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Introdu9ao
Conhecer as mudan<;:as e as dinamicas das familias portuguesas no fim
do seculo xx foi 0 principal objectivo do trabalho de investiga<;:ao que deu
origem a este livro. Em 1999, ana em que se realizou 0 inquerito, 0 co
nhecimento sobre as familias em Portugal ja nao era incipiente. Pela
demografia, via-se uma familia em mudan<;:a desde os anos 60 : 0 casa
mento religioso perdia peso, tinha-se menos filho s, 0 div6rcio aumentava
e a actividade pro fissional feminina nao parava de crescer. Pela sociolo
gia e pela antropologia, conhecia-se al guma da diversidade emergente:
valores fortemente marcados pela gera<;:ao e pela ruralidade, novas for
mas de familia, vivencias diversas do div6rcio, percursos de familias - ope
rarias, camponesas, pluriactivas, emigrantes, empresariais - estudadas em
profundidade nos anos 80 e inicio dos anos 90. Pela hist6ria, finalmente,
percebia-se que, tal como no resto da Europa, os grupos domesticos de
familia alargada e multipla nao tinham sido maioritarios na sociedade
portuguesa, predominando, pelo contrario, a familia simples do casal
com filhos.
Faltava ainda urn retrato - ao mesmo tempo extensivo e aprofundado 
que fosse representativo do territ6rio nacional, que soubesse identificar de
forma sistematica os principais tra<;:os e diversidades da vida familiar e que
analisasse os factores que mais afectam e determinam as formas familiares.
Assim, 0 principal objectivo da investigartao era 0 de conhecer 0 panora
ma actual e diversificado das famili as (de casais com filhos) na sociedade
portuguesa contemporanea, partindo das suas dinamicas intemas (conju
gais, parentais, familiares) e procurando relaciona-las sistematicamente
com os factores sociais, temporais e de genero que as influenciam.
Foram varias as questoes e as perspectivas te6ricas que levaram, pro
gressivamente, a constru<;:ao do objecto de estudo.
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l. 0 lado menos visivel das transformac;:oes da familia, que se reporta
as dinamicas intemas, estava por estudar. Como interpretar 0 significado
das mudanc;:as demognificas ocorridas a partir da decada de 60, sem per
ceber de que modo estas se faziam sentir na formac;:ao do casal, nos novos
valores da vida conjugal, no tipo de coesao familiar, nos diferentes papeis
femininos e masculinos, no lugar da crianc;:a ou ainda nas relac;:oes de en
treajuda e de co-residencia com outros parentes?
As alteraC;:6es em curso indiciavam a emergencia de uma pluralidade de
formas de viver as relac;:oes familiares. Por outro lado, no plano te6rico, a
sociologia da familia, ao prop or conceitos e tipologias construidos a partir
das realidades de outros paises, desafiava-nos a conhecerrnos os tipos de
familia na sociedade portuguesa. Na sua formulac;:ao mais simples, trata
va-se de situar as familias portuguesas face aos eixos ideal-tipicos traba
Ihados pelos soci610gos da familia: a logica de instituir;:iio, onde predomi
na 0 estatuto social diferenciado dos conjuges, hierarquias e regras rigidas
e uma func;:ao instrumental da crianc;:a; a logica de companheirismo ro
mantico, onde importa a relac;:ao afectiva e se destacam normas de partilha
integral e fusional; a logica de associar;:ao, onde 0 primado da relac;:ao
afectiva procura associar-se a normas que privilegiam a negociac;:ao e a
autonomia, social e pessoal, de cad a individuo .
Na sua formulac;:ao mais complexa, tratava-se de partir da explorac;:ao
dos conceitos existentes para, na base de indicadores pr6prios, induzir
analiticamente algumas tipologias que reflectissem, 0 melhor possivel, a
diversidade complexa e especifica das relac;:oes familiares na sociedade
portuguesa.

2. As questoes levantadas por uma pesquisa empirica raramente se re
duzem ao corpo cientifico das tematicas tratadas na area da especialidade,
neste caso 0 da sociologia da familia. No que diz respeito a sociologia da
sociedade portuguesa, a problematica da familia constituia desde hit muito
uma «questao» polemica, ao ser analisada em func;:ao de quatro debates
adjacentes e fundamentais: 0 debate sobre 0 Estado-providencia na Euro
pa do SuI; 0 velho debate da hist6ria social, importado para Portugal pelos
seguidores de Le Play e retomado pelo Cambridge Group, sobre as estru
turas domesticas e a importancia da familia complexa em Portugal; 0 de
bate, lanc;:ado desde cedo pela sociologia das classes sociais, sobre 0 papel
da familia na recomposic;:ao social e na reproduc;:ao das desigualdades so
ciais; por ultimo, 0 debate sobre a familia e as desigualdades de genero.
Os debates e as problematicas subjacentes sao bern conhecidos. Na
discussao sobre a classificac;:ao dos diferentes Estados-providencia na Eu
ropa, Portugal e colocado ao lado dos outros paises do SuI no modelo re

/nlrodur;iio

sidual e conservador, cujos trac;:os incluem urn Estado-providencia fraco
que, apesar de enfatizar uma ideologia familialista, da pouco apoio as fa
milias. Nesse modelo, os subsidios sao baixos, os equipamentos insufi
cientes e a legislac;:ao pouco protectora. Em contrapartida, sublinha que as
familias asseguram uma grande parte da «providencia» (propoe-se, alias,
o conceito de «sociedade-providencia»), substituindo 0 Estado em muitas
das suas func;:6es de assistencia e apoiando-se, nessas tarefas, em redes
alargadas de parentes. 0 conceito de «sociedade-providencia» sugere a
existencia de urn «familialismo» forte e de lac;:os familiares extensos que
compensam, especialmente no caso dos mais desfavorecidos, a ausencia
de apoio por parte do Estado. Assim, do ponto de vista do objecto de estu
do, emergiu como uma questao importante de pesquisa perceber se as fa
milias na sociedade portuguesa, nomeadamente as mais vulneraveis, se
encontravam decisiva e sistematicamente inseridas numa 16gica de acc;:ao
colectiva virada para a entreajuda.
o velho debate sobre as estruturas domesticas em Portugal representa
va outro desafio. Para alem de ser fundamental, quando se procuram retra
tar dinamicas familiares, saber qual e a estrutura do grupo domestico , isto
e, quem sao as pessoas que residem juntas e estao envolvidas na vida fami
liar, 0 problema da estmtura domestica prende-se de perto com a questao
ja mencionada do familialismo. Nos anos 80 e 90, os paises do Centro e
do Norte da Europa tinham poucas familias complexas, enquanto os pai
ses da Europa do SuI evidenciavam percentagens bastante elevadas. Dai a
considerar que as diferentes gerac;:6es em Portugal subjaz urn desejo forte
e normativo de viverem juntas, debaixo do mesmo tecto, vai urn pequeno
passo. Por isso, fomos guiados pela ideia de que era importante esclarecer
os contomos da co-residencia e indagar os seus motivos nao s6 com 0 in
tuito de caracterizar as dimlmicas intemas, como tam bern de perceber os
significados da familia complexa.
A questao da evoluc;:ao das classes sociais em Portugal surgiu como um
terceiro desafio. A investigac;:ao sobre a estrutura social da populac;:ao por
tuguesa dos anos 60 aos anos 90 veio revelar a profundidade da recompo
sic;:ao social e a intensidade dos fluxos de mobilidade protagonizados por
segmentos significativos dessa populac;:ao (v. Costa et at., 1998). A par da
evoluc;:ao em termos espaciais - concentrac;:ao da popuJac;:ao no litoral,
crescimento urbano, despovoamento do interior - e em termos das trans
formac;:oes nas actividades econ6micas - terciarizac;:ao e feminizac;:ao da
populac;:ao activa -, ocorreram processos importantes de recomposic;:ao da
estrutura de classes da sociedade portuguesa. De forma resumida, pode
mos falar de cinco movimentos principais: 0 declinio acentuado das frac
c;:oes de classe ligadas a agricultura, acompanhado todavia pela permanen
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cia, sobretudo nas zonas de industrializayao difusa, de situayoes familiares
de pluriactividade; 0 peso ainda elevado do operariado industrial, embora
em decn~scimo lento a partir dos anos 80; 0 forte crescimento dos empre
gados executantes de escrit6rios, comercio e serviyos; a permanencia, com
algumas flutuayoes, dos trabalhadores independentes; urn crescimento dos
empresarios e dirigentes, assim como das fracyoes de classe dos profissio
nais cientificos, tecnicos e de enquadramento, categorias que mais contri
buiram para 0 aumento do peso global das classes medias.
Para perceber 0 impacto dos contextos sociais em transformayao im
portava, em primeiro lugar, identificar 0 sentido da articulayao entre a
nova estrutura social e a vida familiar. Duas outras razoes, mais te6ricas,
tambem nos levaram a privilegiar esta relayao.
Sugerem alguns soci6logos da familia que, na passagem para 0 novo mo
delo «relacional» de familia, a conjugalidade e a vida familiar se encontram
progressivamente esvaziadas de determinismos sociais. Ao antigo casamento
«de conveniencia», fortemente homogamico e expressao fundamental da
produyao e reproduyao das clivagens de classe, teria sucedido urn casamento
romantico baseado nos determinismos das preferencias, dos afectos e da per
sonalidade. Verificar, no caso da sociedade portuguesa, se 0 estatuto social
dos conjuges influencia as dinamicas intemas, e de que forma 0 faz, revela
va-se, deste ponto de vista, uma hip6tese prioritaria de trabalho.
A segunda razao liga-se directamente a anterior, mas leva-nos mais
longe, para 0 campo das desigualdades de genero. A ideia do enfraqueci
mento dos determinismos sociais pode facilmente fazer esquecer as des i
gualdades de genero ao produzir, num movimento semelhante ao anterior,
a ideia de uma separayao entre as relayoes sociais de genero e a essencia
lidade (sentimental) atribuida as relayoes familiares actuais. Descortinar a
existencia de assimetrias de genero em diferentes dimensoes e momentos
da vida familiar nao podia, por isso, deixar de ser urn motivo central de
pesquisa, sobretudo numa sociedade em que, ao longo das ultimas deca
das, se destacam alterayoes importantes na escolarizayao e na participayao
feminina no mercado de trabalho. E uma indagayao que percorre toda a
investigayao, encontrando-se tratada mais detalhadamente nas analises
relacionadas com a escolha do conjuge, as dinamicas de interacyao, a di
visao familiar do trabalho, 0 impacto das transiyoes familiares na identi
dade das mulheres e os trajectos escolares dos filhos e das filhas nas fami
lias pesquisadas.
3. Na sociologia da familia ha muito que se procura ultrapassar uma
analise demasiado estatica, que fixa 0 olhar da pesquisa num unico mo
mento da vida familiar, e abrir a investigayao ao estudo dos percursos e
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das trajectorias, indicadores fundamentais para perceber a vida familiar no
seu pulsar temporal. Existe urn «tempo intemo» a propria vida familiar,
podendo as relayoes e as identidades alterar-se em funyao de certos aconte
cimentos, como 0 nascimento de urn filho ou a doenya de urn membro da
familia, ou variar de acordo com determinados percursos, como a passagem
pela coabitayao ou a duray3.o, rna is ou menos longa, da vida conjugal.
A perspectiva desenvolvimentista abriu caminho, atraves do conceito
de ciclo de vida familiar, para a analise das suas «fases» ou etapas tipicas:
casamento, vida em casal sem filhos, vida em casal com filhos pequenos,
etc. Outros contributos te6ricos vieram depois fazer evoluir a analise do
tempo intemo da familia. Considerando a perspectiva do ciclo de vida
demasiado normativa e redutora da variedade dos percursos, a teoria do
life course avanyou alguns conceitos mais flexiveis e mais centrados nos
percursos de cada individuo dentro da familia . Sublinhou, por urn lado, a
importancia do estudo dos momentos ou fransi90es-chave da vida familiar
e propos, por outro lado, uma vis3.o da familia como uma especie de
matriz composta por urn conjunto de percursos de vida individuais
_ construidos na base de diferentes traject6rias escolares, profissionais,
conjugais - que, na sua articulay3.o, e ao longo do tempo , vao matizar, de
forma diferenciada e original, 0 percurso e a clinamica de cada familia.
Construir urn olhar sobre 0 tempo intemo das familias, apesar das limi
tayoes inerentes a urn inquerito extensivo realizado num dado momento,
constituiu urn objectivo importante de pesquisa. Face a urn possivel menor
impacto dos contextos sociais na diferenciayao das familias e, pelo contra
rio, a uma eventual maior influencia da autonomia das familias na organi
zay3.o das suas dinamicas, a hip6tese de encontrar diversidade no plano
dos tempos intemos era, no quadro do estudo da modernizayao da vida
familiar, urn elemento indispensavel.
Esta preocupayao analitica obrigou, no entanto, a urn recentramento do
objecto de estudo. Para captar 0 impacto de algumas transiyoes-chave,
como 0 momento da entrada na conjugalidade e a passagem para a paren
talidade, optou-se por focalizar a pesquisa nas familias de casais com fi
lhos em que pelo menos urn tern entre 6 e 16 anos. Justifica-se a escolha
por dois motivos principais: por urn lado, centrava-se agora a analise no
tipo predominante de familia na sociedade portuguesa, ou seja, nas familias
de casais com filhos; por outro lado, ao reduzir 0 campo de estudo a este
tipo de familias, abria-se caminho a possibilidade de testar varias hip6te
ses de relevancia sociol6gica, incluindo a do impacto do tempo intemo, ja
que todos os casais com filhos pesquisados teriam efectuado pelo menos
tres transiyoes-chave: a entrada na conjugalidade, 0 nascimento do primei
ro filho e a entrada de urn ou mais filhos na escolaridade obrigat6ria.
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Sumariamente, foram estas as interroga<;oes e as hipoteses de trabalho
que, no seu conjunto, informaram e moldaram 0 objecto de estudo. Na
procura de responder a multiplas influencias, internas e externas a disci
plina, e de colmatar algumas das lacunas de conhecimento sobre as fami
lias em Portugal, centnimos a investiga<;ao nas familias de casais com fi
Ihos, abrindo espa<;o a uma abordagem mais alargada das tematicas e das
hipoteses testadas.

o enfoque da pesquisa
Para obter urn retrato diversificado das familias e analisar a rela<;ao en
tre as dinamicas de funcionamento e os principais factores que afectam a
vida familiar delimitamos 0 ambito da pesquisa a sete lugares privilegia
dos de observa<;ao.
A formac;Cio da familia e urn conceito que remete para 0 processo da
escolha do conjuge (local de encontro, tra<;os homo ou heterogamicos dos
parceiros), para as form as de entrada na conjugalidade (passagem ou nao
pela coabita<;ao, casamento civil ou religioso) e para 0 calendario de for
ma<;ao conjugal (idades, tempos de namoro e de coabita<;ao). Constitui,
assim, urn primeiro ponto de analise fundamental , quer dos valores e dos
significados da conjugalidade, inscritos desde logo no inicio do percurso
conjugal, quer da influencia dos capitais, materia is ou simbolicos, que
podem actuar na escolha do conjuge e permitir a conservac;:ao ou, pelo
contrario, a diminui<;ao do patrimonio social de partida dos conjuges, quer
ainda das assimetrias de genero que se podem incorporar, subtilmente,
tanto na escolha do conjuge como nas formas de conjugalidade mais insti
tucionais ou mais informais. Por exemplo, 0 casamento formal, seja civil
ou religioso, cristaliza deveres e direitos, papeis e estatutos especificos
que podem condicionar, a partida, a organiza<;ao dos papeis de genero na
familia.
Atraves das interacc;oes fam ilia res procurou-se caracterizar a natureza
dos la<;os sociais que estruturam as dinamicas internas ao grupo familiar.
Esta perspectiva de analise articula, na pesquisa efectuada, tres conceitos
sistematicamente trabalhados na sociologia das interac<;oes familiares: 0
de coesQo, 0 de orientaC;Qo e 0 de integra c;Qo. 0 primeiro define a nature
za do la<;o social que une (ou separa) os membros da familia . Pode assen
tar numa concep<;ao mais «autonoma» ou mais «fusional » das rela<;oes
que os ligam. Nos casais e nas familias onde predomina a fusao, a familia
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e apresentada enquanto unidade de pessoas semelhantes que procuram
partilhar valores, centros de interesses, ideias, bern como recursos materiais,
tempos livres e amigos. Pelo contrario, quando predomina a autonomia, 0
acento e sobretudo colocado sobre as diferen<;as e as especificidades e
sobre 0 casal como «duo», e nao apenas como unidade (Thery , 2000), 0
que, na pratica, se pode traduzir em quotidianos mais independentes em
termos de actividades e lazeres. Com 0 conceito de orientaC;QO pretende
mos olhar para 0 casal e a familia enquanto lugar de constru<;ao nomica,
ou seja, analisar as finalidades e as normas que dao sentido as trajectorias
individuais, conjugais e familiares . (0 que e 0 casal e a familia para os
individuos? Em fun<;ao de que valores e ideais se define e se organiza?)
Ao contrario da aproxima<;ao classic a, que op6e orienta<;6es expressivas e
instrumentais, procurou-se uma defini<;ao centrada na combina<;ao possi
vel de diferentes tipos de finalidades e de orienta<;6es normativas. Por ul
timo, 0 conceito de integraC;Qo visa medir a abertura ou 0 fechamento con
jugal/familiar em diferentes domini os da vida familiar. Considera-se a
abertura e 0 fechamento ao mundo exterior (saidas, actividades e interes
ses socia is, culturais, politicos), a rede de parentes, amigos e vizinhos e a
vida pro fissional (integra<;ao no mundo profissional versus fechamento
domestico).
A divisQO familiar do trabalho, conceito central da sociologia da fami
lia desde que Parsons (1955) propos, como divisao ideal para a familia
moderna, 0 modelo do homem provedor a assegurar 0 papel «instrumen
tal» da familia e a mulher dona de casa a assegurar 0 papel «expressivo»,
e urn lugar de observa<;ao obrigatorio para analisar a mudan<;a nos papeis
de genero na familia. Considerando a divisao do trabalho pago e nao pago
(tarefas domesticas, cuidados as crian<;as) tanto ao nivel das representa
<;6es ideais como das praricas, procurou-se captar varias dimens6es da
divisao familiar do trabalho: os modelos ideais de divisCio do trabalho
profissional e domestico, os modos (praticas) actuais de divisQo, as prin
cipais discrepancias entre ideais e praticas, e, por ultimo, as permanencias
e mudanc;as ao longo do percurso familiar.
Com 0 objectivo de aprofundar a analise anterior dos papeis de genero
na familia, 0 conceito de identidade foi 0 instrumento utilizado para nos
aproximarmos, ainda que sucintamente, da forma como a mulher na fami
lia se coloca subjectivamente face aos diversos papeis, transi<;oes e domi
nios da vida familiar. Trata-se aqui, por urn lado, de saber se a identifica
<;ao das mulheres com a esfera domestica - num periodo marcado por
transforma<;6es rapidas no plano da escolariza<;ao e do emprego femininos 
coincide, se integra ou se opoe aos novos espa<;os de participa<;ao (procu
rando-se na analise captar os principais dominios de gratificaC;Qo da mu
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Iher) e, por outro lado, de avaliar 0 impacto que as transir;:oes familiares
(entrada na conjugalidade, nascimento do primeiro fiIho) provocaram no
dia a dia e no relacionamento da mulher com as diversas esferas da sua
vida (pessoal, conjugal, de trabalho domestico e profissional, nas relayoes
familiares e amicais).
Para alguns autores e no Lugar da crianr;:a e no seu estatuto social den
tro da familia que se encontra a chave da modemizayao da vida familiar
(Aries, 1960). Interessado sobretudo na evoluyao da familia, Aries estabe
leceu uma relayao directa e fundamental entre a familia modema, privati
zada e relacional, e a emergencia do sentimento da infiincia. De uma for
ma simples, explicou-nos que, ao retirar a crianya a educayao familiar e ao
trabalho infantil, a sociedade devolvia a crianya a familia enquanto objec
to afectivo privilegiado. Foi 0 trabalho de Aries que levou, ao longo das
ultimas decadas, a analise sistematica das funr;:oes instrumentais e expres
sivas que as crianyas desempenham no seio na familia. Sem descurar a
importancia deste enfoque, em particular numa sociedade como a portu
guesa, que foi predominantemente rural ate ha muito pouco tempo, 0 es
tudo do lugar da crianya assentou, nesta pesquisa, em mais tres perspecti
vas, cada uma delas com referencias conceptuais especificas. A primeira,
tradicionalmente abordada pelos demografos e sociologos da familia, e
uma perspectiva quantitativa centrada na analise da fecundidade. Nesta
pesquisa analisam-se os projectos de fecundidade, os calendarios e as des
cendencias efectivas, mas tambem, numa visao mais qualitativa, as dis
crepancias entre ideais e descendencias, assim como os motivos apresen
tados pelas inquiridas para uma fecundidade reduzida. Numa segunda
perspectiva, raramente incluida no descortinar do 1ugar da crianya, exami
nam-se os modos de guarda da crianya pequena (1-2 anos). Saber se a
crianya fica em casa com a mae, vai com ela para 0 trabalho, fica ao cui
dado de uma avo ou de uma ama paga ou ainda num equipamento colecti
vo traduz a forma como as familias, em particular as mulheres, articulam
hoje os cuidados a crianya, a vida profissional e a relayao com outros pos
siveis cuidadores: educadores de infiincia, avos, outros familiares, amas.
Deixar de trabalhar e ficar em casa com uma crianya pequena pode signifi
car a falta de aces so a urn equipamento adequado , mas tambem pode reme
ter para uma concepyao especifica do lugar da crianya: junto da mae, cons i
derando-se que os cuidados maternos, e na ausencia deles da avo, sao os
melhores para educar uma crianya desta idade. Atraves dos seus valores e
das suas politicas familiares , as sociedades desenvolvem praricas e repre
sentayoes diferentes a este respeito. Trata-se assim, na actual pesquisa, de
perceber como e que 0 lugar da crianya pequena tern evoluido, se mais cen
trado numa pratica matemalista e familiar dos cuidados, se mais aberto a
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delegayao dos cuidados em amas ou em equipamentos colectivos. Por ulti
mo, atra yes da analise da relar;:ao dos fiLhos e das fiLhas com a escoLa, colo
ca-se uma interrogayao relativamente a articulayao entre familia, genero e
percurso escolar. Investigando 0 sucesso, 0 insucesso e 0 abandono escoIa
res dos rapazes e das raparigas nas familias pesquisadas, procurou-se verifi
car se 0 genero, por urn lado, e a heranya familiar e social, por outro, influen
ciam e conduzem a construyao de relayoes diversas com a escola. Dados os
niveis elevados de insucesso escolar na sociedade portuguesa, a relayao das
crianyas e dos jovens com a escola constitui urn lugar de observayao priori
tario das desiguaidades sociais e de genero que se associam as familias.
Como se pode constatar, partimos nesta investigayao do pressuposto de
que as familias de casais com filhos nao sao unidades socialmente auto
nomas e isoladas. As suas fronteiras sao permeaveis, articulando 0 senti do
da vida familiar a contextos relacionais e sociais mais abrangentes. Urn
outro lugar fundamental de observayao des sa articulayao encontra-se no
grupo domestico de co-residencia. Apesar de uma norma ideal de auto
nomia conjugal e de residencia separada (<<quem casa quer casa»), os per
cursos residenciais dos casais podem ser variados, alterando-se em funyao
dos acontecimentos familiares e das mudanyas que afectam os individuos
ao longo da vida. Por razoes diferentes, desde a falta de alojamento ate a
necessidade de cui dar de urn idoso dependente, os casais vivem por vezes
em configurayoes domesticas mais complexas, partilhando 0 espayo de
co-residencia com urn conjunto alargado de pessoas, aparentadas ou nao
aparentadas. Procurou-se, assim , caracterizar os grupos domesticos de co
-residencia e analisar as trajectorias residenciais ao longo da vida familiar,
bern como a linha e a direcyao do parentesco nas familias complexas
(alargadas ou multiplas).
As relayoes sociais primarias nao se esgotam no espayo domestico de
co-residencia. Pelo contrario, fazem apelo de forma sistematica a sociabi
Jidades, contactos proximos e redes sociais de apoio que extravasam 0
grupo domestico e englobam tanto relayoes de parentesco como relayoes
de amizade ou de vizinhanya. Por isso, urn ultimo lugar privilegiado de
observayao das relayoes sociais extemas as familias de casais com filhos
diz respeito as relayoes de entreajuda entre estas e outras pessoas pr6ximas
(parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho) que nao vivem debaixo
do mesmo tecto. Atraves de varias dimensoes - 0 volume e a natureza dos
apoios, 0 sexo e a lateralizayao dos dadores - procurou-se caracterizar a
rede social de apoios nos diferentes momentos da vida familiar, analisan
do depois os factores determinantes das variayoes encontradas .
Em suma, mais do que inovar do ponto de vista dos lugares de obser
vayao, elegemos aqueles que, por urn lado, no ambito da sociologia da
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familia se revelam mais fecundos para identificar os funcionamentos
familiares e, por outro, aqueles que respondem directamente a hipoteses
ou a interroga(foes levantadas por esta investiga(fao, tendo em conta limi
ta(foes de pesquisas anteriores (as questoes do tempo familiar e das rela
(foes sociais que extravasam a familia nuclear) e especificidades de analise
do contexto portugues (a questao da co-residencia). Note-se, por outro
lado, que a esta escolha dos lug ares de observa(faO estao subjacentes
alguns pressupostos metodologicos que importa relembrar. Antes de mais,
procurou-se evitar, como referencia exclusiva, a perspectiva conjugalo
centrica que tern marcado a sociologia da familia, inscrevendo a rela(fao
conjugal no ambito do grupo domestico e da rede social primaria, que
engloba tanto rela(foes de parentesco como vicinais e amicais. Desta for
ma, parte-se da distin(fao entre familia (definida por la(fos de consanguinida
de e de alian(fa), grupo donu?stico (definido pela co-residencia e pela parti
lha de urn espa(fo de vida) e rede social primaria (definida pelas rela(foes
de apoio e pelos contactos proximos), sendo que os tres sao dinamicamen
te marcados pela instabilidade de fronteiras ao longo do tempo. Em
segundo lugar, privilegiamos, em grande parte, os dominios (indicadores)
da vida familiar relacionados com 0 dia a dia e as rotinas dos membros da
familia - a vida profissional, as tarefas domesticas , os lazeres e as saidas,
os apoios que se recebem, 0 impacto das transi(foes familiares na vida quo
tidiana das mulheres, a rela(fao dos filhos com a escola - em detrimento de
outros dominios da vida familiar, tais como os conflitos familiares e 0
poder. Sublinha-se nesta escolha metodologica uma perspectiva proxima da
sociologia da vida quotidiana e da etnometodologia, considerando-se que as
rotinas e os comportamentos do dia a dia podem revelar e traduzir, de fonna
privilegiada, os funcionamentos familiares, as hierarquias, as desigualdades
e as mudan(fas em curso. Por ultimo, a atribui(fao de urn papel destacado a
dinamica processual gerada por momentos-chave de transi(fao familiar,
transi(foes essas que, vividas no tempo pela familia, contribuem para a cons
tru(fao de percursos domesticos e familiares diferenciados. Esta estrategia
nao significa, no entanto, deixar de atribuir urn lugar explicativo fundamen
tal as posi(foes ocupadas na estrutura social e no mercado de trabalho.

Familias em Portugal: uma primeira sintese
das grandes tendencias
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Seguindo os pontos nevralgicos de questionamento e de observa(fao
que acabamos de expor, 0 Iivro organiza-se em quatro partes: depois de
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urn capitulo mtrodutorio, onde se descreve a constru(fao da amostra e se
faz uma breve caracteriza(fao da popula(fao inquirida em fun(fao de algu
mas variaveis-chave , encontra-se uma primeira parte sobre aforma9clo da
familia, uma segunda sobre as diniimicas da vida conjugal efamiliar, uma
terceira relativa ao lugar dos filho s e uma quarta que incide sobre os espa
90 S de co-residencia e de entreajuda. No interior das diversas partes, cad a
capitulo tern alguma autonomia, referindo-se, de inicio, as hipoteses de
trabalho e os pressupostos especificos dos autores e sintetizando-se, no
fim, as conclusoes. Partindo de urn quadro comum de perspectivas, de
variaveis explicativas e de interroga(foes gerais sobre a vida familiar em
Portugal no fim do seculo xx, deu-se Iiberdade aos autores para aprofun
darem, de fonna individualizada, a aproxima(fao aos dados empiricos e a
sua interpreta(fao. E possivel, deste ponto de vista, ser feita uma leitura
mais independente de cada capitulo.
Nao cabendo na introdu(fao apresentar as conclusoes dos diversos capi
tulos, importara, contudo, referir de leve as tendencias que ao longo da
analise se foram desenhando, umas mais esperadas do que outras.
Sobre a questao c1assica da mudan(fa, a pesquisa permitiu constatar que
as familias portuguesas mudaram muito . A primeira transfonna(fao que se
destaca, se optarmos por uma leitura de gesto largo e abrangente, diz res
peito a urn movimento de privatiza(fao da vida conjugal e familiar relacio
nado, em grande medida, com as mudan(fas na sociedade portuguesa ao
longo das ultimas decadas. A emigra(fao nos anos 60 e 70, a melhoria das
condi(foes de vida, a entrada da mulher no mercado de trabalho (pennitin
do um duplo rendimento familiar), as altera(foes de valores a seguir ao 25
de Abril, entre outras, de ram aos jovens casais novas oportunidades de
fonnarem familia , de realizarem sonhos de casa propria, de se autonomi
zarem em rela(fao aos parentes e a terra (no seu duplo sentido), de se dis
tanciarem de interac(foes familiares formais, hierarquizadas e forte mente
controladas pelas gera(foes mais vel has, de viverem algum companheiris
mo (indo juntos ao cafe ou ao supennercado, por exemplo), de centrarem
o seu esfor(fo na educa(fao e na promo(fao da vida dos filhos . Para a grande
maioria das famHias portuguesas, pertencentes aos grupos socio
-profissionais dos operarios industriais e trabalhadores desqualificados
dos servi(fos, dos camponeses e assalariados agricolas, sao varios os indi
cadores, ao longo da investi ga(fao , que traduzem este movimento: a pro
gressiva maior independencia residencial dos casais recem-casados ao
longo das ultimas decadas ; uma orienta(fao mais virada hoje para 0 com
panheirismo, para a norma de igualdade nos papeis de genero (urn tra(fo
que se destaca bastante nas familias portuguesas) e para urn forte centra
mento identitario nos filhos e no casal; a importfmcia da fun(f30 afectiva
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dos filhos, da funlfao de solidariedade emocional ao longo da vida e da
mobilidade social dos filhos (em detrimento da funlfao instrumental da
«ajuda em casa e no trabalho», que se atenua agora fortemente); a pass a
gem para normas de coesao on de predomina 0 desejo de fusionalidade
conjugal. Em contrapartida, 0 modelo «instituilfao» - assente em valores
tradicionais, como 0 respeito, enquanto sentimento conjugal procurado, a
recusa do divorcio, 0 ideal do provedor masculino, assim como em prMi
cas de coesao baseadas numa forte segregalfao entre os conjuges - e hoje
minoritirio, embora esteja sempre mais ancorado nos meios rurais e ope
nirios. Nao deixa, no entanto, de ainda representar valores estatisticos que
indiciam uma certa permanencia no tempo desta forma de organizalfao
familiar.
o movimento de privatizalfao, efectuado ha mais tempo noutros paises,
revela, como ja foi referido, tralfos especificos de abertura - de maior au
tonomia residencial, de saida das mulheres para 0 mercado de trabalho, de
rela9ao companheirista entre os membros da familia -, mas tambem de
algum fechamento sobre a familia nuclear. Este fechamento associa-se a
urn quotidiano onde, a exceplfao da vida profissional e escolar, os casais e
as familias se encontram bastante encerrados sobre si mesmos: quer sobre
o espa90 da casa, com poucas saidas, interesses e convivios (verificando-se
que uma propon;:ao elevada das familias inquiridas nestes meios nao tern
ou tern apenas urn volume minimo de convivios e de actividades no exte
rior); quer sobre as tarefas domesticas, que pesam forte mente sobre as mu
Iheres nas familias destas classes sociais (apesar de representarem, para
muitas delas, urn elemento importante de gratificalfao e identificalfao); quer
em termos de apoios familiares, ja que uma proporlfao elevada das familias
de meios desfavorecidos apenas tern apoios ocasionais dos parentes pro
ximos; quer ainda sobre a reprodulfao do insucesso escolar dos filhos e das
filhas, nao obstante 0 desejo de mobilidade e 0 esforlfo de investimento na
educa9ao de descendencias reduzidas de urn ou dois filhos.
Urn segundo movimento de transformalfao evidenciado ao longo desta
pesquisa, embora menos enfatico e generalizado, diz respeito ao «indivi
dualismo» enquanto aspiralfao e norma social da vida privada nos meios
mais favorecidos. No modelo «associativo», tambem minoritario (repre
sentando apenas 15% do total das familias), os membros do casal procu
ram urn equilibrio entre a sua emancipalfao individual e as suas responsa
bilidades familiares e sociais. Encontram-se, nos ideais e nas pr<iticas
destas familias, maiores investimentos no projecto profissional da mulher,
praticas mais autonomas no que diz respeito a gestao do dinheiro e as ac
tividades e lazeres fora de casa, uma abertura ao exterior de todos os
membros da familia e urn maior centramento no casal. Os recursos eleva-

dos, tanto materia is como em apoios familiares, facilitam urn investimento
intensivo no modelo da dupla profissao, que e acompanhado pela delega
Ifao tanto da guarda de crian9as pequenas (sobretudo nas avos, na creche
privada e nas empregadas domesticas) como das tarefas domesticas (na
empregada domestica) . Existem, no entanto, outros constrangimentos que
podem contrariar ou travar 0 movimento em direclfao a individualizalfao :
os papeis parentais, por exemplo, em particular 0 papel maternal nas mu
Iheres altamente qualificadas (as que neste estudo tern projectos de des
cendencia mais ambiciosos), ocupam urn lugar central e urn sentido im
portante na existencia, 0 que tambem pode dificultar ou contrariar 0
trajecto de emancipalfao pessoal; praticas mais familialistas - verificando
-se nesta pesquisa que a solidao de idosos viuvos, e nao apenas a sua de
pendencia, e urn motivo frequente de acolhimento - tambem se podem
cruzar com trajectorias de maior individualizalfao. Em suma, 0 movimento
em direclfao a individualizalfao no interior da familia tern de ser visto e
interpretado no contexto das familias de classe onde emerge e no seio dos
constrangimentos, familiares, parentais e identitarios, que 0 acompanham
e influenciam.
Observa-se, por outro lado, que, do ponto de vista da divisao familiar
das tarefas domesticas, nao sao as familias acima mencionadas que se
apresentam globalmente mais igualitarias, mas sim as dos grupos socio
-profissionais intermedios. E nas familias em que a mulher tern, regra ge
ral, 0 ensino secundario que encontramos a proporlfao mais elevada de
situalfoes em que existe bastante partilha conjugal (onde 0 cenjuge parti
cipa sempre ou muitas vezes em duas ou mais tarefas rotineiras). Menos
«associativas» e com maiores expectativas de urn modelo fusional (e aber
to) de vida conjugal e familiar, estas familias pertencem geralmente ao
grande conjunto das que preferem a fusao e tambem procuram per em pra
tica alguma igualdade de genero em casa, dividindo as tarefas mais pesa
das nao so entre os conjuges, mas tambem entre as filhas e os filhos mais
velhos (divisao familiar do trabalho). Globalmente, porem, as formas mais
partilhadas do trabalho domestico representam valores ainda pouco eleva
dos, sobressaindo, pelo contrario, como modo predominante (mais de meta
de das familias) a divisao diferenciada, em que e sobretudo a mulher a fazer
sozinha as tarefas domesticas rotineiras (cozinhar, tratar da roupa, limpar,
tratar da loilfa). A partilha conjugal (em que existe algllma ou bastante p ar
titha no casal) abrangia, no momento do inquerito, 17% dos casais.
Tres ultimas observalfoes. A primeira diz respeito a influencia esmaga
dora das variaveis sociais, como 0 nivel de educalfao e a situalfao de c1as
se, nas familias em Portugal. Servem dois exemplos para ilustrar esta
afirmalfao, urn relativo a resultados mais esperados, outro a dados mais
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surpreendentes. Em prime iro lugar, verifica-se ao longo da pesquisa que 0
nivel de educayao e a classe social do casal sao os facto res mais explicativos
da diversidade encontrada nos processos de formayao e de organizayao cia
vida familiar: 0 local de encontro dos conjuges varia segundo a classe social;
os projectos de fecundidade diferem segundo 0 nivel de educayao cia mulher;
o modo de divisao do trabalho em que a mulher faz tudo sozinha surge mais
associado aos meios desfavorecidos; os valores «associativos» aos grupos
socio-profissionais favorecidos . Nao existe uma colagem necessaria e ime
diata entre funcionamento familiar e classe social, mas esta variavel conti
nua, sem duvicia, a ser a que mais diferencia as aspirayoes e as praticas fami
liares em Portugal. Urn segundo resultado, menos esperado, diz respeito aos
apoios familiares recebidos nos diversos grupos sociais: verifica-se na pes
quisa que e nas classes menos favorecidas que existe menos apoio familiar e
urn menor volume de grandes ajudas ao longo do percurso familiar. Sur
preendente devido a hipotese amplamente difundida segundo a qual a impor
tancia das ajudas familiares (da «sociedade-providencia») e mais caracteris
tica dos meios desfavorecidos, a investigayao revela, pelo contra rio, uma
enorme desigualciade social nos apoios familiares .
A segunda observayao complementa 0 comentario anterior, ao sublinhar
que a pluralidade de percursos, de interacyoes e de relayoes sociais encon
trada nas familias do inquerito tambem sofre a influencia, embora geral
mente menos saliente, da posiyao religiosa, da regiao, da condiyao perante a
actividade economica, do tempo «social» - em que as mulheres inquiridas
entraram na conjugalidade: decadas de 70, de 80 ou de 90 - e dos percursos
internos da vida familiar. 0 tempo interno das familias nao se revelou tao
explicativo como as determinantes sociais e de vida profissional e 0 tempo
«social». Em contrapartida, permitiu fazer uma analise sociologica minu
ciosa das permanencias e das mudanyas ao longo do percurso familiar e
observar que 0 nasc imento do primeiro filho e uma transiyao-chave na vida
familiar: de mobilizayao das ajudas familia res, de mudanya na vida quoti
diana da mulher e do casal. Tambem permitiu revelar assimetrias importan
tes de genero, mostrando, por exemp]o, que as trajectorias profissionais dos
homens e das mulheres foram muito diferentes ao longo das ultimas deca
das: os homens trabalharam sempre a tempo inteiro e interromperam rara
mente a vida profissional; as mulheres tiveram tres grandes tipos de trajec
toria: trabalharam sempre (por vezes a tempo parcial), foram sempre
domesticas, ou tiveram uma trajectoria alternada de entrada e saida do mer
cado de trabalho. Verificou-se, assim, que a analise do desenvolvimento da
vida familiar no tempo permite identificar assimetrias, picos de mUdanya e
reformulayoes da divisao do trabalho dificilmente acessiveis a urn inquerito
que limitasse a observayao a urn momenta unico da vida familiar.
,iQ

o terceiro e ultimo comentario diz respeito ao movimento de informa
lizayao da vida familiar. Neste campo, ao contra rio do movimento de pri
vatizayao, observam-se atraves do inquerito algumas tendencias menos
marcadas. Por urn lado, no dominio dos valores relativos ao divorcio, en
contra-se uma aceitayao bastante generalizada da ruptura conjugal (saben
do-se tambem, atraves das estatisticas demograficas, que a pnltica do
divorcio tern aumentado de forma regular, sobretudo nos anos 90). No
entanto, esta visao menos institucional dos layos conjugais e acompanhada
por uma entrada na vida conjugal onde ainda predomina 0 casamento for
mal , civil ou religioso. Nota-se, e verdade, urn aumento ligeiro da uniao de
facto e uma tendencia crescente, embora minoritaria (apenas um casal em
dez), de entrada na conjugaliciade atraves da coabitayao seguida pelo
casamento. Criaram-se, assim, novas brechas e alternativas nos percursos
conjugais que, embora pouco significativas em numeros e bastante trans
versais aos meios sociais, denotam uma menor estigmatizayao tanto do
divorcio e da recomposiyao familiar como da coabitayao.
Em resumo, tendo em conta as grandes tendencias analisadas e 0 ambi
to das mudanyas (e ausencias de mudanya) em curso, podemos talvez con
cluir que se observa, nas familias portuguesas do fim do seculo xx, uma
combinat6ria especifica de movimentos: ao lade de urn movimento mar
cado de privatizayao, de urn movimento de alguma individualizayao e de
mudanyas lentas e graduais nos papeis de genero, regista-se uma continuada
aproximayao ao casamento, ou seja, uma vontade, bastante expressiva, de
uma conjugalidade vivida ao abrigo de uma instituiyao reconhecida e leg i
timada, embora nela pesem os afectos e urn ideario fusional e de igualda
de que reune a maioria das aspirayoes.

