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TEXTO CAROLINA REIS INFOGRAFIA ANA SERRA

A família vem sempre em primeiro lugar. Se restam poucas dúvidas sobre 
o tal lugar, mais difícil é definir o que é uma família. Até há bem pouco 
tempo era normal que partiria sempre de um pai e de uma mãe. Agora 
já não é assim. Ao longo dos anos, a sociologia e a antropologia têm-na 
tentado tipificar em diferentes modelos. Há a nuclear, composta por 
pai, mãe e filhos, a morar sozinhos, sendo uma unidade caracterizada 
pela emancipação e pela igualdade; pode ser a extensa, que já inclui 
mais membros, como tios, avós e primos a morarem perto e em intensa 
colaboração; e ainda existe a família troncal, ou alargada, em que os filhos 
casam e ficam a morar em casa dos pais, cabendo, normalmente, ao filho 
mais velho a transmissão da herança e dos símbolos da família. Durante 
muitos séculos, este sistema prevaleceu no Norte da Europa e em regiões 

ENQUANTO A SOCIEDADE SE ADAPTA A NOVAS COMPOSIÇÕES FAMILIARES,  
ALGUMAS VIRAM-SE OBRIGADAS A VOLTAR ATRÁS NO TEMPO E A ADOTAR MODELOS MAIS ANTIGOS

Qual é o seu tipo de família?

C
O

R
B

IS



  Tiragem: 92120

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Lazer

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 23,50 x 29,70 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 62599590 09-01-2016 | Revista E

Sociais e Políticas (ISCSP). A 
maneira como a economia está 
organizada, os rendimentos, as 
políticas sociais, o papel do Estado, 
a história, os agregados familiares, 
a inclusão das mulheres no mercado 
de trabalho são as questões culturais 
que influenciam as relações 
familiares. Uma evolução que se 
vê nas alterações dos agregados 
familiares. Na Europa, o aumento 
dos divórcios, a legalização da 
adoção monoparental e por casais 

homossexuais e da utilização de 
técnicas de fertilidade por mulheres 
solteiras, a crise e o aumento do 
desemprego trouxeram alterações 
à composição deste núcleo. Em 
Portugal, houve jovens casais que 
tiveram de ir morar para casa dos 
pais, avós que se reformaram para 
tomar conta dos netos, idosos que 
com o avançar da idade foram 
morar para a habitação dos filhos. 
“É a maneira como se articulam 
as relações entre os membros de 
uma família que dita o seu sistema. 

Não é a forma, é o conteúdo que 
conta. E isso está relacionado 
com as questões culturais. É por 
isso que é difícil fazer modelos 
de tipologias para caracterizar 
realidades sociais”, defende 
Antónia Pedroso Lima, antropóloga 
do Centro em Rede de Investigação 
de Antropologia do ISCTE.
Uma mesma estrutura familiar pode 
dar origem a sistemas diferentes. 
A união de facto de Hans e Ana 
Klein serve de exemplo. Ele nasceu 

na cidade alemã 
de Hamburgo, ela 
em Lisboa, os dois 
cruzaram-se em 
Roma, durante o 
programa Erasmus. 

Doze anos depois estão a morar 
na capital portuguesa e na hora de 
optar não houve muitas dúvidas. 
“Era normal para a minha família 
ir morar numa cidade mais longe, 
nenhuma das minhas duas irmãs 
está em Hamburgo, só a minha 
mãe, viúva há dois anos, continua 
por lá. Já para a minha sogra era 
muito mais doloroso ficar longe 
da filha”, explica Hans, que 
há dois anos adquiriu a dupla 
nacionalidade. Na hora da morte 
do pai, nem ele nem as irmãs 
pensaram que a mãe precisaria de 
um lar. Se algum dia precisar de 
ajuda, recorrerão a essa solução 
sem “pesos na consciência”. Para a 
mulher, o assunto é tabu. Pai e mãe 
vivem em Tomar, a cerca de uma 
hora de Lisboa, onde o casal mora 
com os dois filhos, mas a distância 
parece-lhe sempre longa. De 15 em 
15 dias passam os fins de semana na 
casa onde ela nasceu e cresceu, e 
é frequente os avós virem a Lisboa 
ajudar a tomar conta dos netos. 
Os caminhos de Hans e Ana são 
uma metáfora do comportamento 
social em duas zonas distintas 
do continente europeu: no Norte 
incentiva-se a independência e 
a autonomia, o sair de casa mais 
cedo, na altura da faculdade, de 
preferência; no Sul valoriza-se 
a proximidade, os avós são os 
segundos cuidadores dos netos, 
deslocando-se, na reforma, à zona 
onde os filhos moram com os netos. 
Quando envelhecerem, espera-
se que os filhos façam o percurso 
inverso e os acolham em casa ou os 
mantenham, mesmo que acamados, 
nas suas residências. “Temos muita 
resistência em colocar familiares 

NOS PAÍSES DA ANTIGA UNIÃO SOVIÉTICA ACONTECE AGORA UMA “REFAMILIARIZAÇÃO,  
EM QUE SE CAMINHA DE VOLTA A UM MODELO DE FAMÍLIA MAIS TRADICIONAL”, DIZ KARIN WALL

rurais. O domínio evoluiu para 
a família nuclear: hoje, o mais 
natural é os filhos saírem de casa 
dos pais, casarem e terem filhos. 
Uma realidade que antigamente, 
do século XVI ao princípio do XX, 
estava destinada aos mais pobres, 
aos que não tinham qualquer tipo 
de riqueza para partilhar. Mesmo 
assim, independentemente da 
zona geográfica, é fácil encontrar 
o modelo troncal. Ele está presente 
nas empresas familiares, em que um 

dos filhos é escolhido para gerir o 
negócio da família, como acontece, 
por exemplo, na Sonae, com 
Belmiro e Paulo Azevedo.
“O debate sobre a história e os 
modelos de famílias é complexo. 
Hoje, o modelo de família 
predominante na sociedade 
ocidental é o nuclear, com ligações 
à família do pai e à família da mãe. 
O que antigamente era considerado 
instável é hoje o contrário”, explica 
Karin Wall, socióloga e docente 
do Instituto Superior de Ciências 

PORTUGAL
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Em 2014, variações  
em pontos percentuais

UM ADULTO COM CRIANÇAS
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“O DEBATE SOBRE A HISTÓRIA E OS MODELOS DE FAMÍLIAS É COMPLEXO. HOJE,  
O MODELO DE FAMÍLIA PREDOMINANTE NA SOCIEDADE OCIDENTAL É O NUCLEAR, COM LIGAÇÕES  

À FAMÍLIA DO PAI E À FAMÍLIA DA MÃE. O QUE ANTIGAMENTE ERA CONSIDERADO INSTÁVEL  
É HOJE O CONTRÁRIO”, EXPLICA A SOCIÓLOGA KARIN WALL

nos lares, mesmo que aí tenham 
melhores condições”, diz Antónia 
Pedroso Lima. E, no entanto, a 
composição das famílias é a mesma: 
pais, filhos e netos.

SER OU NÃO SER INDEPENDENTE
É errado caracterizar os povos 
do Norte como pessoas mais 
frias e distantes e os do Sul como 
mais carinhosos com a família. 
Se se tivesse de estabelecer uma 
barreira entre Norte e sul da 
Europa, Este e Oeste, ter-se ia de 
destacar a autonomia individual. 
Culturalmente, é mais valorizado 
no Norte do que no Sul. As pessoas 
tornam-se adultas quanto mais 
independentes forem. Seria mais 
fácil e simplista dizer, 
como é vulgar, que 
tem a ver com a frieza 
de um povo, que as 
mães nórdicas gostam 
menos de ter os filhos 
em casa, e por isso os 
jovens abandonam a 
casa dos pais mais cedo, ou que os 
filhos não têm preocupações e se 
recusam a viver com os pais idosos. 
“Isso influencia depois outras 
questões, como a morte assistida. 
Na Holanda, por exemplo, é legal. É 
aceite porque se acha que as pessoas 
não têm mais condições de viver 
com independência. O mesmo 
acontece com os lares. Temos uma 
enorme resistência, mesmo que 
as pessoas tenham hipóteses de ir 
para um sítio com mais condições”, 
diz Antónia Pedroso Lima. Cabe 
aos filhos cuidar dos pais. De 
novo, os valores a moldar o tipo de 
relacionamento, o sistema familiar.
Quando a análise fria dos países 

pede indicadores, há um que é 
determinante. O papel da mulher, 
o volume do seu trabalho em 
casa, o seu espaço no mercado de 
trabalho. Nos países do centro da 
Europa, onde os Estados sociais são 
mais conservadores, é feita uma 
promoção da família com alguma 
desigualdade. À mãe cabe o papel 
de ficar em casa a tomar conta dos 
filhos ou com trabalho parcial que 
a faça ter mais disponibilidade para 
se ocupar dos mais pequenos. O 
mesmo acontece em Estados sociais 
liberais como a Irlanda e o Reino 
Unido. Até entre os países do Sul 
não se podem englobar todos num 
mesmo sistema. Portugal é um dos 
que se destaca com mais mães no 

mercado de trabalho.. Contudo, 
“a entrada dos homens na vida 
doméstica deu-se mais tarde e 
lentamente”, sublinha a socióloga 
Karin Wall. Nos países da antiga 
União Soviética acontece agora 
uma “refamiliarização, em que 
se caminha de volta a um modelo 
de família mais tradicional”. Do 
outro lado do mundo ocidental, 
nos EUA, a prática comum é 
conhecida e mais aproximada 
da do Norte da Europa: sair de 
casa na juventude e para sempre. 
Desde 2010, porém, 50 milhões de 
americanos idosos, segundo um 
estudo do Pew Research, viviam 
em agregados familiares com um 

ou mais adultos, revelando que 
muitos pais regressavam à casa 
dos filhos na fase final da vida. O 
aumento da esperança média de 
vida provocou uma mudança de 
paradigma. “Apesar de associarmos 
os EUA à modernidade, o país ainda 
é profundamente tradicional na 
maneira como pensa as relações 
familiares. Há um espaço de 
aceitação pública para as mulheres 
serem associadas a uma forma de 
viver em família, subordinada à 
autoridade patriarcal”, frisa Antónia 
Pedroso Lima. Curiosamente, 
uma das maiores mudanças na 
instituição família veio da ciência. 
O poder decidir quando, como 
e quantos filhos a mulher quer 

ter provocou uma revolução que 
teve ainda impacto nas relações 
laborais, na maneira como é gerida a 
igualdade de género.
Por cá, estima-se que nos próximos 
anos surjam mais famílias 
constituídas por uniões de facto, 
ou por pais do mesmo sexo, e que 
aumentem as monoparentais. 
Os efeitos da crise, que levaram 
muitos filhos a morar com os pais 
e pais a morar com os filhos, só 
será quantificável no próximo 
Census. “A convivência de gerações 
na mesma casa é aceite na nossa 
sociedade como alternativa. Não é o 
ideal de vida familiar”, frisa Karin 
Wall. Saber-se-á em 2021. b
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