ou não das tarefas 

desenvolvimentais? 

 

CRÍTICAS 

- Foi um modelo 

desenhado para estudar a 

família dita “típica” – 

casal, com filhos que vive 

de forma independente. 

Ora não era, nem 

continua a ser este o 

modelo dominante de 

organização familiar quer 

nos Estados Unidos, quer 

na Europa. 

-Trata-se de um modelo 

fundamentalmente 

descritivo. 

- Embora seja interessante 

a identificação das fases 

de desenvolvimento da 

família, esta teoria não 

conseguiu produzir 

proposições teóricas 

sobre as relações 

familiares. 

 

 

Fonte: Gelles, 1995. 
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TEORIAS MODERNAS DA FAMÍLIA – SISTEMATIZAÇÃO 

ANOS 70 

 

TEORIA DO CONFLITO 

CONCEITOS-CHAVE 

Inspira-se na visão de Marx e 

Engels sobre a ordem social. 

A família é vista como um 

sistema directamente voltado 

para a regulação do conflito. 

Subjacente ao casamento e à 

família existe uma estrutura 

competitiva. 

As relações familiares são 

caracterizadas pela luta pelo 

controle dos recursos sociais, 

psicológicos e económicos da 

família. 

O homem tipicamente tende a 

controlar os recursos 

financeiros. 

O conflito não é 

necessariamente mau ou 

prejudicial às relações 

familiares. 

Esta teoria vê o conflito como 

INTERROGAÇÕES 

- De que forma é possível 

a cooperação entre os 

membros da família? 

Com esta interrogação, 

pretendiam estudar: 

- O tipo de conflitos 

existentes nas famílias;  

- As consequências desses 

conflitos;  

- E a forma como os 

conflitos eram geridos 

pela própria família. 

 

Com a aplicação desta 

teoria foi possível estudar 

o problema da violência 

doméstica, em particular a 

que é exercida sobre a 

mulher e criança. 

Foi ainda possível analisar 

os processos de abuso de 

poder dentro da família. 

 

 

CRÍTICAS 

- Enfatiza excessivamente 

o conflito e a coerção 

dentro da família e 

subestima a ordem e a 

estabilidade. 

- A premissa de que as 

diferenças conduzem 

sempre ao conflito 

também é considerada 

como uma fraqueza desta 

teoria. 

- Desenvolve uma visão 

negativa do 

comportamento humano 

em geral e da vida familiar 

em particular. 

- Devido à natureza 

privada da família, o 

conflito preconizado nem 

sempre é acessível do 

ponto de vista da 

investigação.  

Tal significa que existem 

dificuldades de 
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condição para a mudança 

social (Sprey, 1979). 

Conceitos mais usados: 

Conflito; Consenso, 

Negociação; Poder; Influência; 

Força; Agressão. 

demonstração empírica 

das premissas desta teoria.   

 

 

 

 
 

TEORIA DA TROCA 

CONCEITOS-CHAVE 

Explica as relações familiares 

como um processo de troca, 

envolvendo custos e 

recompensas. 

O comportamento social é um 

conjunto de trocas, sendo que 

no seu decurso os indivíduos 

tentam maximizar as recom-

pensas e minimizar os custos. 

Conceitos mais usados: 

Recompensas – gratificações, 

satisfações, benefícios. 

Custos – definido como perdas 

(e.g., perda de status, de 

relações). 

Reciprocidade – é a chave da 

troca social. As pessoas têm a 

expectativa de colaborar com 

quem colabora com elas. 

INTERROGAÇÕES 

Que razões conduzem um 

casal a entrar na 

conjugalidade? 

Porque razão as mulheres 

comprometidas (com 

noivado) consentem mais 

ter relações sexuais pré-

maritais? 

Será que elas trocam o 

sexo pelo compromisso? 

Por que é que os 

indivíduos casam numa 

determinada data? 

Por que é que ocorre 

violência na família? 

 

CRÍTICAS 

Esta teoria teve uma vasta 

aplicabilidade na análise 

das relações familiares. 

Foi uma teoria útil para se 

explicar, por exemplo, o 

processo de namoro e o 

tipo de casais que 

acabavam por procurar 

terapia. 

Porém, as relações 

conjugais e familiares não 

se resumem apenas à 

fórmula custo/benefício 
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TEORIA FEMINISTA 

CONCEITOS-CHAVE 

Esta teoria enfatiza que as 

famílias não devem ser 

separadas do sistema mais 

vasto de dominação masculina. 

Explicam a subordinação da 

mulher na família e na 

sociedade, a partir da divisão 

dos papéis sexuais e da 

socialização diferencial em 

função do género. 

Empregam nas suas análises a 

teoria do género, a qual 

argumenta que a dominação 

masculina na família faz parte 

integrante de um sistema mais 

lato de dominação social. 

Para além de uma preocupação 

conceptual, esta teoria tem uma 

componente de intervenção 

(praxis). 

A pesquisa deve ser realizada 

para as mulheres. Estas devem 

estar no centro das pesquisas 

quer como objectos de 

investigação, quer como do 

conhecimento produzido. 

Reabilitaram as metodologias 

INTERROGAÇÕES 

- Questionam o carácter 

não natural da dominação 

masculina;  

- Indagam sobre a 

dominação masculina 

enquanto resultado de um 

processo complexo de 

construção dos papéis 

sociais de género. 

- Estabelecem uma 

relação entre os papéis de 

género na família e os 

papéis de género 

desempenhados nas 

outras instituições sociais. 

CRÍTICAS 

-Esta teoria situa-se a um 

nível ainda mais 

macroestrutural (e.g., 

importância dos factores 

sócio-culturais). 

-Dá importância ao 

sistema patriarcal e às 

desigualdades de género, 

o que nem sempre lhes 

permitiu compreender o 

papel das instituições 

historicamente situadas.  

-Desenvolveram 

abordagens qualitativas, 

que lhes permitiram 

realizarem estudos ricos 

em profundidade, mas 

dificilmente 

generalizáveis. 
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qualitativas (e.g., histórias de 

vida, abordagem etnográfica, 

entrevistas não-estruturadas). 

Consideravam que tais 

metodologias eram uma forma 

de dar voz às mulheres e às 

suas experiências. 

Fonte: Gelles, 1995. 

 

Como tínhamos definido no início da presente área programática, o nosso objectivo 

circunscrevia-se a dar a conhecer, de modo crítico e reflexivo, os contributos de um 

conjunto de autores e perspectivas teóricas da Sociologia da Família e do Género. Da 

incursão pelos principais modelos teóricos disponíveis ficou claro que não existe uma 

teoria geral unificada sobre a família e o casamento, ou seja, não existe uma teoria da 

família integrada. Existe, pelo contrário, vários modelos conceptuais que servem para 

orientar a investigação e organizar as questões acerca do modo como a família se organiza 

e funciona. Por essa razão, é importante que os alunos compreendam que tais modelos 

teóricos nos fornecem premissas e conceitos que servem para orientar as nossas análises 

sobre as relações familiares. É pois fundamental que eles testem essas premissas e 

desenvolvam novas assumpções através dos seus trabalhos de investigação. 
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9.2. Segunda Área Programática 

 
Família nas sociedades contemporâneas: tensões e desafios 

Família, conjugalidade e rupturas 

 

No âmbito da designada segunda área programática da unidade curricular de 

Sociologia da Família e do Género, pretende-se estudar um conjunto de dimensões 

estruturantes da organização da vida familiar, conjugal e parental, assim como as tensões e 

desafios daí decorrentes. 

Começamos pela formação da conjugalidade e a problemática do divórcio nas 

nossas sociedades. Neste sentido evocamos, os estudos de um conjunto de autores 

anteriormente citados, como é o caso de Singly (1993; 2000), Kaufmann (1993; 1992), 

Leandro (2001), Torres (2001; 2002), Aboim (2006), Roussel (1980; 1991) entre outros; 

mas também recordamos a análise introdutória inicialmente realizada ao nível de alguns 

indicadores macrossociais de mudança operada no domínio dos comportamentos 

familiares.  

Tendo por base tais indicadores, demonstra-se que a família foi, desde os anos 60, 

alvo de um duplo movimento: primeiro, uma fase de um familialismo renovado, marcado 

por uma nupcialidade elevada, por um menor número de nascimentos fora do casamento 
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e pelo aumento de casais com filhos; seguida de um movimento de modernização, 

marcado pela inversão das tendências referidas (Almeida e Outros, 1998:51). 

As formas de constituição e organização da conjugalidade apresentam sinais de 

reforço da informalização do laço conjugal e de pluralização dos modos de transições 

possíveis nos percursos familiares, acrescendo-os de momentos de ruptura e de 

recomposição, em conformidade com uma visão menos institucional da relação a dois e 

da própria família (Aboim, 2006:69). Tende-se, como vimos, a casar menos, cada vez mais 

tarde e mais frequentemente pelo civil. A tendência para a informalização do laço 

conjugal reforçou-se entre os dois últimos momentos censitários. Neste período (1991 e 

2001) a percentagem de casais a viver em coabitação quase duplicou, passando a 

representar 7% do total de casais. Saliente-se que de 1996 a 2001 há um aumento de 

casais que tinham residência comum antes do casamento (16,4% em 2001) ou que já 

tinham mesmo filhos comuns (5,7% em 2001) (Idem:70).  

A descolagem entre casamento e parentalidade é outra tendência anteriormente 

assinalada aos alunos. A proporção de crianças nascidas fora do casamento formal passou 

de cerca de um sexto, em 1991, para quase um quarto do total dos nascimentos ocorridos 

ao longo de 2001, sendo que a sua maioria aconteceu no contexto de coabitação conjugal 

e não de monoparentalidade. Os nascimentos fora do casamento formal hoje não são 

expressão das dificuldades de acesso à conjugalidade, mas da sua informalização. Tais 

atitudes marcam o carácter modernista das conjugalidades (informais), ao mesmo tempo 

que são reveladoras da desinstitucionalização e desvalorização estatutária do casamento 

(Idem). 

De acordo com Leandro (2001:101), o casamento civil e religioso sem ser 

praticado por todos, continua a ser a forma mais corrente de entrar na vida conjugal em 

Portugal. Todavia, para Aboim (2006), o traço central da vida familiar, no presente, reside 

numa vida conjugal e parental estruturada de modo mais informal. A esta tendência junta-

se o peso da divorcialidade crescente. A par do afastamento face ao casamento 

institucional, a possibilidade de ruptura emerge como uma característica do casamento 

moderno. 
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Importa então fornecer algum enquadramento teórico aos alunos para a 

compreensão do conjunto de mudanças assinaladas. Neste sentido, evocamos o conceito 

de individualização, que marca as perspectivas contemporâneas sobre as transformações 

da família. Este conceito encontra-se associado ao próprio processo de modernização da 

família e à emergência das noções de sentimentalização, privatização, 

desinstitucionalização, as quais passaram a dar primazia aos interesses individuais em 

detrimento das lógicas colectivas e tradicionais (o grupo de parentesco, a comunidade) 

(Anderson, 1984).  

Ao sentimentalizar-se, a família moderna passa a dar relevo ao indivíduo e às suas 

escolhas, em diversos domínios, em particular no conjugal. A noção de família como 

vector de reprodução social, é substituída, de alguma forma, pela de família enquanto 

espaço de bem-estar, de intimidade, de realização afectiva. Para atingir o seu ideal 

romântico, o casal foi obrigado a romper com a comunidade envolvente, passando a 

contar com o refúgio da casa. O desencadeamento da sexualidade e do amor, suplantando 

todas as outras paixões (egoísmo familiar, avareza), na relação que se constrói com o 

cônjuge, conduziu à rejeição, por parte do casal, de toda e qualquer pressão exercida pelo 

meio social e familiar e à diferenciação entre amor físico e monogamia, que deixou de ser 

para toda a vida, para se tornar “serial” (sucessiva) (Dias, 2004:37-38). 

Na família moderna, o amor e a felicidade tornaram-se centrais. O amor romântico 

constitui a base e o fundamento do casamento e é a dimensão sentimental que, em 

princípio, conduz as escolhas matrimoniais (Teixeira Fernandes, 1998:66). Assim, os 

indivíduos “são socializados para se apaixonarem e para se deixarem guiar por este 

sentimento na escolha do cônjuge” permanecendo, neste domínio, mais ou menos 

indiferentes às sugestões da família (Saraceno, 1992:96). No entanto, esta, ainda que 

informalmente, continua a controlar e a vigiar as relações e os meios em que os filhos 

podem “casualmente encontrar-se como semelhantes e apaixonarem-se” (Idem). Tal 

significa que, apesar de os pais e o costume terem deixado de ditar explicitamente a 

escolha do cônjuge, a forte proximidade entre os estatutos sociais dos parceiros pode 

indiciar a presença de certos processos de reprodução das clivagens sociais. A ideologia 

romântica ao apresentar o reencontro profundo dos seres como forma de transcender as 
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clivagens sociais não só as reforça, como tendencialmente as oculta (Kellerhals e Outros, 

1982:52).  

Todavia, a instituição passa a ter componentes de expressividade que encontraram 

no modelo parsoniano (1956; 1968) o seu expoente de realização, embora construído com 

base na segregação dos papéis sociais de género. Mas ao desinstitucionalizar-se num 

movimento progressivo de privatização, cada vez mais individualizado, a família e a 

conjugalidade passam a recusar a referida segregação. Na família moderna, sentimental e 

privatizada, o indivíduo, as suas escolhas e bem-estar opõem-se aos condicionamentos da 

família instituição. O conceito de individualização refere-se assim “tanto à produção de 

uma ordem social mais individualizada nas formas de organização do Estado, do mercado 

de trabalho, dos grupos sociais, da família, como à multiplicação dos padrões biográficos 

possíveis, ou ainda ao desenvolvimento da reflexividade na construção de uma trajectória 

e de uma identidade social” (Aboim, 2206:36). 

É chegada a altura de fazer entrar nesta análise o contributo de Roussel (1980; 1989) 

sobre a referida desinstitucionalização da família e a relação entre modelos de congulidade 

e divórcio. Tendo como eixo tipológico a autonomia dos cônjuges ou o seu grau de 

fusão/distância face à instituição, o autor propõe uma distinção entre quatro modelos de 

conjugalidade, designadamente o modelo institucional, aliança, fusão e associação. No 

primeiro modelo, o casamento é encarado como uma instituição que importa acima de 

tudo preservar. Possui fundamentalmente uma finalidade conservadora, sendo que as 

funções de sobrevivência e de transmissão do património têm prioridade absoluta sobre 

as restantes. Tal conduz a uma estrita definição e divisão das tarefas e obrigações 

indispensáveis à manutenção da instituição família.  

Entre os membros da família, existe uma hierarquia rígida e a ordem estabelecida é 

entendida como sendo natural. Existe uma segregação nítida dos papéis sexuais - 

instrumental masculino, expressivo feminino - e uma acentuada assimetria entre os sexos, 

inclusivamente quando as mulheres são profissionalmente activas. Acima de tudo importa 

preservar a estabilidade do grupo familiar e do casal, sendo irrisórias as necessidades 

individuais. O casamento instituição tem por finalidade assegurar as melhores condições 
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de sobrevivência dos indivíduos e a reprodução das gerações, por isso, centra-se mais na 

relação parental do que na conjugal. A indissolubilidade é uma condição indispensável 

para o funcionamento desta forma de conjugalidade, a qual dá prioridade à ordem 

(familiar) geral, em detrimento dos sentimentos e interesses individuais (Roussel, 

1980:1027). 

No modelo aliança, a ideia de felicidade pessoal surge como alternativa à finalidade 

tradicional de sobrevivência. O objectivo principal deste tipo de união é a solidariedade 

afectiva, mas no quadro da instituição matrimonial, sexualmente diferenciada e de 

subordinação feminina. Existe aqui uma espécie de companheirismo estatutário, em que o 

casamento emerge como um pacto social, através do qual o casal procura ser reconhecido 

pela sociedade e, em compensação, reconhece a sua pertença. Contudo, neste tipo de 

união, o divórcio implica quer uma sanção jurídica contra o suposto culpado pela ruptura, 

quer uma sanção difusa sob a forma de uma certa estigmatização social dos cônjuges, na 

medida em que não deixa de representar um “golpe” na ordem social. A estigmatização 

social e os problemas socioeconómicos não são a única consequência do divórcio para os 

envolvidos nesta forma de conjugalidade. Este tipo de divórcio não exclui, pelo menos 

para um dos cônjuges, profundos traumatismos afectivos (Idem: 1028).  

Não obstante a possibilidade de ruptura da união, os cônjuges acreditam numa 

possível compatibilidade entre natureza humana e instituição; entre sentimento individual 

e normas sociais. Esta compatibilização continua a ser encarada como a melhor garantia 

para o casal ser bem sucedido. O casal concebe o projecto familiar a longo termo, o que 

passa pela integração social e familiar. Porém, a sua organização é simultaneamente 

igualitarista e diferenciada. O projecto conjugal passa também pela salvaguarda dos 

valores de fidelidade, perenidade e intimidade. 

Assentando na solidariedade afectiva, no modelo fusão a instituição emerge apenas 

como uma formalidade prática, isto é, deixa de ser uma realidade determinante, tornando-

se numa simples formalidade à qual o casal adere apenas por comodidade social. A união 

constitui uma espécie de autarcia afectiva extremamente gratificante para os seus 

membros. O casamento reduz-se ao casal com filhos, sustentando-se na intensidade das 
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relações afectivas intra-familiares. É um modelo mais paritário, assentando na igualdade 

de estatutos entre os cônjuges e na indiferenciação dos papéis. Caracteriza-se pela ênfase 

atribuída aos valores que insistem na exclusividade e na perenidade do laço conjugal; na 

escolha dos modos de relação onde o “nós-casal” se impõe ao “eu”; e no recurso a 

símbolos sociais que evidenciam o grupo enquanto tal, face ao exterior (Kellerhals e 

Outros, 1982:93-94). A orientação da união fusional é fundamentalmente expressiva e 

conjugalista e a sua regulação é claramente endógena. 

Assim, o fim do sentimento amoroso pode conduzir à sua ruptura, mas sem risco de 

qualquer sanção discriminatória, tal como sucedia na forma aliança, uma vez que é a 

própria sociedade que acolhe um modelo matrimonial fundado no sentimento. Todavia 

Roussel (1980:1030), admite que o facto de este tipo de união ser alvo de fortes 

investimentos afectivos por parte dos cônjuges, confere à sua ruptura um carácter 

dramático; ou seja, enquanto a sociedade a encara como uma consequência lógica do 

fracasso do projecto amoroso, os parceiros, ou pelo menos um deles, podem vivê-la 

como um problema pessoal e privado.  

Por último, a conjugalidade associativa transforma o acto de casar numa formalidade 

indispensável. Por isso, é mais contratual, embora se funde, tal como a forma precedente, 

no sentimento amoroso. A diferença reside no facto de os projectos individuais se 

sobreporem aos conjugais e familiares. O casal emerge como uma espécie de equipa em 

que cada parceiro procura a máxima gratificação e, por essa razão, tenta rentabilizar certos 

recursos e atingir objectivos específicos. O casal é percebido como instrumento de 

realização individual, não existindo qualquer fusão entre estas duas dimensões. Existe 

enquanto o bem-estar dos indivíduos implicados na relação perdurar, pelo que estes, ao 

contrário do que sucede na conjugalidade fusional, não esgotam a sua definição no 

casamento.  

Neste contexto, a criança, é considerada, tal como o cônjuge, um parceiro 

independente, dotado de identidade própria com a qual se negoceia, contrariamente ao 

que sucede na conjugalidade fusional, em que ela reflecte e reforça o sentimento amoroso. 

A indiferenciação dos papéis sexuais é mais acentuada e tende a ser maior a partilha das 

tarefas. Cada género tende a assumir o desempenho de responsabilidades quer no espaço 
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doméstico-familiar, quer no domínio profissional, sendo à partida instrumentalmente 

autónomos. Enquanto associação, a união pode cessar quando os cônjuges percebem que 

os seus interesses deixam de convergir. 

Dado o menor investimento afectivo implícito nesta forma de conjugalidade, a 

separação é encarada com uma certa serenidade uma vez que a união é um contrato 

privado e a sua ruptura, mesmo unilateral, está em conformidade com esta noção 

(Roussel, 1980: 1031). Critica-se a Roussel (1980), o facto de não ter tido em linha de 

conta nos seus modelos a pertença social das famílias estudadas. De qualquer modo, 

vimos que para o autor, cada forma de conjugalidade é mais ou menos permissiva à 

ruptura.  

Nas nossas sociedades, o divórcio pode ser interpretado como um indicador 

significativo de individualização. A dissolução do matrimónio representa uma mudança 

considerável nas possibilidades dadas aos indivíduos para construírem as suas biografias 

pessoais, simbolizando a passagem de uma visão do casamento como sacramento para a 

noção do casamento como contrato (Roussel, 1989; Leandro, 2001). 

Embora não rejeite esta interpretação, Torres (1996) comprovou para a sociedade 

portuguesa que o uso desta liberdade nem sempre obedece à busca da autodeterminação 

do self ou de uma relação pura sustentada apenas pelas suas gratificações recíprocas. Nos 

seus estudos (2002a, 2002b, 2001, 1996) sobre o casamento e o divórcio em Portugal, 

refere que a partir dos anos 60, os afectos passaram a ocupar um lugar central no 

casamento e na família, embora nestes espaços também sejam geridos outros bens 

materiais e simbólicos. Todavia, esta tendência não se traduz numa lógica homogénea 

quanto às expectativas e às modalidades de encarar e viver as experiências conjugais. A 

evolução sentimental não implica necessariamente a eliminação da diversidade de lógicas 

em jogo na família e no casamento.  

Tendo em conta variáveis como a categoria socioprofissional, classe social e idade, 

Torres (1996: 73-108) distinguiu entre divórcio-fatalidade; divórcio – a culpa do outro; e 

divórcio-desencontro. No primeiro caso, encontram-se mulheres com fracos rendimentos 

e baixa escolaridade. Situam-se sobretudo no grupo das classes populares. Para elas o 

divórcio está associado a acontecimentos exteriores à própria relação conjugal. 
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Geralmente é o aparecimento de uma terceira pessoa classificada pejorativamente como 

“amante”, a responsável pela ruptura. Quando a iniciativa parte delas, tal é visto como 

uma fatalidade do destino. Estas mulheres revelam uma visão do casamento marcada pela 

divisão funcional clássica dos papéis, mesmo quando são profissionalmente activas. 

Valorizam o amor-sacrifício pelos filhos e é pelo bem-estar destes que desejavam que o 

casamento tivesse perdurado ou que, em última instância, se toma a decisão do divórcio.  

No divórcio - a culpa do outro, encontram-se sobretudo mulheres operárias, mais 

jovens (30-40 anos) do que as anteriores (45-60 anos). Neste caso, o divórcio é atribuído 

ao “outro”, isto é, são certos defeitos ou a ausência de qualidades do ex-cônjuge (e.g., 

irresponsabilidade, falta de participação na educação dos filhos, problemas de assistência 

financeira, falta de comunicação, alcoolismo) que explica a ruptura. Se a iniciativa é da 

mulher, o divórcio aparece como solução de última instância porque o cônjuge não 

cumpre os seus deveres familiares.  

Com a visão de fatalidade aparece a tentativa de racionalizar e entender as causas que 

geram um estado de coisas que é imperioso terminar. Assim, no grupo das mulheres das 

classes operárias estudadas por Torres (1996), prevalecem dois tipos de visões sobre o 

divórcio. O divórcio-fatalidade (presente entre as mais velhas) ou obra do destino e o 

divórcio culpa do outro (presente entre as mais novas), o qual se deve sobretudo à 

ausência de responsabilidade do outro.  

O terceiro tipo de divórcio – desencontro, encontra-se nas designadas classes médias 

(e.g., profissões liberais, quadros médios e superiores, empregados executantes). 

Corresponde ao tipo de divórcio que ocorre com mais frequência no país e é 

protagonizado por mulheres e homens com formação média e universitária. As suas 

idades variam entre os 28/30 e os 45/50 anos.  

O divórcio é percepcionado como um desajustamento na relação, um desencontro. A 

tónica dominante é a morte do amor entre o casal, a rotina, a dificuldade de ambos em 

ultrapassarem certas dificuldades, isto é, um “mal” nascido da interacção no casal. Aqui 

um deles não deu o suficiente à relação ou deixou de dar ao casal. Em certos casos, 

atribuem-se ao outro todas as qualidades, embora se admita a impossibilidade de o 

continuar a amar. Neste caso é na degradação da relação, na perda gradual do vínculo 
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amoroso por parte de um ou dos dois cônjuges que se encontram as causas do divórcio 

(Torres, 1996:107). Vivido de uma forma mais ou menos dramática, mais ou menos 

dolosa o divórcio parece significar cada vez mais uma fase difícil na procura de uma maior 

satisfação individual e conjugal, mas também é revelador de habitus de classe e matrizes de 

percepção diferenciadas.  

Importa então, orientar a atenção dos alunos, para os modos distintos como se jogam 

e articulam os sentimentos, os afectos, a gestão dos recursos, as identidades, a realização 

pessoal, os projectos no futuro, as expectativas na família e na vida conjugal.  

Teoricamente o casamento e a conjugalidade ganharam o estatuto de objecto empírico 

autónomo na análise das dinâmicas familiares. Mas nem por isso, deixou de ser 

enquadrado numa perspectiva teórica mais vasta, incluído portanto no sistema familiar, tal 

como é o caso de Parsons (1956; 1968). Também se continua a considerar o casamento 

como produto de interacções regidas por normas de regulação e coesão particulares; 

como produtor de identidade e de sentido, valorizando-se, neste caso, as relações internas 

ao casal e o seu papel “nómico”, isto é, construtivo, identitário e existencial.  

A nível macro, relaciona-se o casamento com os lugares ocupados na divisão social e 

sexual do trabalho mas também com estratégias e lógicas de reprodução social (Bourdieu, 

1970). Algumas pesquisas acentuam a ideia de casamento como forma de produção de 

trabalho gratuito e de dominação masculina (Delphy, 1992), enquanto outras enquadram-

no numa abordagem muito actual da família contemporânea como família relacional 

(Singly, 1993; Kaufmann, 1993). Importa salientar que a opção por uma ou mais das 

perspectivas citadas terá como consequência a produção de uma visão analítica específica 

sobre o fenómeno estudado. 

Para Torres (2002b), neste domínio, existem duas dimensões de análise 

incontornáveis: as mulheres e o amor, enquanto dois importantes protagonistas do século 

XX. As primeiras foram ultrapassando progressivamente um conjunto de 

constrangimentos sociais, familiares e políticos, revelando um grande inconformismo 

apenas à função materna. No segundo caso, o casamento por amor impôs-se na 

modernidade quer como pretexto inicial para o casamento, quer como condição para a 

sua durabilidade. O amor passou a ser fundamental para que o entendimento e a 
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realização conjugal perdurassem. É esta perspectiva que está implícita na subida das taxas 

de divórcio nas últimas décadas. Por outras palavras, não é afinal o grande investimento 

num casamento de amor que o expõe mais frequentemente ao divórcio? (Aboim, 

2006:45).  

Se a ideia de amor romântico se vinculava a um casal fusional, e também funcional no 

sentido parsoniano, com as suas segregações de género (instrumental e expressivo), as 

novas tendências dos comportamentos familiares apontam para formas mais complexas 

de combinar realização afectiva e conjugalidade, parentalidade e família. A autonomia 

crescente das mulheres, a importância da igualdade de género, da realização profissional e 

pessoal, a erotização da conjugalidade, a sua informalização, a diminuição do controlo 

social, entre outras mudanças, criaram novos ideários de afectividade, de relação, de 

igualdade de género e consequentemente renovadas tensões entre construção identitária e 

pertença feliz à díade conjugal e ao grupo familiar, que se quer cada vez mais caloroso, 

íntimo e (re)negociado (Idem:46). Disto é reflexo o conceito de “amor confluente” 

tributário de Giddens (1996), entendido como a tendência para uma implicação afectiva e 

emocional igualitariamente partilhada e quotidianamente negociada entre homens e 

mulheres. Trata-se de trocas que se desenvolvem hoje entre parceiros que estão cada vez 

mais próximos no plano dos papéis sociais de género. Enquanto parceiros iguais, homens 

e mulheres, tendem a investir na transparência relacional e nas recompensas sexuais, mas 

apenas enquanto tal for satisfatório para cada um deles.  

Neste sentido, vale a pena evocar Luhmann (1991) que resume o essencial da 

abordagem até aqui desenvolvida, com a seguinte definição de amor. Este é entendido 

como a interiorização da relação subjectivamente sistematizada com o mundo de um 

outro, tornando-se a intimidade possível pela exclusão dos antigos indicadores genéricos 

do amor (e.g., beleza, virtude, mérito). Nesta perspectiva, a vivência amorosa passa a ser 

centralizada no indivíduo, cada vez mais indiferenciado, sendo o meio relegado para um 

plano meramente secundário e relativamente informe. Por outras palavras, o amor dirige-

se a um eu e a um tu enquanto ambos, homem e mulher, se encontrarem em relação de 

amor, isto é, enquanto permitirem reciprocamente uma tal relação amorosa e não porque 

sejam bons, nobres ou ricos. 
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Importa então estar atento à análise das formas de conjugalidade enquanto realidade 

historicamente condicionada, compreender as lógicas de autonomia/fusão que as 

atravessam, a par das tensões e contradições que as mesmas comportam para os 

indivíduos nelas implicados. Neste sentido, importa de igual, proceder à clarificação do 

próprio conceito de formas de conjugalidade, no sentido de melhor se compreender a sua 

maior ou menor permeabilidade aos processos de ruptura e de recomposição. 

Considerando que as formas de conjugalidade são constituídas por conjuntos dos 

recursos dos agentes, isto é, pelo capital económico, escolar e social que eles 

disponibilizam nas relações familiares com vista ao cumprimento da função económica, 

de procriação e socialização e da função afectiva e sexual e que a configuração e o 

desempenho destas funções variam com as diversas classes sociais, Torres (1996:197-198), 

identifica quatro dimensões da conjugalidade. 

 Em primeiro lugar, a conjugalidade inscreve-se em relações e trajectórias sociais e de 

género. Tal significa que ela ocorre num dado momento do percurso pessoal dos 

indivíduos, que é social, cultural e ideologicamente marcado de forma diferenciada, em 

função das condições de existência e do género, já que também é diferente o que se 

considera ser o comportamento adequado para os dois sexos em distintos sectores sociais 

(Torres, 2002b). Existe aqui uma clara preocupação em articular estatuto social e 

casamento, salientando a importância analítica do conceito de género.  

A segunda dimensão diz respeito à produção de sentido e de identidade através do 

casamento/conjugalidade. Esta contribui, no plano existencial, para a produção de 

sentido em dois planos: através da relação com o outro (afectivamente) significativo; e da 

promessa de outros investimentos existenciais ligados à procriação. Esta dimensão está, 

de igual modo, associada à identidade pessoal e social (Giddens, 1991). Através da relação 

com o outro obtém-se gratificação pessoal, constrói-se uma maneira de ver o mundo e de 

o sujeito se ver a ele próprio como indivíduo. Pode-se adquirir estatuto, dar sinais de 

pertença ao grupo (dos casados, dos adultos, das mulheres-mães, dos homens-pais, etc.), 

em suma, pode-se cumprir aspectos determinantes da identidade social (Torres, 2002b). 

Todavia, podem existir no casal tensões identitárias entre o “eu” e o “nós” (casal ou 
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família), assim como conflitos entre identidade, papéis sociais de género, profissão, etc. 

(Kellerhals, 1982; Singly, 2000).  

A terceira dimensão da conjugalidade diz respeito à afectividade em sentido amplo, 

ocupando aqui lugar de destaque a componente amorosa da relação conjugal e a 

sexualidade. A quarta dimensão associa casamento a fonte produtora de realidade, não 

tanto no plano simbólico, mas no sentido das condições materiais (e.g., partilha de 

recursos, despesas, etc.). A última insiste no carácter social e historicamente situado da 

conjugalidade. As ideias, orientações normativas, valores sobre a conjugalidade, a família, 

a sexualidade vão mudando e influenciando o seu próprio processo de formação (Torres, 

2002b). 

No âmbito do presente ponto programático, convém ainda salientar que não obstante 

a instalação da lógica do sentimento nas escolhas e na formação da conjugalidade, não 

podemos negligenciar que, como refere Leandro (2001:106), “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”.  

Neste sentido, a autora identifica um conjunto de mudanças com importantes 

repercussões jurídicas, sociais e familiares, sobretudo a partir da reforma de 1977 

(Decreto-lei n.º 496/77, de 25 de Novembro) operada em Portugal, a saber: a dissolução 

do vínculo da perpetuidade do casamento; a eliminação do princípio do “pátrio poder” 

em vigor na Constituição da República Portuguesa até 1976, proclamando-se o princípio 

da igualdade de direitos e deveres entre cônjuges; a diluição da relação hierárquica entre 

pais e filhos; a não discriminação dos filhos nascidos fora do casamento; a alteração da 

noção de casamento, doravante entendido como um contrato jurídico celebrado entre 

duas pessoas de sexo diferente, que pretendem constituir família mediante uma plena 

comunhão de vida, às quais se exige o livre consentimento, sem o qual o casamento pode 

ser considerado nulo; e por último, mudanças ao nível da legislação do divórcio que passa 

a ser possível para os casados catolicamente a partir da revisão do artigo 24 da 

Concordata com a Santa Sé. 
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O divórcio emerge, nas nossas sociedades, como expressão de um processo crescente 

de individualização. Todavia, nem sempre obedece a justificações orientadas para a 

autonomia pessoal. A incorporação da individualização varia conforme os capitais 

disponíveis, evidenciando a inter-relação entre mudança e contextos sociais (Aboim, 

2006:38). Independentemente disto, em Portugal, entre 1991 e 2001, o número de 

divórcios por cada cem casamentos efectuados duplicou, passando de cerca de quinze 

para mais de trinta; o que significa que em 2001, por cada dez casais que tenham 

contraído matrimónio, três dissolveram-no (Idem:71).  

Dados recentes, continuam a revelar a tendência crescente da divorcialidade no nosso 

país. Em 2006 foram decretados 23 935 divórcios. Esse valor aumentou, em 2007, para 25 

255 divórcios. Neste ano, a taxa bruta de divórcio apresentou um valor de 2,4 divórcios 

por mil habitantes, tendo sido de 2,2 em 2006 (INE, 2007). 

Para se compreender o aumento do divórcio nos últimos trinta anos, é preciso situá-lo 

num conjunto mais amplo de transformações sociais. Primeiro, mudou a forma de 

encarar o casamento que de instituição a preservar a qualquer custo, só dura enquanto se 

mantiver compensado quem nele estiver envolvido. A relação sustenta-se na sua qualidade 

intrínseca. As pessoas casam-se com outros valores que enfatizam mais os laços 

interpessoais do que a dimensão institucional do casamento. Entender o casamento como 

relação satisfatória e tolerar a ruptura conjugal são duas faces da mesma moeda. O que 

neste movimento é rejeitado são os valores tradicionais, mas não a ideia de conjugalidade 

e muito menos de família. (Torres, 1996:7).  

Em segundo lugar, a mudança de valores que transfere para a vida privada a ideia de 

igualdade de oportunidades e de maior autonomia e liberdade pessoal materializou-se 

num conjunto de reformas jurídicas, tal como já foi enunciado anteriormente. As normas 

legais deixaram de constranger os indivíduos a ficarem juntos quando as razões que 

presidiram à união estão comprometidas. Ao mesmo tempo, é menor a estigmatização 

daqueles que recorrem ao divórcio, passando este a ser visto mais como norma do que 

como desvio. 

 Por último, as pessoas divorciam-se porque também estão menos dependentes do 

casamento como forma de sobrevivência. Tal é válido tanto para as mulheres, cada vez 
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mais inseridas no mercado de trabalho, o que lhes confere maior autonomia financeira, 

como para os homens, que se sentem mais livres para terminar com a relação quando a 

subsistência das mulheres não depende deles (Idem). 

A estes factores, Torres (1996) acrescenta outros, designadamente a introdução de 

uma legislação mais permissiva, em particular a introdução do divórcio por mútuo 

consentimento, recusando o valor do sacrifício; a tendência crescente para a fixação das 

mulheres no mercado de trabalho; mudanças ao nível simbólico, sobretudo ao nível das 

novas representações sobre a família, conjugalidade, parentalidade, sexualidade; a 

introdução da noção de casamento como contrato e da possibilidade da sua dissolução. 

A autora (1996) também sistematiza um conjunto de teorias explicativas do 

fenómeno. Refere o contributo de Kellerhals e Trutot (1982) que ao tipificarem as 

diversas perspectivas chegaram à seguinte síntese das razões do aumento da divorcialidade 

nas nossas sociedades: para alguns sociólogos da família a ideologia do progresso, 

associada ao desenvolvimento industrial produziu expectativas desmesuradas 

relativamente ao projecto familiar. Espera-se do outro e da relação conjugal a 

concretização da felicidade total. Neste caso, a ruptura conjugal constitui mais uma etapa 

na procura da felicidade, sendo que só o êxito do casamento é aceitável.  

Para outros autores, os indivíduos encontram no casamento, para além da relação 

afectiva, princípios de funcionamento vantajosos para a sua existência quotidiana. Só que 

existem tensões associadas, por exemplo, às desiguais prestações de cada cônjuge. Tais 

tensões são agravadas devido à instalação do ideal de igualdade entre os sexos, 

conduzindo a uma maior ambiguidade no que diz respeito às prestações mútuas. Por 

último, outros sociólogos da família consideram que é a própria troca matrimonial que é 

caracterizada por normas de funcionamento contraditórias (e.g., fusão/individualidade).  

Vimos anteriormente que para Roussel (1980), o casamento e o divórcio são dois 

elementos de uma realidade única – o modelo matrimonial. Em certos modelos, devido à 

sua lógica interna, finalidades e funções, a ruptura pode acontecer sem que tal lógica seja 

posta em causa. Noutros modelos, o divórcio é raro ou mesmo excepcional, porque se 

ocorrer põe em causa o funcionamento e objectivos da união familiar. Em suma, Roussel 

(1980) procura explicar o aumento do divórcio e sua visibilidade nalguns grupos pela 
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difusão de modelos de casamento que implicam, pela sua própria natureza, uma maior 

probabilidade de divórcio, isto é, modelos do tipo associação.  

Outras teorias explicativas podem ser evocadas. Kellerhals e Outros (1982) relacionam 

o aumento do divórcio com a emergência do modelo modernista, no qual existem outras 

formas de regulação das relações familiares e conjugais. Para Desrosières (1978), o 

divórcio não varia de forma monótona com o estatuto social, estando a sua incidência, 

maioritária nas classes médias, ligada às diferentes possibilidades de domínio das lógicas 

sociais. Outros autores, como é o caso de Price e Mckenry (1988), referem a teoria da 

troca e a do modelo económico. Ambas as teorias lidam com os cálculos dos actores 

relativamente às recompensas e custos decorrentes de se manterem ou abandonarem uma 

relação conjugal. É inesgotável o reportório de estudos e autores que se dedicaram à 

análise da problemática do divórcio nas sociedades contemporâneas. Foi nosso objectivo 

introduzir os alunos nos conceitos e perspectivas mais relevantes, e suscitar pistas de 

análise e reflexão.  

A título conclusivo afirma-se, neste âmbito, que implícito no modelo de casamento 

baseado no amor e na livre escolha, o divórcio confirma (ainda que indirectamente) o 

valor social e simbólico do casamento. Não só porque indirectamente explicita o seu 

fundamento, mas também porque, muitas vezes, constitui a passagem para um novo 

casamento (Torres, 1996). 

Por último, refere-se que o casamento romântico alimenta-se de códigos sociais, 

mas não os transcende. A conservação do estatuto adquirido impregna largamente as 

estratégias matrimoniais, mais nas mulheres do que nos homens, e o menor controlo 

directo dos pais sobre as alianças dos filhos é substituído, com vigor, por novas formas de 

auto-regulação dos seus comportamentos e escolhas. Uma certa mobilidade social 

intergeracional não impede a reprodução de unidades familiares novas sobre a base do 

estatuto adquirido. A tendência para a homogamia (social, cultural, geracional) ainda é 

visível. Ela produz-se mais por via dos estatutos adquiridos do que através da 

interferência dos estatutos herdados. Tem consequências importantes no plano 

macrossociológico: há uma certa circulação dos privilégios em relação aos canais de 
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parentesco intergeracionais, o que não impede o casamento de funcionar como um 

processo de concentração de tais privilégios num dado momento do tempo.  

A troca do casamento tem assim em conta os capitais sociais que homens e 

mulheres dispõem. Neste sentido, a partilha amorosa precede muitas vezes as heranças 

culturais dos cônjuges e daí extrai a sua energia. Porém, existe um tipo de recusa 

ideológica a tal homogamia: os pais rejeitam constranger explicitamente os filhos a uma 

dada escolha e também não dispõem mais dos meios para o fazer. Os filhos afirmam-se 

prontos a contestar a opinião parental, de tal modo que até parece inconveniente evocar 

as questões da homogamia. Tal não impede, no entanto, o processo de funcionar 

(Kellerhals e Outros, 1982).  

Em conclusão, importa que os alunos compreendam que a privatização do laço 

conjugal pode desembocar num dos seguintes resultados: embora os pais não o ditem 

explicitamente, a escolha do cônjuge, pela via duma forte correlação entre estatutos 

sociais dos parceiros, constitui um processo de reprodução e reforço das clivagens sociais. 

O casamento para a comunidade de vida e de interesses que cria mantém bem nítidas as 

diferenças sociais e culturais. Em segundo lugar, a predominância dos objectivos da união 

pode traduzir-se por um certo tipo de indiferença dos cônjuges face aos trunfos sociais de 

cada um. Neste caso, pode-se observar uma ausência de correlação entre as posições 

herdadas e adquiridas dos cônjuges. Subjacente à união encontra-se aqui uma certa 

similitude sócio-cultural e psicológica (e.g., proximidade de gostos, hábitos, afeição).  

Por fim, a união pode estar associada à ideologia da gratuitidade, a qual impregna o 

modelo cultural do casamento romântico cujo resultado modal consiste no derrube das 

correlações acima enunciadas. O casamento será um tipo de “contra-modelo” da 

sociedade, caracterizado pelo facto de se distribuir sistematicamente os privilégios 

adquiridos. Esta instituição funcionaria então como uma espécie de segunda oportunidade 

na vida, após a orientação dada na escola e na família. Todavia, este processo também está 

impregnado de traços individuais (e.g., profissão, cultura) que se cristalizam na vida 

quotidiana dos grupos e em estilos de vida e das mentalidades colectivas claramente 

diferentes uns dos outros (Kellerhals e Outros, 1982). 
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Família e parentalidade: o lugar da criança 

 

Estudou-se no ponto programático anterior como as normas de conjugalidade (e 

de divorcialidade) parecem ser caracterizadas pela dialéctica da fusão (ou comunidade 

total), na qual opera, hoje, o jogo dos capitais pessoais tanto para confortar a fusão, como 

para a limitar. Vimos também que o movimento geral que os historiadores e os sociólogos 

indicam é o do recolhimento do indivíduo da comunidade para a família. Tal processo de 

individualização opõe inicialmente dois conjuntos: as colectividades de vizinhança e a 

família nuclear, isto é, um grupo estável onde a finalidade é a propriedade económica e a 

procriação. Este primeiro recolhimento prolonga-se num segundo movimento de 

individualização, quando o valor casal assume mais importância do que a família depois 

de lhe estar associado. O sentimento de fusão interpessoal encontra-se aqui no seu 

máximo, mesmo quando se opera a cisão entre família e conjugalidade. 

Uma terceira etapa, do referido processo manifesta-se quando emerge a tensão 

entre o desejo de realização no casal e a submissão aos seus constrangimentos. Esta 

tensão exacerba-se tanto mais quanto os actores dispõem, como hoje, de importantes 

objectivos económicos, culturais e profissionais com valor de troca no exterior do casal. É 

nesta conjuntura que se exacerba a tensão latente entre os modos de troca: o que quer 

submeter os seus bens ao casal e o que afirma o primado da autonomia do eu. Aqui o que 

está em jogo passa a ser a questão da extensão, na duração (estabilidade) ou no espaço 

social (propriedades individuais sujeitas à autoridade do casal) (Kellerhals e Outros, 1982). 

Convém salientar que quando se evoca o recolhimento sobre a família, não se trata 

tanto do desenvolvimento da nuclearidade (estrutura demográfica dos lares), mas do 

sentimento doméstico. Importa então analisar de que forma a vaga crescente de 

sentimentalidade que invadiu a família teve, igualmente, tradução na melhoria e 

intensificação das relações entre as mães e os filhos e na mobilização de toda a família à 

sua volta. 

O sentimento de família emergente a partir dos séculos XVI-XVII tornou-se 

inseparável do sentimento de infância. Para Ariès (1981), este sentimento não era senão 

uma expressão particular do sentimento de família. A intensificação do sentimento 
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maternal permitiu a intrusão do espírito doméstico ou do sentimento de intimidade no lar. 

O complexo de relações afectivas entre a mãe e o bebé começou, no século XVIII, a 

envolver os filhos mais velhos e o próprio marido, como se a fragilidade daquele exigisse 

a criação de um meio afectivo mais envolvente para que pudesse ser preservado (Shorter, 

1977; Flandrin, 1992). 

Este sentimento de infância era inexistente na sociedade tradicional. Não se olhava 

para as crianças como tal, mas sim como adultos em miniatura (Ariès, 1981). As crianças 

misturavam-se com os adultos e participavam, desde muito cedo (a partir dos sete anos de 

idade, altura em que se emancipavam dos cuidados das mães ou das amas), nos trabalhos 

e nos jogos da vida quotidiana. No domínio das representações colectivas, a infância 

correspondia a um período da vida de grande dependência, de grande risco, mas também 

de transição, que deveria ser ultrapassado o mais depressa possível.  

Num contexto demográfico de elevada mortalidade infantil, em que a possibilidade 

de perda de um filho era muito grande, ninguém queria conservar a lembrança deste 

período da vida humana. O sentimento de que se concebia muitas crianças para se 

conservar apenas algumas permaneceu muito forte entre as famílias da sociedade 

tradicional. As pessoas não podiam, por isso, apegar-se a algo que “era considerado uma 

perda eventual” (Ariès, 1981:57). 

Desde muito cedo, a criança escapava à família. A par da elevada mortalidade, existia 

um conjunto de práticas que implicavam uma separação física, geográfica e emocional em 

relação à criança. O recém-nascido, após o baptismo, era entregue a uma ama-de-leite 

com quem vivia até aos dois anos de idade, se conseguisse sobreviver. Uma vez entregue, 

só raramente a criança era visitada pelos pais. Era um contexto de fome, de miséria e de 

negligência que esperava a maior parte destas crianças, pelo que a mortalidade que as 

atingia era superior às que permaneciam junto das suas mães (Dias, 2004).  

Também existia o hábito de as famílias colocarem os filhos, já crescidos, nas casas 

de outras famílias para aí fazerem o serviço pesado, na qualidade de aprendizes, de 

pensionistas ou de criados (Ariès, 1981). A educação fazia-se pela aprendizagem, pelo que, 

na generalidade, os pais enviavam os filhos para a casa de famílias diferentes, para que 
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com elas aprendessem “as maneiras de um cavaleiro ou um ofício” (Idem: 229). Esta 

prática encontrava-se difundida em todas as condições sociais. 

O abandono de crianças na rua, em hospitais ou em instituições de acolhimento de 

menores, a par do aborto e do infanticídio, constituíam práticas que reforçavam o 

distanciamento afectivo existente na sociedade tradicional em relação a elas. A família não 

alimentava, nessa época, um sentimento existencial profundo entre pais e filhos. A 

densidade social não permitia que ela emergisse como sentimento, como vivência 

relacional e afectiva. “A família era uma realidade moral e social, mais do que sentimental” 

(Ariès, 1981:231). 

A partir do século XV, as realidades e os sentimentos da família começaram a 

mudar, primeiro nas classes superiores, mais tarde nas classes populares. A progressão do 

sentimento de família exigiu o regresso das crianças ao lar. Desde muito cedo que elas 

eram entregues às amas ou enviadas para outras casas como aprendizes. Com a 

implementação da escolarização, a tradicional aprendizagem foi substituída pela escola, 

passando a educação e a saúde da criança a constituir as principais preocupações da 

família (Ariès, 1981; Segalen, 1981; Flandrin, 1992). 

O sentimento de infância e o sentimento de família tornaram-se indissociáveis. 

Desenvolveu-se uma nova atitude da família perante a vida e diante da morte. As 

inovações em matéria de cuidados de higiene e de alimentação, a par da sensibilização 

crescente das mães para aleitarem os seus próprios filhos são reveladoras de uma maior 

consciencialização daquelas sobre os perigos a que os seus filhos estavam expostos. 

O sentimento de indiferença e de resignação perante a elevada mortalidade infantil 

deu progressivamente lugar a um sentimento de perda irreparável perante a morte de um 

filho (Lebrun, 1983). A família concentrou-se na criança e as suas relações cada vez mais 

se confundiam com as relações afectivas entre pais e filhos. Assim, entre o fim da Idade 

Média e os séculos XVI e XVII, a criança conquistou um lugar junto dos seus pais, lugar 

que não poderia ter aspirado no tempo em que o costume mandava que fosse confiada a 

estranhos. Esse retorno das crianças ao lar foi um grande acontecimento: deu à família do 

século XVII a sua principal característica. A criança tornou-se num elemento 
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indispensável da vida quotidiana e os adultos passaram a preocupar-se com sua educação, 

carreira e futuro” (Ariès, 1981:270).  

Ao resgatar a criança para o seu interior e ao limitar a rede de parentesco aos pais e 

poucos familiares (alguns tios e primos), a família conjugal moderna acabou por 

completar o seu isolamento afectivo, físico e moral (Shorter, 1977). Com efeito, a um 

imaginário da vida que era o da linhagem e o da comunidade, sucede um outro que 

aumenta os direitos da mãe e sobretudo do pai sobre o seu filho. Tudo isto se 

desenvolveu num clima de individualismo crescente, de tal modo que a família mudou de 

sentido: ela tornou-se no que jamais fora, designadamente um lugar de refúgio onde se 

está a salvo dos olhares dos outros; um lugar de afectividade onde se estabelecem relações 

sentimentais entre o casal e os filhos; um lugar de atenção à infância que, não obstante, 

pode ser cor-de-rosa ou sombrio (Ariès, 1990:15). 

A perspectiva histórica revela-nos então que no princípio dos tempos modernos, era 

frequente as crianças crescerem fora do círculo familiar; as amas eram comuns, os 

preceptores eram inúmeros. O universo familiar não se encontrava fechado, tal como 

sucede hoje. A vizinhança e a comunidade tinham, de uma forma mais importante do que 

sucede nos nossos dias com os mass media, um papel relevante na educação das crianças. A 

emergência e o triunfo do sentimento de infância vieram multiplicar as necessidades 

imputadas à criança e, em consequência, aumentaram grandemente as tarefas, os cuidados 

de vigilância, as actividades lúdicas, formadoras e as trocas afectivas desenvolvidas à sua 

volta (Kellerhals e Outros, 1982). As teses de Ariés foram sem dúvida contestadas ao 

longo dos anos, mas isso não lhe retira o seu carácter pioneiro, nem o seu contributo para 

a discussão acerca da “invenção social da infância” (Segalen, 1999:173).  

A Sociologia da Família, beneficiou assim do conhecimento produzido pelos 

historiadores que descobriram, como vimos, o “sentimento da infância”, e das análises 

dos sociodemógrafos, que estudaram as revoluções contraceptivas. Tentando recuperar o 

espaço ocupado por outras áreas disciplinares, a Sociologia preocupa-se então em analisar 

o lugar da criança nas famílias modernas. Esta questão foi abordada inicialmente por 

sociólogos e demógrafos sobretudo numa perspectiva quantitativa, a da fecundidade. 
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Todavia, não existe uma relação necessária entre modernização e família nuclear, nem 

uma relação automática entre nuclearidade e fecundidade restrita. A este propósito, 

Goldscheider (1982) considera que a modernização (enquanto processo de diferenciação 

funcional) tem duas consequências.  

A modernização é acompanhada por um crescimento da estrutura de 

oportunidades, ou seja, do conjunto de bens, de trajectos de vida possíveis e de sistemas 

de valores acessíveis aos indivíduos. Esta diversificação e crescimento de possibilidades 

traduzem-se numa redução da fecundidade. As famílias para associarem os seus 

descendentes a estas oportunidades, “equipando-os” convenientemente para a 

“existência”, são levadas a reduzir o número de filhos. Aumenta o investimento material 

na criança bem como a preocupação com a sua colocação social. O custo deste 

empreendimento é muito acentuado nas classes médias. A segunda consequência refere-se 

à separação entre organização familiar e empresas de produção. Assim sendo o controlo 

dos mais velhos sobre os mais novos tornou-se impossível ou ineficaz. Os primeiros 

deixaram de poder controlar os recursos dos segundos (Kellerhals e Outros, 1989).  

No entanto, convém salientar a importância da análise sobre a fecundidade e a sua 

baixa tendencial. Esta reflecte profundas alterações nas atitudes relativas à sexualidade, à 

vida, à morte, ao casamento e ao estatuto da criança na família e na conjugalidade 

(Segalen, 1999:176). Refere-se com frequência, que antes da introdução da contracepção, 

os casais tinham muitos filhos, até 20, se o ciclo de fertilidade da mulher assim o 

permitisse. Tal não é verdadeiro devido, por um lado, a vários factores que limitavam o 

número de nascimentos e, por outro, a própria mortalidade infantil reduzia 

consideravelmente o número de filhos que sobreviviam e atingiam a idade adulta. A 

comparação com a situação contemporânea é extremamente pertinente. Tendo em conta 

a diminuição da mortalidade e na hipótese de uma ausência de controlo da natalidade, 

estariam hoje criadas as condições favoráveis para que se registassem os nascimentos 

numerosos e para que estes filhos sobrevivessem para além da idade de procriação.  

De facto, a partir do século XVII surgiram as condições para um aumento da 

fecundidade feminina, designadamente a diminuição da idade da puberdade, o recuo da 
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idade da menopausa, a baixa de mortalidade intra-uterina, a redução do período estéril 

temporário das mulheres no pós-parto, entre outros factores. Porém, apesar de a 

fertilidade potencial das mulheres se encontrar acrescida nas nossas sociedades, as opções 

procriativas limitam-na fortemente: as duas revoluções contraceptivas (contracepção 

natural e química) passaram sobretudo por aí (Segalen, 1999:177). Com a segunda 

revolução contraceptiva, que ocorreu a partir dos anos 70, passou-se de uma fecundidade 

baseada no controlo da sexualidade (primeira revolução contraceptiva), para uma 

fecundidade efectivamente programada. A procriação deixou de ser uma inevitabilidade 

da vida a dois, mas uma opção do casal que se inscreve no plano de tantas outras (Cunha, 

2005:395). 

A este propósito, importa retomar a análise do conceito de heterogeneidade. 

Enquanto função da modernização este conceito faz referência à diversidade, variação e 

pluralidade de formas dos sistemas e dos fenómenos sociais. As famílias a quem é 

proporcionada tal diversidade de escolhas têm a possibilidade de relativizar cada uma 

delas. Mas a qualidade de possibilidades obriga-os a dotarem-se de critérios para que a 

escolha possa fazer-se logo a atribuir finalidade à sua decisão. Tal significa que a 

intencionalidade se desenvolve e se exprime simultaneamente através de avaliações em 

termos de custos-benefícios e através de uma planificação das situações ou 

acontecimentos.  

Um maior controlo da fecundidade faz parte de uma certa atitude geral e traduz-se 

numa menor natalidade. O que se pretende afirmar é que a heterogeneidade estrutural e a 

mobilidade individual (geográfica, social, cultural) combinam-se para fazer da procriação 

uma escolha entre outras, baseada mais em avaliações subjectivas do que em obrigações 

(normas) externas (Idem). Resta saber em que assenta esta avaliação, este cálculo custo-

risco-beneficio. Tal conduz-nos a indagar sobre as funções da criança para as famílias 

contemporâneas e sobre os tipos de relações que os pais têm com os filhos. 

É muito conhecida a tese de a que a família perdeu progressivamente as suas 

funções instrumentais para se tornar essencialmente numa unidade de realização afectiva e 

de companheirismo. A esta perspectiva corresponde uma definição cultural muito 
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uniforme de criança. Tendo a família perdido as suas funções de produção directa, a 

criança já não é um capital mas um custo que os pais aceitam ou recusam: a criança é vista 

como um bem de consumo afectivo. Esta concepção de valor familiar da criança encontra 

em Becker (1960; 1973) uma teorização que é designada por microeconomia da 

fecundidade. Assim a estratégia dos pais (potenciais) é definida como a de sujeitos 

racionais que afectam recursos (quantificáveis) a um bem expresso em termos de 

“consumo durável”. Agem, por isso, de forma a maximizar a sua curva de utilidade, seja 

através de uma variação do número de filhos, seja por uma modificação da “qualidade” 

destes (que é suposta corresponder aos investimentos nela feitos).  

As hipóteses de Easterlin (1969) aproximam-se de certa forma da teoria de Becker, 

com a sua noção de rendimento relativo. Deste modo, o que conta não é o rendimento 

“absoluto” das famílias, mas a sua situação socioeconómica em relação ao seu grupo de 

referência (de origem ou actual). Se esta situação é comparativamente melhor, cresce a 

fecundidade dos casais e vice-versa. Assim Easterlin sociologiza um pouco mais a 

perspectiva de Becker.  

Esta tese da criança assimilada a um bem de consumo suscitou reacções distintas. 

Na verdade poucos sociólogos duvidam de que o processo de privatização familiar tenha 

feito do cálculo custo-benefício uma norma de comportamento. Mas de que forma e em 

que limites actua este regulador?  

Questiona-se que os pais possam verdadeiramente fazer variar a “qualidade” dos 

filhos. Esta continua a ser determinada por normas do meio, às quais os pais não se 

podem furtar. Independentemente de a criança poder ser encarada como “bem de 

consumo durável”, os filhos cumprem importantes funções instrumentais conforme os 

tipos de família. Tal significa que mesmo que os filhos não constituam investimentos 

económicos directos, fazem, em certos casos, de fornecedores de status e/ou de 

segurança. Por seu turno, esta instrumentalidade indirecta aumenta de importância 

conforme o status socioeconómico da família. Ainda na linha desta instrumentalidade 

indirecta, por vezes, a criança aparece como “uma compensação” para as famílias 

caracterizadas pelo isolamento e pela impotência social. Nestes casos, a procriação é um 

meio de adquirir poder e sentido.  
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Roussel (1980) adopta uma perspectiva próxima quando refere que para a família-

aliança, a criança tem por missão atingir os objectivos sociais que os pais não puderam 

alcançar. No entanto, duvida que esta função exista no casamento-associação. Para outros 

autores, a atribuição à criança de funções unicamente expressivas releva de um 

preconceito individualista e de classe média. Os tipos de contribuição instrumental dos 

filhos para a família são variados. Entre eles contam-se a ajuda material (co-residência, 

serviços, cuidados, trabalho doméstico) e a assistência institucional (protecção física da 

vida e da propriedade, acesso aos organismos burocráticos, acesso à informação, 

protecção dos investimentos). Estes tipos de contribuição variam em função das diversas 

classes sociais, atingindo o seu mínimo nas classes médias, isto é, onde os contextos 

sociais quotidianos são mais “burocratizados” (importância das diversas instituições de 

enquadramento da família), logo menos sensíveis às normas particularistas do parentesco.  

Numa perspectiva diferencial das funções dos filhos para os pais, Kellerhals e 

Outros (1982) validaram, numa análise longitudinal das significações subjectivas da 

procriação, oito categorias de funções, a saber: aquisição da identidade social e do status 

de adulto; alargamento do self  a uma entidade mais ampla (no tempo e/ou no espaço); 

desejo de sociabilidade, de laços no interior do grupo primário; o gosto da mudança, do 

imprevisto, da novidade; a necessidade de criatividade, de auto-realização; o exercício do 

poder ou da influência; a manifestação exterior de prestígio ou de status e a utilidade 

económica directa ou indirecta da criança. As alternativas, isto é, as possibilidades de 

realizar estes valores sem ser através dos filhos, são mais reduzidas nos meios 

desfavorecidos do que nos outros, o que é sobretudo verdade para a aquisição de 

identidade, o desejo de sociabilidade no grupo primário e o exercício do poder ou da 

influência. 

Assim nos meios universitários e para universitários, a criança é quase 

exclusivamente encarada como garantia de uma relação afectiva privilegiada. Em 

contrapartida, nos meios populares, em grupos operários e de empregados subalternos, 

esta função expressiva é acrescida de significações instrumentais indirectas: a criança dá 

oportunidade ao desempenho de tarefas privilegiadas (em relação à profissão); parece 

dotar os pais (sobretudo a mãe) de uma identidade social tida como mais prestigiosa do 
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que o status profissional; confere também oportunidade aos membros destas categorias 

sociais de exercerem um poder que normalmente lhes é recusado (Kellerhals e Outros, 

1989). Estas diferentes maneiras de encarar a criança encontram-se tanto ao nível das 

motivações (no começo da vida de casados) como após o nascimento dos filhos. Não 

podemos, portanto, concluir que exista uma idêntica imagem da criança nos diferentes 

meios sociais.  

Conclui-se o presente ponto programático despertando a atenção dos alunos para 

os seguintes aspectos: é preciso ter em conta que as funções desempenhadas pelas 

crianças para os pais não são propriedades objectivas, mas sim uma construção social, isto 

é, uma representação colectiva daquilo que se pode eventualmente esperar da criança. 

Depois a ligação entre a maior ou menor importância de determinada função particular 

para o equilíbrio social ou pessoal dos actores e um determinado número de filhos não é 

evidente nem constante. Não há razão para afirmar que, por exemplo, os custos e 

gratificações associados aos filhos se esgotem quando dois deles nascem. A satisfação que 

se tem com a presença de filhos pode residir de forma variável conforme os modelos 

culturais das épocas e das classes sociais, na relação que se estabelece com uma criança ou 

especificamente com um filho (e não com uma filha, ou reciprocamente).  

Como consequência dos aspectos anteriores, pode-se afirmar que as funções 

atribuídas à criança variam conforme os meios sociais, ao mesmo tempo que se aceita a 

constatação de uma homogeneidade (relativa) do número de filhos esperados por cada 

família. No entanto, a dominância apenas da expressividade em jovens casais dos estratos 

médios e médios superiores (por comparação com os complementos instrumentais e 

estatutários nas camadas populares) permite compreender que a remissão para mais tarde 

(intervalo entre o casamento e o primeiro filho) do nascimento da criança seja muito mais 

visível entre os primeiros desses meios sociais do que nos segundos. A concorrência entre 

maternidade e profissão é, com efeito, tanto mais acentuada quanto só entrem em jogo 

funções expressivas.  

Sem uma teoria da hierarquia das necessidades é difícil saber que funções os 

actores vão privilegiar. Neste caso, é difícil a predição do comportamento. Ao mesmo 

tempo, a identidade dos filhos também difere segundo o sexo. Os pais ainda continuam a 



152 Sociologia da família e do género Maria Isabel Correia Dias 

 
esperar, sobretudo dos rapazes, o amparo instrumental, enquanto em relação às raparigas 

têm expectativas de carácter expressivo e de apoio na velhice. Esta diferença torna mais 

difícil o emprego da noção de função para uma análise microssociológica de fecundidade. 

Convém, de igual modo, desconfiar de uma conceptualização demasiado estática da 

fecundidade. Pelo contrário, actualmente deve ser encarada como uma sequência de 

decisões. Conforme a ordem da gravidez, a ideia de função pode ser central na 

determinação do comportamento ou, pelo contrário, ser suplantada por considerações 

pedagógicas (faz-lhe falta um irmão pequeno) ou por pressões relacionais (provenientes, 

por exemplo, dos filhos já existentes) (Kellerhals e Outros, 1989:99-100).  

Independentemente de todos estes aspectos e da discussão para quem cumpre a 

criança tais funções é inegável que os filhos hoje são desejados como um prolongamento 

do casal (Segalen, 1999:189). É o casal que é o grupo alvo. Existe assim uma espécie de 

laço circular entre a fragilidade crescente das uniões e a reticência dos cônjuges em ter 

filhos. Hesitam em comprometer-se quando os riscos de divórcio lhes parecem grandes. 

A ausência de filhos possibilita a passagem da eventual insatisfação conjugal à separação. 

É no momento que mais convém ao casal que o filho é programado. Nos 

primeiros tempos da infância, os familiares próximos (a parentela), as instituições e os 

profissionais especializados partilham entre si os cuidados a prestar à criança. O acento é 

posto cada vez mais nos deveres dos pais para com o futuro dos filhos. A família 

companheirista está associada a uma sentimentalização das relações entre gerações e a 

uma preocupação crescente no que respeita ao futuro dos filhos. Mas o romantismo 

como norma também está muitas vezes associado a uma certa culpabilidade, sentindo-se 

os pais em falta por nem sempre viverem as alegrias que a ideologia estipula.  

A noção de que os pais, e mais ainda a mulher, são os responsáveis maiores pela 

felicidade e colocação futura dos filhos, é muitas vezes acompanhada por um sentimento 

de falta de informação e de competência. Este duplo sentimento traduz-se no recurso 

frequente aos especialistas da infância e da adolescência, com destaque para as profissões 

sociopedagógicas, conduzindo a uma certa burocratização do “ofício de pai”. Neste 

sentido, a sociedade retoma ainda que indirectamente os seus direitos sobre a criança. O 

mesmo sucede com a noção emergente de “ofício de criança”. Deseja-se que a criança 
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aprenda a brincar, isto é, brinque à sua formação, segundo os cânones da psicologia 

genética e do desenvolvimento (Kellerhals e Outros, 1989:106-107). Esta dialéctica entre 

espontaneidade e burocratização torna difícil a transição da conjugalidade à parentalidade. 

Paralelamente, nos nossos dias, educar os filhos e trabalhar emerge muitas vezes 

como uma exigência contraditória, que é sentida de forma mais problemática pelo género 

feminino. Apesar de se sentirem gratificadas e realizadas pelo desempenho de uma 

actividade profissional e do rendimento auferido ser importante para a subsistência da 

família, nem por isso as mulheres deixam de ser alvo de discursos contraditórios e até 

culpabilizantes a propósito da maternidade e do seu papel na educação dos filhos. Por um 

lado, são alvo de um discurso que as incentiva à auto-realização e à autonomia, o que as 

conduz a manterem-se profissionalmente activas; por outro, os profissionais da infância, 

continuam a insistir na importância da relação entre mãe e filho (Dias, 2007). Hoje muitas 

mulheres sentem-se cansadas pelo trabalho e culpabilizadas pela menor atenção que 

consideram dar aos filhos (Torres e Silva, 1998:34).  

Por último, importa enfatizar aos alunos, que as modalidades de divisão sexual das 

tarefas ligadas à prestação de cuidados à criança são novamente reactivadas na 

parentalidade. Actualmente os “novos pais” cooperam mais com as mulheres na educação 

e na prestação de cuidados aos filhos. Porém, os homens continuam a ser menos 

solicitados do que as mães e quando tal sucede é sobretudo no campo do simbólico (e.g., 

os jogos), da abertura ao mundo, da autoridade e da educação sexual dos rapazes. Neste 

domínio, a partilha continua distante de uma efectiva paridade entre pais e mães. Os 

homens ainda conservam o privilégio tradicional decorrente da definição social do seu 

estatuto: a mãe confere vida à criança; o pai dá-lhe sentido.  

Os estereótipos de género encontram no processo de parentalidade um espaço 

privilegiado de reprodução. Reforçam a visão “naturalizada” do lugar de cada um e levam-

nos a atribuir atributos maternais e paternais a cada sexo. A parentalidade não é uma 

questão meramente biológica. Encerra um processo complexo de construção social, 

cultural e ideológica. Reflecte, por isso, as inúmeras resistências a uma verdadeira 

igualdade entre homens e mulheres, isto é, a uma efectiva reorganização do velho 

contrato de género (Dias, 2007:162). 
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Família e envelhecimento: o estatuto dos idosos 

 

O objectivo central do presente ponto programático circunscreve-se ao estudo do 

estatuto do idoso na família e na sociedade actual. Demonstra-se que a figura social e 

cultural da velhice tem sido diferentemente construída ao longo das diversas épocas 

sócio-históricas. Para o efeito, percorre-se sucintamente os diversos olhares particulares 

que cada cultura e período histórico desenvolveram sobre a velhice, desde a Antiguidade, 

passando pela Renascença até ao nosso século. O objectivo aqui é demonstrar que o 

estatuto de velhice jamais é conquistado pelo idoso. É-lhe concedido pela sociedade, que 

define as suas possibilidades e interesses. É ainda desconstruir a crença de que existia, nas 

sociedades ditas tradicionais, uma espécie de “Golden Age” para a terceira idade, que 

coexistia com várias gerações numa família extensa. Tal convicção fez-nos acreditar 

durante muito tempo que a velhice era altamente valorizada e reconhecida nas referidas 

sociedades. 

Ao longo dos séculos a velhice ora fora valorizada (e.g., período republicano da época 

romana, dominando pela ideologia do Pater Familias), ora era denegrida e desvalorizada. A 

figura social e cultural da velhice diversificou-se ao longo dos tempos, de tal forma que 

nos nossos dias ela é alvo quer de olhares mais sombrios e críticos, quer de visões mais 

optimistas, contribuindo estas com uma nova reflexão sobre o seu sentido. Demonstra-se 

aos alunos, que o início do século XX é marcado pela emergência de uma imagem da 

velhice fortemente negativa devido à sua improdutividade. Fenómenos como a 

industrialização, urbanização, progresso científico e tecnológico, declínio do 

patriarcalismo, nuclearização da família, implementação da idade de reforma, sustentam 

largamente a hipótese da modernização. O progresso científico e a aceleração da história 

despojaram as pessoas idosas dos seus papéis e do prestígio que as rodeava. Esta hipótese 
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emerge como a justificação do declínio relativo dos idosos nas nossas sociedades e da 

criação de um estatuto social de dependência na idade avançada.  

Os discursos negativos da velhice perduraram até aos anos 80 do século XX. Estes 

sublinhavam principalmente as situações de pobreza, o isolamento social, a solidão, a 

doença e dependência em que se encontram os idosos nas nossas sociedades. Tais 

discursos são marcados sobretudo pela biomedicalização do envelhecimento que 

corresponde ao fenómeno que consiste em encarar a velhice como uma espécie de 

doença. Esta noção reduz a construção social e a praxis do envelhecimento a um 

problema médico. Equiparando o envelhecimento a uma doença, esta perspectiva 

encorajou a sociedade a pensá-lo e a tratá-lo como algo que é patológico ou anormal. A 

indesejabilidade da doença transfere-se para os seus portadores e molda a atitude das 

pessoas em relação a si próprias, mas também em relação aos outros. Esta forma de 

representar a velhice, conduz a comportamentos de afastamento, redução da actividade, 

aumento da dependência, falta de eficácia e aumento do controlo social dos idosos através 

da medicina.  

No quadro deste modelo, o “envelhecimento normal”, inclui uma vertente 

individualista baseada na relação médico-doente, sem atender a factores sociais e 

ambientais mais amplos. A abordagem faz-se no sentido de resolver o problema/situação 

dos indivíduos, através de medicamentos e da institucionalização. Tal é decidido no 

contexto de uma relação desigual entre o médico e o idoso. Esta perspectiva tem 

implicações óbvias na praxis e na política de saúde, criando as estruturas que servem o 

modelo assumido como válido. A velhice é vista “como se coexistissem todos, fatalmente, 

num espaço social indiferenciado, não estruturado, sem integração ou oportunidades” 

(Mauritti, 2004:340). Trata-se de uma visão simplista, afastada da realidade.  

As associações e movimentos políticos de defesa e promoção dos direitos da pessoa 

idosa (e.g., Panteras grisalhas), passaram a veicular um novo entendimento de velhice, ao 

desafiarem os idosos para novas aventuras (e.g., formação/ensino, tempo livre útil, 

voluntariado) de modo a não perderem o vínculo com uma vida social, cultural e 

politicamente activa. As visões optimistas demarcam-se da biomedicalização do 
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envelhecimento e das perspectivas mais reducionistas. Recusam olhar a velhice como uma 

categoria social uniforme, ou seja, como se tratasse de um grupo homogéneo de pessoas 

que partilham todas uma diminuição das suas capacidades vitais e dos recursos 

socioeconómicos. Tais discursos optimistas dirigem-se agora aos “menos jovens”, 

encarados “como potenciais segmentos específicos de consumos”. A velhice passa a ser 

“associada de forma apelativa a designações positivas que a projectam num tempo de 

lazer, de liberdade e de auto-aperfeiçoamento – disto são exemplo expressões como 

“universidade da terceira idade”, “turismo sénior”, etc.” (Mauritti, 2004:340).  

Análises económicas recentes e mais detalhadas vieram mostrar que as contribuições 

dos idosos não só são essenciais para a manutenção das economias familiares, como são 

condição de evolução de magnitudes macroeconómicas (é o caso, por exemplo, dos 

fundos e planos de poupança). Os “novos velhos” podem vir a preencher uma máquina 

económica em declínio. Eles possuem poder de compra, têm necessidade de serviços, 

dedicam tempo e actividades aos netos, em suma, podem imprimir ao mercado de bens e 

serviços uma nova esperança (Dias, 2005). Por isso, é importante despertar a atenção dos 

alunos para o estudo dos novos cenários sociais em que os idosos configuram aspectos 

decisivos das suas vivências. 

Tendo por referência os discursos prevalecentes sobre a velhice na nossa sociedade, o 

estudo do presente ponto programático prossegue com a análise de diversas propostas de 

definição de envelhecimento e das suas componentes. São apresentadas várias definições 

conceptuais e identificadas as suas componentes e idades correspondentes. 

Independentemente da diversidade de propostas apresentadas, a velhice como estado do 

indivíduo supõe uma etapa da vida: a última. O envelhecimento é um largo processo que 

ocorre (isto numa perspectiva mais ampla) desde o nascimento até à morte. Velho, 

velhice, envelhecimento fazem referência a uma condição temporal e mais concretamente 

a uma forma de ter em conta o tempo e as suas consequências no indivíduo, isto é, a 

idade (Teixeira Fernandes, 2005). De qualquer maneira, uma assumpção básica é de que a 

velhice (em todos os seus derivados) é função do tempo que decorre para um 

determinado organismo frequentemente medido segundo a idade. Com frequência 

considera-se que é a idade cronológica de um indivíduo que marca a velhice. Assim, não 
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só a velhice se estabelece em função da idade, como também a idade física é um potencial 

indicador da velhice.  

O ser humano experimenta uma série de mudanças ao longo da vida. Após uma etapa 

relativamente curta de desenvolvimento físico (coincidente com a infância e a 

adolescência), chega-se a uma fase prolongada em que gradualmente as nossas 

capacidades físicas vão entrando em declínio. Tal significa que o organismo humano 

depois de um período de crescimento rápido e de estabilidade relativa (como todos os 

seres vivos) vai perdendo eficiência biológica à medida que o tempo vai passando. Porém, 

apesar de ser certo, em termos gerais, que com o tempo o organismo é menos eficiente, 

também existem certos padrões de estabilidade e mudança. Isto quer dizer que existem 

certas funções que a partir de certa idade estabilizam (e.g., a maior parte das variáveis de 

personalidade); outras, na ausência de doença, experimentam um crescimento ao longo do 

ciclo vital (por exemplo, a experiência e os conhecimentos); por fim, outras declinam e 

comportam-se isomorficamente, como a chamada idade física (e.g, o tempo de reacção). 

Em síntese, o envelhecimento é um processo cujo resultado é óbvio mas cujo 

mecanismo não se conhece totalmente. Refere-se às mudanças regulares que ocorrem em 

organismos maturos, geneticamente representativos, vivendo em condições ambientais 

representativas, à medida que avançam na idade cronológica (Birren e Renner, 1977). 

Envolve três componentes, designadamente o envelhecimento biológico, que resulta da 

vulnerabilidade crescente e de uma maior probabilidade de morrer, a que se chama 

senescência; o envelhecimento social, relativo aos papéis sociais apropriados às 

expectativas da sociedade para este nível etário; e o envelhecimento psicológico, definido 

pela auto-regulação do indivíduo no campo de forças, pelo tomar de decisões e opções, 

adaptando-se ao processo de senescência e envelhecimento.  

A estas três componentes do envelhecimento podemos fazer corresponder três tipos 

de idades, a saber: a idade biológica, medida pelas capacidades funcionais ou vitais e pelo 

limite de vida dos sistemas orgânicos que vão perdendo a sua capacidade adaptativa e de 

auto-regulação; a idade social, referente aos papéis e hábitos que o indivíduo assume na 

sociedade, revelando os comportamentos esperados pela sua cultura, num processo 
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dinâmico de envelhecimento; e a idade psicológica, relativa às capacidades 

comportamentais do indivíduo em se adaptar ao meio (Dias, 2005). 

Neste sentido, o envelhecimento pode ser analisado a partir de diferentes enfoques. 

Os modelos actuais partem geralmente de uma tríplice perspectiva: i) O impacto pessoal 

da velhice. Trata-se aqui de analisar as expectativas e consequências afectivas nas pessoas 

decorrentes do envelhecimento; ii) O impacto grupal. Esta perspectiva remete para a 

necessidade de definir as características, exigências e necessidades deste grupo etário. 

Importa então analisar os padrões que caracterizam o grupo; iii) O impacto social. Este 

nível de análise remete-nos para a análise das consequências quer da taxa de 

envelhecimento da população, quer da forma como se vive a velhice na própria 

organização social. Estes três enfoques gerais mostram-nos que na análise da velhice 

pode-se enfatizar as necessidades pessoais, as necessidades grupais e as necessidades 

sociais. 

Dada a longevidade crescente deste grupo social, a velhice transformou-se, nas nossas 

sociedades, numa preocupação de todas as pessoas. Também passou a estar no centro da 

atenção de profissionais de vários campos disciplinares. Todavia, a forma como uma 

sociedade caracteriza a velhice define em grande medida as condições sociais e 

institucionais nas quais as pessoas mais velhas vivem. O modo como se trata as pessoas 

mais velhas, os recursos económicos que se dispõe e os recursos institucionais que se 

põem em prática, assim como os programas de apoio e promoção existentes reflecte a 

ideia social compartilhada da experiência de ser mais velho.  

A importância do estudo da velhice decorre do crescimento deste grupo social, mas 

não apenas. Primeiro, a idade, critério métrico fundamental, só tem uma função 

referencial. A idade não é causa das mudanças que ocorrem num grupo etário, mas um 

indicador do que pode vir a acontecer a um grupo de pessoas situadas numa determinada 

categoria cronológica. Todavia são diferentes as circunstâncias pessoais, familiares e 

sociais de cada indivíduo situado neste mesmo grupo. Em segundo lugar, a velhice 

adquiriu maior importância, devido ao incremento da noção de que as pessoas mais 

velhas são um grupo distinto e definitório. Por último, o estudo da velhice é importante 
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devido à forma como os mais velhos são caracterizados e definidos socialmente. 

Independentemente de tais considerações, é inegável que podemos definir a velhice 

simultaneamente como uma etapa da vida; uma categoria social (desde logo, não 

uniforme); e um grupo social que contribui e necessita de apoios sociais. 

A definição social de velhice comporta elementos de juízo de valores e de 

valorização da experiência de ser mais velho. Ela encerra visões contraditórias. No estudo 

do estatuto do idoso na família e nas sociedades actuais importa recuperar a hipótese da 

modernização. As sociedades modernas caracterizam-se pela tendência para ignorarem as 

tradições culturais do passado. Como consequência, as pessoas mais velhas perderam um 

certo estatuto social, em detrimento de outros segmentos das etapas do ciclo vital (Paúl, 

1997).  

O declínio do estatuto social dos idosos também se explica devido ao facto de a 

sociedade modernizada tender a estabelecer outros critérios de legitimação dos modos de 

organização social. As nossas sociedades orientam-se pela inovação tecnológica e pela 

ciência como método. A sabedoria e consequente estatuto de sábio não dependem da 

pessoa, mas do método e dos resultados que se obtenham. Apesar da sua pertinência e do 

rigor com que esta hipótese define grandes tendências dos processos de mudança social 

(nível macro social), ela não explica aspectos específicos da organização da vida 

quotidiana e do desempenho das pessoas idosas a um nível mais micro social.  

Independentemente das mudanças operadas na estrutura social e ao nível dos 

papéis familiares não podemos tomar como adquirido que as relações entre gerações se 

deterioraram. Pelo contrário, observa-se que hoje os laços entre gerações são mais 

importantes que anteriormente, devido a uma maior convivência no tempo entre os 

membros de gerações diferentes (verticalização). Uma das características mais peculiares 

da família contemporânea no fim da vida é o entrecruzar de gerações. 

Qualquer núcleo familiar existe em relação com outras famílias: os ascendentes, 

descendentes, colaterais, amigos. Cada um deles evolui no ciclo de vida familiar e interage 

com os outros, influenciando-se mutuamente. O exemplo seguinte é ilustrador de uma 

família multigeracional: Os avós (1ª geração) estão na velhice; os pais (2ª geração) vivem a 
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saída dos filhos de casa e aproximam-se da reforma; os filhos (3ª geração) autonomizam-

se, saem de casa, casam ou vivem em união de facto e têm filhos (4ª geração). Estes 

movimentos de entradas e saídas e de intersecção de diversas crises permitem definir tais 

famílias como “famílias acordeão” com as consequentes exigências de flexibilidade e de 

adaptação dos vários núcleos familiares envolvidos (Sousa e Outros, 2004).  

A abordagem do ciclo de vida é extremamente relevante para o estudo do presente 

ponto programático. O ciclo de vida descreve o modo como as famílias evoluem e se 

transformam. Olha a família como um sistema movendo-se ao longo do tempo, que 

incorpora elementos (nascimento, adopção, casamento) e perde membros (por morte). O 

ciclo de vida da família é dividido em fases, definidas a partir dos momentos de crise, que 

são de dois tipos: crises de acesso (alguém entra na família); crises de desmembramento 

(alguém sai). Tais situações (mesmo quando são acontecimentos positivos, como o 

casamento dos filhos) são acompanhadas geralmente por um grau elevado de stress.  

Carter e McGoldrick (1995), identificaram seis estádios no ciclo de vida familiar, 

designadamente i) sair de casa (entre famílias; in-between); ii) junção de famílias pelo 

casamento (novo casal); iii) famílias com crianças pequenas; iv) famílias com adolescentes; 

v) deixar os filhos sair; vi) famílias no fim da vida. A última fase implica aceitar as 

mudanças nos papéis geracionais. É sobre esta que incide mais a nossa análise. Nesta fase, 

a geração mais velha tem que aceitar que os seus descendentes assumam um papel mais 

central na gestão da vida familiar, sem deixar de existir espaço na família para os pais mais 

velhos. Também é importante trabalhar a atitude perante a morte, assim como as 

eventuais perdas de prestígio e de poder decorrentes do abandono da vida profissional 

activa. Os desafios aqui consistem na procura de novos papéis sociais e familiares. 

No final do ciclo de vida, a família encontra um conjunto de desafios aos quais se tem 

que adaptar, com destaque para o estudo dos seguintes: a desocupação dos papéis 

anteriores; o papel de avô; a inversão de papéis; a redução das redes sociais; as atitudes 

face à doença, dependência e morte (Sousa e Outros, 2004). No final de vida, a família 

volta a ter a sua composição inicial: o casal sozinho. Tornam-se mais evidentes aspectos 
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como a dependência e proximidade entre o casal. São mais valorizadas as dimensões 

expressivas, a prestação de cuidados e de atenção. 

Apesar da saída dos filhos, os pais e filhos adultos tendem a manter os contactos e em 

alguns casos a reaproximarem-se. Os filhos adultos são fonte de apoio emocional e 

instrumental para os pais idosos. Os pais idosos são igualmente importantes em termos 

dos apoios (cuidar dos netos, apoio financeiro, emocional, etc.) que podem dar aos filhos 

que se encontram numa fase intensa da sua profissão e de constituição de família própria. 

Ao mesmo tempo a longevidade permite aos idosos viver mais tempo o papel de avós. 

Neste papel desenvolvem funções importantes, a saber uma função expressiva face à 

criança; promovem o seu desenvolvimento; funcionam como fonte de sabedoria; 

experimentam um sentimento de continuidade pessoal e revivem experiências educativas 

anteriores (Idem). Funcionam como uma espécie de janelas para o passado (da família e 

da comunidade) e são fundamentais para a contextualização da vida familiar e social. 

Os netos também assumem um papel importante na vida dos avós. Proporcionam-

lhes envolvimento emocional; prestam-lhes cuidados e dão-lhes uma nova motivação 

nesta fase da vida. Por vezes, representam uma nova oportunidade para exercerem 

competências adquiridas com a educação dos próprios filhos. 

No presente ponto programático estuda-se ainda a problemática da prestação de 

cuidados aos idosos na família. Este tema é central devido ao aumento do envelhecimento 

da população. Apesar de se constatar praticamente em todos os países da União Europeia 

um aumento das redes formais de prestação de cuidados aos idosos, inúmeras pesquisas 

têm revelado que o apoio informal assegurado pela família continua a desempenhar um 

papel importante. Um inquérito realizado na União Europeia (Eurobarómetro, 1999) 

revela-nos que dois terços dos cuidados aos idosos são prestados por familiares. Importa 

então analisar de que modo os familiares de um idoso dependente conciliam as 

responsabilidades profissionais com a prestação de cuidados aos idosos na família. 

Em Portugal, comparativamente ao passado, existem hoje menos familiares 

potencialmente disponíveis para prestarem cuidados devido, entre outros factores, à 

diminuição da dimensão média das famílias e à redução do número de filhos. A estes 
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factores, junta-se a maior dificuldade de conciliar a vida familiar com a profissional. No 

nosso país, esta dificuldade é mais acentuada devido à crescente participação das mulheres 

no mercado de trabalho. Este crescimento está associado à expansão do sector dos 

serviços e ao aumento dos níveis de escolaridade feminina. Não obstante a participação 

feminina no mercado de trabalho, o inquérito à ocupação do tempo revela que entre os 

inquiridos com emprego que prestam cuidados aos idosos, 88% são mulheres (INE, 

2001). 

No sentido de se obter respostas à questão supramencionada, estudam-se não só as 

políticas sociais relacionadas com a prestação de cuidados aos idosos dependentes 

implementadas na última década em Portugal, assim como alguns programas 

governamentais de âmbito nacional (e.g., Programa de Apoio Integrado a Idosos - PAII; 

Programa Idosos em Lar – PILAR; Programa Nacional de Acção para a Inclusão - PNAI) 

e regional (é o caso da rede AJUDA, inscrita no plano regional de emprego do Alentejo). 

São ainda estudadas algumas soluções de prestação de cuidados cuja extensão e tipo 

variam em função do grau de dependência da pessoa idosa. Neste sentido, são analisados 

dois grandes perfis de prestação de cuidados. O perfil familiar que se caracteriza por uma 

centralização da prestação de cuidados na família da pessoa idosa dependente, isto é, não 

se recorre a recursos exteriores à rede de parentesco. O perfil misto, que combina vários 

tipos de prestadores de cuidados. Neste caso, há a conjugação dos cuidados prestados 

pela família (partilhados ou não), com cuidados prestados por agentes fora da família (e.g., 

Centro de Dia, Apoio Domiciliário). Subjacente a cada um destes perfis encontra-se 

diversas soluções de prestação de cuidados que variam em função do tipo de cuidados 

(cuidados básicos, supervisão e gestão) e de serviços utilizados (Centros de Dia, apoio 

domiciliário, etc.) (Wall e Outros, 2002). 

Identificam-se, de igual modo, os factores determinantes da estruturação dos 

cuidados. O primordial está relacionado com o grau de dependência da pessoa idosa. Aos 

diferentes graus de dependência correspondem diferentes necessidades, distintos tipos de 

cuidados, níveis variados de exigência para os familiares e diferentes tipos de mobilização 

de recursos. 
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A prestação de cuidados a idosos tem impactos importantes a nível individual e 

familiar. Entre estes destacam-se os impactos nas rotinas diárias (acréscimo de tarefas; 

introdução de novas rotinas); no trabalho profissional dos cuidadores (necessidade de 

alteração dos horários de trabalho; diminuição da concentração para o desempenho das 

actividades); nas actividades sociais e de lazer (diminuição geral da realização destas 

actividades por falta de tempo ou de disponibilidade “mental”); na diminuição do tempo 

dedicado às crianças dependentes; na conflitualidade ao nível das relações familiares 

(ocorrência de conflitos entre os filhos do idoso dependente e conflitos conjugais); e 

impacto no domínio da saúde pessoal (repercussões de formas variadas, na saúde física e 

psicológica dos familiares que prestam cuidados) (Idem). 

O presente ponto programático é concluído com a identificação das principais 

necessidades das famílias que prestam cuidados aos idosos, as quais se fazem sentir 

sobretudo ao nível dos serviços de apoio domiciliário em regime de tempo inteiro (cerca 

de 8h dia); dos equipamentos sociais (tipo Centros de Dia) com horários de 

funcionamento mais alargados; da melhoria da formação profissional das pessoas que 

prestam serviços a idosos e do aumento da ajuda financeira do Estado para as famílias 

com um idoso ou mais a cargo. 
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9.3. Terceira Área Programática 

Género, socialização e construção de identidades 

 

As duas áreas programáticas anteriores inscrevem-se no quadro de inteligibilidade 

científica e metodológica de um conjunto de temas caros à Sociologia da Família. O 

objectivo desta terceira área programática é precisamente a análise de um tema transversal 

à Sociologia: as relações sociais de género. Para o efeito, será convocado o contributo das 

teorias de género, com destaque para o seu uso por parte das teorias feministas. Serão 

analisados alguns domínios de aplicação das referidas teorias, nomeadamente ao estudo da 

relação entre género, trabalho profissional feminino e acesso ao poder público. 

Vimos anteriormente que o conceito de género é dificilmente abordável através de 

paradigmas fixos, por isso, a sua análise é inter-disciplinar. Tal significa que tem sido 

objecto de análise em inúmeros campos disciplinares, desde a Antropologia, História, 

Filosofia, Psiquiatria, Psicologia Social, Literatura até à própria Sociologia. No caso da 

Sociologia, o seu interesse já se encontrava entre alguns dos clássicos da disciplina como, 

por exemplo, Marx e Engels que transformaram a divisão sexual do trabalho em objecto 

de análise do materialismo histórico.  

Todavia, importa em primeiro lugar avançar com a distinção entre sexo e género. 

O primeiro refere-se à identidade biológica da pessoa e significa que se é homem ou 

mulher. Porém, apesar de o sexo biológico estabelecer um padrão de expectativas de 

género, ele nem sempre corresponde à identidade de género. Para além disso, o facto de 

se nascer homem ou mulher não significa que ele ou ela venham a ser masculino ou 

feminino. O sexo enquanto diferença inscrita no corpo não engendra nem 

mecanicamente, nem naturalmente as incarnações e distinções a que estamos habituados a 

associar às categorias masculinas e femininas (Guionnet, 2005).  

O desafio proposto aos alunos reside em compreender como o social transforma o 

sexo em género, e analisar ao mesmo tempo o modo como as definições de género 

afectam a percepção que temos do sexo. É neste campo que fazemos entrar o conceito de 

género. A feminilidade e a masculinidade são conceitos culturais e como tal possuem 

significações flutuantes. Tais significações são diferentemente apreendidas pelos membros 
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de uma dada cultura. Referem-se aos contextos históricos e culturais onde emergem 

(Andersen, 1997). Sendo entendido como a elaboração cultural do sexo, o género refere-

se aos comportamentos e expectativas socialmente aprendidos a propósito de ambos os 

sexos. Enquanto a feminilidade ou a masculinidade são factos biológicos, tornar-se 

mulher ou homem é um processo cultural (Idem). O género constitui uma categoria social 

que estabelece as nossas possibilidades de vida e orienta as relações sociais. É constituinte 

de identidades pessoais e sociais (Almeida, 1995).  

A partir do momento em que fazemos entrar o conceito de género e não o de 

sexo, o objecto de análise já não são as diferenças entre homens e mulheres, mas antes o 

pensamento social sobre a diferenciação entre o masculino e o feminino (Amâncio, 1994). 

Neste sentido, importa recuperar a posição Mead (1962:30) a propósito da variação 

cultural dos papéis femininos e masculinos, bem como da definição do que constitui um 

comportamento considerado como normal para cada sexo. Refere a autora que não existe 

nenhuma cultura em que se tenha pensado que todos os traços identificados – estupidez, 

inteligência, beleza, fealdade, simpatia, hostilidade, iniciativa, reacção, coragem, paciência 

e diligência - sejam apenas traços humanos. Independentemente das diferentes formas em 

que os traços tenham sido atribuídos, alguns a um género, outros ao outro género e 

alguns a ambos, por muito arbitrária que possa parecer essa atribuição, ela tem estado 

sempre presente em todas as sociedades de que temos conhecimento. 

Prosseguindo com as questões da identidade de género, importa orientar os alunos 

para a análise da ubiquidade dos seus efeitos. As mulheres são mais sensíveis aos efeitos 

de género pelo facto de viverem num mundo onde a norma é masculina. Quando se fala 

em direitos do homem, referimo-nos aos direitos da humanidade. Quando falamos em 

direitos da mulher ou no Dia Internacional da Mulher, sugerimos particularismo, isto é, 

direitos que se referem especificamente a uma categoria social particular. Por outro lado, 

o domínio do saber-fazer feminino é sempre questionado: são as mulheres capazes de 

comentar correctamente um jogo de futebol na televisão? São capazes de assumir 

responsabilidades de direcção e abdicar da prestação de cuidados aos filhos? Alguém lhes 

confiaria o comando de um navio de guerra? Este tipo de questionamento não faria 
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sentido colocado aos homens porque poria em causa competências que lhes foram social 

e historicamente confiadas.  

Importa então perceber que por trás das percepções assimétricas de género, 

encontram-se os efeitos sociais da diferença sexual. Vejamos alguns exemplos: os homens 

fazem a guerra e é o nome deles que se encontra nos monumentos em homenagem aos 

mortos de guerra. Nos lares heterossexuais a maior parte das refeições é confeccionada 

pelas mulheres. Todavia, a maioria dos chefes de cozinha célebres que constam nos guias 

de gastronomia são homens. As profissões são elas próprias sexuadas. As mulheres 

encontram-se maioritariamente em profissões como enfermagem, ensino, relações 

públicas. Estão em menor número em cargos políticos e dirigentes. Elas consomem mais 

psicotrópicos do que os homens. Estes têm formas mais activas de gerir as tensões 

psicológicas (e.g., suicídio ou violência sobre terceiros). 

Com estes exemplos pretende-se ilustrar que as diferenças de comportamento 

entre homens e mulheres não podem ser explicadas exclusivamente através de causas 

naturais ou biológicas. Pelo contrário, importa identificar os processos de género que 

interferem na construção social das diferenças de comportamento entre homens e 

mulheres (Guionnet, 2005). Pensar nestes termos significa encarar o género como o 

resultado de relações sociais complexas e como uma categoria que se encontra 

incessantemente em (re)construção, objectiva e subjectivamente. As categorias sexo e 

género não são apenas fundamentais para explicar os fenómenos sociais, mas também as 

componentes que intervêm na construção identitária dos agentes sociais. Elas são 

princípio de pensamento e de estruturação do mundo social.  

Grande parte das classificações que accionamos na nossa vida quotidiana tem 

como princípio de origem a diferença sexual e corporal entre homens e mulheres. A 

propósito da “valência diferencial dos sexos”, Héritier (1996) identifica um conjunto de 

associações simbólicas fundamentais próprias do masculino e do feminino. Assim, ao 

primeiro são associados atributos como seco, superior, exterior, direito, aberto, 

dominante, alto, enquanto no caso do feminino são realizadas as seguintes associações: 

húmido, inferior, interior, fechada, dominada, baixa. O que a autora pretende mostrar é 

que as diferenças sexuais “objectivas”, físicas engendram certas representações sobre os 



Maria Isabel Correia Dias Sociologia da família e do género 169 

 
géneros. Tais percepções genderizadas funcionam como sistemas de avaliação e de 

hierarquização que irrigam o nosso pensamento e se estendem a domínios que parecem 

não ter relação com a diferenciação dos sexos.  

Convém também notar que se tais percepções se apoiam em dados “objectivos” 

como, por exemplo, a função dos órgãos sexuais do corpo, então elas mobilizam de 

forma selectiva ou enviesada esses dados. É o caso, por exemplo, da associação feita entre 

a mulher e a terra na questão da reprodução e fertilidade ou da afirmação do papel activo 

dos gâmetas masculinos. A noção de “valência diferencial dos sexos” proposta por 

Héritier (1996) condensa esta visão hierarquizada da diferença entre o masculino e o 

feminino. 

 

Origens do questionamento sobre o género 

 

Durante séculos as formas de dominação masculina tornaram mais difícil o 

questionamento das relações entre homens e mulheres. Ao longo do tempo, as mulheres 

têm sido excluídas das arenas do debate público. Ainda hoje são diversas as formas de 

naturalização da diferença. A prevalência do argumento biológico permanece 

considerável. Continuamos a explicar e a naturalizar a posição inferior das mulheres na 

sociedade pela retórica das diferenças biológicas inultrapassáveis e universais. Ao 

inscrevermos as relações entre homens e mulheres na ordem da natureza, jamais elas 

serão percebidas como problemáticas. A falta de questionamento sobre o género vem, de 

igual modo, do facto de certas disciplinas científicas, como é o caso da Sociologia do 

Trabalho ou da Educação, privilegiarem nas suas análises os efeitos de classe social e de 

capital cultural, tornando as diferenças entre homens e mulheres num critério de análise 

secundário. 

A difusão social da problemática do género foi possível graças principalmente às 

mobilizações das feministas que enfatizaram o carácter não natural da divisão dos papéis 

sexuais. As primeiras mobilizações a favor da causa das mulheres datam do século XV. 

Nesta altura, Christine de Pisan (1364-1430), considerada como a precursora do 

feminismo, assumia a defesa do sexo feminino e aspirava à igualdade entre os sexos. Com 
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a Revolução Francesa afirma-se a expressão organizada à referida aspiração. No século 

XIX esta aspiração constitui-se em movimento social. Durante a Revolução Francesa, o 

conceito de feminismo propriamente dito ainda não existia. Contudo, as mulheres já 

exprimiam uma vontade colectiva de pertencer, tal como os homens, à nova sociedade 

política, assim como já possuíam consciência acerca dos problemas específicos que as 

afectavam. Participando nos acontecimentos revolucionários, as “cidadãs” conduzidas por 

mulheres como Théroigne de Méricourt, Palm d’ Aelders, Claire Lacombe, reivindicam o 

seu acesso ao direito de voto e a sua participação na guarda nacional (Guionnet, 2005). 

Nascida Anne-Josèphe Terwagne, em 1762, em Marcourt, na Ardenne belga, só 

mais tarde ganharia o nome Théroigne de Méricourt, em alusão ao sobrenome e à aldeia 

natal. Precursora do feminismo moderno, militou no lado marginal da Revolução 

Francesa, junto a mulheres mal casadas, cortesãs e outras renegadas pela sociedade da 

época. Mas a sua luta era difícil, pois estas mulheres foram acusadas de subverter “as leis 

da natureza”. As reivindicações feministas conhecem um certo revés até 1830 (período do 

terror em França). Reemergem com os movimentos utópicos, com destaque para os 

trabalhos de Saint-Simon e Charles Fourier. Durante muito tempo, imputou-se a Charles 

Fourier a paternidade do termo “feminismo”. Neste período, mulheres como Flora 

Tristan, Jeanne Deroin e Pauline Roland denunciam a “servidão secular” das mulheres e 

reclamam uma emancipação que lhes confira um lugar igual ao do homem na sociedade. 

As leis repressivas põem termo a estas aspirações.  

É somente nos anos 1880 que as associações feministas se afirmam. Em 1881, 

Hubertine Auclert (1848-1914) atribui ao termo “feminismo” o seu sentido moderno: luta 

a favor dos direitos das mulheres. A 14 de Julho de 1881 Hubertine Auclert assume a 

liderança da primeira manifestação de rua feminista. Por volta dos anos 1900 distingue-se 

oficialmente um feminismo socialista e um feminismo burguês. São conquistados alguns 

direitos essenciais, como é o caso do direito ao divórcio e ao sufrágio feminino. Porém, as 

feministas francesas não foram tão eficazes como as inglesas e americanas e tiveram que 

esperar por 1944 para terem direito ao voto. Entretanto, o movimento feminista 

estrutura-se a nível internacional. 
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A I Guerra Mundial representou um golpe na internacionalização das lutas feministas. 

As mulheres mostram-se solidárias com os soldados mobilizados e dividem-se, emergindo 

associações feministas pacifistas. Com a Guerra reemergem os discursos que as mulheres 

devem (re)assumir o seu papel tradicional, como se nada tivesse acontecido em matéria de 

direitos das mulheres. Elas adaptam-se reivindicando reformas, mais do que uma 

revolução dos papéis sexuais atribuídos a cada género. 

Os anos 1920-50 são marcados por um feminismo reformista/liberal. As feministas de 

entre as duas grandes guerras não reivindicam novos direitos enquanto mulheres, mas 

mais como mães, insistindo assim na sua vontade de poderem desempenhar melhor o seu 

papel doméstico e familiar. É enquanto mães e esposas que elas passam a reivindicar uma 

melhor protecção das trabalhadoras, assim como alguns direitos políticos. Esta posição 

não deixa de ser paradoxal: jogando com a diferenciação (natureza distinta entre homens 

e mulheres e complementaridade dos papéis sociais), elas reivindicam funções familiares 

privadas, o que não compensa a reivindicação do voto como condição de integração no 

espaço público e político. No fundo, ao respeitarem as normas e as tradições as mulheres 

não podiam conseguir grandes avanços quanto à sua condição. Os acontecimentos 

políticos não favoreciam os seus combates. Neste período, o Estado reafirma a divisão 

genderizada das tarefas, reenviando as mulheres para o lar. Ao mesmo tempo, a política 

natalista após 1945 foi um factor pouco favorável à emancipação feminina.  

Apesar de as mulheres terem conquistado o direito ao voto em 1944 e do 

reconhecimento face ao seu desempenho durante a guerra, o momento não era propício à 

mudança de papéis. Nesta fase a mulher ainda era representada como mãe. Assim, as 

reflexões dos anos 1950-60 permanecem centradas nas questões económicas, 

profissionais e familiares. No fundo, este feminismo reformista/liberal, desejava uma 

melhor participação das mulheres que tivesse em consideração a “condição feminina”. 

Contudo, tendia a acentuar a separação dos géneros mais do que a reivindicar a sua 

atenuação. 

Beauvoir com a publicação do Segundo Sexo (1949; 1957; 1989), veio romper com este 

discurso maternalista e reformista. Sublinha o carácter contingente e socialmente 

construído da feminilidade. Considera que esta é atribuída à mulher como destino 
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inultrapassável porque está inscrita na sua natureza. Esta tese encontra-se sintetizada na 

afirmação de que “não nascemos mulheres, tornamo-nos mulheres”. Nenhum destino 

biológico, físico e económico define a figura que a mulher assume na sociedade. É a 

civilização que elabora o produto a que chamamos de feminino. Não existe natureza 

feminina preestabelecida que justifique a segregação sexual. As diferenças morfológicas 

não são suficientes para explicar a dominação masculina. Não é a inferioridade das 

mulheres que determinou a sua insignificância histórica; é a sua insignificância histórica 

que ditou a sua inferioridade (Beauvoir, 1949; 1957; 1989). Esta situação constitui uma 

herança muito antiga transmitida pela educação e interiorizada pelas mulheres, de tal 

modo que quando elas fazem alguma reivindicação, fazem-no em nome de uma 

especificidade feminina aprisionada nos papéis tradicionais. 

A autora recusa assim o reformismo de algumas feministas que visava certas melhorias 

pontuais e exige uma tomada de consciência colectiva com vista a uma mudança efectiva 

dos papéis sexuais. As mulheres devem compreender que não existe uma condição 

feminina fixada, pré-determinada, inscrita na ordem natural e assumir o seu próprio 

destino.  

O feminismo mais radical de Beauvoir (1949; 1989) encontrou um eco considerável. A 

sua obra transformou-se num best-seller nos Estados Unidos e em França. A abordagem 

radical de Beauvoir inspirou largamente as lutas feministas dos anos 60. O Maio de 68 

veio colocar em causa, entre outros aspectos, o moralismo pudico, bem como as 

estruturas hierárquicas no seio da família e da ordem social. Nesta altura as jovens 

continuavam a ter vários motivos de insatisfação. A discriminação no emprego era 

relevante, assim como ao nível dos salários e das promoções. A condição das mulheres 

jovens, encravadas entre o trabalho e a família, emergia como sendo insuportável quer em 

França, quer nos Estados Unidos. Assiste-se então ao desencadeamento de inúmeras 

iniciativas com vista à libertação das mulheres. Nos Estados Unidos da América surgem 

movimentos a favor dos direitos das mulheres (NOW- National Organization for 

Women; WEAL – Women’s Equality Action League). 

O novo feminismo dos anos 70 coloca em causa frontalmente os papéis sociais 

atribuídos às mulheres e denunciam as discriminações de que elas são alvo. Nos anos 70, 
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as feministas afastam-se das premissas marxistas que viam a opressão da mulher como 

resultado do capitalismo. Nesta fase, a denúncia da opressão das mulheres, da sua 

exploração pelo homem, do andocentrismo e do patriarcalismo passaram a estar no 

centro das lutas feministas, ao contrário do feminismo reformista precedente. O 

patriarcalismo surge como o inimigo principal e as lutas feministas autonomizam-se. A 

igualdade entre os sexos torna-se no projecto dos movimentos de libertação da mulher. 

Tais movimentos sublinham a necessidade de operaram um duplo combate, na esfera 

doméstica e pública, através do slogan “o pessoal é político”. 

Para uma boa parte destas militantes designadas por “diferencialistas”, a reivindicação 

igualitária não implicava elidir as diferenças de género. Pelo contrário, afirmavam e 

cultivavam a diferença feminina, enquanto diferença culturalmente construída e 

voluntariamente mantida e não como essência inscrita na natureza (Guionnet, 2005). As 

diferenças de sexualidade, percepção do corpo, experiência e linguagem constituem temas 

destinados a valorizar uma cultura feminina sem contudo consignar a mulher a dados 

naturais fixos e pré-determinados (Irrigaray, 1984). 

A força do feminismo reflecte, de igual modo, o acesso da mulher ao trabalho 

assalariado. Após 1965, as mulheres deixaram de ter necessidade de autorização do 

marido para exercer uma actividade profissional remunerada. Acederam massivamente à 

Universidade e o laço conjugal passa a ser (re)pensado através de novos direitos 

atribuídos aos cônjuges. Tais mudanças tiveram impacto numa maior autonomia das 

mulheres, no aumento das suas possibilidades de investimento profissional e na 

capacidade de tomar decisões sobre a sua vida e corpo. Elas adquiriram uma maior 

visibilidade no espaço público; acederam a lugares de investigação e universitários, 

possibilitando assim o desenvolvimento da reflexão sobre as relações sociais de género. 

Apesar da relevância do feminismo reformista/liberal e do radical, falta ainda evocar o 

contributo do feminismo socialista e marxista. O feminismo marxista considera que a 

principal razão de opressão da mulher é a sua exclusão da esfera de produção pública. 

Deste modo, a luta das mulheres pela sua emancipação constitui uma parte integral da luta 

do proletariado contra o capitalismo. Por seu turno, o feminismo socialista considera a 

opressão da mulher simultaneamente como expressão do capitalismo e das relações 
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patriarcais Vimos assim que embora tenham em comum o mesmo objecto – os processos 

de subordinação das mulheres – as perspectivas feministas diferem nas formas como os 

explicam. Esta matéria será, de seguida, alvo de aprofundamento. 

 

 

Teorias feministas contemporâneas 

 

A teoria feminista é um sistema geral de ideias de grande alcance sobre a vida social e 

a experiência humana. Tem como objecto as mulheres em três sentidos: 1) o ponto de 

partida das suas pesquisas é as experiências das mulheres na sociedade; 2) as mulheres são 

os sujeitos centrais da própria investigação, isto é, tentam analisar o mundo social a partir 

das perspectivas das mulheres; 3) é uma teoria crítica e activista que actua em nome das 

mulheres, com o objectivo de construir um mundo melhor para elas e para toda a 

humanidade. 

Difere da maioria das teorias sociológicas por duas razões: 1) trata-se da obra de uma 

comunidade interdisciplinar que integra sociólogos, mas também estudiosos de outras 

áreas disciplinares (e.g., Antropologia, Direito, História, Biologia, Economia, Filosofia, 

Ciência Política, Literatura, etc.); 2) os/as sociólogos/as feministas trabalham com um 

duplo objectivo: ampliar e aprofundar a sua disciplina de origem (Sociologia), 

reconstruindo o seu conhecimento para explicar as descobertas realizadas pelas 

investigadoras feministas; desenvolver uma compreensão crítica da sociedade com vista a 

mudar o mundo numa direcção mais justa e humana.  

A teoria feminista contemporânea rege-se por três interrogações fundamentais: onde 

estão colocadas as mulheres? Por que é que o mundo apresenta uma determinada forma 

de organização social? Como podemos melhorar e mudar o mundo social? 

A primeira interrogação remete-nos para uma descrição do mundo social; a segunda 

exige a sua explicação e a terceira implica um compromisso com a transformação social 

em nome da justiça. Esta é uma característica distintiva da teoria social crítica, 

compromisso que em Sociologia é compartilhado pelo feminismo, o marxismo, o 

neomarxismo e as teorias sociais desenvolvidas pelas minorias étnicas e raciais das 
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sociedades pós-coloniais. Este compromisso com a teoria crítica requer que os/as 

teóricos/as feministas indaguem nos seus trabalhos sobre as consequências deste modo 

de pensamento para transformar as desigualdades vividas pelas mulheres. 

Desde há trinta anos a esta parte que o círculo das feministas que exploram estas 

questões tem vindo a aumentar, incluindo pessoas das mais diversas proveniências, tanto 

dos Estados Unidos, como de outros países do mundo. Tal suscitou um grande interesse 

pela pergunta que guia o trabalho teórico feminista actual, designadamente quais são as 

diferenças entre as mulheres?  

Esta questão é distintiva do feminismo porque conduz à conclusão geral de que a 

invisibilidade, a desigualdade e as diferenças de papel face aos homens são profundamente 

afectadas pela situação social da mulher, isto é, pela classe, raça, idade, estado civil, 

religião, etnicidade, preferências afectivas, em suma, pela sua localização social global. 

Importa, então, orientar os alunos para a seguinte interrogação: em que medida a 

teoria feminista é uma teoria geral? Uma vez que faz referência à situação de um grupo 

particular – as mulheres – é considerada por alguns como uma teoria específica e de 

alcance limitado. Porém, na realidade, as perguntas básicas do feminismo produziram uma 

teoria da vida social cuja aplicabilidade é universal. Elas mudaram a nossa compreensão 

do mundo, conduzindo à análise de uma parte oculta, invisível e não reconhecida 

enquanto objecto de análise científica: as mulheres que desempenhando papéis 

subordinados, mas indispensáveis, trabalham para manter e reproduzir a sociedade em 

que vivemos. Este reconhecimento e suas implicações constituem a essência do 

significado da teoria feminista contemporânea para a teoria sociológica. 

O desafio radical do feminismo aos sistemas estabelecidos de conhecimento, ao 

compará-los com a compreensão da realidade centrada nas mulheres, não só conduziu à 

relativização do conhecimento estabelecido, mas também à sua desconstrução. Ao 

desconstruir os sistemas estabelecidos de conhecimento, o feminismo revela não só o viés 

de masculinidade, como a política de género que os moldam e enformam.  

Porém, na última década, o próprio feminismo converteu-se em objecto de pressões 

relativizadoras e desconstrutoras provenientes do interior das suas fronteiras teóricas. 

Uma primeira e mais poderosa fonte de pressão provém das mulheres de cor, das 
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sociedades pós-coloniais, das classes trabalhadoras e das lésbicas que enfrentaram o 

estatuto heterossexual, de raça branca e das classes privilegiadas de muitas destacadas 

feministas. As que falam da margem para o centro mostram que existem muitas mulheres 

diferentemente situadas e que há muitos sistemas de conhecimento centrados no género 

feminino que se opõem às pretensões masculinas do conhecimento estabelecido, assim 

como às pretensões feministas hegemónicas. A segunda pretensão desconstrutivista no 

feminismo procede da crescente literatura pós-moderna, que apresenta as questões de 

género como um conceito indiferenciado e as do self  individual como um locus estável de 

consciência e pessoal a partir das quais se experimenta o género e o mundo. A influência 

potencial destas questões molda principalmente o contexto da epistemologia feminista 

(Hooks, 1989). 

 

 

Teorias sociológicas do Género: dos anos 60 ao presente 

 

Uma boa parte do trabalho que vincula o feminismo com as teorias sociais existentes 

centra-se no género. Neste domínio, podemos identificar as teorias de género de nível 

marco e de nível micro sociológico. Apresentam-se primeiro as teorias de nível macro 

sociológico, designadamente o funcionalismo estrutural, a teoria do conflito e a teoria dos 

sistemas neomarxista. De seguida, são estudadas as teorias de nível micro sociológico, a 

saber o interaccionismo simbólico e a etnometodologia. 

 

 

Teorias de nível macro sociológico: 

 

1. Funcionalismo estrutural 

 A representante actual mais relevante da teoria do género funcionalista é Johnson 

(1989). Como feminista e funcionalista admite desde logo o fracasso do funcionalismo 

clássico para dar conta da situação das mulheres nas sociedades actuais. Refere que a 

teoria parsoniana sobre a família, de forma geral, marginaliza as questões da desigualdade 
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social, da dominação e da opressão devido à sua excessiva preocupação com a ordem 

social. A autora considera que a variedade analítica e a complexidade do funcionalismo 

parsoniano se devem conservar na análise das questões de género devido ao enorme 

alcance analítico desta teoria multifacetada. 

  Na linha de muitos neofuncionalistas, Johnson (1989) explora a relevância do 

género na teoria de Parsons (1956; 1968), designadamente a noção de papel como 

unidade básica do sistema social; a orientação instrumental do papel masculino, por 

oposição ao papel expressivo feminino; a família como uma instituição em relação com 

outras instituições; os pré-requisitos funcionais do sistema social (adaptação, atingir 

metas, integração, latência); os níveis analíticos da acção social (sociedade, cultura e 

personalidade) e as fases da mudança social (diferenciação, adaptação, integração e 

generalização dos valores).  

 O mais relevante para uma compreensão funcionalista do género é a aplicação que 

Johnson (1989) faz dos conceitos de Parsons de papel instrumental face ao papel 

expressivo, da relação da família com outras instituições e do modelo dos pré-requisitos 

funcionais. A autora atribui uma boa parte da origem da desigualdade de género à 

estrutura da família patriarcal, a qual existe em quase todas as sociedades conhecidas. A 

família cumpre funções distintas da economia e de outras instituições “públicas”: socializa 

as crianças; assegura a estabilidade da personalidade adulta, inclusive a nível emocional. 

Tais funções são fundamentais para a coesão social e para a reprodução dos valores 

(integração e latência). A localização social primordial das mulheres na estrutura familiar 

torna-as nas principais produtoras destas funções essenciais. No seu exercício, as 

mulheres devem-se orientar expressivamente, isto é, com compreensão emocional e 

responsabilidade relacional. A especialização das mulheres nestas funções tem influência 

nos papéis que elas desempenham nas restantes estruturas sociais, designadamente na 

economia. Por exemplo, elas são orientadas para ocupações classificadas como 

expressivas. Assim, nas ocupações dominadas pelos homens espera-se que elas sejam 

expressivas, mas também são sancionadas por tal orientação. Ao mesmo tempo, as 

responsabilidades familiares dificultam a sua participação económica.  
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 A segregação dos papéis sexuais produz um sistema de estratificação de género 

que desvaloriza e discrimina as mulheres. De acordo com Johnson (1989), para se 

compreender por que é que se produz a estratificação de género devemos regressar à 

família patriarcal. Nesta, as mulheres desempenham o papel expressivo de cuidadoras dos 

filhos, o que lhes permite actuar com força e autoridade, proporcionando aos filhos o 

sentido de humanidade comum. Todavia, os constrangimentos culturais e institucionais 

fazem com que as mulheres sejam frágeis e expressivamente submissas ao marido, que 

através da sua instrumentalidade na economia assegura a segurança económica à família. 

A autora considera que os filhos são assim socializados na aprendizagem da submissão do 

papel feminino expressivo ao papel instrumental masculino, o que acaba por se 

generalizar à sociedade. Esta valorização da instrumentalidade masculina como sendo 

mais efectiva do que a expressividade feminina é moldada pela ideologia patriarcal. A 

esperança de Johnson (1989) é que o movimento das mulheres conduza a mudanças 

sociais e culturais que gerem uma nova valoração sistémica da expressividade.  

A autora aborda ainda a seguinte questão: em que sentido é que as estruturas 

patriarcais são funcionais para a produção do equilíbrio do sistema e da ordem social? 

Sugere então que a questão seja colocada da seguinte forma: funcionais para quem? Com 

esta interrogação vai mais além do funcionalismo parsoniano que sustenta que a 

funcionalidade deve ser entendida em termos do sistema per se. A referida pergunta coloca 

questões de desigualdade de poder e conflito de interesses e aponta para uma postura 

crítica por parte dos teóricos, mais do que neutral, posição que é contrária ao 

funcionalismo. A questão da mulher e do género tem feito sempre com que a “panela 

(teórica)” transborde. 

 

 

2. Teoria do conflito 

 No âmbito desta perspectiva, destacam-se os trabalhos de Chafetz (1990). O seu 

enfoque é transcultural e transhistórico. A autora procura construir uma teoria do género 

em todas as suas formas particulares, mais especificamente centrou-se na desigualdade de 

género ou, como ela própria designa, na “estratificação de sexo”. Partindo desta noção, 
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Chafetz (1990) é coerente com os pressupostos da teoria do conflito, identifica uma 

forma de conflito social recorrente e propõe-se analisar, a partir de uma perspectiva 

valorativamente neutral, as condições estruturais que produzem o conflito com diferentes 

graus de intensidade.  

Desta forma, tenta explorar as estruturas e as condições sociais que influenciam a 

intensidade da estratificação de sexo ou a desvantagem das mulheres em todas as 

sociedades e culturas. Explora, entre outras questões, a diferenciação dos papéis de 

género, a ideologia patriarcal, a família e a organização do trabalho. Analisa, de igual 

modo, variáveis de contexto, como os índices de fecundidade, a separação entre espaço 

doméstico e de trabalho, a sofisticação tecnológica, a densidade da população, etc. A 

interacção entre estas variáveis determina o grau de estratificação do sexo, na medida em 

que moldam as estruturas chaves do lar, da produção económica e o grau em que as 

mulheres se movem em todas estas esferas. 

A autora afirma que as mulheres experimentam menos desvantagens quando 

conseguem equilibrar as responsabilidades do lar, da família com um papel independente 

na produção do mercado. O lar e a família não são considerados como algo que está fora 

da área do trabalho, como se fossem exclusivamente um espaço de emoções e de criação 

(dos filhos), mas sim como um lugar em que se realiza trabalho, nomeadamente os 

cuidados prestados aos filhos, o trabalho doméstico e, por vezes, um trabalho que conduz 

a recompensas materiais extras (como é o caso das famílias camponesas). O acesso das 

mulheres a essas recompensas através do lar ou da produção mercantil amortece a 

desvantagem social. Todavia, a forma do lar/família, que resulta da interacção de diversas 

variáveis, constitui a estrutura chave que facilita ou obstaculiza tal acesso.  

Chafetz (1990) questiona sobre o modo como alcançar a igualdade de género e 

identifica alguns pontos estruturais chaves cuja mudança pode melhorar a condição da 

mulher. Ao adoptar uma postura activa em prol da igualdade, a autora foi mais além da 

neutralidade valorativa que foi a imagem de marca da teoria do conflito. A exploração do 

género conduziu a autora, uma activista, além da teoria, desembocando nas questões do 

poder e da política. 
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3. Teoria dos sistemas 

 A teoria dos sistemas mundiais analisa o capitalismo global em todas as suas fases 

históricas. O sistema é o seu objecto de análise, assim como a divisão do trabalho, o 

capital, o poder e as relações de classe. De acordo com esta perspectiva, os indivíduos são 

entendidos em termos do papel que representam nas instâncias capitalistas para criarem 

excedente económico. Assim, esta teoria analisa o papel das mulheres no sistema social, 

só na medida em que o seu trabalho faz parte do capitalismo, isto é, na medida em que 

com o seu trabalho contribuem para a produção dos mercados capitalistas. Todavia, um 

compromisso pleno e directo com o género imediatamente coloca em causa este modelo 

de sistema mundial. Tal posição encontra nos trabalhos de Ward (1993) um eco particular.  

A autora considera que o sistema mundial não pode ser compreendido se não se 

considerar adequadamente o trabalho doméstico e o trabalho da economia informal. 

Como grande parte deste trabalho é realizado pelas mulheres, elas merecem que lhes seja 

dedicada uma atenção especial na teoria dos sistemas mundiais, em vez de serem incluídas 

simplesmente na categoria de “trabalhadoras”. Na família realiza-se todo o trabalho 

necessário para manter e reproduzir a força de trabalho; na economia informal não existe 

uma separação clara entre trabalho e capital, não sendo aquele regulado pela lei ou pela 

organização capitalista. Estima-se que 66% de todo o trabalho realizado no mundo é da 

responsabilidade destas duas economias não capitalistas, que continuam a ser ignoradas. 

Ora a proporção do trabalho mundial realizada por estas economias aumenta 

precisamente à medida que o capitalismo se expande globalmente. Portanto, a resposta à 

questão “onde estão as mulheres no sistema mundial?” revela um vasto sub-continente de 

produção não capitalista que coexiste, expande-se e interage com o capitalismo global.  

Globalmente, no trabalho das mulheres – em que as exigências do trabalho 

doméstico estão sempre presentes e elas estão implicadas nas economias capitalista e 

informal com base num cálculo sempre mutante – encontra-se, segundo a autora, uma 

porta de entrada para fazer teoria sobre as estruturas do trabalho no sistema mundial 

(Idem). Por esta razão, as contribuições particulares das mulheres devem ser 
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compreendidas e explicadas não apenas como produtos do capitalismo, mas como 

características de fenómenos distintivos com a sua própria lógica.  

 

 

 

Teorias de nível micro sociológico: 

 

As perspectivas aqui situadas preocuparam-se menos com as desvantagens das 

mulheres na estrutura social, mas mais em explicar o fenómeno do género como parte da 

compreensão da sociedade composta por seres humanos que interagem. Tais teorias 

questionam por que é que o género está presente nas interacções quotidianas e como é 

que estas o (re)produzem. Neste âmbito destacam-se o interaccionismo simbólico e a 

etnometodologia.  

 

1. Interaccionismo simbólico 

 A teoria interaccionista do género parte de uma proposição central, 

designadamente a identidade de género, tal como outras identidades sociais, emerge da 

interacção social, é incorporada no self e deve confirmar-se continuamente através 

daquela, porque o self está sujeito a constantes testes empíricos. O interaccionismo 

simbólico mostra que os indivíduos esforçam-se por manter o self de género em várias 

situações; e o núcleo destas explicações é um indivíduo consciente com noções sobre o 

que significa ser mulher e homem. Os indivíduos possuem um self de género que aplicam 

a diversas situações e tentam agir de acordo com esta definição internalizada, a qual se 

pode modificar durante a interacção.  

 

2. Etnometolodologia 

 Questiona a estabilidade da identidade de género e “como se faz o género”, isto é, 

o género como uma realização dos actores em diversas situações. Faz uma importante 

distinção teórica entre sexo (identificação biológica do homem e da mulher) e género 

(conduta que corresponde às expectativas sociais de ser homem e mulher). O argumento 
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etnometodológico insiste que o género não nasce com a pessoa, mas que se adquire na e 

durante a interacção. A categoria sexo é potencialmente uma qualidade sempre presente 

no indivíduo; a aquisição do género é uma qualidade sempre presente nas situações 

sociais.  

As concepções normativas que os indivíduos têm da conduta feminina e masculina 

apropriada são activadas situacionalmente. Os indivíduos sabem que se devem comportar 

de acordo com os padrões de género vigentes numa determinada sociedade e cultura, 

sendo que os outros reconhecem esse comportamento como tal. É possível que pessoas 

de diferentes culturas, etnias ou classes sociais, não reconheçam, em termos de identidade 

de género, a conduta dos outros: o que o outro faz não é reconhecido como a conduta 

feminina ou masculina apropriada.  

Esta perspectiva mostrou, de igual modo, que a divisão desigual do trabalho 

doméstico, quando observada de fora do espaço familiar pode ser considerada tão justa 

ou paritária pelos homens e mulheres que estão dentro da situação porque ambas as 

partes aceitam e ajustam-se a essas expectativas normativas de realização do género no 

seio da família. 

 

Tanto o interaccionismo simbólico, como a etnometodologia reconhecem e 

supõem um meio institucional de concepções normativas sobre o género. Por exemplo, 

os media em geral (e.g., publicidade, televisão, livros, revistas, etc.) ditam aos adultos e às 

crianças como se realiza o género, sem a intervenção da interacção. Tais mensagens 

mediáticas não são mais do que “manifestações de género”, ou seja, informação 

simplificada, exagerada e estereotipada sobre os alinhamentos apropriados aos homens e 

às mulheres em determinadas interacções. Esta análise produz um dilema causal: são os 

media que imitam a vida ou é esta que reproduz os media? Neste caso, as explorações 

microsociológicas do género funcionam bem dentro dos seus próprios paradigmas. 
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Teorias feministas contemporâneas: a diversidade de perspectivas 

 

Explicitadas as teorias de género de nível macro e microssociológico inicia-se o 

estudo, de forma mais aprofundada, das teorias feministas contemporâneas. Neste 

sentido, vimos que a teoria feminista contemporânea é composta por um sistema de 

ideias geral cujo objecto é descrever e explicar as experiências humanas do ponto de vista 

das mulheres.  

Apresenta-se de seguida uma espécie de “mapa” da teoria feminista, com vista à 

classificação deste complexo corpo de trabalho intelectual. A tipologia apresentada 

sustenta-se na pergunta básica que une todas as teorias feministas: “qual é a situação das 

mulheres nas nossas sociedades?”  

Cada perspectiva teórica feminista tentou encontrar uma resposta adequada a tal 

questão. Em função do tipo de resposta identifica-se diferentes tipos de teorias feministas, 

designadamente a teoria da diferença de género (Feminismo cultural; Biológico; Institucional 

e Socialização; Sócio-psicológico); da desigualdade de género (Feminismo liberal; Feminismo 

marxista – as explicações de Marx e Engels e as explicações marxistas contemporâneas); 

da opressão de género (Feminismo psicanalítico; Feminismo radical; Feminismo socialista) e 

da opressão estrutural (Feminismo socialista; Teoria intersectorial). O Feminismo pós-

modernista não conceptualiza o seu trabalho em função da questão básica acima referida, 

por isso, é tratado autonomamente. 

 

Diferentes tipos de Teorias Feministas 

 

Tipos básicos de teoria feminista. 

Resposta à pergunta básica: qual a 

situação das mulheres nas nossas 

sociedades? 

Tipos de teorias feministas 

Diferenças de Género 

A posição das mulheres e sua 

experiência na maioria das situações é 

Feminismo cultural 

Biológico 
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diferente da dos homens nessas 

situações. 

Institucional e Socialização 

Sócio-psicológico 

Desigualdades de Género 

A posição das mulheres na maioria das 

situações não só é diferente, como 

também é desigual e menos privilegiada 

em relação aos homens. 

Feminismo liberal 

Feminismo marxista – explicações de 

Marx e Engels; explicações marxistas 

contemporâneas. 

Opressão de Género 

As mulheres são oprimidas; não só são 

desiguais em relação aos homens, como 

são constantemente constrangidas, 

subordinadas e usadas pelos homens. 

Feminismo psicanalítico 

Feminismo radical 

Feminismo socialista 

Opressão Estrutural 

A desigualdade das mulheres e os seus 

processos de opressão variam em 

função da sua posição social no âmbito 

do capitalismo, do patriarcado e do 

racismo. 

Feminismo Socialista 

Teoria intersectorial 

Feminismo pós-modernista 

Fonte: Ritzer, 2002. 

 

 Importa salientar que à medida que os sociólogos se foram orientando para a 

exploração das questões de género, utilizou-se de um modo específico uma parte do 

corpo existente da teoria sociológica como ponto de partida para o que se denomina de 

Sociologia do Género. 

Ainda que o termo género seja usado eufemísticamente em Sociologia para as 

“mulheres”, a Sociologia do Género é o estudo da construção social dos papéis 

masculinos e femininos, sua identidade e relações. Este enfoque sobre a relação entre 

homens e mulheres não equivale a uma teoria feminista, a qual apresenta uma perspectiva 

crítica da experiência humana centrada nas mulheres. Não obstante, alguns sociólogos/as 
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que partem do ponto de vista da Sociologia do Género produziram obras relevantes para 

a teoria feminista e, nalguns casos, estão directamente implicados na produção daquela 

teoria.  

A classificação de seguida apresentada é selectiva, uma vez que não é possível, no 

espaço dedicado às teorias feministas no programa da presente unidade curricular, tratar 

exaustivamente o património teórico feminista sobre a situação das mulheres. Será dada 

particular atenção a algumas correntes localizadas no âmbito da perspectiva da diferença de 

género, da desigualdade de género, da opressão de género e da opressão estrutural. 

  

A implicação teórica feminista com a diferença de género adopta três formas 

principais: o feminismo cultural (que defende o valor do modo de ser distintivo das 

mulheres); as teorias explicativas (que exploram as causas possíveis das diferenças de 

género); e as teorias fenomenonológicas e existenciais (que se preocupam com as 

implicações da “alteridade” das mulheres). 

 

1. Feminismo cultural 

 O argumento da diferença de género imutável foi utilizado pela primeira vez 

contra as mulheres no discurso patriarcal masculino que proclamava que aquelas eram 

inferiores aos homens. Este argumento foi rejeitado pelas feministas da primeira vaga, que 

criaram a teoria do feminismo cultural, a qual pondera sobre os aspectos positivos do que 

é considerado como o “carácter feminino” ou a “personalidade feminina”. Nesta linha 

teórica situam-se autoras como Margaret Fuller, Frances Willard, Jane Adams e Charlotte 

Perkins Gilman que defendiam que o governo da sociedade requer virtudes femininas tais 

como a cooperação, o cuidado dos outros, o pacifismo e a não-violência.  

Esta orientação prossegue na actualidade e continua a sustentar os critérios 

distintivos das mulheres ao nível das avaliações éticas, da atenção cuidadosa e cuidadora, 

da comunicação (feminina), da capacidade para a experiência emocional, dos baixos níveis 

de conduta agressiva e da maior capacidade para gerarem coexistência pacífica. Em suma, 

o feminismo cultural não se preocupa exclusivamente em promover os valores da 

diferença das mulheres, mas em encontrar explicações sobre as origens dessa diferença. 
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2. Teorias explicativas 

  Estas teorias localizam as causas das diferenças de género na biologia, nos papéis 

institucionais, na socialização e na interacção social. No domínio das teorias feministas 

biológicas destaca-se, por exemplo, o trabalho da socióloga feminista Rossi (1983). Esta 

vinculou as diferentes funções biológicas dos homens e das mulheres a diferentes ritmos 

de desenvolvimento hormonal, o qual é determinado durante o ciclo vital e que se traduz 

na variação específica dos sexos em características como a sensibilidade à luz e ao som. 

Atribui também as diferenças às distintas partes (esquerda e direita) do cérebro humano. 

Com base nestes argumentos, algumas feministas aqui situadas tentam interpretar a 

clássica “ansiedade feminina perante a matemática” ou o facto de as mulheres se 

encontrarem mais predispostas para a prestação de cuidados aos filhos do que os homens. 

O feminismo de Rossi (1983) leva-a a defender medidas socioculturais que tornem 

possível que cada género compense, através da aprendizagem social, as desvantagens 

biologicamente herdadas/desenhadas. A investigação recente do feminismo biológico tem 

vindo a revelar que muitas espécies animais ajustam as suas condutas vinculadas ao sexo 

como resposta às mudanças do meio ambiente.  

As explicações institucionais das diferenças de género derivam dos diferentes 

papéis que os homens e as mulheres representam nas diversas instituições. Um 

determinante principal destas diferenças é a divisão sexual do trabalho que vincula as 

mulheres, em geral, ao papel de esposa, mãe e dona de casa, confinando-as ao espaço 

doméstico e privando-as de uma série de experiências vitais que se encontram reservadas 

aos homens.  

As teorias da socialização analisam o modo como as crianças (mas também os 

adultos na interpretação que fazem, por exemplo, do matrimónio e da maternidade) estão 

preparadas para representar os diversos papéis, seguindo o guião moldado pelo género. 

Estas duas últimas teorias feministas – da socialização e dos papéis – são criticadas pelo 

facto de sustentarem um modelo explicativo demasiado estático e determinista. Acentuam 

a participação activa das pessoas na reprodução de género, através da interacção 

contextualizada onde as tipificações culturais do género se realizam, expressam e 
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concretizam. Tais teorias defendem que os indivíduos “realizam o género” em todas as 

interacções da vida quotidiana. 

 

3. Análises existenciais e fenomenológicas 

 As feministas aqui situadas desenvolveram um dos temas mais duradouros da 

teoria feminista – a marginalização das mulheres como o Outro numa cultura criada pelos 

homens. A formulação clássica deste tema reside na análise existencial de  Beauvoir com a 

obra Segundo Sexo (1949/1957/1989). Após a publicação deste trabalho seguiram-se tantos 

outros com destaque para os contributos de Bartsky (1992), Griffin e Smith (1987). De 

acordo com estas análises, o mundo foi desenvolvido a partir de uma cultura criada pelos 

homens, o que se supõe que este enquanto sujeito, é a consciência a partir da qual o 

mundo se considera e define. Assim, na melhor das hipóteses, tal cultura empurra a 

experiência feminina e os seus modos de autoconhecimento para as margens desse marco 

conceptual; na pior, cria uma constructo da mulher como o “Outro”, um ser objectivado 

a quem se atribui traços que representam o oposto do sujeito masculino activo. A 

diferença das mulheres decorre de uma construção cultural que as exclui, em parte, da sua 

internalização da “Alteridade”.  

A questão crucial que esta linha teórica coloca é a de saber se as mulheres se 

podem libertar do estatuto de objecto/Outro e se para tal se devem transformar num ser 

similar ao homem ou, pelo contrário, podem aspirar a uma subjectividade distintiva. Este 

argumento levado ao extremo, promovido radicalmente por feministas psicanalíticas 

posteriores como Cixous (1976; 1994) e Irrigaray (1984), sustenta que a mulher deve 

desenvolver uma consciência e cultura que será exclusivamente sua.  

Para provocar a mudança, os/as teóricos/as da diferença de género exigem que se 

reconheçam os modos de ser das mulheres enquanto alternativas viáveis aos modos de ser 

masculinos e que a organização da vida social, em geral, se transforme no sentido de os 

considerar de forma efectiva. O enfoque teórico radical expressa um enunciado feminista 

muito antigo, designadamente quando o modo de ser das mulheres penetrar na vida 

pública, fazendo parte integrante dela, o mundo tornar-se-á num lugar mais seguro e justo 

para todos (Ritzer, 2002: 395).  
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 As teorias da desigualdade de género assentam em quatro temas fundamentais, a saber: i) 

os homens e as mulheres estão situados na sociedade não só de maneira diferente, mas 

também desigual; ii) a desigualdade procede da própria organização da sociedade e não de 

nenhuma diferença biológica ou de personalidade entre os homens e as mulheres; iii) 

ainda que os seres humanos possam ser distintos no que diz respeito às suas capacidades 

e a certas características, não existe nenhum modelo de variação natural relevante que 

distinga os sexos; iv) todas as teorias da desigualdade supõem que tanto os homens como 

as mulheres têm uma melhor capacidade de resposta quando situados em estruturas e 

contextos sociais mais igualitários. Acreditam, por isso, que é possível mudar as situações. 

É esta crença que distingue os/as teóricos/as da desigualdade de género dos/as 

teóricos/as das diferenças de género, que veiculam a noção de que as diferenças de 

género, seja qual for a sua causa, são mais perduráveis, encontram-se profundamente 

inculcadas na personalidade e só são parcialmente remediáveis. No âmbito destas teorias 

destacam-se: 

 

 

1. Feminismo liberal 

 Este constitui a principal expressão da teoria da desigualdade de género. Afirma 

que a mulher pode reclamar a igualdade face ao homem com base numa capacidade 

humana essencial para a acção moral racional; que a desigualdade de género é o resultado 

de um modelo sexista e patriarcal da divisão do trabalho; que se pode alcançar a igualdade 

de género transformando a divisão do trabalho mediante a remodelação de algumas 

instituições chave: o direito, o trabalho, a família, a educação e os meios de comunicação 

social.  

Do ponto de vista histórico, o primeiro argumento do feminismo liberal foi a 

exigência de igualdade de género. Este argumento reflecte os discursos intelectuais 

presentes na Revolução Americana, Francesa e no Movimento Abolicionista. Este 

feminismo reclama para as mulheres, desde a sua origem, os direitos concedidos a todos 

os seres humanos, de acordo com a lei natural, na base da capacidade humana para a 
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acção moral e racional. Afirma que as leis que negam às mulheres o seu direito à felicidade 

são contrárias ao preceito da natureza e carecem de autoridade. Reclama a mudança das 

leis e dos costumes para que as mulheres alcancem a igualdade na sociedade. A negação 

de tais direitos por parte dos governos instituídos pelos homens viola a lei natural e é vista 

como o produto tirânico da ideologia patriarcal e de múltiplas práticas do sexismo. A 

mulher é aqui conceptualizada não no contexto do espaço doméstico e da família, mas 

como indivíduo autónomo com direitos sobre a sua própria personalidade. 

O feminismo liberal baseia-se num conjunto de princípios: i) todos os seres 

humanos têm capacidade para a razão, a acção moral e a auto-realização; ii) o exercício 

destas capacidades pode garantir-se através do reconhecimento legal dos direitos 

universais; iii) as desigualdades entre homens e mulheres com base no sexo são 

construções sociais; a mudança social com vista a alcançar a igualdade pode produzir-se 

através da consciencialização do público e do Estado. 

O discurso feminista contemporâneo ampliou estes argumentos com a introdução 

do conceito de género como modo de compreender os traços socialmente construídos à 

volta da noção de identidade de sexo e que são utilizados para produzir a desigualdade 

entre homens e mulheres. Também se ampliou para incluir um feminismo global que 

enfrenta o racismo nas sociedades do nordeste atlântico e trabalha a favor dos “direitos 

humanos das mulheres” em todo o mundo. Este discurso viu alguns dos seus argumentos 

expressos em documentos relevantes, como é o caso da Declaração de Pekin e noutras 

Organizações internacionais. Defendia-se basicamente uma teoria humana baseada na 

igualdade humana como um direito que o Estado deve respeitar. 

As explicações da desigualdade de género do feminismo liberal contemporâneo 

partem da interacção de quatro factores, a saber a construção social do género; a divisão 

do trabalho moldada pelo género; a doutrina e prática das esferas privadas e públicas; e a 

ideologia patriarcal. A divisão sexual do trabalho nas sociedades modernas divide a 

produção em termos de género e das chamadas esferas públicas e privadas. Às mulheres 

é-lhes atribuída principalmente a responsabilidade da esfera privada, enquanto os homens 

têm um acesso privilegiado à esfera pública. Esta é, para as feministas liberais, a esfera 
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onde se podem obter as verdadeiras recompensas da vida social, designadamente 

dinheiro, poder, status, liberdade, oportunidades de promoção de vida pessoal.  

Considera-se que o facto de as mulheres terem hoje acesso à esfera pública é um 

triunfo do movimento das mulheres, do feminismo liberal e da sociologia feminista, assim 

como o facto de elas terem percebido que devem exigir idêntica colaboração dos homens 

na esfera doméstica. Ambas as esferas interagem constantemente na vida das mulheres, 

encontrando-se moldadas pela ideologia patriarcal e pelo sexismo, cuja divulgação 

beneficia do contributo dos meios de comunicação. Por um lado, as mulheres encontram 

na esfera pública (da educação, política, etc.) um espaço de realização, mas por outro, a 

sua participação ainda se encontra limitada por práticas discriminatórias (e.g., 

marginalização, assédio sexual, etc.).  

A esfera privada também se encontra armadilhada: ao regressarem de um emprego 

remunerado, espera-as em casa “um segundo turno” de trabalho doméstico e de cuidados 

com os filhos, para o qual são empurradas pela ideologia da maternidade intensiva. Tais 

pressões sobre a mulher operam interactivamente de forma complexa. A sua 

compreensão e análise constituem um dos traços da teoria feminista contemporânea. 

A capacidade da mulher competir profissionalmente encontra-se obstruída pelas 

necessidades da esfera privada. As exigências essencialmente patriarcais de compromisso 

total que é exigido na esfera pública intensificam a tensão vivida pelas mulheres em ambas 

as esferas, que sentem que os seus recursos de tempo e a sua energia vão diminuindo para 

fazer face a tantas solicitações. Ao provocar-se uma crise de administração do lar, 

aumenta-se, por sua vez, a pressão e as exigências sobre as mulheres.  

O vínculo ideológico das mulheres com as actividades da esfera privada (e.g., 

proporcionar cuidados e assistência, administrar as emoções, manter a rotina e a ordem) 

transforma-se na expectativa de elas fazerem essas tarefas adicionais na esfera pública, o 

que as conduz para trabalhos pouco qualificados e de baixa remuneração, convertendo-se 

as suas capacidades em mercadorias. O modelo patriarcal do trabalho e do lar situa a mãe 

solteira, a mulher que tenta manter a família e os filhos sem a ajuda masculina num risco 

económico enorme, sendo um factor de uma maior feminização da pobreza: a mulher 

ganha tipicamente menos que o homem; a relação da mãe solteira com qualquer trabalho 
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é tanto mais precária e menos negociável devido às exigências das suas responsabilidades 

domésticas.  

A análise feminista liberal da desigualdade de género interessou-se, de igual modo, 

pela igualdade no matrimónio. Este tema tem a sua formulação clássica no estudo de 

Bernard, na obra The Future of Marriage (1972/1982). A autora analisa o matrimónio como 

um sistema cultural de crenças e ideais, um dispositivo institucional de papéis e normas e 

um complexo de experiência de interacção entre o homem e a mulher. O matrimónio está 

idealizado culturalmente como o destino e a fonte de realização das mulheres; uma 

bênção que combina domesticidade, responsabilidade e constrangimento para os homens. 

Institucionalmente, o matrimónio confere autoridade e liberdade ao marido, assim como a 

obrigação de sair do lar. Combina a ideia de autoridade masculina com a destreza sexual e 

capacidade masculina. Estipula que a esposa deve ser complacente, dependente, simples 

de espírito e essencialmente centrada nas tarefas domésticas.  

Desta forma, segundo a autora, existem dois tipos de matrimónio dentro de todo o 

matrimónio institucional: o matrimónio do homem, no qual experimenta o que as normas 

ditam – autoridade, independência, direito ao serviço doméstico, emocional e sexual por 

parte da esposa; e o matrimónio da esposa, em que se reafirma a crença cultural de 

realização, mas no qual experimenta normativamente a ausência de poder, a dependência, 

a obrigação de proporcionar serviços domésticos, emocionais e sexuais, deixando de ser a 

mulher independente que foi antes de casar. Conclui que o matrimónio é mau para as 

mulheres e bom para os homens. Só deixará de ser assim quando os casais se sentirem 

suficientemente livres dos constrangimentos institucionais predominantes e consigam 

negociar o tipo de matrimónio que mais satisfaça as suas necessidades e personalidade 

individual. Embora as análises de Bernard (1972/1982) sejam aplicáveis à maioria dos 

matrimónios, muitos casais têm dificuldade em pôr em prática o ideal de matrimónio 

feminista liberal: o matrimónio igualitário.  

A agenda do feminismo liberal com vista à mudança é coerente com a sua análise 

de base para reclamar a igualdade e das causas da desigualdade: pretendem eliminar o 

género como princípio organizador da distribuição dos bens sociais e recorrem a 

princípios universais para alcançar a igualdade. Perseguem a mudança através da lei – 



192 Sociologia da família e do género Maria Isabel Correia Dias 

 
legislação, litigação e regulação – e do apelo à capacidade humana para fazer juízos morais 

razoáveis, isto é, a capacidade do público mobilizar-se em defesa da igualdade. Defendem 

a igualdade na educação e ao nível das oportunidades económicas; idêntica 

responsabilidade perante as actividades da vida familiar; eliminação das mensagens 

sexistas na família, na educação e nos meios de comunicação; e os desafios individuais ao 

sexismo na vida quotidiana.  

As feministas liberais foram muito criativas para redefinirem as estratégias com 

vista à igualdade de género. Desta feita, contribuíram para introduzir mudanças 

legislativas com vista a garantir a igualdade na educação, eliminar a discriminação no 

trabalho, supervisionando as agendas encarregues de aplicar tal legislação; mobilizaram-se 

para a definição legal do assédio sexual enquanto discriminação laboral; exigiram a 

equidade de salários (o mesmo salário para o mesmo trabalho) como valor comparável (o 

mesmo salário para trabalho de valor equiparável). 

 Em suma, para as feministas liberais a situação ideal de género implica que todos 

os indivíduos possam optar pelo estilo de vida que mais lhe convém e que se respeite essa 

opção, independentemente se ser dona/o de casa, profissional casado/não casado, 

membro de uma família de dupla carreira, com ou sem filhos, hetero ou homossexual. 

Este ideal exalta os ideais culturais da igualdade e da liberdade vigentes nos Estados 

Unidos da América. O feminismo liberal é pois coerente com o ethos deste país devido à 

sua básica aceitação da democracia e do capitalismo, a sua orientação reformista e a sua 

atracção pelos valores do individualismo, liberdade e igualdade de oportunidades (Ritzer, 

2002:402). 

 

As teorias da opressão de género descrevem a situação das mulheres como a 

consequência de uma relação de poder directa entre homens e mulheres, na qual eles têm 

interesse concreto em controlar, subjugar e oprimi-las, isto é, na prática da dominação. 

Por dominação, entende-se aqui toda a relação em que uma parte (individual ou 

colectiva), a dominante, tenta fazer com que a outra parte seja a subordinada, isto é, seja 

um instrumento da vontade da parte dominante, negando reconhecer a sua subjectividade 

(Idem). A parte subordinada vê-se apenas como um instrumento nas mãos da dominante.  
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A opressão de género está profundamente incorporada na organização da 

sociedade, numa estrutura básica de dominação designada por patriarcado. Este constitui 

uma estrutura primária de poder que se mantém de forma intencional e deliberada. Para a 

maioria das teóricas da opressão, as diferenças e as desigualdades de género são 

subprodutos do patriarcado. Só que enquanto as primeiras feministas se centraram nas 

questões relativas às desigualdades entre os géneros, a teoria feminista contemporânea 

caracteriza-se pela intensidade da preocupação com a opressão. Pode-se mesmo afirmar 

que a maioria das teóricas feministas contemporâneas subscreve, em maior ou menor 

grau, a teoria da opressão sendo que uma parte significativa dos trabalhos mais 

inovadores provém desta corrente teórica. Apresenta-se de seguida, duas das principais 

correntes da teoria da opressão de género: o feminismo psicanalítico e o feminismo radical. 

 

1. Feminismo psicanalítico 

Este feminismo recorre às teorias de Freud e seus seguidores para explicar o 

patriarcado. As feministas psicanalíticas operam com um modelo particular de 

patriarcado. Tal como as teóricas da desigualdade consideram o patriarcado como um 

sistema universal, poderoso no que concerne à sua organização social, perdurável no 

tempo e no espaço, e que se defende de forma eficaz face a desafios ocasionais. É um 

sistema através do qual os homens sujeitam as mulheres. Todavia, o que distingue este 

feminismo é a ideia de que neste sistema todos os homens intervêm mediante as suas 

acções quotidianas de forma contínua com vista à manutenção. Só ocasionalmente as 

mulheres oferecem resistência.  

O feminismo psicanalítico propõe-se resolver o seguinte problema: por que razão 

os homens investem tanta energia na manutenção do patriarcado e por que é que as 

mulheres não contrariam tal energia? As teorias psicanalíticas vão buscar as explicações 

para tais questões aos argumentos freudianos, isto é, às emoções, aos desejos, temores 

(parcialmente reconhecidos ou não), à neurose e à patologia. Assim sendo, é possível 

encontrar uma fonte clinicamente demonstrada de energia e debilidade que emana de 

estruturas psíquicas tão profundas que resistem ao reconhecimento e ao controlo da 

consciência individual.  
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Na busca dos fundamentos energéticos do patriarcado, as feministas psicanalíticas 

identificaram duas explicações possíveis da dominação das mulheres: o medo da morte e 

o meio socioemocional em que a personalidade da criança se forma. Estas feministas 

consideram que as mulheres pela sua estreita implicação na reprodução sentem-se menos 

oprimidas do que os homens perante o reconhecimento da sua mortalidade. 

Contrariamente, os homens respondem com pavor à perspectiva da sua extinção 

individual e adoptam uma série de defesas que conduzem todas à dominação das 

mulheres. Os homens vêem-se impulsionados a produzir coisas que lhes sobrevivam – a 

arte e arquitectura; riqueza e armas; ciência e religião. Tudo isto se converte em recursos 

para poderem dominar as mulheres (e outros homens). Eles procuram também o 

controlo do processo de reprodução. Proclamam-se proprietários das mulheres, tentam 

controlar o seu corpo e reclamam como seus, através das normas que regulam a 

paternidade, os filhos nascidos delas.  

Finalmente, impulsionados pelo medo, os homens tentam separar-se de tudo que 

lhes recorde a sua mortalidade: o nascimento, a natureza, a sexualidade, o corpo e suas 

funções naturais e as mulheres, cuja associação com tudo o que foi citado as converte 

num símbolo por excelência. Eles sentem necessidade de negar e controlar todos estes 

aspectos da existência, do mesmo modo que tentam reprimir e alhear-se da sua própria 

mortalidade. A mulher, símbolo de todos estes tópicos proibidos, é tratada como a Outra: 

temida, evitada e controlada. 

Esta corrente identifica ainda dois temas importantes para a explicação da 

opressão de género. Em primeiro lugar, refere que todos os seres humanos se 

desenvolvem aprendendo a equilibrar a tensão entre o desejo de liberdade de acção 

(individualização) e o desejo de confirmação por parte dos outros (reconhecimento). Em 

segundo, considera que todas as crianças experimentam o seu desenvolvimento mais 

importante através de uma relação de grande proximidade com uma mulher (mãe ou 

substituto maternal). A memória sentimental daqui decorrente (e.g., amor, ódio, desejo, 

prazer, ira, etc.) desempenha um papel importante em relação à mulher/mãe/cuidadora: 

necessidade, dependência, amor, posse, mas também medo e ira pela capacidade que ela 
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tem de frustrar os desejos dos filhos. A relação destes com o pai é emocionalmente 

menos turbulenta.  

Assim, os filhos, rapazes, crescem numa cultura que valoriza a identidade 

masculina, tentando separar rapidamente a sua identidade da mulher/mãe. Tal separação 

culturalmente induzida, para além de ser incompleta, tem consequências negativas. O 

remanescente emocional da primeira infância face às mulheres – necessidade, amor, ódio, 

posse – conduz o homem adulto a procurar uma mulher que satisfaça as suas 

necessidades emocionais e que possa controlar. As raparigas, que sentem o mesmo que os 

rapazes face às mães, descobrem a sua identidade feminina numa sociedade e cultura que 

subvaloriza as mulheres. Crescem com sentimentos ambivalentes face a si próprias e às 

mulheres/mães, o que destrói um boa parte do seu potencial para resistirem à 

subordinação social. As mulheres adultas tentam resolver o seu remanescente emocional 

acentuando a sua capacidade de reconhecimento e fazem-no submissamente com os 

homens através de actos de atracção sexual e com as mulheres por meio da amizade ou a 

manutenção dos laços de parentesco. Em vez de procurarem substitutos maternais, 

convertem-se em mães e recriam a relação existente na primeira infância entre elas e os 

filhos. 

As feministas psicanalíticas foram além da personalidade individual e centraram-se 

na cultura. Diversos motivos da cultura popular – que se expressam em imagens e 

opiniões tal como a persistente ideia de domínio do homem sobre a mulher - são 

interpretados por estas feministas como sinais que expressam a ruptura do equilíbrio entre 

a necessidade de individualização e de reconhecimento. Quando esta ruptura se produz 

totalmente, emergem duas patologias: o dominante sobre individualizado, que reconhece 

o outro somente através de actos de controlo e o subordinado infra individualizado, que 

renuncia à acção independente para encontrar a sua identidade só como reflexo do 

dominante.  

Estas feministas explicam a opressão das mulheres a partir da profunda 

necessidade emocional de as controlar, um impulso que nasce das neuroses quase 

universais dos homens centradas no medo da morte e nos sentimentos ambivalentes face 

às mães que os criam. As mulheres carecem destas neuroses ou padecem de outras 
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complementares, mas em qualquer caso ficam sem uma fonte equivalente de energia para 

se oporem à dominação.  

Existe evidência psiquiátrica que apoia o argumento de uma ampla difusão de tais 

neuroses nas sociedades ocidentais, no entanto, as teorias feministas psicanalíticas não 

exploram as disposições sociais intermédias que vinculam a emoção à opressão e não 

sugerem linhas possíveis de variação nas emoções, nas disposições sociais e na opressão. 

Também não analisaram as implicações étnicas, de classe ou de nacionalidade. As 

feministas psicanalíticas tiveram como horizonte empírico a experiência familiar branca, 

de classe média-alta e do nordeste-atlântico. Devido a tais omissões, a teoria feminista 

psicanalítica sugere poucas estratégias de mudança, designadamente aponta uma 

reestruturação das práticas voltadas para a infância e uma massiva reconstrução psico-

cultural da nossa orientação face à morte.  

Embora nos proporcionem algumas orientações que servem para compreender 

mais profundamente as raízes da opressão de género, estas teorias requerem um maior 

desenvolvimento no que diz respeito aos factores sociológicos e às estratégias de 

mudança (Ritzer, 2002:403).  

 

2. Feminismo radical  

Este baseia-se em duas crenças fundamentais, a saber i) as mulheres enquanto tal 

têm um valor positivo absoluto, crença reafirmada contra o que elas proclamam que é a 

desvalorização universal das mulheres; ii) as mulheres são oprimidas de forma violenta em 

todas as partes pelo sistema patriarcal. Partindo destas noções centrais, estas feministas 

elaboram uma teoria da organização social e da opressão de género, apresentando certas 

estratégias para a mudança. Elas vêm em todas as instituições e na maioria das estruturas 

básicas da sociedade (e.g., heterossexualidade, classe, raça, etnicidade, idade, género), 

sistemas de opressão em que uns dominam os outros. Entre estes sistemas de dominação, 

a estrutura mais fundamental de opressão é o género, o sistema de patriarcado. Este não 

só constitui a primeira estrutura de dominação e subordinação da história, como é o 

sistema mais poderoso e duradouro de desigualdade, o modelo societal básico de 

dominação. Através da sua participação no patriarcado, os homens aprendem a não 
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respeitar os outros seres humanos e a controlá-los. As mulheres aprendem a ser 

subordinadas. O patriarcado é uma fonte de culpa e repressão, de manipulação e de 

engano, que conduz os homens a outras formas de tirania. Ele não só é a estrutura mais 

importante de desigualdade social, como é a menos percebida como tal.  

Nas análises do feminismo radical ganhou particular relevância a imagem de que o 

patriarcado é um sistema em que os homens e as organizações por eles dominadas 

praticam a violência contra as mulheres. Para além da violência física, destacaram práticas 

mais complexas como é o caso da exploração e do controle (e.g., critérios de moda e 

beleza, ideais tirânicos da maternidade, da monogamia, da castidade e da 

heterossexualidade; assédio sexual no local de trabalho; trabalho doméstico não pago e 

trabalho profissional mal remunerado, etc.). Existe violência, para estas feministas, 

quando um grupo controla no seu próprio interesse a vida, oportunidades, acções e 

percepções de outro grupo, como fazem os homens sobre as mulheres. 

O tema da violência como crueldade física e psicológica é outro problema que o 

feminismo radical considera resultar do sistema patriarcal. A violação, o abuso sexual, a 

prostituição como escravatura sexual, a histerectomia e todas as formas radicais de 

cirurgia, entre outras práticas violentas, têm relação com práticas milenares de perseguição 

das mulheres lésbicas, adúlteras, do infanticídio feminino, etc. O patriarcado existe como 

forma social quase universal devido ao facto de os homens poderem exercer o recurso de 

poder mais básico – a força física para estabelecer o seu controlo. Apesar de existirem 

outros recursos para a manutenção deste sistema (poder económico, ideológico, legal e 

emocional), a violência física constitui sempre um último recurso que se pode usar tanto 

nas relações interpessoais como intergrupais. Ela é usada repetidamente para se proteger 

o patriarcado da oposição individual e colectiva das mulheres.  

Os homens criam e mantêm o patriarcado não só porque têm recursos para o 

fazer, mas porque têm interesses reais em fazer com que as mulheres sirvam de 

instrumentos complacentes. Elas são o meio mais eficaz de satisfazer o desejo sexual 

masculino. Os seus corpos são essenciais para a produção de filhos, satisfazendo as 

necessidades práticas dos homens. Para além disso, as mulheres constituem uma força de 

trabalho útil, como referem os marxistas. Também podem constituir sinais de status e de 
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poder do homem. São igualmente fonte de apoio emocional dos homens, reforçando o 

seu significado social. Todavia, circunstâncias sociais diferentes produzem distintas 

ordenações de tais funções levando a variações interculturais das configurações do 

patriarcado.  

As feministas radicais, ao contrário das psicanalistas, oferecem-nos um modelo 

para a compreensão das variações interculturais da opressão de género. Tentam, por isso, 

apresentar uma solução para a questão “como se pode destruir o patriarcado?” Esta 

derrota deve começar por uma reconstrução básica da consciência das mulheres, de forma 

que todas reconheçam a sua força e valor; rejeitar as pressões do patriarcado que as levam 

a considerar-se como frágeis, dependentes e secundárias; trabalhar solidariamente com 

outras mulheres, independentemente das diferenças entre elas, com vista ao 

estabelecimento de uma confiança baseada na irmandade feminina, no apoio e na defesa 

mútua.  

Como se cria tal irmandade? Através de duas vias: i) um afrontamento crítico a 

toda a dominação patriarcal; ii) um maior grau de separatismo à medida que as mulheres 

se integrem nas empresas, comunidades, centros de criatividade artística e relações 

amorosas femininas. O feminismo lésbico é uma importante corrente aqui situada, o qual 

acredita que o compromisso erótico e emocional com mulheres é uma forma de oposição 

à dominação patriarcal. 

O feminismo radical é considerado por uns como excessivamente crítico e por 

outros como sendo totalmente convincente. Do ponto de vista teórico integra 

argumentos do feminismo marxista e do feminismo psicanalítico sobre as razões da 

subordinação das mulheres, desenvolvendo estas teorias. Desenvolveram investigações 

relevantes para apoiar a tese de que o patriarcado descansa, em última instância, na prática 

de violência contra a mulher. Apresentaram um programa razoável, mas incompleto para 

a mudança da situação. Todavia, foram criticadas por se terem centrado exclusivamente 

no patriarcado. Este enfoque parece simplificar as realidades da organização e da 

desigualdade social e por esta razão permanece afastado das mudanças que propõe para 

melhorar a situação das mulheres (Ritzer, 2002; Guionnet, 2005). 
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 Tal como as teorias da opressão de género, as da opressão estrutural reconhecem que 

a opressão resulta do facto de certos grupos de pessoas obterem directamente o benefício 

de controlar, submeter e oprimir outros grupos de pessoas. Analisam o modo como a 

dominação se leva a cabo através dos mecanismos da estrutura social, isto é, recorrendo 

aos dispositivos da interacção social. Centram-se nas estruturas do patriarcado, do 

capitalismo, do racismo e situam a realização da dominação e a experiência da opressão na 

interacção destas estruturas e no modo como se reforçam umas às outras. Analisam como 

a acção de indivíduos dominantes é produto dos referidos dispositivos estruturais. No 

âmbito destas teorias serão estudadas detalhadamente o feminismo socialista e a teoria da 

intersectorialidade. 

 

1. Feminismo socialista 

  O projecto teórico deste tipo de feminismo desenvolve-se à volta de três 

objectivos: i) fazer uma crítica das opressões diferentes, mas inter-relacionadas do 

patriarcado e do capitalismo do ponto de vista da experiência das mulheres; ii) 

desenvolver um método adequado para a análise da mudança social derivado de uma 

concepção mais ampla do materialismo histórico; iii) incorporar o reconhecimento da 

importância das ideias numa análise materialista da determinação dos assuntos humanos.  

As socialistas feministas definiram o projecto formal de conseguirem uma síntese 

teórica e superar as teorias feministas existentes. Em concreto propuseram-se unir o que 

consideram ser as duas tradições teóricas mais valiosas, designadamente o pensamento 

feminista marxista e o feminismo radical. Esta combinação (frágil) em vez de dar lugar a 

uma teoria mais intensa da opressão, deu origem a uma teoria mais compacta da 

desigualdade de género em que os interesses das mulheres mais do que igualar-se à 

opressão de classe se inserem nela.  

Todavia, o feminismo marxista puro continua a ser uma espécie de teoria latente 

no feminismo dos Estados Unidos da América contemporâneo sendo uma influência 

importante do feminismo socialista, cujos fundamentos se foram buscar a Marx e Engles. 

Apesar de a opressão de classe ser a preocupação central para estes autores, eles também 

se interessaram pela opressão de género. Na obra As origens da família, da propriedade privada 
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e do Estado, escrita e publicada por Engels em  1884 (1970/80), o autor expõe a teoria 

marxista clássica da opressão de género, bem como o modelo do materialismo histórico. 

O principal argumento aqui desenvolvido é que a subordinação das mulheres não é o 

resultado da sua constituição biológica, mas da ordem social que tem raízes históricas e 

que supostamente deve mudar. O fundamento relacional da subordinação das mulheres 

reside na família, que nas sociedades complexas constitui um sistema em que os homens 

dispõem dos serviços delas.  

Marx e Engels oferecem evidência histórica de que a família relacional é uma 

invenção recente e que numa boa parte da pré-história os homens e as mulheres viviam 

em estruturas de parentesco em que desfrutavam de uma relativa autonomia devido ao 

facto de terem uma base económica independente como recolectoras, artesãs, 

armazenistas e distribuidoras das matérias-primas. Foram os factores económicos que 

destruíram este tipo de sistema social, que Engels (1980) denominou como a derrota 

histórico-mundial do sexo feminino. A substituição da caça e da recolecção pelas 

economias de pastoreio, horticultura e agricultura, vieram dar uma vantagem sistemática 

aos homens sobre as mulheres devido à necessidade de aplicação da força, mobilidade e 

da tecnologia. Com esta mudança surgiu a propriedade, ou seja, a noção de que alguns 

indivíduos e grupos se proclamam proprietários dos recursos essenciais para a produção 

económica. Através desta mudança os homens puderam criar mão-de-obra (e.g., escravos, 

mulheres casadas, filhos) e herdeiros que serviam para preservar e transmitir a 

propriedade. Assim surgiu a primeira família, um senhor e seus subservientes – esposas e 

filhos.  

Desde então, a exploração do trabalho desenvolveu estruturas de dominação cada 

vez mais complexas, em particular relações de classe; criou-se uma ordem política para 

salvaguardar todos estes sistemas de dominação; e a família evoluiu a par das 

transformações históricas dos sistemas económicos e da propriedade convertendo-se 

numa instituição dependente deles, reflectindo as injustiças da economia política e os 

processos de subordinação das mulheres. Marx e Engels concluíram que somente com a 

destruição dos direitos de propriedade através de uma revolução comunista futura as 

mulheres obtêm liberdade em todos os domínios da vida pessoal e social. Desta feita, para 
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a análise marxista, a origem da opressão das mulheres situa-se no patriarcado e na 

emergência de relações de propriedade (Engels, 1980).  

O atractivo da análise marxista para as socialistas feministas é a análise das relações 

de classe no capitalismo, que consideram como uma fonte de opressão. O problema 

daquela análise reside no facto de converter o patriarcado numa função das relações 

económicas. As feministas socialistas aceitam o argumento radical e demonstram que o 

patriarcado, ao interagir com as condições económicas, constitui uma estrutura 

independente de opressão. O feminismo socialista combina a opressão sob a influência do 

capitalismo e a opressão sob o patriarcado para alcançar uma explicação unificada de 

todas as forças de opressão social. Com este objectivo usam o termo patriarcado capitalista. 

Contudo, a noção mais utilizada é a de dominação antes definida (no âmbito das teorias da 

opressão de género) como uma relação em que uma das partes, a dominante, tenta fazer da 

outra, a dominada, um instrumento da sua vontade não reconhecendo a subjectividade 

independente da parte subordinada.  

As explicações da opressão do feminismo socialista apresentam a dominação como 

um grande dispositivo estrutural, uma relação de poder entre grupos ou categorias de 

actores sociais. Esta estrutura de dominação molda a acção e reproduz-se através dela. 

Neste enfoque teórico as mulheres ocupam um lugar central: primeiro, como em todo o 

feminismo, a opressão das mulheres constitui o principal tema de análise; segundo a 

localização e experiência das mulheres no mundo representa um ponto de vista vantajoso 

para se poder contemplar todas as formas de dominação. Em última instância, esta 

corrente preocupa-se com todas as experiências de opressão sejam femininas ou 

masculinas. Analisam inclusive as formas de opressão praticadas por algumas mulheres 

oprimidas sobre outras mulheres (eg., as mulheres brancas norte-americanas sobre as 

mulheres negras). Uma das estratégias das feministas socialistas é combater as práticas e 

os estereótipos dentro da própria comunidade feminina. 

Importa que os alunos compreendam que tanto o enfoque do patriarcado 

capitalista, como o da dominação mantém um compromisso, implícito ou explícito, com 

o materialismo histórico como estratégia analítica. Ao vincular o materialismo histórico à 

sua análise da dominação, as feministas socialistas tentam desenvolver uma teoria que 
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explique e interprete uma das mais extensas instituições sociais que é a dominação, assim 

como as disposições sociais e materiais que dão origem a situações particulares de 

dominação.  

Apesar do materialismo histórico ser o marco distintivo das feministas socialistas, 

elas foram mais longe em três sentidos: i) na redefinição das condições materiais; ii) na 

reavaliação do significado da ideologia; iii) no seu enfoque sobre a dominação.  

No primeiro caso, ampliaram o significado das condições materiais da vida 

humana. A análise feminista socialista para além da dinâmica económica, incluiu, em 

termos mais gerais, outras condições que criam e mantêm a vida humana, como o corpo, 

a sexualidade, a procriação, a manutenção do lar, com as respectivas tarefas domésticas 

não pagas, o apoio emocional, a produção de conhecimento. O fundamento essencial de 

toda a teoria da dominação consiste numa plena compreensão de todas estas disposições 

básicas de produção e exploração da vida. A redefinição do conceito de condições 

materiais transformou o pressuposto marxista de que os seres humanos são produtores de 

bens na noção de que eles são criadores e reprodutores da vida humana.  

No segundo caso, o feminismo socialista preocupou-se com os fenómenos 

ideacionais ou mentais, ou seja, com a consciência, a motivação, as ideias, as definições 

sociais das situações, o conhecimento, a ideologia. Para estas feministas, todos estes 

factores influenciam a personalidade e acção humana. São produtos de estruturas sociais 

que estão em relação com outras muito poderosas, nomeadamente as que produzem os 

bens económicos.  

A terceira diferença em relação ao marxismo é que para as feministas socialistas o 

objecto de análise não é a desigualdade entre classes, mas uma série de desigualdades 

inter-relacionadas. O feminismo socialista demonstra como a organização social através 

das estruturas públicas como a economia, a política e a ideologia interagem com os 

processos privados de reprodução humana, a domesticidade, a sexualidade e a 

subjectividade com vista a manter um sistema polifacetado de dominação. A sua estratégia 

para a mudança assenta no envolvimento dos grupos oprimidos, na expectativa que estes 

aprendam a agir no sentido da emancipação colectiva (Stanley, 1993). 
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No âmbito deste marco teórico geral, as análises do feminismo socialista podem-se 

dividir em três categorias distintas. Primeiro, o feminismo materialista que situa as relações de 

género dentro da estrutura de classes do sistema capitalista contemporâneo, em particular 

porque esse sistema opera à escala global. Este feminismo interessa-se pelas implicações 

do capitalismo global na situação das mulheres, as quais contribuem com o seu trabalho 

para a expansão da riqueza. Denuncia a desigual remuneração entre os géneros, a qual é 

sustentada pela ideologia patriarcal que confere às mulheres um estatuto social inferior ao 

dos homens nas sociedades contemporâneas. O capitalismo beneficia do trabalho 

doméstico não pago realizado pelas mulheres, fundamental para a reprodução da força de 

trabalho. As mulheres surgem ainda como consumidoras de bens e serviços, o que é 

gerador de riqueza para o capitalismo.  

A segunda categoria do feminismo socialista contemporâneo centra-se nas relações 

de dominação, ou nos processos através dos quais se realiza a dominação patriarcal 

capitalista. Esta conta com um sistema interdependente de controlo que inclui a 

economia, mas também o Estado e certas profissões privilegiadas (inclusive a ciência 

social). A representante mais proeminente desta corrente é Dorothy Smith (1987) e suas 

seguidoras. As relações de dominação invadem e controlam a produção quotidiana das 

mulheres através de textos como formulários de saúde, calendário escolar, publicidade 

sobre o lar e a mãe ideal, o corpo feminino, etc.  

A terceira categoria do discurso feminista socialista encontra-se representada pelo 

que as feministas socialistas designam como materialismo cultural. Esta corrente explora os 

modos como as políticas públicas, as ideologias sociais e as mensagens dos meios de 

comunicação interagem com a subjectividade humana, moldando e controlando o 

pensamento. Centra-se na análise das práticas ideológicas, estatais ou culturais que 

vinculam o significado ao corpo e consideram a mudança social principalmente através da 

luta ao nível das representações.  

O programa das feministas socialistas com vista à mudança social apela à 

solidariedade global entre as mulheres para combaterem os abusos que o capitalismo 

introduziu nas suas vidas. O seu projecto consiste em mobilizar as pessoas para que se 

sirvam do Estado como meio para redistribuir eficazmente os recursos sociais através de 
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uma rede ampla de serviços públicos como a educação, saúde, transportes e uma estrutura 

de impostos progressiva que reduz as disparidades em termos de rendimentos entre a 

população. A mobilização colectiva só é possível se os indivíduos tomarem consciência da 

sua condição social. O dever da teoria feminista socialista é tornar visíveis as 

desigualdades materiais que moldam a vida dos grupos sociais, em particular das mulheres 

(Ritzer, 2002:417). 

 

2. A teoria feminista da intersectorialidade  

Esta teoria parte do princípio que as mulheres experimentam diversas formas e 

distintos graus de opressão. O seu tema central consiste na explicação da variação, ou seja, 

todas as mulheres que experimentam opressão com base no género são de igual modo 

oprimidas através de outros dispositivos de desigualdade social. Tais dispositivos são 

descritos, por estas feministas, como vectores de opressão e privilégio (e.g., classe social, 

raça, situação geográfica, preferência sexual, idade). A variação destas intersecções altera 

qualitativamente a experiência de ser mulher, devendo ser tido em conta na análise das 

opressões de género.  

Também reconhece o vínculo fundamental entre a ideologia e o poder, o qual 

permite aos dominantes controlar os subordinados criando uma política em que a 

diferença se converte numa ferramenta conceptual para justificar os dispositivos da 

opressão. Na prática quem domina usa as diferenças entre as pessoas para justificar a 

opressão, traduzindo a diferença em modelos de inferioridade ou superioridade.  

Nos Estados Unidos a norma é ser branco, delgado, homem, jovem, heterossexual, 

cristão, economicamente estável. Esta norma não só permite aos dominantes controlar a 

produção social (remunerada e não remunerada), como também faz parte da 

subjectividade individual, levando a que as pessoas interiorizem a diferença, se auto-

desvalorizem, rejeitem grupos distintos ou marginalizem indivíduos do próprio grupo. 

Este fenómeno é designado, por esta corrente, como “alterização” enquanto acto de 

definição de um grupo subordinado para estabelecer que o membro de um grupo não é 

aceitável de acordo com certos critérios. Tal actividade definitória oculta os processos de 

opressão. Esta corrente insiste assim que a intersecção dos vectores de opressão e 
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privilégio cria variações nas formas e na intensidade com que as pessoas, em particular as 

mulheres, experimentam a opressão. Deu particular atenção, entre as intersecções 

estudadas, ao género e à raça (Ritzer, 2002:418).  

O projecto deste feminismo é dar voz ao conhecimento de grupo gerado por 

experiências vitais específicas criadas por intersecções históricas de desigualdade e 

desenvolver expressões distintas do conhecimento feminista como, por exemplo, o 

pensamento feminista negro ou mexicano. Critica o trabalho das feministas da primeira e 

da segunda vagas porque reflectem as preocupações das feministas brancas e de classes 

privilegiadas das sociedades norte atlânticas. É uma das correntes feministas mais antigas, 

pelo menos nos EUA. Tem vindo a indagar sobre a significação do conceito de mulher, 

género, família, maternidade, raça e irmandade. Pretendia a produção de uma análise 

feminista mais inclusiva. Este processo de construção de teoria, investigação e crítica 

proporcionou à teoria da intersectorialidade um dos temas mais importantes e centrais do 

feminismo actual: como defender o princípio analítico e o facto empírico da diversidade 

entre as mulheres e manter ao mesmo tempo a posição política e valorativa de que 

determinados grupos de mulheres partilham pontos de vista distintos. As críticas 

desenvolvidas por esta corrente feminista fazem-se em paralelo ao desenvolvimento do 

feminismo pós-modernista.  

 

A implicação académica feminista com as noções e termos pós-modernistas ganhou 

expressão nos anos 1990. O pós-modernismo é usado pelas feministas não tanto como 

uma teoria da sociedade, mas mais como um enfoque epistemológico. À pergunta 

fundamental que é feito das mulheres? As pós-modernistas respondem com uma contra-

interrogação: como é construída a categoria ou o conceito de mulher? 

O pós-modernismo é fundamental para a teoria feminista principalmente como 

uma espécie de epistemologia de oposição, uma estratégia para questionar as pretensões 

de verdade ou conhecimento desenvolvidas pela teoria bem estabelecida.  

A teoria pós-modernista parte da assunção de que já não vivemos sob as condições 

da modernidade, mas da pós-modernidade. O mundo pós-moderno nasceu da interacção 

de quatro mudanças fundamentais: uma fase expansiva do capitalismo global; a debilidade 
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do poder centralizado do Estado (com o colapso dos velhos sistemas imperiais, a 

fragmentação do bloco comunista, o surgimento da política étnica nos Estados nacionais); 

a configuração da vida pela tecnologia cada vez mais poderosa, que controla a produção e 

fomenta o consumo; o desenvolvimento de movimentos sociais de libertação, baseados 

não na classe mas noutras categorias de identidade como o nacionalismo (as revoluções 

dos antigos estados coloniais), a raça (os movimento pelos direitos civis afro-americanos), 

o género (o feminismo como movimento global), a orientação sexual (dos direitos dos 

homossexuais) e o meio ambiente (movimentos ecológicos) (Londa, 2001).  

É oportuno recordar aos alunos que os movimentos de libertação dos anos 

sessenta e setenta são talvez o desenvolvimento mais importante do desafio pós-moderno 

à epistemologia e à teoria modernista. As perguntas chave desses movimentos 

converteram-se agora em perguntas históricas e sociais: A verdade de quem? A versão da 

razão de quem? A história de quem? 

O conhecimento de quem, constitui uma interrogação particularmente importante 

para o feminismo pós-modernista. Os pós-modernistas recusam o princípio básico da 

epistemologia modernista de que através da razão pura, os indivíduos podem alcançar o 

conhecimento objectivo do mundo. Rejeitam a noção de razão universal, enquanto 

qualidade essencial da mente humana e do sujeito dotado de razão com uma configuração 

coerente e unificada da consciência. Sugerem práticas epistemológicas alternativas como a 

descentralização (que traz as concepções dos grupos não privilegiados para o centro do 

discurso e do conhecimento); a desconstrução (que revela como os conceitos enquanto 

representações do mundo são construções historicamente construídas e contêm 

contradições); e a diferença que explora todo o constructo de conhecimento. 

Tanto o feminismo como o pós-modernismo indagam sobre de quem é o 

conhecimento e quais são as definições que contam como válidas. Em certa medida, 

ambos se implicam em práticas de descentralização e desconstrução. Analisam os temas 

populares do activismo feminista dos anos sessenta e setenta, no sentido da dissolução 

dos opostos binários (e.g., o pessoal é político); de desafio das categorias tradicionais 

(uma mulher sem homem é como peixe fora de água); de ênfase na descentralização; e de 

dar conta que o sentido do mundo é construído a partir das relações de poder.  
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As teóricas feministas contemporâneas encontram no pós-modernismo um 

reforço da legitimação da sua própria insistência na necessidade política e epistemológica 

da descentralização e da desconstrução. Enriqueceram as suas análises inspirando-se no 

vocabulário do pós-modernismo: práticas discursivas; análise discursiva; código, 

intertextualidade; representação; texto; diferença; hiper-realidade; alteridade. Nas ciências 

sociais as feministas adoptam a imagem da vida social como discurso e representação; 

analisam o que está presente e o que se encontra oculto nas representações políticas e 

culturais que influenciam a vida das mulheres.  

O pós-modernismo impulsionou o feminismo a fazer da reflexividade um traço 

permanente da construção teórica, um modo de garantir que não se converta no que se 

propôs resistir: um discurso hegemónico que oprime as pessoas através de categorias 

essencialistas e universais. Esta orientação é muito importante porque coincide com as 

interrogações colocadas pelas mulheres feministas de cor das sociedades norte-atlânticas; 

as mulheres das classes trabalhadoras e lésbicas sobre as investidas essencialistas do 

feminismo de segunda vaga relativas às noções de irmandade, às mulheres do terceiro 

mundo, à família, maternidade e ao trabalho (England, 1993). 

Porém, a relação feminista com o pós-modernismo é mais incómoda do que 

cómoda. Muitas feministas consideram que o pós-modernismo é excludente, sendo, por 

isso, contrário ao projecto feminista de inclusão. A evidência de tal incomodidade 

encontra-se no seu vocabulário, no seu compromisso com a academia, mais do que com a 

luta política, e a sua postura não reflexiva sobre o estatuto hegemónico do discurso 

académico. O feminismo pós-modernista é de igual modo criticado pela sua suposta 

inocência, questionando-se se está verdadeiramente a favor da libertação das mulheres ou 

se faz parte de uma política de conhecimento em que uma classe académica privilegiada 

responde aos desafios das pessoas marginalizadas com argumentos teoricamente 

complexos e com a autoridade que tal estatuto lhe confere.  

Outra fonte de desconforto decorre da ênfase pós-modernista na desconstrução e 

na diferença. Esta postura afasta as pessoas da política de libertação colectiva e orienta-as 

para o individualismo radical que pode conduzir à noção de que todo o problema ou crise 

é exclusivamente uma questão individual, uma vez que cada um é diferente e especial. O 
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pós-modernismo afasta as feministas dos aspectos materiais das desigualdades, da 

injustiça e da opressão orientando-as para uma postura neoidealista que considera o 

mundo como um discurso, uma representação, um texto. Ao romper o vínculo com a 

desigualdade material, o pós-modernismo afasta o feminismo do seu compromisso com a 

mudança social, com o projecto fundacional de qualquer teoria (feminista) crítica (Ritzer, 

2002: 425). 

Em suma, importa concluir que a teoria sociológica feminista deriva da teoria 

feminista em geral, ou seja, de toda uma vasta e nova investigação sobre as mulheres que 

se esforça por proporcionar um sistema de ideias sobre a vida humana e que descreve a 

mulher como objecto e sujeito, como pessoa activa e conhecedora. Por seu turno, o 

movimento feminista contemporâneo contribuiu para ressaltar a importância da 

sociologia das relações de género para a interpretação e explicação dos distintos processos 

de discriminação e opressão das mulheres nas sociedades contemporâneas. 
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Género, família, trabalho e acesso ao espaço público 

 

Para concluir a terceira área programática da presente unidade curricular são 

estudadas as relações entre género, família, trabalho e acesso das mulheres ao espaço 

público, mais concretamente a sua participação política.  

Começamos por situar na segunda metade da década de 1970 o início do 

tratamento e análise da família e do trabalho como realidades interdependentes. 

Demonstra-se que doravante se generalizou o conceito de sistema trabalho/família que 

ilustra precisamente o carácter complementar destas duas instituições, fazendo com que 

as experiências vividas em cada uma delas se repercutam reciprocamente (Núncio, 

2008:17). Dá-se um claro alargamento do campo de análise sociológica, passando a olhar-

se para o trabalho e a família como conjuntos complementares e não estanques.  

As investigações acerca da pressão da articulação entre vida familiar e profissional 

tiveram ainda como consequência directa a afirmação, sobretudo a partir da década de 90, 

de uma nova e importante área de estudos orientada especificamente para as dimensões 

organizativas, da conciliação quotidiana dos tempos para a família e para o trabalho, para 

as estratégias familiares adoptadas nesta matéria e, por último, para os usos do tempo e as 

diferenças de género neste âmbito (Idem). As diferenças de género na análise da relação 

entre trabalho e vida familiar têm sido largamente estudadas principalmente pelas 

correntes feministas, como anteriormente foi demonstrado. O tema da conciliação entre 

vida familiar e trabalho afirma-se com maior intensidade a partir de 1990, como correlato 

da defesa de uma mudança de paradigma ao nível das relações sociais de género e do 

questionamento da maternidade e da família, no quadro das correntes feministas mais 

recentes (Adkins e Skeggs, 2004). 

A análise desta problemática prossegue demonstrando-se aos alunos que é inegável 

ao longo da História da Humanidade que as mulheres, tal como os homens, têm 

contribuído para a reprodução do mundo social. Contudo a distribuição de 

responsabilidades tem assumido diferentes formas ao longo do tempo. Historicamente as 

mulheres encontravam-se afastadas da esfera pública e da actividade económica. Estavam 
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excluídas do mundo da guerra e da política. Tal não significa que nas sociedades pré-

industriais, elas não tivessem influência nos processos económicos, uma vez que as 

actividades produtivas eram desenvolvidas no espaço familiar/doméstico. “A participação 

das mulheres na economia informal monetária foi sempre intensa – alugando quartos para 

hóspedes, passando a ferro, lavando, fazendo comida ou costurando para fora, estando ao 

lado dos homens a gerir pequenos comércios ou empresas – mas não era considerada ou 

reconhecida como trabalho normal e muito menos remunerável” (Torres, 2004a:10-11). A 

segregação entre espaço público e privado efectiva-se com a industrialização moderna. 

Independentemente das variações históricas do trabalho feminino, Maruani (2005) 

refere que as mulheres sempre trabalharam. No entanto, reconhece que o seu acesso 

massivo ao trabalho assalariado e à autonomia económica é uma grande conquista do final 

do século XX. Só com as duas Grandes Guerras Mundiais é que a inserção da mulher no 

mercado de trabalho se intensificou. 

Em Portugal, o Censo de 2001 é esclarecedor de algumas mudanças que já se 

prefiguravam em 1991, quer no que concerne às dinâmicas próprias da vida familiar, quer 

às da esfera da actividade profissional. Neste caso, destaca-se uma crescente feminização 

da população activa, que se tem vindo a desenvolver em estreita articulação com outros 

processos de mudança social, designadamente o aumento da escolarização por parte das 

mulheres e a mudança do seu estatuto social e familiar. A taxa de actividade feminina 

triplicou num período de 30 anos e nem o casamento ou a maternidade a faz baixar 

(Machado e Firmino da Costa, 1998:29). O trabalho remunerado deixou assim de ser uma 

característica dos homens. O trabalho das mulheres tornou-se essencial para a 

subsistência do grupo familiar mas também para a sua realização pessoal.  

Torres (1996:6) situa este fenómeno num conjunto mais amplo de mudanças operadas 

ao nível dos valores, os quais transferiram para a vida privada a ideia de igualdade de 

oportunidades e de maior autonomia e liberdade pessoal. Refere a autora que mudou “o 

estatuto da mulher”, de tal forma que na segunda metade do século XX passou a ser 

visível o protagonismo feminino nos mais diversos sectores da vida social”. 

A inserção massiva das mulheres no mercado de trabalho traduz-se em Portugal, em 

2007, numa taxa de actividade feminina na ordem dos 50,9% (INE, Inquérito ao 
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Emprego). Esta constitui, segundo Wall e Guerreiro (2005:303), uma das mudanças que 

mais impacto teve nas últimas décadas na organização da vida familiar. Neste domínio, 

Portugal representa uma excepção, a par da República Checa, uma vez que atinge valores 

elevados de participação feminina no mercado de trabalho, ultrapassando, inclusive, os 

países escandinavos, com mais de 50% de mulheres a realizar uma actividade profissional, 

inclusive a tempo inteiro (Torres e Outros, 2006:128-133).  

Em 2001, no nosso país, nas mulheres com idades entre os 35 e os 44 anos, 80% 

encontravam-se inseridas no mercado de trabalho. Tal significa que em Portugal, à 

semelhança do que sucede na maioria dos países europeus, homens e mulheres, estão 

fortemente integrados no mercado de trabalho, embora com padrões de inserção por 

sector de actividade distintos. Em 2005, nos países da União Europeia, cerca de 61% de 

mulheres exercem actividade profissional. Uma parte significativa encontra-se distribuída 

pela saúde e serviços sociais (17%), retalho (12,5%), educação (11,5%), administração 

pública (7%), actividades comerciais (7%), hotelaria e restauração (5%). Estes sectores de 

actividade apenas contam com 31% de homens empregados (Eurostat, 2008). 

Trabalho e família emergem cada vez mais como duas fontes importantes para a 

realização pessoal de homens e mulheres. Contudo, vários estudos têm revelado alguma 

descoincidência entre o domínio das representações, ao nível dos modelos ideais de 

divisão do trabalho profissional e das tarefas domésticas, e o das práticas concretas. 

Refere Torres (2004a:18) que a inserção massiva da mulher no mercado de trabalho, nos 

anos 60, seria um passo fundamental para se alcançar a simetria entre os sexos na divisão 

das responsabilidades domésticas e dos cuidados com os filhos. Contudo, subestimou-se a 

complexidade destes processos de transformação. “Os mecanismos da assimetria e da 

discriminação, ou do que hoje chamamos do género como categoria social, são mais 

transversais e vastos e simultaneamente mais subtis”.  

A persistência de uma certa segregação ocupacional é ilustradora dos referidos 

mecanismos. Ela resulta de um longo processo de socialização de homens e mulheres em 

profissões/ocupações social e culturalmente construídas em função do género (Dias, 

2007:156). Paralelamente, as mulheres encontram-se sobre representadas nos sectores 

com empregos pior remunerados e sub representadas no topo da distribuição do 
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rendimento. Em Portugal, comparando os ganhos mensais de ambos os sexos, no 

período entre 1998 e 2003, as mulheres receberam apenas entre 72% e 77% do valor 

ganho pelos homens, o que tem repercussões na chamada feminização da pobreza, 

sobretudo nos países do alargamento e do Sul (Núncio, 2008:87-88). As mulheres estão 

ainda mais sujeitas do que os homens às modalidades precárias de emprego. Em 2007, no 

nosso país, 23,0% das mulheres trabalhadoras estavam vinculadas por contratos não 

permanentes, para 21,8% de homens em situação análoga (INE; Inquérito ao Emprego). 

São, de igual modo, mais afectadas pelo desemprego, cuja taxa de 6,2%, em 1998, foi 

evoluindo até atingir 9,6%, em 2007 (Idem). 

A inserção das mulheres no mercado de trabalho confronta-se assim com vários 

constrangimentos. Nos países do alargamento e do Sul, inclusive Portugal, as mulheres 

não só continuam a despender mais horas na actividade profissional, como escasseiam as 

políticas de apoio às famílias e de guarda das crianças. Os horários laborais na maior parte 

dos países da União Europeia não são conciliadores com a vida familiar. Em 18 dos 

países membros, mais de 76% das mulheres casadas ou em união de facto, com idades 

entre os 25 e os 49 anos, com filhos menores de 12 anos, tinham empregos com horários 

fixos. Este valor é 10% superior ao das mulheres que vivem sós e que não têm filhos. 

Para as mulheres que vivem sós com filhos, a percentagem das que possuem empregos 

com horários fixos é da ordem dos 74% (Eurostat, 2008:89). 

O género volta a ser um conceito fundamental para a análise do lugar da mulher no 

seio das relações de parentesco e da divisão social do trabalho. Através dele é possível a 

apreensão das relações hierárquicas entre os sexos e dos processos de discriminação e 

desigualdade no trabalho. Enquanto elaboração cultural, corresponde ao reconhecimento, 

por parte das diversas disciplinas científicas, do declínio do masculino neutro e universal. 

Os paradigmas clássicos (positivista e funcionalista), assentes no argumento da natureza, 

isto é, do destino biológico dos indivíduos, resistiram profundamente à introdução desta 

nova forma de pensar as relações sociais entre os sexos (Bourdieu, 1998). Tais paradigmas 

legitimaram, por exemplo, a noção de “chefe de família” e de “carreira feminina”. Esta, 

quando muito, deveria ser compatível com a vida familiar e desenvolvida em sectores de 

actividade associados ao “modo de ser feminino” (Amâncio, 1994:27).  
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A visão funcionalista acabou por “naturalizar” a diferença entre os sexos, atribuindo à 

mulher, sem qualquer tipo de questionamento, a esfera privada/familiar e a função de 

educadora dos filhos, reservando a esfera pública e profissional para os homens (Laufer et 

al., 2003). Este “contrato de género” tem vindo a sustentar profundas desigualdades entre 

os sexos. No domínio do mercado de trabalho, são três as principais desigualdades 

enfrentadas pelas mulheres, designadamente a segregação ocupacional, já referida, a sua 

concentração em empregos a tempo parcial e a disparidade ao nível de remunerações. Tal 

segregação resulta de um longo processo de socialização de homens e mulheres em 

profissões/ocupações social e culturalmente construídas em função do género. É fruto de 

uma construção social que ultrapassa largamente o fenómeno, mais pontual, da 

discriminação sobre o mercado de trabalho no sentido jurídico e económico do termo 

(e.g., desigual tratamento para pessoas iguais; desigual remuneração para trabalho igual).  

Sem esquecer a importância dos determinismos sociais, isto é, das “estruturas 

estruturadas”, que pesam sobre os agentes e que colocam homens e mulheres em 

posições distintas no espaço social e no mercado de trabalho, a Sociologia da Família e da 

Educação têm vindo a constatar que os mecanismos de distribuição dos indivíduos pelos 

diversos grupos socioprofissionais prolongam, por vezes quase automaticamente, a 

segregação educativa induzida por orientações escolares sexualmente segregadas (Couppié 

e Epiphane, 2006:12).  

A segregação ocupacional constrói-se, segundo Couppié e Epiphane (2006), em duas 

etapas distintas: num primeiro momento, elabora-se ao longo da formação inicial de 

rapazes e raparigas, dando origem à chamada segregação educativa; num segundo, opera-

se através da sua repartição diferenciada pelas profissões. Tal repartição reflecte assim 

mecanismos de “emparelhamento” – entre indivíduos e empregos – sexualmente 

diferenciados que tomam forma no mercado de trabalho (segregação profissional) 

(Idem:13). 

As desigualdades com base no género persistem entre as gerações mais jovens e, por 

vezes, assumem formas renovadas. Gavray (2006:62) refere que embora o peso da esfera 

familiar sobre a profissional se faça sentir para ambos os sexos, ele exerce-se de forma 

oposta e permanece condicionado ao contexto de emprego em que homens e mulheres se 
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situam. Com base nas suas pesquisas, a autora refere que o mercado de trabalho, em 

recomposição, se apoia sobre normas “sexuadas” tradicionais, em detrimento das 

carreiras profissionais de uma boa parte das mulheres jovens. A impulsão dada à 

trajectória de emprego feminino, na fase inicial, pelo diploma escolar, tende a recuar 

quando pressões exteriores e familiares se tornam mais precisas. Para a autora, na 

articulação entre esfera privada e pública o tempo emerge como “enjeu” social central. 

Pela sua raridade, ele exerce uma pressão importante na vida das famílias e das pessoas. 

Entrava a promoção da paridade entre os sexos numa organização familiar onde a 

prestação de cuidados aos outros membros continua a ser uma responsabilidade feminina, 

o que sujeita as mulheres a uma enorme tensão (Idem:63). 

Nos últimos 20 anos, tem-se observado, de igual modo, uma significativa inserção das 

mulheres das gerações mais jovens em lugares de quadros. Contudo, a feminização dos 

quadros não deixou de ser diferenciada. As mulheres permanecem minoritárias entre os 

engenheiros e os quadros técnicos, por exemplo. As suas remunerações são em média 

inferiores às dos homens da mesma categoria profissional, sendo que esta diferença 

aumenta com a idade. Em geral, numa categoria profissional comparável, uma mulher é 

desigualmente remunerada por trabalho e responsabilidades iguais, bem como não tem 

idêntico acesso às mesmas promoções que os homens.  

As mulheres são também mais raras nas equipas dirigentes. É-lhes permitida uma certa 

aproximação aos lugares de chefia, mas o chamado “tecto de vidro” que enquadra as suas 

trajectórias profissionais, retém-nas nos lugares intermédios. Algumas chegam a lugares de 

chefia. Todavia, a segregação de género faz com que tal seja mais frequente em sectores 

de actividade como a hotelaria e restauração, a cosmética ou a comunicação. O “tecto de 

vidro” significa que ainda persiste uma desigualdade de oportunidades no acesso das 

mulheres aos lugares mais elevados e de direcção (Laufer, 2005:45; Maruani, 2005:44). 

Uma vez recrutadas pelas empresas, elas vão-se evaporando da estrutura hierárquica, o 

que resulta de um processo de gestão de carreiras gerador de diferenças importantes entre 

os sexos. 

Demonstra-se assim aos alunos que o conceito de “contrato de género” constitui uma 

lente fundamental para a análise da variação da participação feminina no mercado de 
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trabalho. Ele integra as políticas públicas de guarda e prestação de cuidados a crianças, 

bem como as de promoção da paridade entre homens e mulheres no emprego e na 

família, entre outras variáveis. Nos anos 80, as teorias feministas ao denunciarem tal 

“contrato”, expuseram, como analisamos no ponto programático precedente, o papel do 

Estado em relação às mulheres. Vimos, de forma geral, que elas argumentam que as 

políticas públicas reforçam o patriarcalismo e o modelo assente na segregação dos papéis 

sexuais, o qual conferia ao homem o papel de “ganha-pão”. Em suma, as políticas 

públicas ao implementarem benefícios dirigidos às mulheres enquanto mães e esposas 

retardaram fortemente o seu reconhecimento como cidadãs com direitos próprios 

(Crompton, 2006:14). 

Importa, de igual modo, referir o papel central do trabalho não pago e da sua 

associação praticamente exclusiva a um único sexo. Insistindo numa perspectiva 

relacional, as feministas defendem que a prestação de cuidados é necessariamente 

trabalho. No caso do trabalho feminino não pago, consideram que ele é essencial para a 

prossecução de outras actividades por parte dos restantes membros da família (e.g., 

através da preparação das refeições é assegurada a reprodução da força de trabalho). 

Séculos de socialização e de expectativas normativas têm feito do trabalho doméstico um 

atributo feminino.  

Porém, os homens também conseguem prestar cuidados. O reconhecimento deste 

facto é importante porque este trabalho não pago é “codificado” em termos de género, 

mas não é genderizado no sentido essencial do termo. Podemos acreditar, tal como 

defende Fraser (1994), que a equidade entre os géneros é possível se a divisão sexual do 

trabalho for desconstruída, o que segundo o autor significa que o homem, no dia-a-dia, se 

deve parecer mais com a mulher no sentido de tal como ela tentar combinar 

simultaneamente trabalho e vida familiar, actividade profissional e prestação de cuidados 

na família. 

O estudo do presente ponto programático prossegue com a análise da relação entre 

género e desigualdades salariais. As mulheres auferem um salário médio inferior ao dos 

homens e encontram-se sobre representadas nos sectores com empregos pior 

remunerados e sub-representadas no topo da distribuição do rendimento. Os alunos são 
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solicitados a analisar dados sobre esta problemática obtidos, por exemplo, do Anuário 

Estatístico de Portugal - INE.  

Com os desenvolvimentos teóricos apresentados pretende-se demonstrar aos alunos 

que a família e os papéis convencionais de género têm que ser desnaturalizados, assim 

como tem que ser rejeitada a dicotomia entre espaço público e domínio privado. Os 

homens (espaço público) e as mulheres (espaço privado) não trabalham em contextos 

naturalmente criados. Pelo contrário, tais espaços resultam de processos complexos de 

construção social, os quais reflectem relações de género.  

 

As assimetrias de género encontram no espaço político um meio por excelência de 

reprodução. A baixa percentagem de mulheres nos órgãos de poder político nos diversos 

países ainda é uma realidade, contrariamente ao que se passa na área do trabalho ou do 

ensino. A denúncia desta situação, sobretudo a partir dos anos 80, obrigou muitos países a 

desenvolver regulamentação tendente a garantir uma percentagem mínima de eleitos de 

cada género e a obrigar à distribuição equitativa dos lugares de nomeação política por 

homens e mulheres. Portugal enquadra-se nesta realidade, assistindo-se a uma 

percentagem reduzida de mulheres em cargos políticos, em particular nos eleitos, o que 

conduziu à medida governamental que estipula uma percentagem mínima de 25% de 

elementos de cada sexo nas listas de candidatura para a Assembleia da República e para o 

parlamento Europeu (Viegas e Faria, 2001:3).  

No âmbito da participação política das mulheres analisa-se os incentivos à 

participação, as políticas e medidas implementadas. Esta análise deve ter como pano de 

fundo duas grandes dimensões de enquadramento político e social: o tipo de sistema 

eleitoral de cada país; e o modelo de Estado-Providência existente, mais concretamente as 

políticas sociais adoptadas e as infra-estruturas de guarda e de apoio às famílias. No que 

concerne ao primeiro aspecto, tem sido demonstrado que os sistemas eleitorais de 

representação proporcional são os mais favoráveis para a eleição de elementos femininos, 

em detrimento dos sistemas maioritários. Estes assentam mais nas dimensões carismáticas 

dos candidatos, enquanto os primeiros são reveladores de processos mais colectivos, 

sendo propiciadores de um leque diferenciado de perfis de candidatura (Idem:7). As 
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mulheres entram nas listas eleitorais mais pelas competências técnicas e sensibilidade 

política do que pelas carreiras nos aparelhos partidários.  

O modelo de Estado-Providência de cada país e as políticas sociais implementadas 

revelam-se como condicionadoras da participação das mulheres na política. O modelo 

nórdico, desde cedo promoveu políticas sociais que envolveram a criação de infra-

estruturas de apoio à educação e guarda das crianças, de protecção da maternidade, 

garantia dos direitos das mulheres no trabalho, isto é, medidas que no seu conjunto 

visavam a criação de condições de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres 

na esfera pública. O modelo de Estado-providência europeu assenta a segurança familiar, 

no emprego do elemento masculino e na cobertura dos riscos que podem comprometer 

essa segurança, nomeadamente o desemprego, a doença, a velhice. Por razões ideológicas 

não houve um forte investimento em infra-estruturas de apoio à educação e guarda das 

crianças, porque se tinha como referência um modelo baseado na segregação dos papéis 

sexuais em que à mulher compete o papel expressivo e ao homem o papel instrumental. 

Independentemente do tipo de Estado-providência, a participação da mulher no 

mercado de trabalho e no espaço público é cada vez mais frequente, pelo que a questão 

da sua participação na política volta-se a colocar. Esgotadas as formas de mobilização 

social das mulheres e persistindo a desigualdade real no acesso aos cargos políticos, as 

orientações voltaram-se para as medidas de intervenção activa e directa, nomeadamente 

são desenvolvidas medidas e formas de intervenção como as seguintes: estabelecimento 

através de legislação nacional de quotas mínimas por sexo nas listas de candidatura; 

criação de quotas através de regulamentos ou normas dos partidos políticos; aprovação de 

legislação condicionando a composição por sexo dos órgãos ou conselhos consultivos de 

nomeação política (Viegas e Faria, 2001:8; Martins e Teixeira, 2005). 

Na sequência desta abordagem, é proposto aos alunos uma análise da evolução da 

representação parlamentar feminina portuguesa (e.g., evolução da taxa de feminização das 

candidaturas à Assembleia da República; evolução da taxa de feminização dos eleitos para 

a Assembleia da República, segundo as forças políticas) com vista à sustentação das 

seguintes observações: o aumento da representação feminina nas listas eleitorais exigirá de 

todos os partidos uma forte mobilização e abertura política; para este efeito, os partidos 
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terão de mudar a sua estrutura interna, fortemente assimétrica em termos de género; a 

nível local e regional são maiores as dificuldades para aumentar a participação feminina do 

que a nível nacional; as mulheres com níveis de instrução mais elevados, das profissões 

liberais e do sector público estão melhor posicionadas para participarem na política e nas 

listas eleitorais, daí que para captar mulheres com outros perfis é necessário não só um 

maior voluntarismo partidário como a criação de condições sociais mais favoráveis à 

participação feminina; tendo em conta os níveis de integração que as mulheres já 

atingiram no mercado de trabalho e nas instituições de ensino superior é necessário 

mobilizar as organizações e instituições socioprofissionais, sindicais e educativas no 

sentido de uma maior participação feminina e que os partidos tentem captar quadros 

políticos noutros sectores sociais (Viegas e Faria, 2001:43). 

Em suma, é necessário capacitar homens e mulheres para a actividade cívica e política, 

nomeadamente pela promoção da conciliação entre trabalho e vida familiar, e da 

igualdade de oportunidades entre os géneros em todos os domínios da vida social; 

prevenir os riscos de exclusão de mulheres e homens quer do espaço público, quer da 

vida privada e familiar; mobilizá-los, enquanto cidadãos, para a definição de políticas e 

acções com vista à paridade de género e à sua integração no conjunto das políticas sociais 

globais (Espada, 2002:148). 
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10. Planificação das sessões de ensino teórico-prático  

Apresentados os conteúdos essenciais estudados no âmbito das três grandes áreas 

temáticas presentes no programa da unidade curricular de Sociologia da Família e do 

Género, importa ilustrar a planificação dos mesmos ao longo do semestre. Tendo em 

conta um semestre de 14 semanas de aula27, mais componentes de avaliação, os pontos 

programáticos relativos às sessões teórico-práticas são distribuídos por 28 aulas teórico-

práticas (42h) e obedecem à seguinte organização: 

                            
27 Embora no plano de estudos do curso de licenciatura as horas de contacto da unidade curricular de Sociologia da 

Família e do Género tenham sido calculadas, aquando da instrução do processo de adequação a Bolonha, para 

um semestre em média composto por 13 semanas, estas podem variar entre 13 e 15, em função do calendário 

lectivo definido pela Reitoria e adaptado posteriormente pelo Conselho Pedagógico e Científico da FLUP. Por 

esta razão, no planeamento das sessões de ensino teórico-prático e de orientação tutorial, teve-se como referência 

o número de semanas previstas para o ano lectivo de 2008/09, cujo semestre é composto por 14 semanas. Ver 

Regulamento do Ciclo de estudos conducente ao grau de Licenciado em Sociologia. Diário da República, 2.ª série, 

n.º 114, de 15 de Junho de 2007. 
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SOCIOLOGIA DA FAMÍLIA E DO GÉNERO  

PLANEAMENTO DAS SESSÕES DE ENSINO TEÓRICO-PRÁTICO  

 

Aula Planeamento/Conteúdos 

1 Apresentação dos objectivos da unidade curricular, dos programas de 

ensino teórico-prático e de orientação tutorial, da bibliografia, das 

metodologias de trabalho, das modalidades e componentes de avaliação. 

2 1. Família, sociedade e cultura  

3 1. Família, sociedade e cultura. Conclusão 

4 1.1. Família como construção social: discursos sobre a família 

5 1.1. Família como construção social: discursos sobre a família 

6  1.2. Variação e diversidade dos modelos familiares: problemas de 

comparação 

7 1.2. Variação e diversidade dos modelos familiares: problemas de 

comparação 

8 1.2. Variação e diversidade dos modelos familiares: problemas de 

comparação 

9 2. Família e teoria social: perspectivas teóricas e abordagens 

metodológicas 

10 2. Família e teoria social: perspectivas teóricas e abordagens 

metodológicas 

11 2. Família e teoria social: perspectivas teóricas e abordagens 

metodológicas 

12 3. Família nas sociedades contemporâneas: tensões e desafios 

3.1. Família, conjugalidade e rupturas 

13 3.1. Família, conjugalidade e rupturas 

14 3.2. Família e parentalidade: o lugar da criança 
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15 3.2. Família e parentalidade: o lugar da criança 

16 3.3. Família e envelhecimento: o estatuto dos idosos 

17 3.3. Família e envelhecimento: o estatuto dos idosos 

18 4. Género, socialização e construção de identidades 

19 4. Género, socialização e construção de identidades 

20 5. Perspectivas teóricas sobre as relações de género 

21 5. Perspectivas teóricas sobre as relações de género 

22 5. Perspectivas teóricas sobre as relações de género 

23 5. Perspectivas teóricas sobre as relações de género 

24 6. Género, família e trabalho 

25 6. Género, família e trabalho 

26 7. Género, política e acesso ao espaço público 

27 7. Género, política e acesso ao espaço público 

28 Discussão final: A Sociologia da Família e do Género e a modernidade. 

Abertura à continuação de estudos no 2.º e 3.º ciclos em Sociologia. 

Análise de dúvidas sobre os conteúdos leccionados e informação sobre 

o exame final: estrutura, cotações e critérios de avaliação. 

 

 

Tais sessões são apoiadas por um conjunto de textos seleccionados no âmbito da 

bibliografia de referência indicada para cada área temática (ver §9). Nesta fase do percurso 

formativo dos estudantes é importante o contacto próximo com os textos e as fontes 

directas acerca das problemáticas estudadas na unidade curricular. Desta forma, pensamos 

concretizar algumas orientações pedagógicas importantes, nomeadamente que se aprende 

com a revisão do estado da investigação produzida; com os problemas identificados e sua 

discussão, mas também através do confronto das interpretações, sendo os próprios textos 

leituras em confronto ou continuidade com outras interpretações.  

Os textos são também matéria-prima fundamental para a sua sujeição à prova da 

discussão, contribuindo deste modo para aulas teórico-práticas com um carácter mais 

participativo. O comentário de textos nas sessões teórico-práticas não se reduz a um mero 
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exercício de opinião, obedece, pelo contrário, a regras metodológicas próprias exigindo 

atenção e preparação prévia por parte do aluno, assim como o confronto com outras 

fontes. A experiência pedagógica da docente revela que ainda é reduzido o número de 

alunos que lê e consulta fontes para além do número desejável, porém com a introdução 

de metodologias mais participativas e a obrigatoriedade de assiduidade às aulas devido à 

implementação do Processo de Bolonha, o que permite que a participação dos alunos 

possa ser formalmente contabilizada para efeitos de classificação final, observa-se uma 

maior adesão dos estudantes às propostas de trabalho apresentadas pela docente.  

Seleccionado o texto de apoio ao programa de ensino-teórico a docente solicita aos 

alunos que o tragam na aula prevista para a sua análise e discussão. Segue-se a 

apresentação, por parte dos alunos, de um registo escrito (1 ou 2 pp.), individual, acerca 

das principais problemáticas tratadas no mesmo, das perspectivas em confronto e 

informação geral da sua relevância para os temas estudados no âmbito do programa. 

Desta forma, também se evita a dilação do estudo para a proximidade do momento da 

realização do exame final. Não obstante a necessidade do uso de textos, faz-se a 

pedagogia do acesso ao livro integral, principalmente através da Biblioteca da FLUP e dos 

seus recursos.  
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11. Planificação das sessões de orientação tutorial  

Como já foi referido anteriormente as sessões de orientação tutorial destinam-se 

ao apoio e acompanhamento científico-pedagógico dos estudantes, individualmente ou 

em pequenos grupos; à análise e discussão de artigos científicos temáticos; à apresentação 

e debate em torno dos trabalhos de projecto e temáticos a serem desenvolvidos pelos 

estudantes para efeitos de avaliação e à consolidação e aprofundamento de conteúdos 

teóricos e metodológicos subjacentes aos itens programáticos das sessões de ensino 

teórico-prático.  

Tal como as aulas teórico-práticas, as sessões de orientação tutorial decorrem 

durante um semestre, composto, no caso do ano lectivo de 2008/09, por 14 semanas, o 

que perfaz um total de 14 aulas de 1h semanal (14h). No início do semestre é 

disponibilizado aos alunos, na pasta da unidade curricular existente no Sigarra, um 

documento com o programa e respectivo planeamento deste tipo de sessões, como se 

ilustra seguidamente: 

 

SOCIOLOGIA DA FAMÍLIA E DO GÉNERO  

PLANEAMENTO DAS SESSÕES DE ORIENTAÇÃO TUTORIAL (OT) 

 

Aula Planeamento 

1 Análise de um conjunto de indicadores sócio-demográficos reveladores 

de uma rápida modernização das estruturas familiares em Portugal e sua 

comparação com os países da União Europeia. 

Fontes a utilizar:  

INE – Censos de 1991-2001; Estatísticas Demográficas 2007. 

Eurostat, 2008. 

European Social Survey, 2002 e 2004. 

2  Visionamento do filme “Tradição é Tradição”/East Is East” realizado 

por Damien O’Donnell, Reino Unido, 1999, cor, 96 min. 
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Os estudantes devem, na sessão seguinte, apresentar um registo escrito 

individual, o qual deve incidir sobre as seguintes dimensões: 

- Identificação das principais problemáticas abordadas no filme; 

- Informação geral acerca do valor do filme para as problemáticas 

estudadas no âmbito do programa de ensino teórico-prático da unidade 

curricular. 

3 Apresentação oral de artigos científicos temáticos, individualmente ou 

em grupo, sua análise e discussão. 

4 Apresentação oral de artigos científicos temáticos, individualmente ou 

em grupo, sua análise e discussão. 

5 Apresentação oral de artigos científicos temáticos, individualmente ou 

em grupo, sua análise e discussão. 

6 Apresentação oral de artigos científicos temáticos, individualmente ou 

em grupo, sua análise e discussão. 

7 Visionamento do filme “Billy Elliot” realizado por Stephen Daldry, 

Reino Unido, 2000, cor, 110m. 

 

Os estudantes devem, na sessão seguinte apresentar um registo escrito 

individual, o qual deve incidir sobre as seguintes dimensões: 

- Identificação das principais problemáticas abordadas no filme; 

- Informação geral acerca do valor do filme para as problemáticas 

estudadas no âmbito do programa de ensino teórico-prático da unidade 

curricular. 

8 Apoio e acompanhamento científico-pedagógico dos estudantes em 

torno dos trabalhos de projecto e temáticos. 

9 Apoio e acompanhamento científico-pedagógico dos estudantes em 

torno dos trabalhos de projecto e temáticos. 

10 Apresentação oral de artigos científicos temáticos, individualmente ou 

em grupo, sua análise e discussão. 
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11 Apresentação oral de artigos científicos temáticos, individualmente ou 

em grupo, sua análise e discussão. 

12 Apresentação oral de artigos científicos temáticos, individualmente ou 

em grupo, sua análise e discussão. 

13 Consolidação e aprofundamento de conteúdos teóricos e metodológicos 

subjacentes aos itens programáticos das sessões de ensino-teórico. 

14 Consolidação e aprofundamento de conteúdos teóricos e metodológicos 

subjacentes aos itens programáticos das sessões de ensino-teórico. 

 

 

No documento disponibilizado na pasta da unidade curricular no Sigarra, também 

se fornece aos alunos um conjunto de indicações acerca dos princípios de elaboração da 

análise e discussão dos artigos científicos, bem como sobre os critérios de avaliação dos 

mesmos. O exemplar deste documento é apresentado no Anexo 2. Nos Anexos 3 e 4 são 

apresentadas as fichas de Identificação das Modalidades de Avaliação em que os alunos se 

devem inscrever no início do semestre, bem como de Identificação do Artigo Científico 

para efeito das actividades de orientação tutorial. Solicita-se aos alunos, desde o início do 

funcionamento da unidade curricular, uma identificação com as modalidades e 

componentes de avaliação propostas na unidade curricular de forma a evitar uma certa 

desresponsabilização face ao processo de ensino-aprendizagem. 

Independentemente das sessões de orientação tutorial é assegurado, na presente 

unidade curricular, o atendimento aos alunos no horário normal da docente. Ele é 

previamente estipulado, mas também pode ocorrer todas as vezes que se revele necessário 

ou seja requerido. O atendimento é solicitado sobretudo pelos estudantes que se 

encontram a realizar trabalhos de investigação ou de outra natureza, servindo para o seu 

acompanhamento e orientação. Também é requerido pelos alunos que não podem assistir 

com frequência às aulas como é o caso dos estudantes-trabalhadores. Serve, de igual 

modo, de espaço para os estudantes conhecerem as falhas cometidas nas diversas 

modalidades de avaliação em vigor na unidade curricular e obter informações sobre como 

devem preparar e orientar o seu estudo. 
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Por último, na unidade curricular de Sociologia da Família e do Género as 

componentes de avaliação e ocupação registada obedecem à seguinte distribuição: 

 

Sociologia da Família e 

do Género  

Tipo Tempo 

(h) 

Aulas da disciplina Teórico-práticas (42h) e sessões de 

orientação tutorial (14h) 

56h 

Exame escrito Teste/Exame 2h 

Preparação exame Teste/exame 73h 

Relatório temático/relatório 

de investigação 

Trabalho de projecto e trabalho de campo 31h 

6 ECTS Total 162h 

Fonte: Sigarra, ano lectivo 2008/09 

 

Foi com base nesta distribuição que operamos ao planeamento supra apresentado 

quer para o ensino teórico-prático, quer para as sessões de orientação tutorial. 

 

12. Breve reflexão sobre os resultados da unidade curricular 

O Sistema Integrado de Gestão Agregada dos Recursos e Resultados Académicos 

(SIGARRA) da Universidade do Porto procede, no final de cada ano lectivo, a um 

tratamento estatístico dos resultados de avaliação obtidos nas unidades curriculares dos 

diversos ciclos de estudos.  

Dada a sua natureza descritiva, consideramos que tais resultados poderão ser 

reveladores das taxas de sucesso/insucesso à unidade curricular de Sociologia da Família e 

do Género, mas não das razões que lhes estão subjacentes. Quando muito, permitem-nos 

aferir, de alguma forma, a maior ou menor adequação dos métodos de ensino-

aprendizagem implementados na unidade curricular, deixando por conhecer os factores 
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que explicam a variabilidade dos resultados, mas também as oscilações visíveis entre o 

número de alunos inscritos e que os que se submetem a avaliação. 

Com base no ano lectivo anterior e no que ainda está a decorrer, podemos afirmar 

que os resultados são globalmente positivos. Todavia, importa reflectir no diferencial 

observado, sobretudo no presente ano lectivo, entre o número de alunos inscritos e 

avaliados.  

Não obstante, a tendência positiva, em termos de aprovação, na unidade curricular 

de Sociologia da Família e do Género, regista-se um declínio do número de alunos 

inscritos no ano lectivo de 2008/09. Tal situação já era esperada, uma vez que o ano 

transacto foi excepcional, na medida em que a unidade curricular acolheu, de igual modo, 

alunos que ainda pertenciam ao plano de estudos anterior a Bolonha e que se 

encontravam a concluir a licenciatura em Sociologia com uma duração de 5 anos 

curriculares. 

 

ANO LECTIVO 2007/2008 

Alunos inscritos Alunos avaliados Alunos aprovados 

96 84 80 

Avaliados/inscritos Aprovados/inscritos Aprovados/avaliados 

87,50% 83,33% 95,24% 

 

 

 

ANO LECTIVO 2008/2009 

Alunos inscritos Alunos avaliados Alunos aprovados 

64 44 31 

Avaliados/inscritos Aprovados/inscritos Aprovados/avaliados 

68,7% 48,44% 70,45% 

 

Os resultados, dos dois anos lectivos acima apresentados, são globalmente 

positivos, embora no presente ano lectivo seja mais significativa a incidência de 
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reprovação, com um total de 13 alunos. As diferenças de preparação de base, distintos 

níveis de empenhamento e estudo, a ausência de leitura da bibliografia e dos textos de 

referência obrigatória são algumas das razões, que no nosso entender, se encontram 

associadas ao insucesso obtido na unidade curricular por parte de alguns estudantes. 

Existe uma relação entre a ausência de leituras sistemáticas e de consulta da bibliografia de 

base da unidade curricular e os fracos resultados obtidos. Observa-se, pelo contrário, o 

recurso regular aos apontamentos das aulas, muitas vezes obtidos de outros colegas, o que 

conduz à reprodutibilidade das respostas em situação de exame final. 

A docente tenta contrariar este tipo de práticas, utilizando nas sessões de ensino-

teórico-prático e de orientação tutorial textos e artigos científicos de leitura e análise 

obrigatória, por parte dos estudantes. Estes são, de igual modo, incentivados a 

consultarem os exames e a terem conhecimento dos resultados da avaliação dos trabalhos 

práticos (Modalidade A ou B). Parte do insucesso dos alunos deve-se a uma orientação 

inadequada do estudo, à incompreensão das perguntas, à incapacidade de exprimirem o 

que foi estudado, à fuga à resposta, não abordando simplesmente os conteúdos 

solicitados, à dificuldade em expressarem pensamento abstracto-formal, à ausência de 

rigor e concisão, entre outras dificuldades que podem ser corrigidas em situação de 

atendimento. Daí que a consulta dos exames e dos relatórios de investigação ou temáticos 

seja encarada, pela docente, como um elemento pedagógico e de formação do estudante 

de extrema importância.  

Aliando o rigor, à exigência adequada aos conteúdos ministrados, com 

procedimentos de ensino-aprendizagem que apelem ao estímulo e motivação dos 

estudantes, acreditamos ser possível contrariar progressivamente algumas situações de 

insucesso associadas à unidade curricular e que se prendem, no nosso entender, com 

algumas das razões referidas anteriormente. Porém, para uma maior aferição das razões 

que estão subjacentes a algum insucesso é imperioso a administração regular de um 

processo de auto-avaliação da unidade curricular com vista a conhecer as expectativas dos 

estudantes relativamente à disciplina, ao seu funcionamento, conteúdos, bem como a sua 

relevância na aquisição de um conjunto de competências úteis na sua futura inserção no 

mercado de trabalho. Neste sentido, a FLUP tem vindo a esforçar-se pela implementação 
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de inquéritos pedagógicos. A fraca adesão por parte dos alunos a este instrumento acaba 

por nos dar um retrato demasiado atomizado de uma faixa contingente de alunos, não 

correspondendo a descrições de tendências mais vastas.   

13. Algumas notas finais 

O presente relatório foi elaborado para dar reposta ao disposto na alínea b) do 

artigo 5.º do Decreto-Lei 239/2007 de 19 de Junho que regula a atribuição do título de 

agregado pelas universidades portuguesas. Para além dos objectivos nucleares, dos 

programas de ensino teórico-prático e de orientação tutorial, foram apresentados os 

conteúdos, os métodos de ensino-aprendizagem, os modos e as componentes de 

avaliação. Tal apresentação foi acompanhada por um enquadramento da unidade 

curricular de Sociologia da Família e do Género à luz dos pressupostos de Bolonha e das 

principais orientações epistemológicas e pedagógicas que enformam o seu 

funcionamento. Este enquadramento beneficiou, de igual modo, de uma reflexão acerca 

da profissionalidade do ensino universitário, em particular do ensino da Sociologia da 

Família e do Género.  

Assim, sem se pretender referir o que já se mencionou anteriormente, reiteramos o 

facto de que a orientação impressa pela docente aos processos de ensino-aprendizagem 

desenvolvidos na unidade curricular em causa será a de construção de “programas de 

pesquisa teórica e empírica que se preocupem com a cumulatividade das aquisições do 

campo. Programas que, sem ceder terreno a incoerências ou inconsistências internas, se 

mantenham abertos a trocas disciplinares e procurem contributos onde se revele 

rendimento instrumental, sem obediência a tradicionais modelos de pronto a pensar. 

Programas, finalmente, que abandonem as trincheiras do antigo pluriparadigmatismo de 

combate e o transformem, quer em pluriparadigmatismo de convivência, quer em 

transparadigmatismo operacional (Ferreira de Almeida, 1992:196).   

Sem perder de vista o conjunto de competências conceptuais, instrumentais, 

operatórias e relacionais a desenvolver entre os alunos, os referidos programas devem-nos 

habilitar, igualmente, para o exercício da profissão de sociólogo/a. Neste sentido, o modo 
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como se trabalha em Sociologia, a variedade das suas inserções, as características da sua 

cultura profissional devem estar necessariamente presentes no ensino da presente unidade 

curricular. 
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I. Programa de trabalho das sessões de Orientação-Tutorial: 

 

1. Apoio e acompanhamento científico-pedagógico dos estudantes, individualmente 

ou em pequenos grupos.  

2. Análise e discussão de artigos científicos temáticos. 

3. Apresentação e debate em torno dos trabalhos de projecto e temáticos a serem 

desenvolvidos pelos estudantes para efeitos de avaliação. 

4. Consolidação e aprofundamento de conteúdos teóricos e metodológicos 

subjacentes aos itens programáticos das sessões de ensino teórico-prático. 

 

II. Planeamento/cronograma das sessões de Orientação-Tutorial 

 

Nº  de Aula Data Planeamento 

1 17/09/2008 Análise de um conjunto de indicadores sócio-

demográficos reveladores de uma rápida modernização 

das estruturas familiares em Portugal e sua comparação 

com os países da União Europeia. 

Fontes a utilizar:  

INE – Censos de 1991-2001; Estatísticas Demográficas 

2007. 

Eurostat, 2008. 

European Social Survey, 2002 e 2004. 

2 24/09/2008  Visionamento do filme “Tradição é Tradição”/East Is 

East” realizado por Damien O’Donnell, Reino Unido, 

1999, cor, 96 min. 
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Os estudantes devem, na sessão seguinte apresentar um 

registo escrito individual, o qual devem incidir sobre as 

seguintes dimensões: 

- Identificação das principais problemáticas abordadas 

no filme; 

- Informação geral acerca do valor do filme para as 

problemáticas estudadas no âmbito do programa de 

ensino teórico-prático da unidade curricular. 

3 01/10/2008 Apresentação oral de artigos científicos temáticos, 

individualmente ou em grupo, sua análise e discussão. 

4 08/10/2008 Apresentação oral de artigos científicos temáticos, 

individualmente ou em grupo, sua análise e discussão. 

5 15/10/2008 Apresentação oral de artigos científicos temáticos, 

individualmente ou em grupo, sua análise e discussão. 

6 22/10/2008 Apresentação oral de artigos científicos temáticos, 

individualmente ou em grupo, sua análise e discussão. 

7 29/10/2008 Visionamento do filme “Billy Elliot” realizado por 

Stephen Daldry, reino Unido, 2000, cor, 110m. 

 

Os estudantes devem, na sessão seguinte apresentar um 

registo escrito individual, o qual devem incidir sobre as 

seguintes dimensões: 

- Identificação das principais problemáticas abordadas 

no filme; 

- Informação geral acerca do valor do filme para as 

problemáticas estudadas no âmbito do programa de 

ensino teórico-prático da unidade curricular. 

8 05/11/2008 Apoio e acompanhamento científico-pedagógico dos 

estudantes em torno dos trabalhos de projecto e 

temáticos. 
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9 12/11/2008 Apoio e acompanhamento científico-pedagógico dos 

estudantes em torno dos trabalhos de projecto e 

temáticos. 

10 19/11/2008 Apresentação oral de artigos científicos temáticos, 

individualmente ou em grupo, sua análise e discussão. 

11 26/11/2008 Apresentação oral de artigos científicos temáticos, 

individualmente ou em grupo, sua análise e discussão. 

12 03/12/2008 Apresentação oral de artigos científicos temáticos, 

individualmente ou em grupo, sua análise e discussão. 

13 10/12/2008 Consolidação e aprofundamento de conteúdos teóricos e 

metodológicos subjacentes aos itens programáticos das 

sessões de ensino teórico-prático. 

14 17/12/2008 Consolidação e aprofundamento de conteúdos teóricos e 

metodológicos subjacentes aos itens programáticos das 

sessões de ensino teórico-prático. 

 

 

Para a elaboração da actividade relativa à apresentação oral de artigos científicos 

temáticos, individualmente ou em grupo, sua análise e discussão, os alunos devem 

seleccionar o referido artigo no âmbito da bibliografia apresentada seguidamente. 

Também podem recorrer à bibliografia principal e complementar apresentada na ficha da 

disciplina. 

 

ALMEIDA, Ana Nunes de; ANDRÉ, Isabel; ALMEIDA, Helena Nunes de (1999), 

“Sombras e marcas: os maus tratos às crianças na família”, Análise Social, n.º 150, pp. 

91-121. 

ALMEIDA, Ana Nunes de (2003), “Família, conjugalidade e procriação: valores e 

papéis”, in J. Vala; M. V. Cabral e A. Ramos (orgs.), Valores Sociais: Mudanças e 

Contrastes em Portugal e na Europa, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, pp. 50-93.  
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ABOIM, Sofia; CUNHA, Vanessa; VASCONCELOS; Pedro (2005), “Um primeiro 

retrato das famílias em Portugal”, in Karin Wall (org.), Famílias em Portugal. Percursos, 

interacções, redes sociais Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, pp. 51-81. 

AMÂNCIO, Lígia (2003), “O género no discurso das ciências sociais”, Análise Social, n.º 

168, pp. 687-714. 

Idem (1993), “Género – Representações e identidades”, in Sociologia – Problemas e Práticas, 

nº 14, pp. 127-140. 

LEANDRO, Maria Engrácia; PLÁCIDO, Manuel; CARVALHO, Dina de Jesus (2002), 

“Os males do corpo em terra estrangeira”, in LEANDRO, Maria Engrácia, 

ARAÚJO, Maria Marta Lobo de ; COSTA, Manuel da Silva (orgs.), Saúde – As teias 

da discriminação social, Actas do Colóquio Internacional Saúde e Discriminação Social, 

Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho, Braga, pp. 181-210. 

FERREIRA, P. M. (2003), “Tendências e modalidades da conjugalidade”, Sociologia, 

Problemas e Práticas, n.º 43, pp. 67-82. 

MARTINS, Manuel Meirinho; TEIXEIRA, Conceição Pequito (2005), O funcionamento dos 

partidos e a participação das Mulheres na vida política e partidária em Portugal, CIDM, 

Colecção Estudos de Género. 

PAÚL, Constança (2005), “Envelhecimento activo e redes de suporte social”, Sociologia, 

Revista da Faculdade de Letras do Porto, n.º 15, pp. 275-287. 

PERISTA, H. (2002), “Género e trabalho não pago: os tempos dos homens e os tempos 

das mulheres”, Análise Social, n.º 163, pp. 447-474. 

RIBEIRO, Manuela; SILVA, Manuel Carlos; RIBEIRO, Fernando Bessa; 

SACRAMENTO, Octávio (2005), Prostituição abrigada em clubes (Zonas fronteiriças do 

Minho e Trás-os-Montes) – Práticas, riscos de saúde, CIDM, Colecção Estudos de Género. 

TORRES, Anália Cardoso; SILVA, F. (1998), “Guarda das crianças e divisão do trabalho 

entre homens e mulheres”, Sociologia, Problemas e Práticas, n.º 28, pp. 9-65. 
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WALL, Karin; GUERREIRO, Maria das Dores (2005), “A divisão familiar do trabalho”, 

in Karin Wall (org.), Famílias em Portugal. Percursos, interacções, redes sociais, Lisboa, 

Instituto de Ciências Sociais, pp. 303-362. 

WALL, Karin; SÃO JOSÉ, J.; CORREIA, S. (2002), “Mães sós e cuidados às crianças”, 

Análise Social, n.º 163, pp. 631-663. 

 

Os alunos podem, de igual modo, seleccionar uma obra constante da bibliografia 

principal e complementar. Neste caso, a sua selecção, assim como dos capítulos a estudar 

deve ser realizada em estreita articulação com a docente da unidade curricular. 

 

A análise e discussão de artigos científicos em sede das sessões de orientação tutorial 

devem obedecer aos seguintes princípios de elaboração: 

 

- Identificação sucinta das problemáticas e dos distintos pontos de vista presentes no 

artigo ou capítulo da obra analisada; 

- Apresentação sumária das ideias-chave e das principais problemáticas tratadas no artigo 

ou capítulo de livro estudado; 

- Análise comparativa e confronto dos diferentes posicionamentos detectados no artigo 

ou capítulo da obra analisada; 

- Informação geral acerca do valor da obra ou artigo para as problemáticas constantes do 

programa de ensino teórico-prático; 

- Apresentação oral em grupo ou individual do trabalho realizado.  

- Os alunos devem entregar na semana seguinte à exposição um guião com os tópicos 

desenvolvidos da exposição efectuada. 
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Critérios de avaliação das apresentações orais dos artigos científicos em sede das 

sessões de orientação tutorial: 

 

- Conteúdos tratados 

- Coerência e organização da exposição oral 

- Criatividade e originalidade presente na exposição 

- Competências orais (eloquência, sequência da exposição, utilização de conceitos 

apropriados) 

- Utilização e gestão do tempo disponível, inclusive entre os membros do grupo 

- Capacidade para mobilizar a discussão 

- Capacidade de resposta às questões colocadas 

- Recursos gráficos, audiovisuais e informáticos utilizados 

 

 

O cálculo da classificação final obtida pelos alunos à unidade curricular de Sociologia 

da Família e do Género resulta da média ponderada das classificações obtidas nas 

componentes de avaliação de cada uma das modalidades – A e B – propostas.  

 Os alunos devem ler atentamente a Ficha da Disciplina, na qual encontram 

informação detalhada sobre as restantes componentes de avaliação e respectivas 

condições de realização. 

 

 

A docente 

Isabel Dias 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 – FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DAS MODALIDADES DE 

AVALIAÇÃO EM VIGOR NA UNIDADE CURRICULAR DE SOCIOLOGIA DA 

FAMÍLIA E DO GÉNERO 





Maria Isabel Correia Dias Sociologia da família e do género 265 

 
 

 

FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

 

 

UNIDADE CURRICULAR: SOCIOLOGIA DA FAMÍLIA E DO GÉNERO 

ANO LECTIVO 2008/09 – 1.º SEMESTRE 

 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DAS MODALIDADES DE AVALIAÇÃO  

(O aluno deve inscrever-se apenas numa das modalidades propostas): 

 

Modalidade A (Projecto e Relatório de Investigação): 

Identificação (individual ou do grupo):  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Identificação do tema de investigação:  

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Modalidade B (Relatório temático escrito de natureza individual): 

Identificação: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Identificação do tema a analisar:  

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Os alunos devem entregar esta ficha à docente até 07/10/2008. 
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Data:_______________________________ 

 

 

Assinatura (individual ou dos membros do grupo):  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 – FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO 

CIENTÍFICO/OBRA PARA EFEITO DAS ACTIVIDADES DE 

ORIENTAÇÃO TUTORIAL 
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FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

 

UNIDADE CURRICULAR: SOCIOLOGIA DA FAMÍLIA E DO GÉNERO 

ANO LECTIVO 2008/09 – 1.º SEMESTRE 

 

 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO/OBRA PARA EFEITO 

DAS ACTIVIDADES DE ORIENTAÇÃO TUTORIAL 

 

 

 

Identificação do aluno ou do grupo (máximo 2 elementos):  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Identificação do artigo ou capítulo do livro:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Data proposta de apresentação oral:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Data:__________________________________________________________________ 

 

Assinatura (individual ou do grupo): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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