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Capitulo 2
RELA<;:OES FAMILIARES: MUDAN<;:A E DIVERSIDADE
Ana Nunes de Almeida, Maria das Dores Cuen eiro
Cristina Lobo, Amilia Torres e Karin Wall

A que tipo de mudan<;as tern correspondido, na esfera familiar, 0 conjunto
de transforma<;oes ocorridas em Portugal a partir da decada de 60? Em que
medida essas mudan<;as aproximam as famflias, na sociedade portuguesa,
das familias que encontramos nas sociedades mais modernizadas? Apresen
taremos algumas especificidades face a outros paises emopeus ou seguimos,
pura e simplesmente, as tendencias evolutivas desses paises? Ese tais espe
cificidades existem sao elas sin6nimo de praticas e valores familiares tradi
cionalistas, por referencia aos que se apontam como caracterizadores da
institui<;ao familiar da modernidade? De que modo se fazem sentir as muta
<;oes da familia nos papeis femininos ou, numa outra perspectiva, de que
forma se repercutem nas rela<;oes fanfiliares altera<;oes oconidas nos papeis
sociais das mulheres? Como sao interpretaveis, no plano sociol6gico, os
faetos que no discurso mediatico a prop6sito da familia - numas.alturas
mais, noutras menos, num tom ora acentuador do sentido de negatividade,
ora dos aspectos positivos - sao apontados como reveladores da crise da
familia, da sua perda de fun<;oes, da incapacidade de contribuir para a
integra<;ao social dos seus membros ou, entao, como sintoma de que a familia
actual, liberta de constrangimentos outrora decorrentes dos la<;os de paren
tesco, favorece rela<;;oes afectivas mais genuinas, constitui urn espa<;;o onde
se manifestam os "verdadeiros" sentimentos individuais, confere a todos os
membros que a compoem uma efectiva autonomia? Caminhamos, afinal,
para urn novo modelo de famflia ou assistimos antes 11 coexistencia de uma
pluralidade de formas familiares?
Tendo por base varias investiga<;oes desenvolvidas no ambito da socio
logia da familia e de areas afins sobre a sociedade portuguesa, e com apoio
num conjunto de dados estatisticos actualizados, procura-se aqui encontrar
respostas para as interroga<;;oes formuladas. Em primeiro lugar, procede-se 11
analise dos principais indicadores estruturais das dinamicas familia res, es
kuda-se a respectiva evolu<;;ao desde os anos 60 ate ao presente, estabelecem
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-se compara<;6es regionais e internacionais; seguidamente, a partir das pes
quisas que em Portugal se tern centrado sobre diferentes meios sociais e
familiares, salienta-se 0 que caracteriza as famflias estudadas no que respeita
as traject6rias percorridas, as estrategias delineadas, a condu<;ao dos seus
modos de vida; 0 texto debru<;a-se, por tim, sobre as questoes da conjugali
dade, da divorcialidade e da recomposi<;ao familiar, ao nivel das prMicas e
respectiva evolu<;ao, mas tambem no plano dos valores e representa<;6es que
acerca destes aspectos tendem a predominar entre os portugueses.

Indicadores estruturais das dinamicas familia res

Estruturas familiares em

mudan~a

Desde os anos 70 que a famnia em Portugal regista algumas transforma<;oes
profundas. Sao os indicadores demograficos que nos fornecem os indicios
mais sugestivos das mudan<;as em curso (ver quadro 2.1 ). A ta xa de nupcia
lidade, depois de subir regularmente desde 1960 ate meados dos anos 70, entra
em acentuada queda ate ao presente (onde toma 0 valor de 6,4 por mil em
1996). Tambem a percentagem de casamentos civis nao tern parado de
progredir desde 1960 e mais acentuadamente desde os anos 70 e, por outro
lado, nascem cada vez mais crian<;as fora do casamento, isto e, de pais que
nao estao casados. Este ultimo indicador aponta, se bern que indirectamente,
para a existencia mais frequente, sobretudo na Grande Lisboa e no SuI do
pais, d e modos alternativos de viver a conjugalidade: as "unioes de facto", a
sucessao de rela <;6es tempon1.rias com coabita<;ao, a vida a dois sem coabita
<;ao. Quanto a idade media de entrada no prirneiro casamento, sempre mais
elevada entre os homens, bai..xa entre os anos 70 e 80, para voltar a subir ate aos
dias de hoje; e urn facto que se prende, entre outros, com 0 alongamento da
forma<;ao escolar e do correspondente atraso de entrada na vida adulta activa.
Acompanhando as form as rna is diversiticadas de entrar e de viver a
conjugalidade, a frequencia do div6rcio aumenta em Portugal (Torres, 1996),
desd e a decada de 70 ate ao presente, com uma expressao numerica elevada
na Grande Lisboa, acima da media na peninsula de Setubal, no Grande Porto,
no Litoral Centro e no Aigarvee com uma expressao rna is modesta, que tern
vindo a aumentar, nas outras regi6es do pais (quadro 2.2). A incidencia do
div6rcio tamb em e maior em certos grupos socioprofissionais.
No que se refere a fecundidade nas duas ultimas decadas, os sinais de
mudan<;a sao radicais . As elevadas taxas de natalidade e de fecundidade dos
anos 60, e ainda relati vamente altas nos a nos 70, caem para niveis baixissimos
nos anos 80 e 90 (quadro 2.1). 0 fen6meno da baixa e generalizado e a
varia<;ao actual entre regi6es insignificante, qua ndo comparada com os con
trastes profundos que marcavam 0 pais no passado (onde 0 espa<;o constitui
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do pelos distritos d e Porto, Braga, Viana, Aveiro, Bragan<;a e Viseu, com
valores maximos, se opunha aos distritos m eridionais) (Almeida et aI., 1995).
A queda da fecundidade evidencia como as priiticas de controlo dos nasci
mentos se generalizaram maci<;amente na sociedade portuguesa e, com elas,
novas formas de encarar 0 casamento e 0 lugar dos filhos : por urn lado, viver
em casal nao implica necessariamente ter filhos, mesmo se uma propor<;ao
elevada dos portugueses (65%) considera que {<ter filhos" e muito importante
para a felicid ade do casamento (Almeida e Guerreiro, 1993: 181-219), por
outro lado, a crian<;a ocupa urn lugar privilegiado e mais protegido, com
investimentos elevados no plano d os afectos, do bem-estar material que as
gera<;oes anteriores nao tiveram, de percursos escolares longos tendo em
vista a inser<;ao e a promo<;ao socioprofissional. A fun<;ao instrumental da
crian<;a, d e contribui<;ao para 0 trabalho e para 0 rendimento da familia e,
durante a velhice dos pais, de amparo e protec<;ao recua e dilui-se nesse outro
ideal de uma infancia protegida. Mas nao se apaga, como nao e de surpreen
der, numa sociedade com baixos niveis de protec<;ao social, onde existem
numerosas familias com d ificuldad es econ6micas e baixissimos niveis de
escolaridade e onde, tradicionalmente, os la<;os familiares mobilizam e ali
mentam as solidariedades intergeracionais.
Duas outras importantes transforma<;oes ocorridas, a par das mudan
<;as que temos vindo a analisar, de urn modo ou de outro relacionadas com
as altera<;oes da familia, dizem respeito a presen<;a das mulheres no mercado
de trabalho e a escolaridade feminina. Desde 1960 ate agora 0 volume d e
mulheres activas nao tern cessado de aumentaL Representando ness a altura
13,1 %, em 1996 exerciam actividade profissional42,2% das mulheres portu
guesas, valores estes com tendencia para continuarem a crescer. Por outro
lado, as idades em que as mulheres trabalham mais intensamente tambem
tern registado muta<;6es. Nos anos 60, era a fa ixa etaria dos 15 aos 19 anos
aquela que atingia maiores percentagens de actividade feminina - em
grande parte dos casas antes do casamento e do nascimento dos filhos; a data
do u ltimo censo da popula<;ao, porem, 0 valor modal da presen<;a feminina
no mercado de trabalho avan<;a para os 25-29 anos, aparentemente indiferen
te ao matrim6nio, as responsabilidades da maternidade, bern como a falta de
estruturas oficiais d e apoio a familia. E 0 conjunto das mulheres activas
mantem-se com percentagens elevadas ate uma idade relativamente tardia
(figura 2.1).
Nao deixara d e pesar como elemento explica tivo - certamente entre
outros - deste forte aumento da participa<;ao feminina no merca do de
emprego 0 facto d e terem ocorrido import antes evolu<;oes nos niveis de
escolaridade atingidos pelas mulheres em Portugal. Tradicionalmente menDs
escolarizadas que os homens (Guerreiro, 1993), come<;aram a aproximar-se
das medias nacionais de escolaridade obrigat6ria a partir d e meados deste
(seculo, para, em 1991, na popula<;ao de 20 ou mais anos, registarem valores
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Quadro 2.1 Evolu<;ao das estruturas familia res, 1960·1996
1960

1970

Tipo de agregado domestico

1981

1991

1993

1996

Casamento
Taxa de nupcialidade I
Idade media do homem ao 1· casamento
Idade media da mulher ao 1.° casamento

7.8

9,4

7,8

7,3

6,9

6,4

26,9

26,6

25,4

26,2

26,4

28,8

23,3

24,2

24 ,5

26,2

24,8

24 ,3

Coabita,ao (%)2
Casamentos cat6licos (%)

2,0
90.7

86 ,6

74,6

72,0

70,8

66,5

Divorcio

Taxa de div6rci0 3

0,1

0.1

0,7

1,1

1,2

1,3

24,1

20,1

15,4

11,8

11,5

11,1

3,2

3,0

2,1

1,6

1,5

1,4

94,9

86,6

63,9

47,2

44,4

42 ,8

9 ,5

7,3

9,5

15.6

17,0

18,7

55,4

Fecundidade
Taxas de natalidade
Indice sintetico de fecundi dade'
Taxa de fecundidade s
Na scimentos fora do casamento (%)6
Mercado de Irabalho
Taxa de actividade masculina

63,8

62,1

57,1

54,3

55,2

Taxa de actividade feminina

13,1

19,0

29,0

35,5

41 ,4

42,2

25-29 anos

19,8

33,1

62,4

74,1

78 ,5

81,2

30-34 anos

16,6

29,0

56,3

72,3

79,3

80,9

35·39 anos

15,3

23, 1

49,2

69,0

78,7

80,3

Escolarldade
Popula<;iio com 20 ou + anos
Cicio preparat6rio au ensino secund<irio

3,9

9,3

22,4

29,2

Homens

5,0

11,3

26,9

33,4

Mutheres

3,0

7,6

18,5

27,2

1,2

2,3

3,8

8,9

Homens

2,0

3 ,3

3,7

8,9

Mulheres

0 ,5

1,5

3,8

8,8

Ensino medic au superior

Popula<;iio de 20·29 anos
CicIo preparatorio au en sino secundano

6,3

16,6

45,6

58,4

Homens

7,3

18,9

47,0

60,9

Mulheres

5,4

14,6

44,4

55,9

1,7

4,4

4,5

13,0

Homens

2,4

5,3

3,4

11 ,6

Mulheres

1,0

3,6

5,7

14,2

3,8

3,7

3,4

3,1

17, 1

15,9

10,6

6,6

Ensino media au superior

Agregado domestico
Dime nsao media
Percentagem de agregados com mais de cinco
pessoas

Ii
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Agregados domesticos sem nucleo familiar

16,4

16,6

Agregados domesticos de pessoas sos

11,5

13,9

4,9

2 ,7

Agregados domesticos de vanas pessoas
(sem estrutura conjugat)

68,2

69,5

Casais sem fithos (sl outros)

14,8

20,0

Casais com filhos (sf outros)

47 ,5

43,9

Pai/mae c/ fithos (sl outros)

5,9

5,6

15,4

13,9

Agregados domesticos de familias simples

Agregados domesticos de famnias complexas

Notas: 1) numero de casamentos ocorridos durante a ana em causa, referido;, poputa,ao media desse
periodo, par 1000 habitan tes; 2) percentagem de casados "de facto" em rela,ao ao total da popular;ao
residente; 3) numero de divorcios ocorridos durante a ana em causa, por 1000 habitantes; 4) numera
medio de filhos par mulher em idade fe cunda (dos 15 aos 49 anos); 5) total de nados·vivos por 1000
mulheres entre as 15 e os 49 anos; 6) total de nados·vivos nascidos fora do casamento par 100
nados·vivos; 7) a unidade de analise aqui e "0 agregado domestico co·residente", definido como um
conjunto de pessoas que vivem no mesmo alojamento e que partilham algumas actividadeslrecursos.
A classifica,ao segue assim nas suas gran des linhas a tipologia de LasletVHammel, que estabelece
os seguintes tipos estruturais: "a gregados domesticos de pessoas s6s"; 'agregados domesticos de varias
pessoas sem estrutura conjugaf'; "agregados domesticos de famllias simples" (casais sem filhos, casais
com filhos , pessoas viuvas, divorciadas, separadas, solteiras com filhos); "agregados domesticos de
famnias simples alargadas" (famnias simples a viver com outros parentes); "agregados domesticos de
famnia s multiplas" (compostas por duas, tres au mais familia s si mples). Colocamos numa s6 categoria,
de "tam mas complexas", as dais Ultimos tipos . 0 conceito de "tam Ilia classica" dos recenseamentos de
1960 e de 1991 correspondem de perto aquila que se denomina, na demografia da famnia, par agregado
domestico. Com algumas simplifica,oes e ajustes, foram utilizados as "tipos de famnia" do INE para
preencher as quatro categorias. Para 1960, seguimos a metodologia proposta par Rowland (1997), que
procu ra com a maximo de rigor possivel aproximar as duas tipologias. Assim, em 1960, a categoria I de
Laslett (people living alone) corresponde as famnias de "pessoa isolada" ; a categoria II (no family
household) corresponde as "outra s pessoas aparentadas"; a categoria III (simple family households)
corresponde as categorias "casais com filhos sem outros parentes, pessoas com filhos sem outros
parentes, casais sem filhos (depois de efectuar um calculo para eslimar quantos agregados deste ultimo
tipo nao contem ou tros parentes); as categorias IV e V (extended and multiple family households)
correspondem as categorias "casais com Iilhos e outros parentes", "casais sem filhos com outros
parentes" (na base do mesmo calculo ja referido) e "pessoas com filhos e outros parentes". Uma
dificuldade adicional tem a ver com 0 facto de as mulheres casadas com os maridos ausentes nao terem
sido colocadas na categoria das famnias simples, a qual podera par isso estar ligeiramente subavaliada
em 1960. No que diz respeito ao recenseamento de t991 , a aproximar;ao efectuada entre as duas
tipologias foi a seguinte ; a categoria I corresponde a ca tegoria "fammas com uma s6 pessoa"; a categoria
II corresponde as "famnias sem nucleo" (s6 pessoas aparentadas, pessoas aparentada s e/ou nao
aparentadas), e as "tamnias de av6/avO com netos com au sem outras pessoas"; a categona III
corresponde as categorias ·casal sem filhos sem outras pessoas", "casat com fithos sem outras pessoas",
"pai/mae com fitho s sem outras pessoas"; as categarias IV e V correspondem as categorias de "casal sem
filhos com outras pessoas", "casal com filhos com outras pessoas", "paVmae com filhos com outras
pessoas" e "avos com netos com au sem outras pessoas". Nao foi poss ivel 0 INE separar, no caso desta
ultima categoria das ' ~amnias complexas", as que vivem s6 com pessoas nao aparentadas . Sabe-se, no
entanto, que as fammas simples a viver s6 com parentes representam 89% do total das fammas que
moram Com outras pessoas. Os restantes 11 % sao famnias com plexas , contendo pessoas aparentadas
e/ou nao aparentadas . Islo significa que 0 total de fammas complexas podera estar apenas tigeiramente
sobreavaliado em 1991 , par canter tambem uma pequena propor,ao de familias "aumentadas" por
pessoas nao aparentadas.

Fonles: Eurastat Demographic Statistics (t995); Ant6nio Barreto (1995); INE , Estatisticas Demograficas e
Recenseamentos da Popula<;ao (1960 e 1991 ); Ana Nunes de Atm eida (1995); Robert Rowland (1997).
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Figura 2.1 Taxas de actividade feminina ao Ion go do cicio de vida, 1960-1991

praticamente identicos aos do sexo masculino a nivel do ensino superior. No
grupo etario dos 20-29 anos, verificamos que sao as mulheres que atingem
em maior propon;ao escolaridade a nivel do ensino medio ou superior
(quadro 2.1), 0 mesmo acontece ja, alias, a nivel do ensino secundario
complementar: 17,9% de mulheres para 16,4% de homens. Sao tambem elas
qu e detem maior numero percentual de diplomas do ensino superior, na faixa
etaria dos 20-24 anos, numa propon;ao de 67% de diplomadas para 33% de
diplomados (Guerreiro, 1995).
Entrar e viver a rela<;ao conjugal de maneiras diferenciadas, aceitar a
ruptura conjugal, viver uma longa vida em casal sem ter muitos filhos, todas
estas transforma<;oes tem urn impacte nas formas familia res, is to e, na dimen
sao e no tipo de familia e de agregado domestico em que estao inseridos os
individuos. Os dados sobre os tipos de agregados domesticos 56 nos permi
tern, e de forma limitada, comparar os anos 60 e os anos 90. Ressaltam numa
primeira leitura cinco tra<;os (quadro 2.1): queda acentuada e recente das
famflias numerosas com mais de cinco pessoas, descida acentuada mas nao
brutal da dimensao media do agregado domestico, ligeira subida da propor
<;ao das "pessoas s6s" e dos "casais sem filhos", predominio tanto no passado
como no presente das familias simples (casais sem e com filhos, nucleos de
mae/pai com filhos), descida muito pequena das familias complexas (famf
lias simples alargadas por outras pessoas ou varias famflias simples). Os
efeitos surgem assim pouco marcados e a estabilidade dos grandes tipos de
familia parece impor-se. Coloca-se enUio a pergunta sobre que mudan<;a
efectivamente ocorreu ao longo destas decadas e quais as principais marcas
que tera deixado.
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Os dados existentes, alguns aqui apresentados e outros referentes a
estudos mais aprofundados, I mostram que a familia na sociedade portugue
sa conhece, desde 1960 ate ao presente, um duplo movimento: primeiro, uma
fas e que podemos designar de "familialismo renovado", caracterizada por
niveis altos de nupcialidade, menos celibato definitivo, rejuvenescimento da
idade media no casamento, menos nascimentos fora do casamento e, em
consequencia, nas familias simples, uma redu<;ao das maes sozinhas com
filhos ilegftimos e urn aumento dos casais com ou sem filhos , Esta "conjuga
liza<;ao" da vida familiar, tornada possivel num contexto de melhoria das
condi<;oes de vida e de oportunidades de emprego fora da agricultura, surge
como uma mudan<;a notavel na tradicional paisagem portuguesa da vida
familiar marcada ainda, nos anos 40 e 50, por propor<;oes elevadas de celibato
definitivo e de filhos ilegftimos (sobretudo nas camadas mais pobres da
popula<;ao), problemas de instabilidade e de precariedade familiares ligados
a pobreza e a falta de cobertura medico-hospitalar, a elevada mortalidade
infantil e a uma autoridade parental "castigadora" , aos partos no domicflio,
a emigra<;ao de homens a procura de uma vida melhor e de raparigas para 0
servi<;o domestico,
A vida familiar regista depois um mo vimento de "moderniza<;ao", mais
ou menos tardio, mais ou menos intenso, consoante os contextos, para
valores e pniticas diferentes (valor da igualdad e entre os conjuges, novoS
valores educativos, acesso a metodos contraceptivos, maior valoriza<;ao do
individuo e menor subordina<;ao do casal a familia no seu conjunto, etc). Os
tipos de agregado domestico que surgem neste contexto podem ter uma
estrutura semelhante a do passado, mas nem sempre 0 mesmo significado,
Assim, as familias monoparentais, depois de diminuirem nos anos 70, voltam
a aumentar e atingem propon;oes semelhantes, nos anos 90, as dos anos 60,
sendo, no entanto, quase sempre "outras" do ponto de vista sociol6gico. Por
-exemplo, ser mae ou pai sozinho com filhos significa cada vez mais ser
divorciada/o e nao viuva/ 0 , "viuva de vivo" ou solteiro / a, como no passado
(Wall e Lobo, 1997), Por outr~ lado, algumas novas formas familiares, como
os casais homossexuais e as "familias recompostas" (as que resultam de
segundo casamento) estao enfiadas no grande saco dos agregados "sem
familia" ou das "famflias de casais com filhos", nao sendo ainda considera
das numa categoria a parte nas tipologias dos recenseamentos, A repre
senta<;ao estatfstica acompanha assim lentamente, as mudan<;as nos
significados da vida domestica, Por ultimo, as familias complexas, que
continuam a apresentar propor<;oes elevadas em todas as regioes do pais,
mais acentuadas nas ilhas e na Regiao Norte (quadro 2,2), Perante valores
Ver, por exemplo, Ana Nunes de Almeida (1993; 1985 7-44 ); Robert Ro wland (1984: 13-32);
Brian O'Neill (1978); J Arriscado Nunes (1993); Karin Wall (1994); Maria das Dores
Guerreiro (1996),

Quadro 2.2 Variayoes regionais das estruturas lamiliares par NUTS 111,1991
% de casamentos
cat61icos

Taxa
de div6rcio

% de famllias
complexas '

Taxa de actividade
feminrna

09,8

41,6

0,9

20,5

21,1

14,9

60,0

1,0

21,2

31,3

51,7

10,1

85,8

0,7

16,0

36,8

3,1

51,0

25,6

83,9

0,6

14,6

24,0

Ave

3,7

55,1

5,2

93,S

0,4

14,9

44,3

Cavado

3,8

55,4

6,8

88,S

0,4

18,0

38,8

Douro

3,1

51 ,5

12.6

88.3

0.5

12,4

24 .0

Entre Douro e Vouga

3,5

48,3

7.4

89.3

0,5

17,1

40.6

Grande Porto

3,3

45.9

13,6

75,5

1,2

16,6

40,8

Minho-Lima

3,3

45,5

9,4

83,5

0,7

20,9

33,7

Tamega

3,7

61,0

5,8

95,6

0,3

13,5

31 ,0

Regiao Centro

3,0

46,1

11,4

80,3

0,8

13,5

32,0

Dimensao
da familia

Taxa
de fecundidade

Nados-vivos fora
do casamento

R. A. dos A,ores

3,7

70,1

R. A . da Madeira

3,8

53,7

Regiao Norte

3,4

Alto Tras-os Montes

NUTS III

Baixo Mondego

2,9

41,8

11,3

76,1

1,3

13,8

35,7

Baixo Vouga

3,3

47,3

t 3,4

77,1

1,1

17,9

37,5

Beira Interior Norte

2,7

47,0

9,5

89,5

0,3

8,3

27,8

Beira Interior Sui

2.6

42,3

12,5

82 ,2

0,5

7,7

27,2

Cova da Beira

2,8

47,7

12,6

78,1

0,9

8,3

32,3

Dao-Lafoes

3,2

50,5

10,0

85,8

0,5

17,9

29,4

Pin hal Interior Norte

2,8

47,9

10,6

82,8

0,5

13.1

26,0

Pin hal Interior Sui

2,8

44,7

6,3

86,5

0,3

12,4

22,6

Pin hal Litoral

3,1

46,4

11 ,5

75,0

1,0

9,7

31 ,9

Serra da Estrela

2,9

45,4

10,0

88,9

0,5

12,9

27,0

Lisboa e Vale do Tejo

2,9

41,8

22,6

56 ,5

1,5

12,1

38,5

Grande Lisboa

2,9

41,2

25 ,0

54,4

1,9

12,5

41,7

Leziria do Tej o

2,9

40,1

18,0

63,7

0,5

12,1

33,9

Medio Tejo

2,9

42,8

12,0

74,4

0,7

la,S

28,9

Oeste

3,0

43,9

16,6

64,1

0,8

11,9

31,6

Peninsula de Setubal

3,0

41 ,0

23,8

49,1

1,5

11,8

38,0

2,8

45,0

23,7

56,1

0,6

10,4

29,6

56,8

0,5

10,1

33,0

Regiao do Alentejo
Alentejo Central

2,8

44,0

22,1

Alentejo litora l

2,8

42,4

30,8

40,3

0,9

10,4

29,3

Alt o Alentejo

2,7

45,3

19,1

64,1

0,6

8,5

28,4

Baixo Alenlejo

2,8

48,3

24.9

58 ,6

0,6

12,8

26,5

Regiao do Algarve

2,9

49,5

31,8

47,9

1,1

14.0

32 ,7

Portugal

3, 1

47,2

15,6

72,1

1,1

13,9

35,5

Nola: 1) As familias complexas sao compostas por famnias de casais sem filhos (com outras pessoas), casais com filhos (com outras pessoas), pai/mae com filhos
(com outras pessoas), av6s com netos (com ou sem outras pessoas) e as fam"ias com dois ou mais nuc1eos. A obten,ao do total de fam"ias complexas por
NUTS II e por NUTS III teve p~r base 0 quadro 4.02 ("Famnias classicas"), segundo a sua dimensao e pessoas nas famllias, por tipo de famnias, edilado pelo INE.
Fontes: Recenseamento Geral da Popularyiio, 1991, INE; Estatisticas Demograficas, 1991, INE; Ana Nunes de Almeida (1995).
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Os mod os de estar e de encarar a familia sao ainda algo diferenciados
segundo as regi6es do pafs (quadro 2,2), Esba tem-se as diversidades que
marcavam outrora os comportamentos f ami'I'lares, como, por exemp I 0 , a ta xa
d e fecundidade, hoje generalizadamente baixa, Mantem-se, no entanto, alguns contrastes entre 0 Norte (percentagem elevada de casamentos catolicos,
p ercentagem elevada de familias complexas e dimensao media d a familia
mais elevada, percentagem mais baixa de nascimentos fora do casamento) e
o SuI (percentagem elevada de casamentos civis e de divorcios, dimensao
media da familia menos elevada, percentagem elevada de nas cimentos fora
do casamento) , Convem notar igualmente a demarca<;ao que se estabelece
entre uma Grande Lisboa e 0 resto do p ais, e tambem entre os espa<;os
urbanos do Litoral e os espa<;os interiores mais rurais (ver, por exemplo, 0
contraste, na Regiao Centro, da taxa de divorcio e da percentagem de casamentos catolicos entre as regi6es do litoral e do interio r),
Urn outro contraste regional que se mantem, encontramo-Io nas taxas
de actividade feminina, apesar da generalizada e acentuada subida que
sofreram. Para alem das diferen<;as entre 0 N orte e 0 SuI, sao importantes,
tambem aq ui, as assimetrias entre 0 litoral urbano e 0 interior rural do pais,
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Figura 2.2 Taxa de actividade das maes com idades entre 20·39 anos, Uniao Europeis, 1995
Fonte: Bulletin sur les femmes et /'emploi dans I'VE, Abril, 1995.

Continua a ser na regiao de Lisboa e Vale do Tejo que se localizam em media
as rnais altas percentagens de trabalho profissional feminino, mas 0 valor
mais elevado corresponde ao Ave, na Regiao Norte, onde estruturalmente se
tern registado uma forte presenc;a profissionai das mulheres. As taxas mais
baixas permanecem uma pertenc;a do Sui, do interior do pais e das regioes
autonomas.
Curiosamente, se, por urn lado, encontramos elevadas taxas de activi
dade feminina a par de baixas ta xas de fecundidade nas regioes da Grande
Lisboa e peninsula de Setubal, a regiao do Ave associa a mais alta percen
tagem de mulheres profissionais do pais a terceira mais elevada taxa de
fecundidade. Sao certamente factores diversificados que se agregam para dar
esta resultante, nomeadamente 0 caracter dual da sociedade portuguesa,
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onde coexistem e se entrecruzam dimensoes tradicionais com dinamicas de
modernidade.
No conjunto dos palses da Europa comunitaria, 0 processo de mudanc;a
da famnia em Portugal revela alguma especificidade tanto nos tempos, rnais
tardios, como nos resultados dessa evoluc;ao (quadro 2.3). Distingue-se no
meadamente por uma taxa de nupciaJidade mais elevada, por uma taxa rnais
baixa de nascimentos fora do casamento, indiciando nlveis baixos de coabi
tac;ao, por uma taxa de div6rcio modesta comparada com as da Europa do
Norte (e alta no contexto da Europa do SuI), por uma proporc;ao baixa de
pesso as a viver em grupos domesticos de "pessoas s6s" e uma propon;ao
elevada, tal como nos outros palses da Europa do SuI, de individuos a viver
em agregados dornesticos atipicos (estando incluidos nesta categoria as
famflias cornplexas e os agregados domesticos de varias pessoas a coabitar
juntas sem nucleo familiar). Estes dados mostrarn que a especificidade das
estruturas farniliares portuguesas, no contexto europeu, se define, ainda hoje,
por uma maior aproximac;ao a instituic;ao familiar nas suas facetas formal e
familialista.
No que respeita a actividade feminina, Portugal destaca-se do conjunto
dos paises da Europa do SuI, aproximando-se daqueles corn maior presenc;a
de mulheres no mercado de trabalho. Ern 1995, segundo dados do Eurostat}
eramos 0 sex to paIs da Uniao Europeia com maior profissionalizac;ao femi
nina. Posicionavamo-nos logo a seguir a Dinamarca, a Suecia, a Finlandia,
ao Reino Unido e a Austria, mas registando apenas 11,6% de trabalho ern
part-time, ao contrario destes palses, todos eles corn taxas mais altas de
trabalho feminino ern tempo parcial. Alias, no conjunto das maes europeias
corn idades entre 20 e 39 anos, sao as portuguesas que mais trabalham ern
tempo completo (Guerreiro, 1995), Trata-se, corn efeito, de uma especificida
de da sociedade portuguesa, para cuja explicac;ao contribui uma pluralidade
integrada de factores e aos quais nao sao alheias as solidariedades mobiliza
das atraves dos lac;os familiares, em que as av6s tern papel importante tanto
na guarda das crianc;as, como a nivel de outros apoios a vida domestica.
Existe ainda uma outra dimensao da esfera familiar relativamente a
qual nos podemos comparar com os restantes paises europeus: ados papeis
masculinos e femininos no interior do grupo domestico. Neste campo, po
rem, ja nos afastamos de paises dos quais estamos proximos quanta a
participac;ao das mulheres na vida profissional para acompanharmos as
tendencias da Europa do SuI. Dados do Eurostat (Knuppel), relativos a urn
estudo sobre a divisao das tarefas domesticas, revelam que os hom ens
portugueses sao dos que menos colaboram (72 %) na realizac;ao dessas tarefas,
de acordo com a opiniao das conjuges. Apenas os Espanh6is registam ainda
maior percentagem (80%) de nao execuc;ao de trabalhos domesticos, 0 que
2

Employment ill Europe,( 1996 147 55. ).
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melhor se pode compreender se atendermos ao facto de as mulheres espa
nholas estarem em menor proporc;ao que as portuguesas no mercado de
trabalho.

Familias e meios sociais
Beneficiando de uma hist6ria de redes de influencias disciplinares vihias
(entre as quais vale a pena destacar 0 papel de ciencias socia is vizinhas como
a hist6ria social e a antropologia),3 a sociologia da faml1ia portuguesa consolidou
tambem, desde cedo, um lac;o de estreita cumplicidade com outro dos ramos
especificos deste saber em expansao nos anos 80: 0 estudo das classes sociais.
Problematizando a visao dualista da estrutura de classes e a sua aborda
gem exclusivamente atomista, indivfduo a individuo, a nova perspectiva
privilegiava a discussao te6rica e a pesquisa empirica sobre os casos
"hibridos" (como camponeses parciais ou operarios pluriactivos em con
textos de industrializac;ao difusa) ou ainda os casos "problema" do ponto
de vista de categorizac;oes prevalecentes (as "classes medias ", com posi
c;oes contradit6rias nas relac;oes sociais de produc;ao), propondo e desen
volv endo, metodologicamente 0 seu estudo, em espac;os locais precisos, a
partir da posic;ao e das traject6ria s nao do indivfduo, mas do seu grupo
domes tico de pertenc;a. 4
o privMgio metodol6gico concedido ao grupo domestico no estudo da
classe social constituiu, sem dLlvida, um dos desafios te6ricos e metodol6gi
cos fund adores da sociologia da familia portuguesa e marca, ainda hoje,
alguma da sua especificidade em contexto europeu. Feito em sentido inver so,
o caminho consistia agora em estudar a familia como um todo, um lugar de
produc;ao, reconversao ou conservac;ao de estrategias consistentes e regula
res. E, ao interpretar a sua natureza e mudanc;a, procurar ter em conta a
posic;ao (ocupi.da, herdada) no espac;o social pelo grupo domestico, a sua
traject6ria transportada do passado para 0 presente, inserindo-o num certo
sistema de relac;oes de produc;ao e na divisao social do trabalho - conceden
do, portanto, uma atenc;ao particular ao contexto material, concreto e local,
em que a famflia se enraiza, bem como a relac;ao de cumplicidade entre
3
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Esta, muito particul armente, com os seus es tud os em p rofundidade d e eslruturas la mi·
liares em meio rural, publicados des de os anos 50. Sugerem entao a exis tencia das fa mnias
a la rgadas e com postas no Norte de Portuga l e rea lc;am 05 contras tes sociod emograficos
entre 0 Minh o e Tr~s-os -Montes, por um lado, 0 Alentejo, por outro - ex tremos de urn
duali smo m ais amplo que pa recc separin vincad amente a Norte do Sui do pais. Para ma is
detalhes, consultar Karin Wall (1993: 999-1009).
Refira·se, pelo seu caracter pioneiro, 0 estud o de J. Ferreira de Almeida sabre camponeses
pa rciais em Fonte de Arcada (concelho de Pena fi el) : J oao Ferreira de Almeida ( 996 ), Para
05 desenvoJvim entos posteriores, consultar, por exemplo: Joao Ferreira de Almeida,
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ambos . Esta linha de inves tigac;ao beneficiou de sucessivos desenvolvimen
tos e enriquecimentos, dos quais passaremos a referir alguns.
Entre 1983 e 1986, Nelson Lourenc;o constr6i monografias comparativas
de tres aldeias da regiao de Leiria, em contexto de repartic;ao difusa de
industria numa area de pequena agricultura. 0 objectivo era analisar 0 papel
activo das familias rurais como agentes decisivos das modalidades de arti
culac;ao entre sociedade rural e industria. Pode assim observar, como escre
veu, a "plasticidade dos sistemas familiares ", isto e, a "sua imaginac;ao e
capacidade de inventar alternativas" face a mudanc;as de estrutura do siste
ma rural e do conjunto da sociedade (Lourenc;o 1991; 1992: 183-190). Con
cluiu, nomeadamente, que a agricultura a tempo parcial nao alterou os
padroes tradicionais da divisao sexual do trabalho entre homens e mulheres
casados, a clara distin c;ao entre universos feminino e masculino: a muLher
mantem-se continuamente ligada as func;6es pr6prias de satisfaC;ao das ne
cessidades do grupo familiar (sejam elas 0 trabalho na propriedade familiar
e no interior da aldeia, a socializac;ao das crianc;as, 0 controlo e gestao dos
bens familiares) ; 0 homem, pelo contrario, surge sobretudo associado ao
mundo da produc;ao e do mercado (como agricultor ou como campones=ope
rario pluriactivo na industria). As profundas transformac;oes econ6micas e
sociais sao compativeis, pelo menos durante duas ou tres gerac;oes, com a
estabilidade de praticas socia is que se poderiam considerar ameac;adas pela
mudanc;a econ6mica que afectou este terreno social.
o estudo de famtl ias e mulheres pertencentes a classes popuLares urbanas
rea lizad os por Ana Nunes de Almeida e Maria da s Dores Guerreiro trazem
outras contribuic;6es para a discussao generica d o bin6mio "familia e
meios sociais".
Reconstituindo biografias familiares de mulheres de classes populares
de origem rural, residentes em bairros de barracas da Portela-Outurela (conce
tho de Oeiras), focando percursos de trabalho dentro e fora de casa, as formas
de organizac;ao interna da familia, Ana Nunes de Almeida (1984; 1985: 7-44;
1986: 493-520) procura perceber de que forma 0 projecto migrat6rio que a
envolv eu interferiu no modo de funcionamento do grupo domestico. Apesar
da mudanc;a acentuada das condic;oes materiais de vida , implicada na vinda
para a cidade e na entrada no universe local das profissoes mais desqualifi
cadas dos sectores secundario e terciario, 0 modelo normativo tradicional de
di visao das tarefas conjugais e a modalidade assimetrica de distribuic;ao de
poderes atravessa essa mudanc;a com estabilidade.
o facto de a migrac;ao do campo para a cidade e a inserc;ao de homens
e mulheres no mercado de emprego urbano serem, antes de mais, pel os
objectiv~s e protagonistas que mobilizam e pelo significado de que se reves
tem, empreendimentos familia res e nao act os individuais, tera certamente
contribuido para conservar 0 peso ideol6gico daquele modelo. A assimetria
nao e, porem, sin6nimo automatico de subalternidade e marginalidade da
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posi<;ao da mulher, relativamente ao homem, nestas familias. A autora subli
nhou a coexistencia, no interior do casal, de duas formas de poder cuja
natureza, objecto, fonte e modalidades de exercicio se distinguem: urn poder
doado , reconhecido no homem, e urn poder da preitica, adquirido pel a figura
feminina. Tal como em outros campos da realidade, tambern na famflia fazeres
e dizeres, pniticas e representa<;6es, se podem desencontrar.
No caso de A1farna,5 estudado por Maria das Dores Guerreiro, esta-se
em presen<;a, por urn lado, de urn contexto profundamente marcado por
praticas socia is e culturais ligadas as actividades do porto lisboeta (activida
des legais ou "marginais", como a prostitui<;ao, a droga ou 0 contrabando) e
as profiss6es que elas originam (estivadores, despachantes, empregados de
agencias de navega<;ao, prostitutas, proxenetas, etc.); e de uma popula<;ao
que transporta frequentemente uma origem rural mais ou menos recente. 0
tecido social revela, por outro lado, urn peso consideravel de activos assala
riados (nos servi<;os portuarios, em escri torios, no comercio ou administra<;ao
publica), a presen<;a de elementos da pequena burguesia tradicional, do
subproletariado marginal e do operariado industrial - e dele nao estao
excluidas modalidades diversas, instaveis e precarias de pluriactividade
urbana ou urbano-industrial.
Tal como no contexto da Portela-Outurela, as representa<;6es familiares
prevalecentes constroem urn modelo de familia parsoniana, com papeis
conjugais distintos e complementares, urn sistema de autoridade rigido e
hierarquico - dos pais sobre os filhos e do marido sobre a mulher. No
entanto, a autora encontra tambem uma realidade que nao the assenta
pacificamente: 0 desempenho profissional feminino e frequente e uma "aju
da" substancial para urn apertado or<;amento familiar; as redes de entreajuda
entre mulheres da mesma familia, alias encorajadas pela fortfssima densida
de e proximidade geografica, problematizam a imagem de uma familia
nuclear isolada; a incidencia significativa de grupos monoparentais mater
nos contribuem para dar a mulher urn indiscutivel protagonismo familiar,
social e economico; certas formas de "poder de influencia" fazem de
algumas mulheres (nomeadamente as esposas dos directores das colecti
vidades, as comerciantes, proprietarias de casas de fado e fadistas) auten
ticos nota veis locais.
A prioridade concedida ao grupo domestico como unidade metodolo
gica de abordagem da classe social foi posteriormente "experimentada" num
estudo de Ana Nunes de Almeida sobre farntZias de opereirios da grande industria
transformadora do Barreiro - os quais, aparentemente "puros e duros", ao
contrario dos grupos ate agora descritos, pareciam encontrar urn lugar
ajustado na teoria dualista das classes sociais (Almeida, 1993). Muito embora
5
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se admita genericamente a existencia de frac<;6es desigualmente privilegia
das em fun<;ao de uma maior ou menor proximidade com os oficios qualifi
cados, os operarios sao quase sempre descritos como urn grupo
essencialmente fechado sobre si pr6prio. Ora a considera<;ao da outra pers
pectiva veio problematizar esta imagem, construida com base numa aborda
gem exclusivamente mdlvldual.
A autora come<;ou por contestar a perspectiva deducionista que, na
sociologia , tende a considerar a famflia operaria como urn modelo residual
ou uma forma deduzida, por nega<;ao ou imita<;ao, de modelos fa milia res
genu in os, caracteristicos de outras classes sociais (por exemplo a "familia
burguesa" ou a "familia d as classes medias"). E urn dos seus objectiv~s foi,
entao, caracterizar e explicar, a partir do contexto da gra nde produ<;ao
industrial e da articula<;ao entre as duas realidades da fabrica e da familia, as
estrategias familiares de certas franjas operarias com uma presen<;a tradicio
nal na comunidade local - a estrategia de sobrevivencia dos corticeiros, nos
anos 20, a contrastar com a estraUgia de prornoqiio dos opereirios da CUF dos
anos 50. Uns e outros ilustram paradigmaticamente duas modalidades dis
tintas de articula<;ao entre a fdbrica e a fa rn r1ia .
Os corticeiros, representando 0 momenta de entrada ou de inicia<;ao na
condi<;ao operaria, sao portadores frequentes de uma origem rural; pelas suas
trajectorias profissionais sinuosas e precarias, mas tambem pClr via do casa
mento, mantem rela<;6es abertas e diversificadas com outros universos pro
fissionais locais (os pescadores, os estivadores das docas, os trabalhadores
mais desqualificados da constru<;ao civil, dos caminhos de ferro, das produ
<;6es quimicas da CUF); a estrategia de sobrevivencia destas familias opera
rias parciais ou "abertas" traduz-se fundamentalmente na gestao da penuria
a curto termo; e procura assegurar, independentemente do sexo ou da idade,
a coloca<;ao rapida e constante de todos os seus membros no mercado de
empregos local, juntando, numa bolsa comum, 0 maior numero possivel de
salarios; as suas estrategias de fecundidade traduzem-se em descendencias
numerosas, ja que as crian<;as, com uma curta passagem pela escola consti
tuem, logo precocemente, bra<;os para 0 trabalho. Ao inves, a elite operdria da
CUF, objecto por exceJencia da obra social da companhia e do seu modele
paternalista de gestao da mao-de-obra, ilustra uma etapa de maturidade e
consolida<;ao de posi<;6es socia is adquiridas dentro daquela mesma condi
<;ao. Tal como no "formigueiro" que e a fabrica , os destinos sociais dos dois
sex~s, os das categorias de idad e, tendem a separar-se na familia - a entrada
da esposa no mercado de emprego eselectiva; a aten<;ao que os pais prestam
a carreira escolar dos filhos e crescente; os casais adoptam estrategias de
fecundidade controlada. Relativamente a outros grupos profissionais locais,
estas familias operarias sao " fechadas" .
A adop<;ao da perspectiva do grupo domestico no estudo desta cia sse
s ocial veio assim mostrar como a parcialidade frequente das famflias operarias
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no Barreiro, constatada em sucessivos cortes sincronicos, se podia juntar, sob
o prisma da diacronia familiar, a relativamente curta dura~ao e transitoriedade
dos itinerarios de passagem por aquela condi~ao.
A investiga~ao mais recente de Maria das Dores Guerreiro (1996) sobre
empresas familiares, as famnias de pequenos e medios empresarios, traz
contributos adicionais para a caracteriza~ao da rela~ao entre os universos da
famnia e 0 da produ~ao economica - agora no caso de um grupo detentor
de meios de produ~ao. Com uma presen~a relevante no tecido economico
portugues (nao so em sectores tradicionais, mas tambem em alguns dominios
da industria e dos serv i ~os), as pequenas e medias empresas nao constituem
uma "figura social" em ext in~ao . A au tora parte, alias, da contesta~ao de duas
no~oes comuns: a ideia de que as PME obedeceriam a um unico figurin~,
como se as rela~6es entre faml1ia e empresa tomassem, em todas as situa<;6es,
caracteristicas basicamente identicas; e, por out r~ lado, a ideia (frequente
sobretudo no discurso das ciencias da gestao) segundo a qual a familia e
"na turalmente" um obstaculo conservador a mudan<;a, a actividade empre
sarial bem sucedida.
Do ponto de vista da estrategia metodologica de abordagem do seu
objecto, a autora vai construindo ideal-tipos a proposito das sucessivas
dimensoes da rela~ao famflia-PME que vai abordando (exemplos: rela<;ao
familia-empresa, a familia e a propriedade-direc<;ao da empresa; a familia na
organiza<;ao; os estatutos socioempresariais das mulheres de empresarios; a
organiza<;ao do trabalho domestico; transmissao familiar e sucessao empre
sarial). Quanto a resultados, verifica e ilustra sobreposi<;oes multifacetadas
entre os espa<;os familiar e empresarial e demonstra como essas rela<;oes se
desdobram num "Ieque de situa<;6es ideal-tipicas". A titulo de exemplo,
podemos referir a tipologia das modalidades de presen<;a da famnia na
empresa; na rela<;ao de clif encontramos uma familia com grande numero de
elementos envolvidos na propriedade empresa rial, tanto em linha vertical,
descendente ou ascendente, como horizontal; na linhagem, esta nela apenas
envolvida a linha de parentesco dos descendentes directos; a situa<;ao nuclear
implica, por outr~ lado, a participa<;ao do casal e dos seus filhos, enqllanto a
conjugal se resume a presen<;a de marido e mulher; fina lmente, a fratria
respeita a participa<;ao exclusiva de irmaos no projecto empresarial. M. das
Dores Gllerreiro caracteriza ainda a especificidade do lugar "contraditorio"
do pequeno empresariado no espa<;o social das classes; define e tipifica , em
termos intra e intergeracionais, as trajectorias sociais destes individuos, as
quais assumem, de resto, um sentido clara mente ascendente face a gera<;ao
anterior - mostrando ainda a importancia das experiencias de vida ligadas
a propriedade e a direc<;ao de pequenas empresas adquiridas na famma de
origem, para a forma<;ao de saberes e disposi<;oes empresariais.
Escolhendo como terreno empirico de pesquisa a sociedade rural do Baixo
Minho, Karin Wall (1994) constroi uma perspectiva em que a famma nao e

apenas (ou sobretudo) estudada nas suas articula<;oes com a esfera da pro
du<;ao economica; aqui, concede-se uma aten<;ao particular as dimensoes
internas da vida familiar, as formas de constru<;ao da interac<;ao no seu
interior e 11 interpreta<;ao da sua mudan<;a no tempo. Problematiza, alias,
certos pontos de vista dominantes, dentro da sociologia da familia, sobre
aquela realidade - designadamente aquele que a considera uma forma
sobrevivente num mundo rural em vias de extin<;ao. Opoe 11 visao ideal-tipica
da "familia rural" (alargada, patriarcal, auto~suficiente, com uma finalidade
essencialmente institucional) e descrita no singular, a reconstitui~ao da "plu
ralidade das formas da organiza<;ao familiar". Como indicadores escolhe, por
exemplo, a composi<;ao morfol6gica dos grupos domesticos, as trajectorias
de vida de alguns dos seus membros - por sua vez relacionados com as
principais situa<;oes de classe encontradas nas duas freguesias estudadas.
Estas sao entendidas como "espa<;os de diferen<;a" e distribui<;ao desigual
dos recurs os fundiarios , e neles se destacam nomeadamente os assalariados
agricolas, os camponeses pobres e os camponeses ricos, a pequena burguesia
independente, os trabalhadores nao qualificados da industria.
Os dados referentes ao campesinato pobre evidenciam uma organiza<;ao
domestica onde 0 casal e a residencia neolocal apos 0 casamento exercem um
papel central; esta forma distingue-se da organiza<;ao domestica proletaria
pela importancia do casal e da dos camponeses ricas pelo peso insignificantE:
das familias complex as; por outro lado, entre os proletarios agrfcolas, estao
sobrerrepresentadas as familias monoparentais maternas e as pessoas sos.
Tambem as trajectorias de vida se orientam por valores e prMicas
diversas. Os camponeses ricas, os lavradores, procurando "segurar a sua vida",
constroem uma forma familiar solidaria, com uma finalidade instrumental
familialista, e desenvolvem uma estrategia de longo prazo, centrada nos
filhos; os camponeses pobres, mobilizados em volta da necessidade de "orga
nizar a vida", vivem em familias de tipo fusional que possuem igualmente
uma finalidade instrumental familialista, sendo, po rem, a en treajuda familiar
o objectiv~ primeiro e a familia simples 0 quadro em que ocorrem as princi
paiS trocas; para os proletarios agr[colas, 0 desafio e "ir a vida", desembara~ar
-se para sobreviver; nota-se aqui um menor acento no familialismo e uma
maior variabilidade de formas de residencia e organiza<;ao domesticas.
No tempo, e entre 0 passado (a sociedade portuguesa dos anos 30) e
o presente (a decada de 80), e curiosa sublinharmos a mudan~a radical do
estatuto da crian<;a, afectando a generalidade dos meios sociais; 0 ideal da
infancia moderna ganhou, em todos eles, uma nova popularidade. A tHulo
de exemplo, podemos referir que nas familias de lavradores a crian~a e
hoje socializada dentro e fora da explora<;ao agricola ; no contexto de
formas de regula<;ao menos normativas e de uma maior abertura da
famnia ao exterior, aceita-se e promove-se a sua carreira escolar, procu
rando, porem, conservar a liga<;ao da crian<;a a propriedade familiar; ja entre
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camponeses pobres e pluriactivos, para quem 0 trabalho agricola e muito
desvalorizado, a socializa<;ao das crian<;as ocorre num cena rio de duplo
apelo: 0 investimento e feito quer na escola, quer atraves da entrada precoce
na vida fabril. Frequentemente refenda como tra<;o exclusivo do meio urba
no, a autora encontra, afinal uma significativa variabilidade das dinamicas
familiares no mundo rural.
Se ate aqui temos concedido, na abordagem do t6pico famr1ia-m eios
sociais, uma aten<;ao particular ao grupo domestico, ao casal e a rela<;ao
conjugal, e born lembrarmos que tern side realizadas nos ultimos anos
pesquisas que, pelo contra rio, escolhem como objecto principal de estudo a
realidade das relaqi5es parentais e as estrategias de socializa<;ao dos filhos. Nao
por acaso, mas urn pouco ao inves da actual prod u<;ao cientffica europeia, os
soci6logos portugueses tern privilegiado, neste campo, os estudos de caso
em meios populares urbanos desfa vorecidos, quando nao vitimas de situa
<;oes extremas de marginalidade e exclusao social.
Estao nesta linha, justamente, duas recentes investiga<;oes sobre meni
nos de rua da cidade de Lisboa. Joao Sebastiao (1995: 9-129) procura caracte
rizar os modos de vida das crianqas de rua, considerando-os, a partida, como
produto de mecanismos estruturais de exclusao, que se prendem nomeada
mente com os processos de segrega<;ao socioespacial e a cria<;ao de bolsas de
pobreza que marcam dramaticamente 0 espa<;o da area metropolitana de
Lisboa. Originarias de classes sociais e grupos etnicos exclufdos (relegados
para a peri feria urbana, residentes em bairros de barraca ou de habita<;ao
degradada, com predomfnio de grupos profissionais como operarios desqua
lificados e empregadas de limpeza), sao crian<;as que acumulam pesados
factores de desvantagem. As suas familias, de dimensao numerosa e instavel,
profundamente marcadas pela vulnerabilidade e violencia, resist em teimo
samente as "exigencias socializadoras das sociedades modemas" - nomea
damente aquelas que se prendem a expansao do sistema educativo e as
altera<;oes do mercado de emprego. Num cenario de profunda "desestrutu
ra<;ao social", as redes e os bandos informais de crian<;as do centro da cidade
sobrevivem atraves da pratica de multiplas actividades (desde arrumar
carros ate roubar, passando pela mendicidade), e proporcionam a estes
meninos, precocemente autonomizados, a experiencia inedita de integra<;ao
numa comunidade.
Jose Luis de Castro (1995), por seu tumo, procura antes de mais colo
car-se na perspectiva das crian<;as da rua, considerando 0 conjunto dos
contextos sociais de vida em que estas crian<;as se movem - nao s6 a rua, mas
a familia, a escola, a institui<;ao tutelar - e perceber que tipo de rela<;oes
socia is se estabelecem entre uns e outros. Sublinha novamente a importancia
que assume, na caracteriza<;ao destas situa<;oes e na defini<;ao dos seus
contomos normativos, 0 ideal da infancia modema; recusa uma visao unifi
cadora da categoria dos meninos da rua, opondo-Ihe a hip6tese da sua
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diversidade (por idade, sexo, etnia, modalidade de transi<;ao para a rua); e
ilustra, detalhadamente os modes de socializa<;ao familiar de que sao objecto
estas crian<;as. Neles se verifica _a necessidade de adapta<;ao a priva<;ao e
exclusao socia is, a rela<;oes familiares extremamente conflituais, as quais
favorecem uma independentiza<;ao precoce e a adopc;ao de estilos de vida
marginais. Nestas famflias numerosas predominam, de resto, estilos educa
tivos simultaneamente de tipo punitivo (castigar violenta e pontualmente,
descurando a dimensao do controlo) e permissivo (importancia de 16gicas de
comunicac;ao pais-filhos que se pautam pelo imediatismo e a transitorieda
de). Apercebemo-nos, afinal, que entre a socializac;ao familiar e a rua nao ha
nem confronto nem ruptura - pelo contrario, a primeira facilita e encoraja
a passagem para a outra.
A equipa convidada pelo Centro de Estudos Judiciarios (Almeida,
Andre e Almeida, 1995) para realizar urn estudo sobre crianqas maltratadas em
Portugal focou, numa outra perspectiva, a questao dos padroes de socializa
<;ao familiar (na sua versao extrema de abuse ou negligencia) de que podem
ser objecto certas franjas de crianc;as.
Recorrendo ao testemunho dos profissionais da infancia (das areas da
saude, educa<;ao e servi<;o social), 0 o bjectiv~ foi, neste caso, a construc;ao de
uma tipologia de maus tratos activos e passiv~s na familia, relacionando-os,
designadamente, com os respectivos contextos sociofamiliares de pertenc;a.
Os resultados evidenciam clara mente a marca social dos diferentes tipos de
rna us tratos.
Embora se tenha constatado a sobrerrepresentac;ao dos meios populares
e desfavorecidos na amostra contemplada (justa mente aqueles que deixam
mais facilmente transparecer, para os olhares de fora, a sua vida domestica),
os maus tratos afectam na generalidade crian<;as provenientes de todos os
meios sociais. Nao as afectam, todavia, da mesma maneira: 0 contexto social
que as envolve (e, com ele, os modelos caracterfsticos de socializac;ao de urn
ou outro grupo) contribui para definir a natureza e as dimensoes predomi
nantes dos rna us tratos de que sao vitimas. Se as palavras, as emo<;oes, as
relac;oes psicol6gicas entre adultos e crianc;as parecem ser 0 principal instru
men to manipulado pelos pais nas formas de negligencia afectiva existentes
nas classes mais favorecidas (ou aquele a que as representac;6es dao maior
visibilidade), ja os gestos e contactos fisicos entre corpos prevalecem nas
praticas de abuse fisico das classes populares.
Interessada em esclarecer como interferem na explicac;ao das dificulda
des de aprendizagem escolar etnia e pertenc;a a uma c/asse social desfavoreci
da, Teresa Seabra (1997: 49-71), por seu tumo, procede ao estudo das
estrategias familiares educativas em famflias portuguesas e cabo-verdianas,
com diferentes lugares de classe. Encontrou uma clara diferenciac;ao nesta
materia, antes de mais relacionada com a situac;ao de classe do grupo domes
tico e com a bagagem escolar transportada pelos pais, organizada em tome
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de dois modelos consistentes. Uma estrategia contratualista, que privilegia a
negocia<;ao, encoraja as trocas entre pais e filhos e e propria de familias
abertas e atentas a influencias externas dos amigos, da televisao e da escola,
prevalece em casais da pequena burguesia dirigente ou que frequentaram
cursos medios e superiores. Pelo contra rio, uma estrategia estatutdria guiada
pela ideia de atingir urn melhor estatuto social, passando pela acomoda<;ao
a normas sociais vigentes, e propria do meio operario e das franjas da
pequena burguesia de execu<;ao. A autora pode assim concluir que e a
situa<;ao de classe (e nao propriamente a perten<;a etnica) 0 factor que maior
diferencia<;ao produz nas estrategias ed ucati vas das familias e, nessa medida,
no melhor ou pior sucesso da rela<;ao da crian<;a com a escola.
Eigualmente numa perspectiva centrada na problematica da etnicida
de em rela<;ao com perten<;as de classe, percursos e estrategias migratorias
que Fernando Luis Machado e Heloisa Perista estudam familias de mulheres
guineenses residentes em Portugal e constatam que a situa<;ao familiar destas
mulheres e bastante heterogenea (Machado e Perista, 1997: 91-103). As rela
<;oes familiares sao distintas consoante se trate de uma popula<;ao feminina
de origem guineense detentora de nacionalidade portuguesa ou de mulheres
imigrantes com naturalidade e nacionalidade guineeense. A UDiao livre
prevalece entre est as ultimas e sao elas que registam mais elevadas taxas de
actividade, tern menor numero de filhos e casam quase sempre com homens
guineenses. As guineenses de nacionalidade portuguesa casam tambem com
portugueses e cabo-verdianos. Mas umas e outras vivem muitas das vezes
em familias compostas por cinco ou mais pessoas, no que ainda se afastam
das estruturas familiares preval ecentes na sociedade portuguesa, apesar de
urn evidente processo de aproxima<;ao.
Podemos afirmar, em sintese, que 0 estudo da rela<;ao entre fan1l1ias e
meios sociais, estrategias familiares e contextos sociais de pertenr;a do grupo
domestico desempenhou e desempenha, na produ<;ao cientifica da sociologia
da familia portuguesa, urn lugar crucial. Para alem de ter indirectamente
enriquecido a caracteriza<;ao da estrutura de classes da sociedade portuguesa
actual, contribuiu para refor<;ar a importa ncia da abordagem da familia como
unidade de trabalho articulada ao meio produtivo envolvente, pondo em
destaque, como factores explicativos da sua natureza e mudan<;a, a modali
dade da articula<;ao entre uma e outro. Mais do que urn olhar dirigido para
as dimensoes internas da vida familiar entendida na sua racionalidade e
consistencia proprias (nomeadamente a negocia<;ao de papeis entre homens
e mulheres, os processos de contru<;ao da interac<;ao conjugal, os jogos de
poder e de autoridade entre sexos e gera<;oes), est a perspectiva privilegia urn
olhar de fora e na direc<;ao das formas e estruturas, das posi<;6es e estrategias
encaixadas no tecido social envolvente. Mas a aten<;ao prestada a especifici
dade deste tecido e ao tempo historico em que a familia se situa beneficia
tam bern a visibilidade da sua diversidade.
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Casamento e divorcio
As transforma<;6es de pra.ticas e valores referentes a vida familiar sao bern
ilustradas atraves da varia<;ao do comportamento dos indicadores demogra
ficos que mais directamente di zem respeito ao casamento e ao div6rcio.
Como se viu atras, a subida significativa dos valores da ruptura conjugal, a
descida da taxa de nupcialidade e a subida dos valores da coabita<;ao e dos
nascimentos fora do casamento foram tendencias que se acentuaram nos
ultimos anos em Portugal enos restantes palses ocidentais.
Resultados de alguns trabalhos de investiga<;ao sobre conjugalidade e
div6rcio, utilizando tecnicas de investiga<;ao quer de natureza quantitativa,
quer qualitativa e conclusoes de varios inqueritos, dao visibilidade, embora
de forma parcelar, a representa<;6es e praticas e a esses processos de muta<;ao,
ao mesmo tempo que procuram contribuir para os explicar6 Vejamos primei
ro 0 que se pode conduir a proposito da tematica do casamento.
Se quisermos identificar, ao nlvel das representa<;oes, alguns tra<;os
dominantes destacam-se, de forma muito generica, tres elementos centrais
- uma imagem do casamento laica, que desvaloriza a perspectiva sacramen
tal e institucional, faz sobressair os aspectos intrinsecos da rela<;ao conjugal e
preve a igualdade e a simetria de estatutos para ambos os conjuges.
A perspectiva laica do casamento pode ser verificada a partir de varias
fontes. A opiniao segundo a qual 0 "casamento e urn sacramento", ideia que,
associada a da indissolubilidade do la<;o conjugal, constitui a pedra-de-toque
da visao cat61ica tradicional, colhe pouca adesao. Resultados de varias pes
quisas apontam para uma concordancia com esta ideia, ao nivel da Area
Metropoli tana de Lisboa, que ronda os 20 %7 Em contra partida, a perspectiva
6

7

Referem-se, nomeadamente, resultados das seguintes investiga,oes: inquerito a uma
amos tra representativa dos jovens do concelho de Loures, cu jos resultados fcram publi
cados em ]. Ferreira de Almeida, ]. Machado Pais, A. Cardoso Torres, F. Luis Machado,
P. Antunes Ferreira,]. Sedas Nunes (1996) e tambem em Analia Cardoso Torres (no prelo);
uma pesquisa, em vias de finaliza,ao, que tem como tematica central 0 casa mento, onde
se articula a analise qualitativa, atraves da aplica<;ao de e ntrevistas em profundidad e,
com ani/ise quantitativa e sociografica, e sobre a qual alguns resultados parcelares foram
ja publicad os, nomeadamente em Analia Cardoso Torres (1995; 1996a); uma investiga,ao
sobre "Politicas socia is e aspectos socioeduca tivos e de guarda das erian<;as na Grande
Lisboa ", que entreoutros aspectos cons tou da aplica<;aode urn inqueri to por questionario
a uma amostra representativa das familias da Grande Lisboa com de menos uma crian,a
com menos de II anos a cargo, inquerit o executado pelo INE, encontrando-se a analise
dos dados ainda numa fas e inicial; informac;ao sobre 0 div6rcio, recolhida n uma pesqu isa
sobre esta tematica, pode ser ainda conferida em Analia Cardoso Torres (l 996b).
Quer no inquerito aos jovens do concelho de Loures, quer nas entrevistas em profundi
dadesobreo casa mento na Area Metroplitana de Lisboa, quer a inda no inquerito it guarda
das crian<;as para a Gra nde Lisboa, acima citados, repetiram-se algumas questoes que
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inteiramente laica manifestava-se de forma muito evidente quer na escolha
maioritaria da opiniao "0 casamento religioso nao acrescenta nada a uniao
entre duas pessoas" (cerca de 40%), quer na adesao a perspectiva ritualista
"0 casamento pela Igreja e uma cerimonia bonita e festiva que consagra urn
momento importante" (cerca dos 30%)8
Se este e 0 sentido das opini6es, vejamos agora as praticas. Em termos
globais, 0 casamento cato1ico, apesar de continuar a ser maioritario, desceu
cerca de 17% entre 1970 e 1995 ao nivel nacional (Torres, 1996b), Como
tambem sabemos, distribui-se ao nivel regional de forma bastante diferen
ciada (Torres, 1996b), mas rna is interessante e constatar que ten de a haver
sobreposi<;iio entre os que exprimem opini6es face ao casamento completa
mente laicas e os que escolhem 0 casamento religioso.
Na verdade, em quase todos os inqueritos referidos a tendencia de
escolha maioritaria da posi<;ao laica e independente do facto de as pessoas se
terem casado pela igreja ou mesmo de se autoclassificarem como catolicas.
o conjunto dos que celebram, ou desejam celebrar, 0 seu casamento segundo
ritual catolico excede sempre a meta de dos inquiridos nos diversos inqueri
tos a que tern os vindo a fazer referencia. Nesse conjunto, a maioria afirma,
como vimos atras, "0 casamento pela Igreja na.o acrescenta nada ... ", outros
fundamentam -no, no essencial, por raz6es de caracter ritualista e muito
poucos por raz6es do foro religioso.
A descoincidencia entre forma de celebra<;ao do casamento e convic<;ao
religiosa so nao se verifica na minoria dos que, afirmando-se catolicos prati
cantes, dizem ter escolhido 0 casamento religioso por acreditarem que ele
acrescenta sentido a conjugalidade. Por outro lado, se entre os inquiridos ha
catolicos que assumem uma posi<;ao laica face ao casamento, tambem ha os
que, dizendo-se "nao cat6licos", escolhem 0 matrimonio religioso como
forma de celebra<;ao do casament0 9

8

9

permitiram avaliar, alem da analise das respostas as perguntas abertas, as posi<;oes dos
inquiridos sobre este assunto. Numa dessas questoes pedia-se aos entrevistados que
escolhessem uma das quatro opin ioes a seguir indicadas: 1) 0 casamenlo pela 19reja Ii 0 que
consagra de forma plena a unino enlre duas pessoas; 2) 0 casamenlo pela 19reja Ii uma cerim6nia
bonilae festiva que consagra um momenlo imporlante; 3) Ocasamenlo pela 19reja acolliece porque
as pessoas siio pressionadas pe/os pais ou pelas circJlnslimcias; 4) 0 casamento pela igreja nno
acrescenla nada Ii unino enlre duas pessoas. As escolhas da primeira op<;ao nao excedem em
media os 20% quer nas entrevistas, quer nO inquerito representativo das fam ilias da
Grande Lisboa com pelo menos uma crian<;a a cargo com menos de 11 anos .
Foi 0 que se constatou com toda a clareza quer no inquerito sobre a guarda das crianc;:as
na Grande Lisboa, op. cil., quer nas entrevistas aos casados. Analise mais pormenorizada
sobre os fa ctores que pod em explicar estas posi<;6es, nomeadamente as que foram
captadas a partir das entrevistas em profundidade, foi avan<;ada em Analia Cardoso
Torres (1996a).
E 0 que se veri fica nos resultados ja referidos do inqUE§rito aplicado a uma amostra
representativa de jovens do concelho de Loures. Ai se verificou que urn numero signifi
ca tivo dos qu e se afirmam nao cat6licos (17 % dos agn6sticos, 26% dos indiferentes e a te
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Estas pOSl<;oes aparentemente discrepantes entre praticas e repre
senta<;6es mostram-nos uma visao especffica, que numa analise mais porme
norizada parece menos contraditoria. 0 que se afirma no fundo e que 0
casamento e urn ass unto terreno, que depende dos homens e das mulheres
nele empenhados e nao tanto de factores extrinsecos ou intrfnsecos d e
natureza religiosa e geralmente fundamenta-se a escolha dos simbolos e dos
rituais da Igreja Catolica com argumentos do tipo pragmatico el ou ritualista
(Torres, 1996a). Procura-se 0 ritual descarnado do conteudo, chamando para
si os seus e eventuais beneffcios no plano dos efeitos de visibilidadade e
afirma<;ao exterior, mas tambem porque se sabe que ja se podem dispensar
os respectivos custos, nomeadamente 0 da indissolubilidade do casamento.
Por outras pala vras, trata-se de urn nova modalidade da seculariza~ao do
matrimonio, fenomeno que, de resto, se desenvolveu em toda a Europa desde
os anos 70 ate aos nossos dias w As posi<;6es face ao divorcio so vern corro
borar de forma ainda mais evidente esta posi<;ao.
A rejei<;ao da impossibilidade do divorcio e extremamente clara em
quase todos os inqueritos realizados quer a nivel nacional, quer ao nivel da
Area Metropolitana de Lisboa. Tambem aqui a varia vel religiao nao distingue
os inquiridos, pois a esmagadora maioria dos que se afirmam catolicos aceita
a possibilidade do divorcio H
A visao laica do casamento e, assim, mais uma vez refor<;ada. AD
assumir esta posi<;ao afirma-se que 0 casamento e urn empreendimento
profano e nao sacro; e a forma como decorre a vida conjugal- a sua 16gica
intrinseca - 0 criterio fundamental para a sua manuten<;ao ou dissolu<;ao;
os criterios externos ou que se imponham de fora para dentro, para manter
a rela<;ao conjugal, sao desvalorizados.
Apesar da subida muito significativa dos valores da ruptura conjugal entre
74 e 94, Portugal tern uma taxa de divorcio mais baixa do que ados paises da
Europa do Norte e do Centro. Investiga<;6es sobre 0 divorcio em Portugal nao
deixam de revelar aspectos especfficos da diversidade regional e social da sua

10

11

7% de ateus) afirmam desejar casar pela Igreja. Cf. J. Ferreira de Almeida e outros (1996) .
Cf. P. Ester, L. Halman, e R. de Moor (1994) . Esta publica<;a o da conta dos resultados do
inquerito sobre va lores apIicado a maioria dos paises eu ropeus e ainda aos EUA e ao
Canada nos anos 80 e 90. Portugal integrou este inquerito apenas em 1990.
No inquerito aos va lores, op. cil., a variaveJ religiao nao era discriminante para a maioria
dos portugueses que acei tavam 0 div6rcio. 56 en tre OS que consideravam que 0 div6rcio
"nunca se justifica" (J 7%) se verifica uma maior presen<;a de cat6licos praticantes. Cf., ainda,
Ana Nunes de Almeida e Maria das Dores Guerreiro (1993). No inqw2rito realizado aos
jov ens do concel.ho d e Loures, acima citado, alem da tendencia P,1ra a aceita<;ao largamen te
maioritaria do div6rcio, verificou-se que dos que se declaram cat6licos 56 8, 8% consideram
que 0 div6rdo naodeve em circunstancia alguma ocorrer. No inquerito sobrepoliticassociais
e gua rda de crian<;as, dos q ue se d eclar am cat6Jicos pratican tes80% acei tam 0 div6rcio, sendo
neste grupo (e no dos que tern outro tipo de cren<;a) que, apesa rde tudo, a rejei<;ao dodiv6rcio
anda 11 volta dos 20%. Cf., ainda, Anallia Cardoso Torres (1996b).
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variac;-ao. A Grande Lisboa e de longe a regiao do Pais onde 0 div6rcio ocorre
com rna is frequencia; sao os sectores socioprofissionais como as profiss6es
liberais, os quadros superiores e medios, e os que tern maior grau de instrw;ao
os que mais protagonizam a ruptura conjugal; diferenc;-as entre homens e
mulheres no contexto do div6rcio sao tam bern significativas (Torres, 1996b).
Vejamos ainda 0 que atras se indicou como a tendencia para a desinsti
tueionalizw;ao do casamento. Respostas de diferentes inqueritos a uma mesma
pergunta que se destinava a avaliar a relevancia do casamento como institui
c;-ao mostram uma opc;-ao muito clara. Pretendia-se que os inquiridos esco
lhessem uma de duas opc;-oes: "S6 com 0 casamento e que uma relac;-ao a dois
se cimenta" ou "0 casamento, em si mesmo, tern pouca importancia. 0 que
importa e 0 born relacionamento entre duas pessoas". Verificou-se que a ideia
nao institucionalizada do casamento e a escolha largamente maioritaria
- sempre acima dos 80% dos inquiridos confirmando de forma generica 0
que tem sido avan<;ado por autores como L. Roussel, que defendem que 0
casamento se "desinstitucionalizou" nas sociedades ocidentais con temp ora
neas (Roussel, 1996b).
Quanto as praticas, a coabitac;-ao em Portugal e baixa, embora tenha
subido e haja cerca de 200 000 pessoas a viver em uniao de facto segundo 0
recenseamento de 1991. Pode, no entanto, verificar-se que a op<;ao do casa
mento entre os jovens e largamente maioritaria . Os dad os estatisticos do
censo de 1991 s6 vieram confirmar 0 que ja havia sido mostrado em varios
inqueritos realizados aos jovens. 12 Dos que tern menos de 20 anos, s6 0,5%
declararam viver em uniao de facto, enquanto 1,6% ja eram casados. Dos 20
aos 24 anos, 2,4% viviam em coabita<;ao e 24,9% eram casados. Finalmente,
dos 25 aos 29,3, 7% coabitavam e 60,7% tinham casado.
Estes valores demonstram que a uniao de facto como situa<;ao de
continuidade mantem-se minoritaria face ao casamento em Portugal, ainda
que a ideia de coabitar antes do casamento recolha tambem grande simpatia
dos jovens que ainda nao casaram(Almeida e outros, 1996). Varios factores
contribuem para explicar a persistencia do lac;-o formal ao nivel da pratica e
a visao quase completamente desinstitucionalizada ao nivel da opiniao, entre
eles a falta de protecc;-ao, reconhecimento e dignificac;-ao das situac;-oes da
uniao de facto, a pressao dos pais (no caso dos jovens), 0 desejo de aceitac;-ao,
a cedencia ao que se presume ser 0 controlo social (Torres, no prelo). Mas
mesmo que se pratique 0 casamento e se afirme a sua pouca importancia
enquanto lac;-o formal, assume-se de facto a desvalorizac;-ao das dimensoes
institucionais da conjugalidade.
12

0 facto d e a coabita<;ao em Portugal ter poucos aderentes entre os jovens pode ser
confirmado a pa rtir d os resultados de w\rios inqueritos. Em primeiro lugar, no que foi
promovido pelo JED, em 1983, cf.J. Machado Pais (1995), em segundo lugar, no inqu erito
realizad o p elo JCS 11 ju ventud e portuguesa publicado em 1988; e a inda mais recentemen 
te, em 1994, no inque rito aos jovens d o concelho de Loures.

\111I

RELACGE5 r AlVI Jll ARE S, MLlD ;\ N(A E D I VER5 lD ADE

71

Por outro lado, a conjugalidade pode ser vivida tendo por referencia
modelos diferenciados, associados a modos diversos de encarar 0 div6rcio.
Analia Torres identifica alguns deles (Torres, 1992), referindo nomeadamente
o tipo de conjugalidade assoeiativa como forma moderna de encarar 0 casa
mento, em moldes pouco rfgidos e normativos, ao qual se ajusta 0 modelo
de div6rcio desencontro. Este tipo de ruptura ocone quando urn ou os dois
membros do casal sentem falta de bem-estar na sua rela<;ao e procuram
reencontra-Io noutro contexto conjugal ou relacional. Trata-se de urn modelo
que se reporta a grupos socioprofissionais de quadros superiores e medios,
de profissionais liberais e empregados, com idades abaixo dos 45 anos.
Uma outra maneira de ver 0 casamento e a das mulheres de profiss6es
menos qualificadas, nomeadamente operaxias e jovens. Para elas 0 modelo
conjugal por excelencia e fusional, isto e, deve verificar-se 0 cumprimento de
um conjunto de deveres, mesmo que signifiquem sacrificios a titulo indivi
dual. 0 div6rcio aqui surge como culpa do outro, quando as responsabilidades
nao sao assumidas pelo conjuge e e posta em causa a solidariedade familiar.
o tipo de conjugalidade institueional e caracteristico de mulheres de
idades rondando os 50 anos, em cujo casamento projectaram a sua identidade
pessoal e social, no papel de maes e donas de casa. Corresponde-Ihes urn
modelo de div6rcio fatalidade , por elas visto como inesperado e apenas
explicavel atraves da interferencia dos desfgnios do destino.

Recomposit;oes famihares
Ap6s urn div6rcio ou uma separac;-ao, grande parte dos casamentos envolve
crian<;as de um enlace anterior, 0 que pressupoe evidentemente a presenc;-a
de urn padrasto ou de uma madrasta, ou de ambos, nas configurac;-oes
familiares recompostas. De facto, 0 casamento de divorciados tem vindo a
tornar-se uma forma predominante de matrim6nio.
No en tanto, foi muito reduzido 0 interesse manifestado pelos cientistas
sociais para com 0 div6rcio e 0 recasamento ate ao aumento das suas taxas
nos anos 60 e 70, segundo Spanier e Firstenberg (1988)13 Nesta altura,
realizaram-se uma serie de estudos empiricos baseados, na sua grande
maioria, no trabalho de Bowerman e Irish (1962)14 e que partiam sempre do
13

14

Actualmente, na America do No rte, Coleman e Ganong (1990) referem que as familia s
nas qu ais crian<;as de urn casamento anterior vivem com um padrasto ou uma rnadrasta
- as slepfmniiies - sao ja um dos temas mais populares nas investiga<;oes sobre a familia .
Neste trabalho, eonsiderado por muitos autores como um classico, fora m aplicados
questionarios a 29000 crian<;as entre os 7 e os 12 a nos de idade, da s quais 2145 assistiram
ao recasa mento de pelo me nos um dos pais biol6gicos a seg uir a um div6reio ou a uma
viuvez. Na analise que Bowennan e Irish fa zem da s rela<;6es pais-filhos e padrastos-en
tead os, partem de um mod elo d e comparaqjo - deficit -co mparison approach - e ntre as
eri a n<;as de familias nucleares e as que vivem em ste:pfamilies ,
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mesmo pressuposto: a familia nuclear representa estatistica e social mente 0
modelo domin ante e todas as vanantes a esse modelo sao desvlOs que se
repercutem de forma negativa na personalidade das crian<;as, no seu com
portamento social e no seu sucesso escolar, A pesar de encobrirem grande
parte da especificidade destas famflias de padrasto e enteados, e ate mesmo
de as estigmatizar ao compan'i-las com as fami/ias nucleares, estes trabalhos
tiveram, pelo menos, 0 merito de lhes conferir visibilidade sociaL A banali
za<;ao do divorcio acabou por imprimir um outro olhar sobre estas famflias,
entre os anos 70 e 80, e provocar resultados nos estudos empiricos comple
tamente diferentes dos anteriores, Isto e, as crian<;as que vivem em familias
de padrastos podem ter uma experiencia, negativa, ou ambas (Wilson et ai.,
1975), exactamente como as crian<;as das familias nucleares, Acontece, no
entanto, que, enquanto resultado de linhas de investiga<;ao inovadoras,
surgem as designa<;oes de familias reconstituidas - reconstituted families
(Duberman, 1975) - e de familias recompostas - blended families - para
identificar as configura<;oes familiares com crian<;as de casamentos anterio
res 1 5 A crian<;a passa entao a ser 0 actor que confere especificidade a estas
familias, alargando-Ihes as fronteiras atraves de uma rede cada vez mais
vasta de relacionamentos,
Nesta decada de 80, os trabalhos sobre as crian<;as das familias recompos
tas sao em numero muito mais elevado do que os estudos sobre 0 recasamento
e as proprias familias recompostas, De qualguer modo, dos wtirnos trabalhos
sobre as familias de padrastos devem destacar-se algumas questoes absoluta
mente fundamentais para 0 aprofundamento teorico d estas tematicas, nomea
damente 0 facto de perspectivarem 0 recasamento nao como urn acontecimento
estatico, mas como um processo de transi<;oes l6 e 0 divorcio passar a ser tratado
como um acontecimento transitorio, ou seja, uma especie de interludio entre
casamentos e que faz parte d e um "itinerario de vida" (Firstenberg, et ai.,
1987), A particularidade desta nova orienta<;ao e a d e nao isolar 0 segundo
casamento, OU a segunda uniao, do processo de transi<;oes familiares protago
nizado pelos individuos, Atraves deste procedimento metodologico, nao e
apenas "0 tempo mas 0 espa<;o que se alarga, englobando para alem da casa
onde vivem as crian<;as, 0 conjunto da constela<;ao fa miliar desenhada pela
circula<;ao destas entre as diversas casas" (Martin, 1992: 125),
Entao, como apreender sociologicamente estas configura<;oes familia
res que tem apenas um unico elemento estrutural comum - a figura do
padrast0 7
15

16
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Esta questao da s designa<;iies na o pod e ser descu rada na medida em que ela arrasta
discuss6es teoricas decisivas para 0 desenvol vimento destas problematicas - reca samen
tos, recomposi<;6es familiares, familias recompostas_ E, para alem disso, 0 facto de estas
familias poderem ser nomead as ja Ihes confere visibilidade social e juridica _
Estas transi,6es de uma rela,ao sem ex ito para outra, sao denomina das por Furstenberg
e Spanier d e "conjugali dades s ucessivas", Ver a este proposito Cristina Lobo (1995)_
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Em Fran<;a, no principio dos anos 90, os sociologos da familia deram
continuidade a estas pistas teoricas, referidas anteriormente, e contribuiram
de forma decisiva para 0 desenvolvimento da problematica da recomposi<;ao
familiar, Trata-se de uma estrategia de investiga<;ao que permite nao so
evidenciar a diversidade de transi<;oes do casamento para 0 divorcio e deste
para 0 recasamento, como tambem apreender dinamicas diferenciadas no
processo de recomposi<;ao que podem culminar numa pluralidade de mode
los familiares recompostos, E, para alem disso, esta perspectiva situa a fam ilia
recomposta numa trajectoria e numa rede familiar mais alargada (Le Gall e
Martin, 1991),
Portanto, para apreender dinamicas de recomposi<;ao nestas familias, e
necessario perceber trajectos anteriores dos dois membros do casal, assim
como as formas de regula<;ao do quotidiano da nova fa milia recomposta,
Tomando como ponto de referencia 0 modelo de Irene Thery, que
identifica duas logicas - perenidade e substitui<;ao l 7 - nos processos de
recomposi<;ao fa miliar e de constru<;ao social do papel de padrasto,1Breali
zou-se em Portugal uma pesquisa empirica 19 cujos resultados se passam a
apresentar, ainda que de forma sucinta ,
Acontece que, dada a ausencia de casais recompostos das classes ope
rarias no grupo dos entrevistados20 - protago nistas por excelencia de estra
tegias de substitui<;ao nos seus processos de recomposi<;ao - , a estrategia 21
de perenidade revelou-se a maioritaria, Tendo em conta que os entrevistados
pertenciam a frac<;oes de classe da pequena burguesia e da burguesia, os seus
discursos apresentavam particularidades que permitiram desagregar a estra
tegia de pe renidade em tres subestrategias: conflitual, formal e informaL Do
entrela<;amento entre estas subestrategias e as respectivas frac<;oes de classe
dos casais recompostos se da conta a seguir,
Estrategi a de perenidade conflitual- prevalece uma situa<;ao de con
flitualidade entre as ex-conjuges nao so apos 0 di vorcio ou separa<;ao como
depois da constitui<;ao da nova fa milia; acontece por vezes os conflitos se
atenuarem a medida que os filhos crescem; alguns dos primeiros casamentos
dos elementos dos casais recompostos foram de longa dura<;ao (cerca de 20
anos); 0 ex-conjuge e 0 actual, quando se conhecem, nao tem mais do que
urna rela<;ao distante e de pouca intimidade; prevalece um sentimento nega
17

18
19
20

21

A logica da substitui,ao privilegia 0 resta belecime nto de uma nova familia em detrimen to
da an terior, enquanto que na logica da perenidade a conse r va<;ao do vincu lo de pa terni
dade nao se con fun de com 0 [a,o conjugal na reorga niza<;ao fa miliar (Thery, 1985),
Sobre os processos de constru,ao social do padrasto em Portuga I, ver Cristina Lobo (1996),
Esta pesquisa foi financiada pe[a jN[CT
Foram realizadas, para a pesquisa, 30 entrevis tas semidirectivas aos dois el ementos do
casa l  mae guardia e padras to  de 15 grupos domesticos recompostos_
Uma op<;ao teorico-metodologica na p esquisa passou pe[a utiUza<;ao do conceito de
estrategia, de P. Bourdieu, em vez de "Iogicas", como aparece no mod e[o de L Thery,
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tivo em rela<;ao a familia do primeiro casamento; a estrategia de perenidade
conflitual assemelha-se por vezes a de substitui<;ao, ou pelo menos esta perta
dela; este tipo de estrategia esta subjacente a maioria dos processos de
recomposi<;ao familiar das frac<;oes de dasse da pequena burguesia e da
burguesia empresarial e proprietaria com um nivel de escolaridade que nao
ultrapassa um curso medio.
Estrategia de perenidade formal - e um tipo de estrategia onde 0
conflito nao esta inscrito. A tentativa de conservar as rela<;oes entre os pais
biologicos e os filhos manifesta-se pelo cumprimento daquilo que ficou
estabelecido em rela<;ao ao poder paternal; nao se verifica nestas configura
<;oes familia res rela<;oes de amizade ou grandes contactos entre os ex-conju
ges, nem entre os outros elementos das varias familias; sobre as razoes que
levaram ao primeiro casamento, nao apareceram referidos sentimentos de
paixao ou de amor; estes primeiros casamento foram de curta ou media
dura<;ao (entre seis e onze anos); os grupos domesticos identificados nesta
estrategia localizam-se na burguesia empresarial e proprietaria (sem qualifi
ca<;6es academicas superiores) e na pequena burguesia de execu<;ao.
Estrategia de perenidade informal - esta estrategia refere-se aquela
modalidade de estrutura<;ao familiar onde se inscrevem as rela<;6es pos-di
vorcio que sao reguladas pelos proprios protagonistas do processo de recom
posi<;ao, isto e, construidas a "margem da lei"; os primeiros casamentos
foram de paixao e de amor e, na sua maioria, constituem para os proprios
entrevistados um modelo perfeito de relacionamento entre os conjuges; 0
relacionamento entre os ex-conjuges inscreve-se numa linha de perpetua<;ao
da rela<;ao que nem 0 recasamento conseguiu fragilizar; 0 ex-conjuge e 0
actual mantem, por vezes, rela<;oes de amizade e as crian<;as circulam livre
mente pelas varias casas; estes grupos domesticos recompostos situam-se na
burguesia dirigente e na burguesia intelectual e cientifica.

Conclusao

A analise dos principais indicadores demograficos permite conduir que ao
Ion go das ultimas decadas a familia, em Portugal, sofreu importantes muta
<;6es. A baixa taxa de natalidade que num espa<;o de duas decadas se instalou
e que ainda nao deixou de diminuir constitui uma das principais evidencias
dessas muta<;oes familiares. 0 numero de casais sem filhos aumentou signi
ficativamente e nascem mais crian<;as fora do casamento, indicios de novas
formas de viver a conjugalidade. Os Portugueses estao a casar menDs e a
contrair menor numero de casamentos catolicos. Casam tambem cada vez
rna is tarde, resultado do prolongamento do percurso escolar e do protela
mento da entrada na vida activa. A taxa de divorcios, por seu turno, regista
uma subida lenta, mas contInua. A par destas altera<;oes verifica-se uma
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Qutra, com grande impacte nas estruturas e nas rela<;oes familiares: a crescen
te presen<;a das mulheres no mercado de trabalho.
Quando comparamos Portugal com os palses da Europa Central e do
Norte, no plano da vida familiar, constata-se que acompanhamos, com
diferen<;as temporais, as principais tendencias evolutivas desses paises, mas
mantendo certas especificidades. Casamos mais, divorciamo-nos menDs e,
pela menor propor<;ao de crian<;as nascidas fora do casamento, presumimos
que ainda haja em Portugal uma mais baixa taxa de uni6es conjugais nao
oficializadas. Tambem nos distinguimos destes paises, a proximando-nos dos
da Europa do SuI, no que respeita ao mais reduzido numero de familias de
pessoas 50S, ao significativo numero de agregados domesticos complexos e
a maior participac;ao feminina na vida domestica. Contudo, a nivel dos
papeis sociais femininos, afastamo-nos dos paises da Europa do Sui nomea
damente na medida em que, nas duas ultimas decadas, registamos das mais
elevadas taxas de ocupa<;ao profissional feminina da Uniao Europeia.
Regionalmente encontramos diferen<;as que, apesar de tenderem a
atenuar-se, estao longe de apagar contrastes importantes que constituem urn
tra<;o de distin<;ao - entre 0 Norte eo Sui, 0 continente e as regi5es autono
mas, os grandes centros urbanos e as regi5es rurais - nalguns modos de
estrutura<;ao da vida familiar.
Por outro lado, varios trabalhos de sociologia da familia portuguesa
realizados nos ultimos 20 anos dao grande aten<;ao as rela<;oes entre familias
e meios socia is, entre estrategias familiares e contexto social de perten<;a do
grupo domestico. As pesquisas analisadas centram-se no estudo das familias
camponesas, das familias operarias, das familias de pequenos empresarios e
das familias urbanas de meios populares e desfavorecidos, procurando per
ceber as diversas articula<;oes da vida familiar com a esfera da produ<;ao
economic a, os papeis masculinos e femininos e as formas de poder no seio
dos grupos domesticos, as interac<;5es familiares e respectivas muta<;oes
temporais, as estrategias familiares, as relac;oes parentais e os mod os de
socializa<;ao dos filhos. Outras pesquisas, centrando-se particularmente
nas crian<;as, procuraram analisar os modos de vida dos meninos de rua
enquanto resultado de mecanismos estruturais de exdusao social; outras
ainda procuraram identificar os tipos de maus tratos familiares infligidos
as crian<;as.
Estes estudos tem contribuido para um conhecimento mais aprofunda
do da estrutura de classes existente em Portugal e, ao mesmo tempo, eviden
ciado a diversidade de situa<;5es familiares, nas formas e estruturas, nas
posi<;5es e estrategias, nas praticas e interac<;oes, nos trajectos e destinos
sociais, decorrentes dos diferentes meios socia is e lugares de dasse em que
os grupos domesticos se situam.
No plano dos valores e representa<;oes acerca da familia e da conjuga
lidade, mantendo-se forte a valoriza<;ao da importancia da familia na vida
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tivo em rela<;ao a familia do primeiro casamento; a estrategia de perenidade
conflitual assemelha-se por vezes it de substitui<;ao, ou pelo menDs es ta perto
dela; este tipo de estrategia esta subjacente a maioria dos processos de
recomposi<;ao familiar das frac<;6es de classe da pequena burguesia e da
burguesia empresarial e proprietaria com um nivel de escolaridade que nao
ultrapassa um curso medio.
Estrategia de perenidade formal - e um tipo de estrategia onde 0
conflito nao esta inscrito. A tentativa de conservar as rela<;6es entre os pais
biol6gicos e os filhos manifesta-se pelo cumprimento daquilo que ficou
estabelecido em rela<;ao ao poder paternal; nao se verifica nestas configura
<;6es familiares rela<;6es de amizade ou grandes contactos entre os ex-c6nju
ges, nem entre os outros elementos das varias familias; sobre as raz6es que
levaram ao primeiro casamento, nao apareceram referidos sentimen tos de
paixao ou de amor; estes primeiros casamento foram de curta ou media
dura<;ao (entre seis e onze anos); os grupos domesticos identificados nesta
estrategia localizam-se na burguesia empresarial e proprietaria (sem qualifi
ca<;6es academicas superiores) e na pequena burguesia de execu<;ao.
Estrategia de perenidade informal - esta estra tegia refere-se aquela
modalidade de estrutura<;ao familiar onde se inscrevem as rela<;6es p6s-di
v6rcio que sao reguladas pelos pr6prios protagonistas do processo de recom
posi<;ao, isto e, construidas a "margem da lei"; os primeiros casamentos
foram de paixao e de amor e, na sua maio ria, constituem para os pr6prios
en trevistados um modelo perfeito de relacionamento entre os conjuges; 0
relacionamento entre os ex-conjuges inscreve-se numa Iinha de perpetua<;ao
da rela<;ao que nem 0 recasamento conseguiu fragilizar; 0 ex-conjuge e 0
actual manti~m, por vezes, rela<;6es de amizade e as crian<;as circulam livre
mente pel as varias casas; estes grupos domesticos recompostos situam-se na
burguesia dirigente e na burguesia intelectual e cientifica .

Conclusao

A analise dos principais indicadores demogriificos permite concluir que ao
longo das ultimas decadas a familia, em Portugal, sofreu importantes muta
<;6es. A baixa taxa de natalidade que num espa<;o de duas decadas se instalou
e que aind a nao deixou de diminuir constitui uma das principais evidencias
dessas muta<;6es familiares. 0 numero de casais sem filhos aumentou signi
ficativamente e nascem mais crian<;as fora do casamento, indfcios de novas
formas de viver a conjugalidade. Os Portugueses estao a casar men os e a
con trair menor numero de casamentos cat6licos. Casam tambem cada vez
mais tarde, resultado do prolongamento do percurso escolar e do protela
mento da entrada na vida activa. A taxa de div6rcios, por seu turno, regista
lima sub ida lenta, mas continua. A par destas altera<;6es verifica-se uma
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outra, com grande impacte nas estruturas e nas rela<;6es familiares: a crescen
te presen<;a das mulheres no mercado de trabalho.
Quando comparamos Portugal com os pafses da Europa Central e do
Norte, no plano da vida familiar, constata-se que acompanhamos, com
diferen<;as temporais, as principais tendencias evolutivas desses paises, mas
mantendo certas especificidades. Casamos mais, divorciamo-nos menDs e,
pela menor propor<;ao de crian<;as nascidas fora do casamento, presumimos
que ainda haja em Portugal uma mais baixa ta xa de uni6es conjugais nao
oficializadas. Tambem nos distinguimos destes paises, aproximando-nos dos
da Europa do SuI, no que respeita ao mais reduzido numero de familias de
pessoas 565, ao significativo numero de agregados domesticos complexos e
it maior participa<;ao feminina na vida domestica . Contudo, a nivel dos
papeis sociais femininos, afastamo-nos dos pafses da Europa do Sui nomea
damente na medida em que, nas duas ultimas decadas, registamos das mais
elevadas taxas de ocupa<;ao profissional feminina da Uniao Europeia .
Regionalmente encontramos diferen<;as que, apesar de tenderem a
atenuar-se, estao longe de apagar contrastes importantes que constituem um
tra<;o de distin<;ao - entre 0 Norte eo SuI, 0 continente e as regi6es aut6no
mas, os grandes centros urbanos e as regi6es rurais - nalguns modos de
estrutura<;ao da vida familiar.
Por outro lado, varios trabalhos de sociologia da familia portuguesa
realizados nos ultimos 20 anos dao grande aten<;ao as rela<;6es entre famflias
e meios sociais, entre estrategias familiares e contexto social de perten<;a do
grupo domestico. As pesquisas analisadas centram-se no estudo das famflias
camponesas, das familias operarias, das famflias de pequenos empresarios e
das familias urbanas de meios populares e desfavorecidos, procurando per
ceber as diversas articula<;6es da vida familiar com a esfera da produ<;ao
econ6mica, os papeis masculinos e femininos e as formas de poder no seio
dos grupos domesticos, as interac<;6es familiares e respectivas muta<;6es
temporais, as estrategias familiares, as relac;6es parentais e os modos de
socializac;ao dos filhos. Outras pesquisas, centrando-se particularmente
nas crian<;as, procuraram analisar os modos de vida dos meninos de rua
enquanto resultado de mecanismos estruturais de exclusao social; outras
ainda procuraram identificar os tipos de maus tratos familiares infligidos
as crianc;as.
Estes estudos tem con tribuido para um conhecimento mais aprofunda
do da estrutura de classes existente em Portugal e, ao mesmo tempo, eviden
ciado a diversidade de situa<;6es familiares, nas form as e estruturas, nas
posi<;6es e estrategias, nas priiticas e interacc;6es, nos trajectos e destinos
sociais, decorrentes dos diferentes meios sociais e lugares de classe em que
os grupos domesticos se situam.
No plano dos valores e representa<;6es acerca da famflia e da conjuga
lidade, mantendo-se forte a valoriza<;ao da importan cia da famnia na vida
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dos individuos, sobressai a progressiva desvaloriza~ao da dimensao sacra
mental e institucional dos la~os conjugais. Os inqueritos analisados dao conta
de que os Portugueses declaram reconhecer verdadeira importfmcia essen
cialmente ao modo como, em casal, as pessoas se relacionam.
Nao quer isto dizer que a oficializa~ao do casa mento nao continue a
ocorrer em muitos casos. Ja atras vimos que as nossas taxas de nupcialidade
permanecem das rna is elevadas a nivel europeu, resultado de uma conjuga
~ao de facto res varios que procuramos enunciar, embora tendam a baixar.
Alem disso, 0 modo como e vivida a rela~ao conjugal tambem tern vindo a
mudar, desdobrando-se numa pluralidade de modelos, com reflexos, por sua
vez, na forma como os casais encaram eventuais processos de div6rcio.
No conjunto das mudan~as e das diversidades que caracterizam a
evolu~ao da familia em Portugal, come~a a assumir alguma importancia,
pelo menos em certos contextos socia is, 0 fen6meno das recomposi~6es
familia res. Tambem aqui nao se encontra uniformidade. Com efeito, sao
multiplas as estrategias de recomposi~ao familiar que se seguem it dissolu~ao
de alguns casamentos, assim como diversas as modalidades de relaciona
mento entre os elementos que comp6em estas novas e complexas redes de
parentesco.
o itinerario percorrido mostra como alguns dos principais estudos de
sociologia da familia realizados sobre a sociedade portuguesa fornecem
contributos para uma compreensao rna is aprofu ndada de urn dos dominios
rna is transversa is e mais complexos da vida social- a esfera da familia. Nas
ultimas decadas, em Portugal, tern vindo a combinar-se, no ambito das
rela~6es familia res, tra~os de modernidade e de tradicionalismo, no decurso
de urn processo continuado de mudan~as estruturais e culturais e de diver
sifica~ao de modelos e praticas.
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Capitulo 3
CONTEXTOS, CULTURAS, IDENTIDADES

Idalina Conde

Urn Portugal plural

Centralidade e transversalidade da cuitura, ou a importancia de um
"cultural" extensivo a "toda a esfera social" como "carac teristica principal
e mais dinamica das sociedades contemporaneas (Santos, 1992: 71). Eis a
dupla circunstancia reiterada no zeitgeist da (pas) modernidade, mas que
igualmente interessa ver nos seus limites ou duplicidades quando se quer
responder a questao Portugal: que modernidade?, posta aqui na rela<;ao
global en tre contextos, culturas e identidades 1 Nao ha de facto um cenario
exclusivo, nem mesmo para os paises centr ais do capitalismo avan<;ado,
tambem eles com direito a diferentes visoes, em debate pelo menos desde
os anos 70.
Portugal tem os sinais de nova era. Num espa<;o social aberto it mobili
dade, recomposi<;oes socioprofissionais e novos protagonismos (Almeida,
Costa e Machado, 1994). No alargamento do sistema escolar e do credencia
lismo qualificado, como 0 en sino superior, grande parte ao encontro de
"estrategias de rendimento" escolar das classes medias em expansao (Vieira,
1995). Na metropolitiza<;ao das maiores cidades, bem comO em processos de
urbaniza<;ao, industrializa<;ao e terciariza<;ao, cujo "padrao difuso" (Gama,
1994) em varios espa<;os torna incertas as fronteiras com a ruralidade, ruraNao sendo aqui 0 luga r para decid ir sobre cesuras ou continu idad es entre mode rnidade e
pos-modernidad e, d e resto em deba te consoante as posi<;6es (Dores, 1994), opta-se muitas
vezes pela conjun~a o (pas) rnod ernidade co mo d esigna<;ao p ara con fig ura~6es/ muta<;6es
da contem poril neidilde. Sobre as d efini<;6es, ver Mike Feath ers tone (1990) . Assi nala, justa
men te, com o foi no ca mpo da cultura que m ais se inves tiu se ma nticarnente nO "pas", na
esteira de rnovimentos literari os, intelec tuais, artisticos. Ver tambern AA Vv. 1986, 1987,
1988, 1989. Ou a inda AA . Vv., 1990, 1995, urn conjunto de refl ex6es sociologicas sobre
problematicas actua is. Varias d es tas problematicas prendern-se corn as co ndi~6es ins titu
cionais e polfticas da (pos) modemidade, e 0 pa pel a1 centra l d o Es tad o, nas suas transfor
m a~6es o u impa sses. Cf. Mozzicafreddo, 1988; 199 7; Sousa San tos, 1990, 1994.
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