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IntroduC;8 0

Ao longo das ultimas decadas , a famnia registou em Portugal,
como na maioria dos parses industrializados, mudan<;:as pro
fundas, A sua leitura encontra-se, em primeiro lugar, na evolu
c;:ao dos indicadores demograficos: as taxas da nupcialidade,
da fecundidade e do div6rcio alteraram-se radicalmente a par
tir dos anos setenta, A familia tam bern se transformou na sua
vida quotidiana: os papeis domesticos, os objectivos da uniao
conjugal os tempos e os ritos familiares, 0 significado da crian<;:a,
sofreram aitera<;:oes, desiguais no entanto consoante a regiao
do pais a que se referem, 0 meio sOcioprofissional, 0 nivel
de escolariza<;:ao ou a pratica religiosa dos individuos,
Baseando-nos em dados estatfsticos, inqueritos e pesqui
sas existentes ou em curso, procuramos aqui dar conta, resu
midamente , das principais tendencias de evoluc;:ao das estrutu
ras familiares, dos valores e representa<;:oes que compoem, neste
momento, 0 quotidiano das famflias; e, tambem, de algumas
diversidades que atravessam a sociedade portuguesa no domf
nio da vida familiar.

Estruturas Familiares em Mudanc;a
Para aproximarmos, num primeiro esfor<;:o, a realidade da fami
lia em Portugal nos anos 90, come<;:amos por reunir urn con
junto de indicadores demograficos, Mais ou menos directa
mente, estes dao-nos indfcios sugestivos de alguns
comportamentos-chave dos portugueses, no dominio familiar.
E verdade que aqueles indicadores numericos e a sua conta
gem podem dar, da realidade, uma irnagem artificialrnente rfgida
e esquematica, Mas tern, em contrapartida, a enorme vanta
gem de nos permitir arrumar e ordenar resultados no tempo
e no espa<;:o; poe-nos, assim, no encalce do estudo da mudanc;:a
e abrem-nos, ao mesmo tempo, uma perspectiva de compara
c;:ao regional ou europeia, Organizamo-Ios, assim, em tres gran
des grupos, obviamente solidarios ent re sic aqueles que nos
sugerem maneiras de entrar na rela<;:ao conjugal ou, mesmo,
de a romper; os que revelam comportamentos dos casais
perante a procria<;:ao; os que retratam, enfim, a participa<;:ao
das mulheres portuguesas no mercado de emprego,
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Casamento
, Genericemente. pode
mos diz:er que as taxas
de nupclalidade relacio 
nam, para um dado
ano, 0 numero de casa
mentos celebrados na
popula(jJJio residente.

Em muitos dos pafses da Europa ocidental, a nupcialidade 1
conhece, desde 1960 ate ao presente , urn duplo movimento:
sobe e atinge, primeiro, nfveis altos; sofre uma queda, depois,
mais ou menos tardia, mais ou menos abrupta, consoante os
contextos, para nfveis significativamente mais baixos. Neste
caminho e a Suecia, sem duvida, 0 pafs precursor; seguem-na
a Dinamarca e a Alemanha, com quedas mais lentas e regula
res. Ao contrario do que 0 senso comum muitas vezes nos
leva a pensar, a queda impressionante do numero de casamen
tos realizados, pode nao ser 0 sin6nimo perfeito de uma suposta
<crise da familia». Pelo contrario, dem6grafos e soci610gos tem
-na interpretado como urn sinal, conjuntural do adiamento da
idade de entrada em casamento, por urn lado , e estrutural,
por outro lado, demonstrando a existencia cada vez mais fre
quente, nesses pafses, e sobretudo entre meios jovens de gran
des cidades, das «unioes de facto», isto e, de formas de viver
em casal, de coabitac;:ao, que nao se formalizam atraves de uma
cerim6nia (nem na Igreja, nem no Registo Civil). Em termos
mais genericos, este e urn indicio, entre outros, de que se diver
sificaram, nas ultimas decadas , os modos de entrar e de viver
a conjugalidade em que a tradicional associac;:ao entre «casa
mento » e «infcio da famnia », pode nao ser valida para todos.

Evolu9ao
da Nupcialidade

1960

1975

199 1

Em Portugal, a tendencia registada nas 3 ultimas deca
das e semelhante a descrita, embora a evoluc;:ao seja mais aci
dentada e 0 pico de inversao da tendencia mais tardio . Assim,
a taxa de nupcialidade sobe regularmente desde 1960 (7 ,8 por
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mil) ate 1975, ponto maximo (11,3 por mil), mas inflecte
depois, subitamente, 0 seu sentido de subida e entra em acen
tuada queda ate ao presente (onde toma 0 valor de 7, 1 por
mil - valor maximo, todavia, entre os pafses da Comunidade
Europeia) 2. Na ausencia de estudos sobre a realidade da «coa
bitac;;ao» no nosso pais, podemos apenas afirmar que estes resul
tados parecem apontar, conjunturalmente, para uma entrada
mais tardia no casamento.
E curioso sublinharmos tambem que , ate 1980, se nota
uma distancia excess iva entre as curvas de nupcialidade femi
nina e masculina devido, sobretudo, a emigrac;:ao de homens:
a curva feminina era indiscutivelmente inferior a masculina.
Este fossa tende , porem, a desaparecer completamente, a par
tir de 1985, no que e urn efeito de urn maior equillbrio nume
rico entre as duas populac;:oes residentes, adaptadas a novas
situac;:oes do mercado matrimonial.
Ao contrario do que sucedia em sociedades do Antigo
Regime, profundamente enraizadas no trabalho da terra e em
cultos do sagrado, nao pesam hoje sobre 0 casamento, nomea
damente sobre os momentos do ana em que este se realiza,
interditos ou regras expIfcitas, de natureza religiosa ou relacio
nadas com 0 calendario agrfcola. Apesar disso, notamos que,
com uma enorme regularidade, por outras razoes, os casamen
tos se concentram preferencialmente em certos meses do ano.
Os meses de Verao e do tempo de ferias, sao precisamente
aqueles escolhidos para a celebrac;:ao dos rituais e da festa.
Assim, hoje em Portugal, 60% do total de casamentos realizam
-se em ]ulho, Agosto, Setembro, Dezembro e Maio.
Entretanto, no que surge como uma notavel mudanc;:a
em relac;:ao a decadas anteriores e na tradicional paisagem por
tuguesa de valores, a percentagem de casamentos civis nao
tem parado de progredir no nosso Pais, desde 1960. Sintoma
crescente da laicizac;:ao de certos rituais familiares, da sua maior
diversidade tambem, esta passa de 9,6 % (em 1960) para 27,5%
(em 1991), valor apesar de tudo baixo no contexto dos pafses
do Norte da Europa. A dispersao regional do fen6meno esta
longe, porem , de ser uniforme. 0 mapa de regioes revela , a
este respeito, impression antes contrastes (organizados, no Con
tinente, em tomo do dualismo Norte/SuI). Cam pea do casa
mento civil, a Regiao Aut6noma dos Ac;:ores apresenta, hoje,
uma surpreendente percentagem da ordem dos 53%; seguem
-na 0 Algarve (com 49 %), Lisboa e 0 Vale do Tejo (44 %),
o Alentejo (43 ,5% ) e a Regiao Aut6noma da Madeira (42%) .

2 Todos os dados
demogrMicos referidos
neste texto, salvo indi
ca(jJJio em cont~rio,
foram elaborados 8 par
tir des EstBffsticas
Demog~"cas do INE ou
das informac;6es da
Eurostst.
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Norte (com 13,5%), registam
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As oscila<;:oes da nupcialidde prendem-se, obviamente,
com as da idade media de entrada no casamento de homens
e mulheres. Assim, se num primeiro momento, nos paises euro
peus, essa idade baixou nas ultimas decadas (favorecendo a
inicial subida das taxas de nupcialidade), num segundo
momento voltou a subir. Sempre elevada entre os homens,
a iciade media do casamento come<;:a por baixar em Portugal
entre 1974 e 1980, para vol tar a subir ate aos dias de hoje.
E urn facto que se prendera, entre outros, com 0 alongamento
consideravel cia socializa<;:ao escolar e do correspondente atraso
de entrada dos jovens, rapa.zes e raparigas, na vida activa e,
mesmo, no estado adulto a que 0 casamento se associa. Assim,
em 1992 essa idade ronda os 24,5 anos, para as mulheres, e
os 26,4 anos para os homens.
Tal como na Europa, tam bern em Portugal nascem cada
vez mais crianc;as fora do casamento, isto e, de pais que nao
estao casados. Se bern que indirecto, este e, porventura, urn
dos raros indicadores demograficos de que dispomos, no nosso
Pals, para aproximarmos a realidade das unioes de facto ou
coabita<;:oes, a que ja fizemos, de resto, referencia.
Sao os paises n6rdicos, sem duvida, aqueles que lideram
e apresentam os valores extremos dessas situa<;:oes em que casa
mento e maternidade/paternidade nao constituem, afinal, duas
faces da mesma moeda. Em cada 2 bebes que nascem hoje
na Suecia ou na Dinamarca, por exemplo, 1 e filho de pais
que coabitam, mas que nao estao casados. Eis, portanto, uma
realidade em profunda mudan<;:a: 0 casamento formal nao pre
cede, necessariamente, a maternidade ou a paternidade; das
novas formas de conjugalidade, onde se inclui a coabita<;:ao,
nao e liminarmente excluido 0 projecto de procria<;:ao.
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Comparativamente a estes resultados, a mesma realidade ,
na Europa do Sui, revela-se com contornos aparentemente mais
discretos. Ainda assim, 0 numero de nascimentos fora do casa
mento cresce continuamente e duplica, em Portugal, desde 1960
ate ao presente. Passa de 8 (em 1960) para 16 em 100 (no
ano de 1991), valor maximo entre os parses europeus meridio
nais. Tociavia, e mais uma vez, 0 territ6rio nacional nao cons
titui urn espa<;;o homogeneo, subdividindo-se, grosso modo,
em duas metades definidas pelo Tejo. Os cOntrastes sao consi
deraveis entre, por exemplo, 0 Algarve e 0 Alentejo litoral (onde
este indicador se aproxima actualmente dos 31 % de bebes nas
cidos de pais nao-casados) , ou mesmo a Area Metropolitana
de Lisboa (com 24%) e regi6es como as do Vale do Ave, do
Cavado ou Tam ega, os concelhos vizinhos do Porto (onde nao
chega aos 5,5%). Tudo nos leva a crer, assim, que as unioes
de facto come<;;am a ganhar terreno em algumas zonas do Pais
- precisamente naquelas em que, tradicionalmente, as prati
cas religiosas das popula<;:oes se mantern nos niveis mais bai
xos e, comparativamente a outras, e ai deficiente a cobertura
institucional da Igreja 3.

Consultar, por exem
plo: Ana Nunes de
Almeida. Compcrtsmen 
tos demogr~ficos e
estraMgias tam/Hares no
Continente porrugues.
1900·1970, Usboa. Ins
tituto de Ciencias
Sociais. 1984. luis de
Frant;a, Comportamento
Religioso da Popula~o
portuguesa, lisboa. Ins
tituto de Estudos para
o Desenvolvj·
mento(Morae s Editores,
1980. Augusto da
Silva. Pr3tica reJfgiosa
dos cat6licos portugue
ses, (Economia e
Sociologiall, (25/26)
3

1979.

Div6rcio
Curiosamente, deparamos com a mesma dicotomia no caso de
urn outro indicador, 0 div6rcio. Urn pouco como em toda
a Europa, em bora rnais tardiamente 4 e com uma expressao
numerica mais modesta, a frequencia do div6cio aumenta em
Portugal, desde finais da decada de 70 ate 1991/92. Em 1991,
por exemplo, valor maximo dos ultimos 30 anos, ocorreram
129 div6rcios por cada 1 000 casamentos celebrados (em 1989,
na Suecia: 450; em Fran<;;a: 311). Uma analise por regioes
mostra-nos, inequivocamente, urn Pars dividido em dois. Na
metada sui, a Area Metropolitana de Lisboa aparece-nos desta
cadrssima (com 260 div6rcios por mil), seguida pela Peninsula
de Setubal, pelo Alentejo litoral e 0 Algarve. Aqui, sem duvida,
tendem a banalizar-se os comportamentos de ruptura volunta
ria da rela<;:ao conjugal, entendida prioritariamente como cons
tru<;:ao privada do casal, sinal, entre outros, da conjugalidade
moderna. A metade norte, pelo contrario, apresenta valores
francamente mais baixos, sobretudo nos vales do Ave , Cavado
e Tamega, oscilando entre os 22,5 e os 46,9 por mil S. Sao
resultados que sugerem aqui 0 predominiO de uma concep<;:ao

4 Nao esqueyamos Que,

ate iI revogat;30 da
Concordata com a
Santa Se em 1975. 0
div6rcio est8va proibido
em Portugal para aQue
les que, anteriormente.
tin ham realizado um
casamento na Igreja.
Consultar, para mais
detalhes. Ant.lia Torres.
Levantamento soc;ogr6 ~
fico do div6rcio em

Portugal. 7970- 7986.
lisboa, Direccyao Geral
da Famnia. 1988 .

5 Dados cedidos por
Isabel Margarida Andre,
inclufdos numa dissert8
t;lio de doutoramento
em Geografia Humana.
em fase de conclusio,
sobre 0 emprego fem;

nino

e a

social.

reprodu~ao
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do casamento, profundamente influenciada pela doutrina cat6
lica, como uma realidade para\ toda a vida.
Nao e apenas, porem, «a regiao» a (mica variavel a intro
duzir diversidade na paisagem portuguesa, construfda a partir
daquele indicador. Com efeito, a presen~a expressiva do div6r
cio real<;:a certas classes sociais, em detrimento de outras. Entre
os varios grupos socioprofissionais, sao sobretudo os «quadros
superiores» e as «profissoes liberais» , os «quadros medios» e
os «empregados», aqueles que regis tam a maior incidencia de
mulheres divorciadas 6 . No que respeita aos «grandes grupos
de profissoes», por outro lado, essa frequencia e particular
mente significativa, para homens e mulheres, entre 0 «pessoal
das profissoes cientfficas, tecnicas, artfsticas e similares» e,
depois, entre 0 «pessoal administrativo», para as mulheres,
entre «directores, quadros superiores administrativos» ou «pes
soal do comercio», nos homens. Pelo contrario, sao as catego
rias associadas a baixos rendimentos ou as dos «agricultores»,
as menos afectadas pelo div6rcio. A instru<;:ao introduz, par
seu tumo, outras disparidades flagrantes. Assim, nos dOis
sexos, sao os indivfduos que frequentam 0 ensino superior,
primeiro, 0 ensino secundario, depois, aqueles que mais recor
rem a separa<;:ao.
o div6rcio revela-se, assim, urn comportamento prefe
rencialmente associado a casais em que os dOis conjuges, dota
dos de uma boa bagagem escolar, investem em actividades pro
fissionais aut6nomas e pertencem, genericamente, as chamadas
classes medias urbanas. Nelas nao se sente, em todo 0 caso,
o problema da reprodu<;:ao e transmissao da propriedade agri
cola familiar (questao central, por exemplo, no casamento cam
pones), 0 da manuten<;:ao de um nfvel material mfnimo de vida,
s6 assegurado at raves do contributo financeiro esfor<;:ado dos
dois conjuges (como e justamente 0 caso dos grupos sociais
mais desfavorecidos), nem, tao pouco, os condicionalismos dita
dos por estrategias de conserva<;:ao ou alargamento do patri
m6nio econ6mico familiar (frequentes entre os grupos sociais
mais favorecidos). Sendo assim, sao os indivlduos oriundos
daquelas classes medias aqueles que justamente parecem gozar
de uma maior margem de manobra em projectos de constru
c;,;ao, ou mesmo de reconstruc;,;ao, conjugal.
Entretanto, nas hist6rias de cada urn, 0 div6rcio rara
mente se traduz no fim da famnia ou, mesmo, da conjugali
dade. A uma experiencia sucedem-se outras e sao cada vez
mais os estudos que descrevem 0 surgimento de novas formas
familiares , desde as «famflias monoparentais » (famflias consti-
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tufdas por uma mae OU urn pai que reside , s6, com os filhos)
ate as «famflias recompostas» (as que resultam de segundos casa
mentos). Sao outros sinais de diversidade e do aparecimento
ou redefini ~ao de novos papeis, nomeadamente conjugais ou
parentais, dentro da famflia .
Sabe-se, por outro lado, que os casamentos em segun
das nupcias acontecem com mais frequencia entre os indivf
duos do sexo masculino. Em Portugal e entre os anos de 1975
e 1991 , par exemplo, aumentou inclusivamente a distincia entre
recasamen tos de homens e mulheres . Traduzamos numerica
mente esta realidade: do total de homens que casam em 1992,
2,2 % sao viuvos e 6,4 % divorciados; no que toca as mulhe
res , as percentagens sao, respectivamente, 1,3% e 4,6%. Para
alem da presen<;:a de velhos preconceitos acerca da identidade
feminina, esta distancia relaciona-se , sobretudo, com 0 facto
de serem as mulheres divorciadas que mais frequentemente
ficam com os filhos do casal e de estes pesarem, sem duvida,
como urn serio obstaculo a realiza<;:ao de outra experiencia de
conjugalidade .

Fecundidade
Vejamos, agora, 0 outro conjunto de indicadores relativos, desta
vez, a jecundidade dos casais portugueses . Neste campo, e no
que se refere as ultimas 2 decadas, os sinais de mudanp sao
radicais. Com a Espanha, Italia e Grecia, Portugal e, ate aos
an os 60, urn dos pafses da Europa com mais elevadas taxas
de natalidade e fecundidade , traduzidas em descendencias
numerosas . Hoje , pelo contrario , e enquanto se assiste, nou
tros contextos, a uma progressiva subida e retoma daqueles
indicado res, no nosso Pafs os valores da jecundidade calram
para nlveis baixIssimos.
Queda brutal e recente, por urn lado; dispersao regional
muito uniforme do fen6meno de baixa, por outro , parecem
ser duas viragens e marcas decisivas da fecundidade em Portu
gal nos anos 90. De tal maneira que podemos dizer, sem nos
enganarmos, que se ha tra<;:o que aglutina, num todo homoge
neo, as praticas dos casais portugueses por todo 0 Pafs, ele
e, sem duvida , a fecundidade.
Recuemos urn pouco no tempo . Em 1960, 0 fndice sin
tetico de fecundidade 7 em Portugal era igual a 2,71; a taxa
especffica de natalidade 8 aproximava-se entao do 93 por mil.

0 (ndice sint'tico de
facundldade corresponde
ao numero medio de
tilhos por mulher em
idade de procnar listo
~ . cuja Idade se situa
entre os 15-49 anos).
7

8 A taxa especffica de
natalidade 6 0 n ~ de
nados vivos por mil
mulheres am idede
t~rtil.
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Evoluc;:~o

da Fecundidade
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Evoluc;:ao
da Natalidade

Fortemente marcado por valores altistas no contexto europeu,
Portugal apresentava-se, por outro lado , e para esta variavel,
como um pars profundamente marcado por contrastes. A sua
metade norte, por exemplo, e muito especialmente 0 espac;:o
constitufdo pelos distritos de Porto e Braga, Viana do Castelo,
Aveiro, Braganc;:a e Viseu, com valores maximos, opunha-se
aos distritos meridionais , sobretudo os do interior e 0 de Lis
boa, onde incidiam os valores mlnimos . Para alem de uma desi
gual presenc;:a de praticas religiosas nestes dOis espac;:os, os espe
cialistas interpretaram esta oposic;:ao marcante da decada de 70,
como sinal de uma maior ou menor relevancia estrutural das
actividades agrfcolas em torno da pequena propriedade familiar
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(das quais nao se exclufam, de resto , cumplicidades com 0
trabalho e 0 salario de fabrica) . Na verdade, uma descendencia
multipla assegura brac;:os adultos para 0 trabalho nos campos
e, durante a velhice dos pais, uma presenc;:a protectora. Em
1981 , porem, aqueles fndices haviam ja baixado p ara 2,17 e
64,9 por mil, respectivamente; em 1991 , para 1,59 e 46,9
por mil. E, ao contrario do passado, apagam-se agora os
grandes contrastes e a dispersao desses valores por todo 0
espac;:o do Pars e insignificante: a homogeneidade e a regra,
o padrao uniforme .
A queda da fecundidade evidencia, designadamente com
o recurso a formas de contracepc;:ao eficazes, como as praticas
de controlo dos nascimentos se generalizaram massivamente na
sociedade portuguesa e, com elas, uma nova maneira de enca
rar a conjugalidade: viver uma longa vida em casal nao implica,
necessariamente, ter muitos filhos; deixa de ser 6bvio que a
conjugalidade abra imediatamente a porta a maternidade.
Nesta descida podemos ver um efeito, conjuntural e de
natureza demografica (a recuperar, portanto, mais tarde) , do
adiamento da idade de entrada no casamento ou, mesmo, entre
os casais recem-constiturdos, do atraso da vinda de um pri
meiro bebe. Na verdade, naquele lapso de tempo (1960-1991),
a natalidade baixa em todas as categorias etarias de mulheres
mas, muito especialmente., no grupo dos 20-24 anos . Mas, num
contexto de forte regressao das taxas de mortalidade infamil,
de recuo de formas tradicionais de vida agrfcola, de laicizac;:ao
crescente dos comportamentos quotidianos, de consolidac;:ao
do Estado Providencia e das suas malhas de assistencia, de
avanc;:os consideraveis da escolarizac;:ao, de um nrvel alto de
taxas de emprego feminin~ , 0 extraordindrio investimento que
os casais hOje Jazem na socializar;;Cio escolar das suas crian
({as (cad a vez mais longa, entendida como um instrumento cru
cial para a qualificac;:ao , inserc;:ao e promoc;:ao socioprofissio
nais), p elos custos que acarreta, 13, porventura, um dos maiores
incentivos a limitar;;Cio do numero de Jilhos.

T raba lho fem inino
portugal apresenta, no princfpio da decada de 90, a maior taxa
de actividade Jeminina (dos 15 aos 64 anos) entre os pafses da
Europa do Sui, e uma taxa elevada no contexto dos paises da
Comunidade Europeia 9. Ronda os 60 % (em 1988) - contra
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Fortemente marcado por valores altistas no contexro europeu,
Portugal apresentava-se, por outro lado , e para esta variavel,
como urn pafs profundamente marcado por contrastes. A sua
metade norte, por exemplo, e muiro especialmente 0 espa~o
constitufdo pelos distriros de Porto e Braga, Viana do Castelo,
Aveiro, Bragan~a e Viseu, com valores maximos, opunha-se
aos distritos meridionais , sobretudo os do interior e 0 de Lis
boa, onde incidiam os valores mfnimos. Para alem de uma desi
gual presen~a de praticas religiosas nestes dois espa~os, os espe
cialistas interpretaram esta oposi<;ao marcante da d~cada de 70,
como sinal de uma maior ou menor relevancia estrutural das
actividades agrlcolas em torno da pequena propriedade famil iar
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(das quais nao se exclufam, de resto , cumplicidades com 0
trabalho e 0 salario de fabrica). Na verdade, uma descendencia
multipla assegura bra~os adulros para 0 trabalho nos campos
e, durante a velhice dos pais, uma presenc;a protectora. Em
1981, porem, aqueles indices haviam ja baixado para 2,17 e
64,9 por mil , respectivamente; em 1991, para 1,59 e 46,9
por mil. E, ao contrario do passado, apagam-se agora os
grandes contrastes e a dispersao desses valores por rodo 0
espa~o do Pais e insignificante: a homogeneidade e a regra,
o padrao uniforme.
A queda da fecundidade evidencia, designadamente com
o recurso a formas de contracep<;:ao eficazes, como as praticas
de controlo dos nascimentos se generalizaram massivamente na
sociedade portuguesa e, com elas, uma nova maneira de enca
rar a conjugalidade: viver uma longa vida em casal nao implica,
necessariamente, ter muitos filhos; deixa de ser 6bvio que a
conjugalidade abra imediatamente a porta a maternidade.
Nesta descida podemos ver urn efeito, conjuntural e de
natureza demografica (a recuperar, portanto, mais tarde), do
adiamento da idade de entrada no casamento ou, mesmo, entre
os casais recem-constitufdos, do atraso da vinda de urn pri
meiro bebe. Na verdade, naquele lapso de tempo (1960-1991),
a natalidade baixa em todas as categorias etarias de mulheres
mas, muito especialmente, no grupo dos 20-24 anos. Mas, num
contexto de forte regressao das taxas de mortalidade infantil,
de recuo de formas tradicionais de vida agricola, de laiciza<;ao
crescente dos comportamentos quotidianos, de consolida<;ao
do Estado Providencia e das suas malhas de assistencia, de
avanc;os consideraveis da escolariza<;ao, de urn nivel alto de
taxas de emprego feminino, 0 extraordinario investimento que
os casais hOje jazem na socializaI;;ao escolar das suas crian
.;as (cada vez mais longa, entendida como urn instrumento cru
cial para a qualifica<;:ao, inser<;:ao e promo<;ao socioprofissio
nais), pelos custos que acarreta, 13, porventura, um dos maiores
incentivos a limita.;ao do numero de jilhos.

Trabalho femini no
Portugal apresenta, no princfpio da decada de 90 , a maior taxa
de actividade jeminina (dos 15 aos 64 anos) entre os pafses da
Europa do Sui, e uma taxa elevada no contexto dos pafses da
Comunidade Europeia 9 Ronda os 60% (em 1988) - contra
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os 44 % da It;Uia, os 42 % da Grecia, os 39% Ida Espanha, os
56% da Fran<;:a, por exemplo 10.
Entre tanto , vale a pena registarmos que esses valores sao
maximos entre as mulheres com idades compreendidas entre
os 25-54 anos, isto e, entre aquelas que mais tarde ou mais
cedo, em grande maioria, se vao defrontar com urn perfodo
de maternidade activa. Sublinhamos, ainda, que os niveis de
participa<;:ao se mantern muito elevados entre as mulheres casa
das (rondam os 49%, valor que, na Europa, s6 e ultrapassado
pelos da Fran<;:a e do Reino Unido), entre as mulheres com
1 filho, pelo menos, com idade ate aos 9 anos. Sao baixas,
entretanto, as percentagens de mulheres que trabalham a tempo
parcial (nao chega a 6%); e baixas, igualmente, as taxas de
desemprego feminino, sobretudo as relativas ao desemprego
de longa dura<;:ao (em 1989 correspondem a 7,2%). Como expli

car, entao, esta fortissima participa~ao das portuguesas no
mercado de trabalho, sabendo-se que ela se faz, para mais,
numa etapa da sua vida particularmente pesada, em termos
de responsabilidades familiares, e no contexto de urn defice
not6rio de estruturas publicas e privadas de guarda das c rian<;:as?
A queda das taxas de natalidade e de fecundidade pode,
sem duvida, ser uma varia vel cumplice da participa<;:ao, embora
nao a explique completamente; em termos comparativos, os
valores do emprego feminino eram ja elevados num contexto
de alta fecundidade; e, por outro lado, as taxas baixaram para
niveis semelhantes nos dois grupos de mulheres, activas e nao
activas. 0 acesso a instru~ao, 0 avan<;:o muito significativo das
mulheres em todos os escal6es de ensino (incluindo 0 supe
rior II) contribuem, sem duvida, para encorajar a sua activi
dade pro fissional. E, em muitos contextos, 0 dinamismo das
redes de entreajuda entre parentes pr6ximos (as vezes mesmo
a co-residencia), por sua vez, podem facilita-Ia. Na decada de
80, por exemplo, Portugal apresentava, comparado com os pai
ses do Norte da Europa, uma propon;:ao relativamente elevada
(19,1 %) de grupos domes ticos complexos - isto e, grupos
compostos por dois ou mais casais ou por urn casal, com ou
sem filhos , residindo com o utros parentes - e uma percenta
gem baixa de grupos dom esticos de uma s6 pessoa (13 % , con
tra os 24% em Fran<;:a, os 30% na RFA ou os 22 % da
Holanda 12. Mas a res posta aq uela pergunta torna-se mais com
pleta aO lembrarmos, resumidamente , que natureza o u tipo de
participa<;:ao esta aqui em causa.
Se atendermos aos sectores de actividade existentes ,
notamos que, em 1992 , as mulheres representam , 2 1 % da
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popula<;:ao empregada no secto r primario, 24% no secundario
e 48,4% no terciario 13. Por o utro lado , a percentagem de
mulheres em rela<;:ao ao total de trabalhadores e maxima, por
exemplo , em certos ramos de actividade: a educa<;:ao (onde
se fazem representar com urn peso de 76%), a saude (74 %),
as industrias texteis (69 %), os servi<;:os pessoais e domesticos
(60%), a agricultura (53,4%), os restaurantes e os hoteis (50%).
Se considerarmos, ago ra, os grandes grupos de profiss6es ,
a participa<;:ao feminina e maxima entre 0 pessoal dos servi
<;:os de protec<;:ao e domesticos (65 %), entre as profiss6es
cientfficas e liberais (53 ,2%),0 pessoal administrativo (52,5%),
entre os agricultores e trabalhadores agrkolas (52 %); e minima ,
pelo contrario, designadamente, entre os trabalhadores da
produ<;:ao (26 %) ou entre os directores e os quadros superio
res de empresa (20,9 %). Este conjunto de resultados aponta,
efectivamente, para perfis-tipo de participa~a o, estreitamente
relacionados, afinal, com espectficidades do tecido econ6mico
portugues.
A emigra<;:ao e 0 recru tamento militar masculinos, tao
pronunciados na decada de 60, proporcionaram urn conside
ravel protagonismo das mulheres a frente, nomeadamente, das
explora<;:6es agrkolas familiares de densas regi6es do Noroeste
portugues. Para alem de uma presen<;:a notavel na agricultura,
a mao-de-obra feminina, abundante, pouco instrufda, fOi mas
siva mente recrutada pelos ramos da industria transformadora
de expo rta<;:ao , com urn peso n otavel no tecido produtivo por
tugues (como 0 textil, 0 vestuario e 0 cal<;:ado , mais recente
mente a electr6nica), que se vieram acomodar nessas zonas
rurais. Entretanto , a partir da decada de 70 , mais a Sui, em
toda a regiao de Lisboa e Setubal, fOi a expansao notavel dos
servi<;:os de administra<;:ao publica (como a educa<;:ao e a saude)
que atraiu grande parte do emprego feminino. A maior possi
bilidade de flexibiliza<;:ao dos horarios de trabalho joga, sem
duvida, nessa popularidade.
Perante a participa<;:ao intensa das mulheres na popula
<;:ao activa, coloca-se a pergunta dos efeitos da mesma na vida
domestica das famflias. Apesar das representa<;:6es igualitarias
e simetricas dos papbs familiares dos dois sexos ganharem cada
vez maio r numero de ades6es na sociedade po rtuguesa, a ver
dade e que continuam a ser as mulheres , na pratica, as princi
pais resp onsaveis pelas tarefas de gestao da casa e de cria<;:ao
dos filhos pequenos. A actividade f eminina nao conduz, auto
maticamente, a uma redefini~ao da divisao do trabalho fami
liar. Embora se desconhe<;:am varia<;:6es consoante 0 meio
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social, 0 tipo de emprego da mulher ou os recursos do casal,
urn recente Inquerito ao quotidiano das famflias portuguesas
constitufdas por casais com filhos de idade inferior a 15 anos
revelou que so em 28 % dos casos participa todo 0 grupo fami
liar nas tarefas domesticas. A participar;:ao do pai e particular
mente insignificante em tarefas como a preparar;:ao das refei
r;:oes (37%), fazer a cama (28%), lavar a lour;:a (22%), lavar
a roupa (2 %) ou passa-la a ferro (5 %) 14 A distancia entre 0
ideal e a pratica e, aqui, particularmente vincada.
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livres. Na verdade, e para ilustrar urn exemplo, regista-se urn
enorme consenso (na ordem dos 85 %) a respeito da satisfar;:ao
que a vida familiar proporciona, entre novOs e velhos, homens
e mulheres, ricos e pobres, instrufdos e analfabetos, catolicos
e ateus, a residirem no campo ou na cidade. Alias , sao resulta
dos que concordam com os de urn Inquerito realizado em 1989
a «jovens portugueses». A famflia e urn dos . aspectos do seu
futuro» a que atribuem maior importancia e 0 domfnio que
mais jovens (81 %) encaram com grande esperanr;:a 16 . E mais
urn sinal a por em causa a suposta crise da familia: nos valores
comuns, ela ocupa urn lugar de grande destaque.
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Feito 0 ponto da situar;:ao da familia em Portugal a partir de
indicadores-sfntese de alguns comportamentos-chave, podemos
sondar, agora, outro nfvel da realidade: 0 dos valores e repre
sentar;:oes. Notimos atras que, com excepr;:ao do caso da fecun
didade, a paisagem familiar portuguesa dificilmente se pode
pintar de uma so cor; as tonalidades variam, por vezes consi
deravelmente, consoante as regioes ou os grupos sociais em
que ocorrem esses comportamentos. A diversidade das prati
cas e, pois, urn trar;:o marcante. Ja 0 universo das representa
r;:oes dos portugueses sobre aspectos gerais da famflia, ao con
trario, parece ser mais consensual e aglutinador. Organizado
em torno de fortes tendencias centrais, as estreitas brechas sur
gem com uma expressao francamente discreta.
Em dez pafses europeus, incluindo Portugal, foi lanr;:ado,
em 1990, urn Inquerito sobre valores a respeito de varios domf
nios do quotidiano 15, sendo urn deles precisamente a famf
lia . Nele se procurou recolher e interpretar representar;:oes dos
portugueses a proposito de algumas vertentes dessa realidade:
o lugar da familia no quotidiano; a forma e a natureza da rela
r;:ao conjugal; as relar;:oes entre pais e filhos, as mulheres na
famflia e na sociedade. Apresentamos, de seguida, alguns dos
seus principais resultados - esforr;:o tanto mais inte ressante
quanta dispomos, ja, de informa<;:oes sobre alguns dos com
portamentos a que essas representar;:oes se referem.
A jamt1ia detem, no dia a dia, uma importcmcia deci
siva para os portugueses, como alias para os europeus em
geral. E, sem duvida, uma esfera prioritaria de confianr;:a, de
investimento e dedica<;:ao individual, gozando de urn predomf
nio absoluto sobre as restantes esferas de actividade do indivf
duo - seja 0 trabalho, os amigos e conhecidos, os tempos
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A relac;:ao conjugal
Reportando-nos mais especificamente a relar;:ao conjugal, nao
chega, entretanto, a 114 0 numero de inquiridos que considera
«0 casamento como uma instituir;:ao antiquada», resultado que
parece acertar com a baixa percentagem de «unioes de facto»
que existem no nosso pafs . Vale a pena conhecermos que fran
jas de popular;:ao correspondem aquela minoria que destoa fran
camante da tendencia geral. Sao sobretudo os homens, os indi
viduos mais novos, os divorciados e separados, as categorias
socioprofissionais assalariadas proximas dos empregados dos
servir;:os de meio urbano ou dos operarios (industriais ou agrf
colas), com urn nfvel de instrur;:ao secundario, declarando-se
explicitamente ateus, os que tendem a mostrar uma atitude
mais ceptica em relar;:ao ao casamento-instituir;:ao.
Do ponto de vista das praticas, a propria coabitar;:ao
manifesta-se , de resto, com uma expressao insignificante entre
os entrevistados (todos eles com uma idade igual ou superior
a 18 anos): apenas 1,6% «vivem com companheiro» no
momento cia realizar;:ao do Inquerito, enquanto 57% est:lo «casa
dos» 17 Envolve os indivfduos rna is novos , sobretudo mulhe
res residentes em meio urbano, social e culturalmente desfa
vorecidas. Com toda a prudencia que uma interpreta<;:ao daquela
pequena percentagem impoe, estes resultados parecem sugerir
que «viver com companheiro» , em Portugal, nao se associara
tanto (ou por enquanto), como na restante Europa, a urn com
portamento proprio de camadas favorecidas cia popular;:ao, mas
antes a pressoes ditadas pela precaridade dos mesmos recursos.
A generalidade dos portugueses ordena e valoriza de
maneira semelhante as «situar;:oes que explicam a felicidade do

17 Outros 30% sao $01
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casamento». Destacam primeiro 0 «respeito mutuo» (83 %),
depois a «fidelidade » (77 %) e a «compreensao e tolerancia»
(75 % ), remetendo a «gratifica\:ao sexual» e a «procria\:ao» para
lugares mais distantes (65 %). No que respeita ao «ter filhos»,
realidade que, na doutrina da Igreja Cat6lica, surge como urn
dos pilares do matrim6nio (e que os pr6prios comportamen
tos restritivos de fecundidade na generalidade do PalS pare
cern, desde logo, par em causa), cerca de 35 % dos inquiridos
nao 0 consideram «muito importante para a felicidade do casa
mento». Sao eles os mais jovens e os solteiros, os residentes
em meio urbano , detentores de urn nlvel de instru\:ao supe
rior mas sobretudo secundario, pertencentes a frac\:oes da
pequena burguesia (em especial os empregados dos servi\:os),
ligados aos maiores rndices de participa\:ao polftica e ateus.
]a os factores concretos e as condi\:oes materiais de existencia
que envolvem a vida conjugal (como sejam urn «rendimento
adequado», uma «boa habita\:ao », «a partilha das tarefas domes
ticas», «serem da mesma classe social») sao sistematicamente
relegados para urn plano mais discreto. Como na generalidade
dos parses europeus, a grande maioria dos portugueses repre
senta a conjugalidade como um refugio, como um lugar pri
vado de aferi~(10 entre os esposos, donde se expulsam as con
tigencias e os interesses materiais do mundo que os rodeia.
Reencontramos aqui, perfeitamente ilustrada, a ideologia da con
jugalidade moderna.
Podemos admitir, entretanto, que e hoje discutfvel a
representa\:ao tradicional do casamento como uma realidade
para toda a vida. Na verdade, a rejei\:ao pura e simples do
«div6rcio. e uma atitude francamente minoritaria: apenas 17 %
dos inquiridos , socialmente muito localizados, declaram que
aquele «nunca se justifica». Sao fundamentalmente individuos
idosos, residentes em meios rurais, no Norte do Pafs ou na
Regioes Aut6nomas, iletrados ou que possuem apenas 0 ensino
primariolbasico, com rendimentos baixos e cat6licos pratican
tes. Uma grande tolerancia face a essa decisao, pelo contrario,
reina entre largufssimas franjas da popula\:ao .

as filhos
Imagem do que sucede por todo 0 Pais, os resultados do Inque
rito ilustram a pequena dimensao das descendencias nas famf
lias da amostra. Os resultados, ligeiramente abaixo da media
dos pafses europeus contabilizam , em media, 1,9 filhos por
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casal , quando se exclui do calculo 0 grupo de solteiros que
nao possui descendencia. Quem sao, apesar de tudo , os indi
viduos que ainda hoje possuem descendencias numerosas? Vol
tamos a encontrar 0 grupo social anteriormente caracterizado:
os mais idosos , residentes no Norte de Portugal e nas Regioes
Aut6nomas, com os niveis mais baixos de escolaridade e de
rendimento, pertencentes a categorias sociais ligadas a agricul
tura , cat6licos praticantes. Voltando ao campo das representa
\:oes , e curiosa assinalarmos que 0 numero de filhos que se
considera ideal (em media 2,4, situando-se 0 valor modal nos
2 filhos) excede ligeiramente 0 seu numero real. A diferen\:a
entre os dois valores da fecundidade (a desejada ultrapassa a
efectiva) parece assinalar que nem sempre existira uma estabi
lidade ou adequa\:ao perfeita entre os projectos e os compor
tamentos efectivos dos casais no que respeita ao numero de
filhos ; e sugerir, por outro, que , num contexto exterior em
mudan\:a e a partir dessa margem de indefini\:ao, esses valores
se venham a concretizar no futuro , para certos grupos sociais,
em descendencias ligeiramente mais numerosas.
o Inquerito inclui tambem informa\:oes sobre modelos
de socializa\:ao da crian\:a no interior das familias portuguesas.
Parecem organizar-se em torno de duas referencias principais:
a da «conformidade social», em que os pais procuram trans
mitir aos seus filhos valores que acentuam 0 respeito pel as
normas sociais em vigor e pelas institui\:oes dominantes (ex:
«ser obediente», «ter boas maneiras. , «ser trabalhador», «ser pou
pado», «a fb); a da «autonomia pessoal» em que estao prefe
rencialmente em destaque valores de conduta e de relaciona
mento mais centrados no protagonismo individual ou colectivo
(ex: a responsabilidade, a independencia, a tolerancia, a imagi
na\:ao, a determina\:ao , a generosidade).
A escolha de uma ou outra referencia e socialmente
muito orientada. Nos meios urbanos (com especial destaque
para a cidade de Lisboa), as gera\:oes mais novas , os grupos
com maiores nfveis de escolaridade, as profissoes nao manuais
e os status sociais mais elevados, apostam mais frequentemente
numa educa\:ao dos filhos centrada nos valores da autonomia;
pelo contrario, nas regioes rurais (e tambem na cidade do Porto)
os mais velhos, as camadas com fracos nfveis de escolaridade,
com profissoes manuais, os cat6licos praticantes, aderem rnais
facilmente ao modelo da conformidade.
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Passando agora para 0 campo das
das mulheres na sociedade, os resultados
apon
tam para uma
aceita<;:ao da sua presen<;:a no mercado de
trabalho - facto que e encarado nao 56 como instrumento
de
mas tambem como fonte de ren
dimento para 0 casal. Na
se 80% dos portugueses
concordam que «ter urn emprego e 0 modo ideal de uma
mulher ser
outros 98% defendem «quer 0
marido, quer a mulher devem contribuir para as
da
casa». Nem a pretexto do
maternal parecem
ficativas reticencias a actividade
feminina: 76% dos
portugueses admitem que «uma mae trabalhadora pode estabe
lecer com os filhos uma
como uma que
nao trabalhe •.
entre homens e
mulheres
corn urn
notavel
Essa relevancia e
nos grupos etarios mais
enos mais escolari
zad05, nos status sociais mais
residentes em meio urbano
Grande Lisboa
enos ateus. No entanto, outras
respostas bern
mostram a importancia dos valores
nuam a
Assim,
emprego

e uma coisa
e urn lar e

mas

0

a presen<;:a feminina.
concorda que «urn
que as mulhers realmente

em idade escolar sofre
se a mae tern urn
emprego., 61
das mais altas percentagens entre os
ses
defende que «uma mulher
de ter filhos
para se realizar
e outros 50% pensam que «ser
dona-de-casa e tao
com ter urn trabalho remune
rado». A co-existencia desta duas
e urn sinal da
que parece pesar sobre a actividade profissional
feminina (e que raramente encontramos a
plicidade estreita entre trabalho e
os seus atributos de esposa,
mae
o tJrohlema
no ponto
anterior
no nosso
fol entretanto abordada no
curioso
que a
dos portugueses mos
tra serias reservas a sua pratica, notando-se alias uma estreita
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sintonia entre esta atitude colectiva e a
tug uesa sobre a materia. Cerca de 80% dos
pensa
que "0 aborto raramente se
entre os grupos
de idades mais
nos mais escolarizados, entre os Lisboe
tas, nos que declaram tef uma
de
f"mnregados e inde
uma maior pera generallcaue dos portugueses s6 a aceit:l1l1 em
a vida da mae corre
que os sim ae,,,)',"-'"
da crian<;a nascer com deficiencias
Raz6es de tipo relacional ou social
recebem uma
Os valores relativos

a famflia

sao assim,

gueses (como os eUfopeus, em
de consenso e de acordo.
os mesmos valores
do casa
da famflia no seu dia a dia, sobre
mento, 0 numero de fllhos
dentro e fora de casa.
Ao contrario do que fariam supor as PClleloh:as
tes de que os media go starn de se ocupar,
os aspectos focados, uma aceita<;:ao e ",Hl,,!.dl,,"'V
das formas e modalidades corremes da vida familiar.
conseguem mos
neste consistente universo de valores fami
o status, a
0 grau de
sidade do entrevistado e mesmo
onde este reside,
sao
que mais
abrem a porta a diversi
definem pequenas minorias
urn peso
a ron dar os
que destoam da media. Sao
mais
coinci
dentes com 0 ensino
de
nao-manuals,
residentes na
da Grande Lisboa e ateias, que nao raro
revelam crftica e
face a fOfmas dominantes de conE, por outro lado, as faixas
idosos, status infe
riores, corn modestos ou nulos reCUfSOS escolares, pfofiss6es
manuais, habitantes de meio rural e cat6licos
se associam a defesa de certas
mais tradicionais
do casamento e da
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Influencias Socioecon6micas

18 An8lia Torres . Fatsfi·
dade. culpa, desencon
fro. ccSociologia - PrO·

blemas e Pr~tiC8sll.
n~

11. 1992. p. 43-62.

Da acentuada convergencia de valores e da generalizada cen
tralidade da famflia e do casamento nos quadros de represen
tar,;oes contempora.neas em Portugal, nao devemos concluir que
existe uma forma (mica de viver e estar em famnia. Pelo con
trario , da evidencia empfrica incidindo sobre praticas familia
res, vimos que existem dinamicas familiares bern diferencia
das. Os valores e representar,;oes gerais constituem urn pano
de fundo sobre 0 qual se constroem estrategias, interesses e
hist6rias familiares diversificadas . Embora dispondo ainda de
poucos estudos referentes a problematica da diversificar,;ao dos
modelos familiares em Portugal, parece-nos importante referir
alguns resultados recentes . Uma pesquisa sobre as formas de
viver 0 div6rcio permitiu distinguir diferentes perspectivas, no
meio urbano lisboeta, quanto ao casamento e a ruptura conju
gal. Por exemplo, nos grupos socioprofissionais como os qua
dros superiores e medios, as profissoes liberais e os emprega
dos, 0 div6rcio surge como urn direito individual a ser
accionado no respeito pe!o bem-estar do individuo, de que
depende a harmonia do casal e da famflia. Neste grupo , os
entrevistados consideram 0 div6rcio como tendo origem num
problema de relar,;ao e no seu progressivo esgotamento. Num
outro grupo socioprofissional de operarios e operarias, a rup
tura conjugal e vivida como consequencia da inadequar,;ao dos
ex-conjuges ao pape! que de!es era esperado, e pela sua ausen
cia de senti do de responsabilidade. A perspectiva quanto ao
casamento e aqui mais «institucional»: considera-se que, para
o born funcionamento da famnia, e necessario 0 cumprimento
de urn conjunto de deveres e responsabilidades, mesmo que
impliquem 0 sacriffcio dos desejos de urn dos seus membros.
Em sintese, a ruptura conjugal e aceite tanto num grupo socio
profissional como no outro; mas os sentidos investidos e os
processos de div6rcio sao diferentes 18
Urn estudo sobre famflias de pequenos e medios empre
sarios mostrou que 0 tipo de propriedade e actividade econ6
mica define uma organizar,;ao familiar e conjugal especffica. Ape
sar de um discurso tradicionalista a respeito da divisao de papeis
que define para a mulher as tarefas domesticas e para 0 homem
a gestao da empresa, as praticas reve!am que , na famflia de
pequenos empresarios, a empresa constitui-se como centro de
gravidade do quotidiano conjugal e familiar: uma parte signifi
cativa de mulheres trabalha juntamente com os maridos, dan do
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origem a casais mais pr6ximos de uma «ca rreira a dois»
do que das formas tfpicas de «dupla carreira» ou «mulher
domestica. 19
Urn estudo efectuado no meio rural do Baixo Minho,
onde a co-residencia de parentes de varias gerar,;oes e valori
zada como forma de entreajuda familiar , mostrou que as dife
renr,;as socioecon6micas influem, ai tam bern, na organizar,;ao
das solidariedades familiares. Nas famflias de lavradores, onde
a propriedade e a actividade agricola e transmitida de paiS para
filhos, a familia complexa onde coabitam varias gerar,;oes (av6s,
pais , filhos) continua a ser valorizada e praticada como melhor
forma de transmitir a propriedade e a profissao agrfcolas.
A identidade colectiva da famnia , gerada nos val ores da casa
e do patrim6nio, sobrepoe-se a identidade conjugal e indivi
dual, interferindo nos perfis escolares, profissionais e matri
moniais dos filhos que «ficam em casa». Nas famflias pluriacti
vas , que trabalham simultaneamente na agricultura e na
industria, a solidariedade familiar baseia-se mais na troca de
servir,;os. A co-residencia de varias gerar,;oes e aceite para «aju
dar" temporariamente 0 funcionamento familiar; mas a inde
pendencia do casal nao se subordina, a longo prazo , aos objec
tivos colectivos. Por ultimo, nas famnias de trabalhadores
agrfcolas, considera-se que cada individuo deve tornar-se aut6
nomo , econ6mica e socialmente. Quando se forma uma fami
lia complexa neste grupo socioecon6mico, e por necessidade
de sobrevivencia, quando a mae e solteira ou urn jovem casal
tern dificuldade em fundar uma residencia independente. Em
resumo, os processos de formar,;ao da familia complexa corres
pondem a estrategias familiares diversificadas 20.
Uma pesquisa realizada sobre trabalho e famflias opera
rias no Barreiro mostrou entretanto como, em tempos e modos
diferentes da industrializa<;:ao local, a diversidade das experien
cias do trabalho na fabrica se articulam e sao suportadas por
tip os diferentes de estrategias familiares . Rela<;:oes instaveis, pre
carias, intermitentes com a fabrica, frequentemente associadas
as primeiras gerar,;oes de operarios e aos momentos de entrada
na condir,;ao fabril, sup oem estrategias de sobrevivencia (carac
terizadas, nomeadamente , pela colocar,;ao precoce e indiscri 
minada de adultos e crianr,;as, homens e mulheres no mercado
de emprego, por nfveis altos de fecundidade e uma cultura
familiar anti-escola); relar,;oes estaveis , s6lidas e contfnuas com
a fabrica, pr6prias de gerar,;oes ja enraizadas na condir,;ao
operaria, assentam em estrategias familiares de promor,;ao (com
uma entrada selectiva e condicional da mao-de-obra adulta no

19 Cf. Maria das Dares
GuerTeiro. Famflias de
empresArlos e trsject6
rias sociais. uSociologia
- Problem as e Pnhi·
caS!') , n~ 11 . 1992.
p. 63·77 .

20 Karin Wall . Pour une
soci%gie des formes
famllia/es dans la
soc;tlte rursle, Ana
Nunes de Almeida.
M .D. Guerrelro. A. Tor
res e K. Wall leds .).
op. cit., p . 163·182.
Para ouuas an6Tis8s
sobre famnias em meio
rural, consultsr: JoAo
FerT8ira de Almeida.
Classes soc/ais nos
campos: camponeses
parciais numa regiao do
NorOflste, Usboa , Insti
tuto de CiAncias
Sociais . 1986; Ne~son
louren~o . Famnia rural
e ;ndustria . Usboa . Edi

torial fragmentos .
1991 ; Jo~o de Pins
Cabral. Sons of Adam.
daughters of Eve - the
peasant wordview of
the Alto Minho . Oxford .
Clarendon Pre ss. 1986;
Brian O·Neill. ProprietA
rios . lavradores e joma
Is;ros - desigualdade
social numa alde/s
transmontana. lisboa,
D . Quixote. 1984 .
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universo dos offcios qualificados, uma redw;:ao drastica dos
nascimentos e uma seria aposta na socializac;:ao escolar das
crianc;:as) 2 1.

famflias ope

rar;ss flO B8rrelro, Bar
reiro. Ediy6es da
Climara Municipal do
BalTeiro , (em CUrso de
publicat;;Jo) .

Sfntese e Conclusao
A famma portuguesa sofreu importantes processos de transfor
mac;:ao nos liltimos vinte anos, os quais se manifestaram sobre
tudo na queda das taxas de nupcialidade e de fecundidade,
no aumento do nlimero de div6rciOS e no crescimento da pro
porc;:ao de mulheres na populac;:ao activa. Esta evoluc;:ao e carac
terfstica do conjunto da Europa industrializada, mas Portugal
revel a alguma especificidade tanto nos ritmos como nos resul
tados dessa evoluc;:ao. Distingue-se nomeadamente por uma taxa
baixa de nascimentos fora do casamento, indiciando nfveis bai
xos de coabitac;:ao, por uma proporc;:ao ainda assim elevada
de casamentos cat61icos no conjunto dos casamentos celebra
dos, 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 grupos domesticos de uma pes
soa s6 e taxas elevadas de actividade feminina. Olhando para
o conjunto dos indicadores analisados, podemos dizer que a
especificidade das estruturas familiares portuguesas, no con
texto europeu, se define, ainda hoje, por uma persistente apro
ximac;:ao a instituic;:ao familiar na sua faceta formal (entrada na
vida conjugal atraves de um ritual, religioso ou civil, procria
c;:ao dentro do casamento); por uma presenc;:a modesta de gru
pos domesticos de pessoas s6s; pela participac;:ao intensa das
mulheres, tanto na vida domestica como na vida produtiva
no exterior da esfera familiar. Estas caracterfsticas podem, no
entanto, vir a modificar-se.
No plano das representac;:6es, verifica-se a centralidade
da famma nos quadros de valores preva]ecentes, tendencia alias
convergente com 0 que se passa noutros pafses europeus. Os
nfveis de satisfac;:ao e de expectativa face a vida familiar sao
elevados, 0 que nao significa ausencia de tendencias de
mudanc;:a. Constata-se uma valorizac;:ao crescente da igualdade
entre os sexos , da realizac;:ao pessoal e da gratificac;:ao nas rela
c;:6es familiares , de maior tolerancia no domfnio da ruptura con
jugal e do recasamento.
Neste COntexto de transformac;:6es rapidas, os modos de
estar e de encarar a famflia sao diferenciados na sociedade
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portuguesa. E verdade que se esbatem algumas diverSidades
que marcavam outrora os comportamentOs familiares, como
por exemplo a taxa de fecundidade, hoje generalizadamente
baixa. Mantem-se no entanto alguns contrastres importantes
entre 0 Norte (percentagem elevada de casamentos pel a Igreja,
percentagem baixa de nascimentos fora do casamento, percen
tagem elevada de famflias complexas) e 0 SuI (percentagem
elevada de casamentos civis e de div6rcios). Convern tam bern
assinalar a demarcac;:ao gradual que se tem vindo a estabelecer
entre uma Grande Lisboa, abrangendo minorias que protago
nizam atitudes e valores de crftica em relac;:ao as form as fami
liares dominantes e 0 resto do pars que se diz mais conservador.
Para aIem das diferenc;:as regionais, encontram-se diver
sidades acentuadas consoante a categoria socioprofissional, 0
meio social, a idade, 0 nivel de escolarizac;:ao ou a pratica reli
giosa. Por exemplo, nas categorias socioprofissionais desfavo
recidas encontram-se representac;:6es mais tradicionais do casa
mento e da procriac;:ao, e uma orientac;:ao mais vincada no
sentido da famflia «institucional». As classes medias urbanas
defendem uma vida familiar centrada nos valores da realizac;:ao
individual e da gratificac;:ao nas relac;:6es conjugais. Sao 16gicas
diferenciadas, privilegiando estilos familiares e evoluc;:6es varia
das, que se tedo de estudar melhor no futuro pr6ximo.
Finalmente, e conveniente lembrar que a familia, no con
ceito decorrente da maioria dos dados aqui apresentados 
isto e, urn homem e uma mulher casados ou urn casal com
mhos - nunca constitui uma unidade isolada. As formas de
sOlidariedade e de interacc;:ao entre parentes pr6ximos ou afas
tados e entre grupos domesticos vizinhos, contribuem de forma
importante para a elaborac;:ao de quotidianos familiares especf
ficos. Sera necessario perceber em que medida estas situac;:6es
acompanham os processos de urbanizac;:ao, de escolarizac;:ao e
de recomposic;:ao socioprofissional.
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