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RESUMO 

 

A presente pesquisa abordará a temática das transformações sociais que 

ocorrem com as famílias da atualidade, tendo como ponto de partida o final da 

Idade Média. A partir daí, traçamos os acontecimentos sociais que 

influenciaram e condicionaram as mudanças ocorridas na estrutura da 

organização familiar ao longo dos séculos. Neste estudo, identificaremos tais 

mudanças permeando os séculos XIII e XXI, abordando os aspectos sócio-

históricos na constituição da família e analisando a imagem social da mesma 

ao longo da história. Buscamos também compreender como as mudanças na 

estrutura da sociedade influenciam no grupo familiar  traçando um paralelo 

entre família, sociedade e a atuação do profissional de Serviço Social, no que 

diz respeito à garantia dos direitos sociais e acompanhamento das famílias que 

passaram pelo recasamento. 
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METODOLOGIAS 

 

As metodologias utilizadas no desenvolvimento do respectivo estudo 

foram: a pesquisa bibliográfica, internet, revistas e jornais e entrevista social no 

campo de atuação do Assistente Social. A partir desta metodologia, tentamos 

alcançar os objetivos propostos pela pesquisa, através da leitura de alguns 

autores que discutem a temática “família”, proporcionando àquele que lê algo 

que possa ser somado ao seu conhecimento sobre o tema e/ou transmitir 

conhecimento para aqueles que desconhecem sobre o mesmo. 
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Família 

 

Família, família 

Papai, mamãe, titia 

Almoça junto todo dia 

Nunca perde essa mania 

Mas quando a filha quer fugir de casa 

Precisa descolar um ganha-pão 

Filha de família se não casa 

Papai, mamãe não dão tostão. 

Família ê, família á, família 

Família, família 

Vovô, vovó, sobrinha 

Família, família 

Janta junto todo dia 

Nunca perde essa mania 

Mas quando o nenê fica doente 

Procura uma farmácia de plantão 

O choro do nenê estridente 

Assim não dá pra ver televisão. 

Família ê, família á, família 

Família, família 

Cachorro, gato, galinha 

Família, família 

Vive junto todo dia 

Nunca perde essa mania 

A mãe morre de medo de barata 

O pai vive com medo de ladrão 

Jogaram inseticida pela casa 

Botaram um cadeado no portão. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Família” é um fenômeno comum a todas as sociedades, em diversas 

culturas. Com isso, dizemos que cada sistema familiar é regido sob as normas 

próprias de cada sociedade. A forma de organização do grupo familiar é um 

importante elemento na constituição do ser social, pois é ela, a família, a 

responsável pelo processo de socialização entre seus membros, pela 

transmissão de normas, valores e modelos de conduta pertinentes a cada 

sociedade. O presente estudo abordará a questão do surgimento dos novos 

arranjos familiares em nossa sociedade, sobretudo e, mais especificamente, 

um desses tipos de arranjos: o recasamento. Dar-se-á um passeio ao longo da 

história do nascimento da família da Idade Medieval até os dias de hoje. 

Através desse histórico, observaremos o que levou a família, a cada dia que 

passa, a transformar-se por si só. Acompanhamos, nos últimos séculos, 

transformações societárias bastante conhecidas: a crise do século XIV, o 

Renascimento, a Revolução Industrial (como conseqüência o advento do 

Capitalismo), a Revolução Feminista, entre outras. Tais fatos acabaram 

implicando diretamente nas formas de organização das famílias, já que a 

constituição destas é temporal.  

No primeiro capítulo, abordaremos a historicidade da família, 

conceituando-a sob alguns parâmetros. Tais conceitos servirão de norte para 

entender a família Medieval à família moderna. 

        No segundo capítulo, abordaremos as mudanças ocorridas na estrutura 

da família na atualidade, trazendo para a nossa discussão um novo modelo/ 

arranjo familiar e suas peculiaridades: o recasamento.  

Quando tratamos de recasamento, tratamos também de uma 

transformação dentro do seio familiar. O homem ou a mulher casa-se 

novamente e, por trás de toda essa modificação de vida, há uma outra 

modificação: a intra-familiar. Essa discussão sobre recasamento será 

esplanada de forma mais ampla durante este capítulo, analisando fatores que 
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levam as famílias ao recasamento; identificando o quê a modernidade tem 

trazido de efeitos, tanto positivos quanto negativos, para as famílias; o 

capitalismo, como um dos fatores primordiais, pois influencia tanto nas 

transformações quanto no cotidiano intra-familiar. Ainda neste segundo 

capítulo, tomaremos como exemplo, para melhor expressar o presente 

trabalho, entrevistas com famílias atendidas pelo Centro de Referência da 

Assistência Social, no município de São Gonçalo (CRAS) que passaram pelo 

recasamento. Essa entrevista apontará as modificações que ocorreram dentro 

do seio familiar. O CRAS, como fora citado, atende famílias em vulnerabilidade 

social e é a porta de entrada da assistência social. Por ter este perfil, atende 

diversas formas de arranjos familiares, dentre eles, famílias com recasamento. 

Neste caso, a entrevista será feita pelo profissional de Serviço Social, 

objetivando analisar como se deu o processo de transformação intra-familiar 

com o recasamento. 

 No terceiro capítulo, veremos como a família está recomposta, ou seja, 

como a família ficou configurada, abordando questões de laços afetivos, 

parentalidade, nomenclaturas e etc. 

Ao finalizar este estudo, faremos a exposição das considerações finais, 

onde reuniremos toda discussão que foi esplanada em torno do tema.    

        O estudo, ora apresentado, proporcionará contribuir para o conhecimento 

de uma nova realidade social onde a família se insere, independentemente de 

como ela se apresenta. 
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CAPÍTULO I 

A HISTÓRIA DA ORIGEM DA FAMÍLIA: UM PASSEIO 

PELA IDADE MEDIEVAL 

 

  “E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; macho e 
fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-

vos. (...)” Gênesis 1:27 e 28 (Bíblia Sagrada)     
 

        É importante antes de se conhecer a história da origem da família, sem 

antes nos remetermos à criação do Universo. O intuito aqui não é professar 

religião, mas sim situar o contexto “origem da família”, em seus primórdios, 

para a entendermos na sua situação atual. 

          No início, com a criação de astros celestes, vegetação, animais, Deus 

acabou achando que faltava algo que, de fato, fosse completar toda a sua obra 

de arte: o ser humano. Foi então que Ele resolveu criar o homem (Adão). Tal 

homem, se analisarmos, já era uma família (análise esta vista pelo ponto de 

vista atual). Como naquela época, Deus achou que ele não deveria  viver só, 

deu-lhe uma companheira e ordenou-lhes que eles se multiplicassem. Na visão 

da sociedade, como um todo, este casal estaria, ainda, se constituindo como 

família. Na visão atual, este casal já seria uma família. O casal, então, cumpriu 

a ordenança da multiplicação e, daí, a Terra foi-se enchendo cada vez mais. 

         O que tudo isso tem a ver? Tem a ver que, a partir deste episódio, a 

família foi se constituindo com o decorrer dos tempos. As pessoas se casavam, 

tinham filhos e as outras gerações foram se disseminando pela Terra. 

         A família, então, tornou-se: 

 

 

   

 

 
 

“(...) fenômeno internacional e, até hoje, 

historicamente permanente. Em todos os grupos 

sociais, mesmo culturalmente diversos, 

encontramos a instituição familiar.” (MEDINA: 

1990, p.13) 
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          Sendo assim, é preciso acentuar, a instituição familiar foi uma das 

instituições importantes, senão, a mais importante para que, hoje, pudéssemos 

entender o porquê de tantas transformações ocorridas dentro de seu seio. 

 
 
1.1) Mas afinal: O que é família? 
 

        Aqui, serão analisados alguns conceitos de família para que, 

posteriormente, cheguemos à conclusão se, de fato, existe “família” ou se 

existem “famílias”. 

A palavra “família” é derivada do latim “famulus” que significa “escravo 

doméstico”, ou ainda, conjunto de servos e dependentes de um chefe ou 

senhor. Tal conceito foi criado na Roma Antiga e, a partir de então, a família 

vem apresentando novos e diferentes significados, de acordo com os aspectos 

culturais de referência, mas que recaem sempre em uma mesma característica: 

a de grupo social. 

Segundo a NOB/SUAS 2005 (Norma Operacional Básica/ Sistema Único 

da Assistência Social) diz que: 

 

 

 

. 

 

 

             

         

 

           Neste conceito, percebe-se que a família é o núcleo social básico de 

acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade e de protagonismo social, 

independentemente, de consangüinidade. Não necessariamente, família pode 

se constituir de pai, mãe e filhos. Há que se reconhecer que não é regra que 

um membro consangüíneo tenha afinidade com outro, ou seja, 

consangüinidade não quer dizer afinidade para se ter uma família. 

“Família: Grupo de pessoas, com laços 

consangüíneos e/ou de aliança e/ou de 

afinidade, cujos vínculos circunscrevem 

obrigações recíprocas, organizadas em 

torno de gênero e de geração.” 

(NOB/SUAS: 2005, p.14) 
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          Já um outro autor relata que a estrutura familiar é centrada na afeição e 

na intensificação das relações entre pais e filhos na privacidade de suas casas 

e que ela é uma invenção relativamente recente na história do homem 

ocidental, ganhando mais nitidez a partir do século XVII na Europa (MELMAN: 

2002, p.39). 

          Neste conceito, Melman já se refere à família como algo centralizado nas 

figuras paternas e maternas com relação aos seus filhos, ou seja, entra em 

cena a questão da consangüinidade ligada à afetividade. Para Melman, tal 

conceito só ganhou força no século XVII, pois o modelo de família europeu era 

baseado na relação pais e filhos, vivendo harmoniosamente e privativamente 

em suas casas. 

          Um outro conceito de família encontra-se em nossa Lei Maior: a 

Constituição de 1988. Segundo ela, 

 

 

 

 

 

       

       

 

           A Constituição por ter um caráter mais recente, atual, traz a idéia da 

não-consangüinidade familiar quando diz que ela pode ser formada por 

qualquer um dos pais. Este tipo de família é muito comum hoje em dia. São 

filhos vivendo com padrasto/madrasta, avô/avó, tio/tia, ou seja, percebe-se que 

já se aponta para os novos modelos familiares (que serão tratados no próximo 

capítulo). 

      Segundo  o dicionário Aurélio (1993), família é constituída por  

 

 

 

 

“pessoas aparentadas que vivem em geral, 

na mesma casa, particularmente o pai, a 

mãe e os filhos; pessoas do mesmo sangue; 

origem ascendência.” 

Família, base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado. (...) é uma comunidade 

formada por qualquer um dos pais e seus 

descendentes.” (CF: 1988, Cap. VII, art. 226, 

§4º) 
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       Por vivermos numa sociedade muito complexa, tal definição nos leva a 

ampliar o conceito de família para além dos laços de sangue.  Além disso, este 

tipo de conceito sobre a família contribui bastante para a estigmatização das 

famílias que não se enquadram nele. Este é um fator absolutamente 

preocupante, já que é sabido que atualmente, a maioria das famílias é 

constituída de novos arranjos. 

         A partir destes conceitos, vimos que estes contribuíram para entender 

alguns fatores que acabaram por acarretar mudanças na estrutura do seio 

familiar, tais como, a revolução feminista, a liberdade sexual, a feminização da 

pobreza, etc. Tais mudanças rebateram além do próprio núcleo familiar, 

fazendo com que até mesmo a justiça lançasse um novo olhar sobre este 

debate. Agora, a lei passou a entender que família são também grupos 

formados não só pelo casamento civil ou religioso, mas também por grupos 

formados pela união estável ou aqueles providos somente por um homem ou 

por uma mulher, as chamadas famílias monoparentais.  

       Observa-se, então, de que são diversas as definições do conceito “família”, 

mas percebemos também que ela é um fenômeno presente em qualquer forma 

de sociedade.  Quando falarmos de família, temos que ter muito cuidado para 

não a reproduzirmos distorcidamente conforme nos são impostas pelo senso 

comum (visões estas que não cabem mais junto ao momento histórico vigente). 

Sendo assim, há que se  observar as mudanças que acontecem no cotidiano, 

além de contribuir para que a instituição familiar seja cada vez mais fortalecida, 

independentemente de seu formato ou arranjo. 

Família é então um grupo social que influencia e é influenciado por pessoas e 

instituições sociais, ou seja, um grupo pelo qual perpassa pelo próprio 

momento histórico e, por isso, pode apresentar definições diversas. 

 

1.2) A família Medieval e as outras formas de família a partir 

desta. 
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A partir do século XIV, inicia-se uma nova “forma” de se pensar sobre 

família. Tem-se aí um novo molde de vida familiar dirigido por características 

próprias. Tais características desse  modelo, servirão de base para entender as 

diversas transformações pelas quais a família passou e vem passando. 

Uma característica bastante presente na família medieval era a questão 

dos “ofícios”. Tais ofícios eram considerados papéis que cada sujeito possuía 

na sociedade desta referida época. Esses ofícios eram a principal atividade da 

vida quotidiana desses sujeitos. Essa iconografia (ofícios) era tão importante na 

Idade Medieval, que as pessoas atribuíam valor sentimental a eles, ou seja, era 

como se a vida privada de um homem fosse, antes de mais nada, seu ofício. 

Uma outra característica interessante era que os ofícios eram ligados às 

estações do ano, ou seja, profissões ligadas às estações. De janeiro à 

dezembro as pessoas se dedicavam aos seus ofícios de acordo com o mês 

vigente. Somente a partir daí que outros fatores também foram aparecendo 

dando novas características a essa família da Idade Média. 

Primeiro, surge a mulher, considerada a “dama do amor” ou aquela que 

cuidava da casa e , a partir de então, a capacidade da mulher gerir seu próprio 

patrimônio entra em declínio, ao mesmo passo que o direito sobre a 

primogenitura se difunde nas famílias nobres. Depois, a figura masculina, 

aquele que trabalhava fora de casa e, ambos formando um casal. Se tinham 

filhos, estes ainda não eram considerados parte integrante da vida íntima da 

família. Tempos depois, quando surge o sentimento de família é que a criança 

passa a ser vista sob outro prisma, uma vez que a mesma era considerada, até 

o momento, como um “mini-adulto”. Agora, a criança vai à escola, ajuda nos 

serviços do lar (principalmente as meninas) e já começa a aprender um ofício. 

 
“Os pais não se contentavam mais em pôr filhos no 

mundo, em estabelecer apenas alguns deles, 

desinteressando-se dos outros. A moral da época lhes 

impunha proporcionar a todos os filhos, e não apenas 

ao mais velho, – e, no fim do século XVII, até mesmo 

às meninas – uma preparação para a vida.” (Ariès, 

1978: p.277). 
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Na Idade Média, não se conhecia a família tal qual como a concebemos 

hoje, não se conferia a ela um sentimento ou valor. De acordo com Philippe 

Ariès,  a vida, no passado, até o século XVII, era vivida em público não havia 

uma vida privada, nem a intimidade era preservada. Tudo acontecia no espaço 

público: a vida profissional, as conversas, os jogos, os espetáculos, as 

cerimônias de casamento, e até mesmo, as cerimônias religiosas que davam a 

bênção no leito nupcial. Não havia distinção entre as classes e de idade. 

Patrões, empregados, crianças e adultos se misturavam uns aos outros, e as 

casas eram abertas o tempo todo aos visitantes. O sentimento existente na 

Idade Média era o sentimento de “Linhagem”, estendendo-se sua solidariedade 

a todos os descendentes de um mesmo ancestral. A honra da linhagem, a 

integridade do patrimônio e a permanência do nome eram as preocupações 

centrais, não levando em conta valores como a preservação da intimidade. 

Podemos pensar então, que ao contrário do sentimento de linhagem da Idade 

Média, “o sentimento de família está ligado à casa, ao governo da casa e à vida 

da casa” (Ariès, 1978: p. 213) 

Vimos, a partir deste breve comentário que a família cumpria a sua função 

de assegurar a transmissão da vida, dos bens e dos nomes, sem penetrar na 

questão da sensibilidade. Somente com a saída da criança da casa para a 

escola, é que outras preocupações foram surgindo. A criança entra, então, em 

um novo mundo e, com ela, tempos mais modernos estariam começando a 

penetrar na vida familiar. Segundo Ariès (1981): 

 

“A civilização medieval não percebeu essa diferença e, 

portanto, não possuiu essa noção de passagem.” 

(Ariès, 1981: p.227). 

 

Sendo assim, a família deixa de ser uma instituição do direito público para 

a transmissão dos bens e dos nomes, e assumiu uma função moral e espiritual. 

Segundo Melman (2002): 
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“A passagem da família medieval para a moderna 

implicou numa lenta e insidiosa construção de um ‘novo 

sentimento de família’. Essa transformação foi possível 

porque a família modificou sua relações e atribuições 

com a criança.” (Melman, 2002: p.42). 

       

 

           Agora, novas características foram surgindo nesse modelo moderno de 

família: 

Ø A afeição entre pais e filhos passou a ocupar o lugar central na vida 

familiar; 

Ø A escolarização atingindo a camada média da população; 

Ø A casa da família deixou de ser aberta à visitação para se fechar em sua 

privacidade; 

Ø Esse novo modelo familiar limitou-se, inicialmente, à burguesia e à 

nobreza; 

Ø Divisão sexual do trabalho: homem provedor e mulher dona-de-casa; 

Ø Eclosão da sexualidade na família (o homem podia se satisfazer 

sexualmente com amantes a prostitutas, uma vez que a finalidade do 

casamento não era a satisfação sexual e afetiva) e a medicina passa a 

ser a mediadora da família, tendo caráter esclarecedor à mesma sobre 

as doenças; 

Ø A psicanálise entra na família como uma “ajudadora” dos pais com 

relação aos problemas comportamentais de seus filhos; 

Ø Entram em cena os Terapeutas Familiares, porque com tantas 

mudanças refletindo no seio da família, a mesma acabou precisando de 

ajuda; 

Ø Manutenção do patrimônio como condição sine qua non para criação e 

transmissão de bens, títulos e direitos, o que permitia manter e reforçar 

os laços internos. 
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          Nos impressiona notar como a família passa por tantas transformações. 

Conceituar este fenômeno de uma só maneira, já nos é claro que é algo 

impossível. À medida que o tempo passa, outras características já se tornam 

peculiares, singulares a cada época, a cada momento histórico. Antes de entrar 

mais profundamente na família dita atual ou nos novos arranjos, precisamos 

conhecer ainda um outro tipo de família que tanto contribuiu para que, hoje, 

novos arranjos fossem surgindo: a família patriarcal. 

          Ao analisar o texto “Notas sobre a família no Brasil” (ALMEIDA, Ângela 

Mendes), podemos fazer uma ligação entre momentos históricos e 

características relacionadas a este modelo de família: 

 

ANTIGÜIDADE 

CLÁSSICA 

CRISTIANISMO RENASCIMENTO/ 

REFORMA E 

ILUMINISMO 

PAI- o homem 

 

• Patrimônio do 

“pater famílias”: 

esposa e filhos, 

escravos, gado, 

agregados e 

todos os outros 

bens móveis e 

imóveis. 

MULHER/HOMEM 

 

• Obediência/dominação 

• Privado/público 

• Passividade/liberdade 

• Castidade/experiência 

 

Ø Casamento é um 

sacramento. 

 

 

• Novas formas de 

viver as relações: 

- Homem X Mulher 

- Adulto X Criança 

- Sexo X Comer X 

Produzir. 

Fonte: ALMEIDA, Ângela Mendes de. “Notas sobre a família no Brasil”. 1987. 

 

Esse modelo de família é uma espécie de célula básica de nossa 

sociedade, chegando ao Brasil no século XIX, gestando em uma outra 

realidade sócio-econômica distinta da do país. Chega ao Brasil quando não 

havia a burguesia, mas sim uma sociedade colonial e escravista. A burguesia 

só chega com a Côrte, influenciando hábitos das elites urbanas. É dessa união 

que nasce a família conjugal atual. 
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   Segundo Corrêa (1993): 

 

“... a família patriarcal brasileira é um produto típico da 

colonização burguesa nos trópicos... é o retrato que 

temos da família brasileira através do tempo. Este é o 

modelo tradicional utilizado como parâmetro, é a 

história da família brasileira, todos os outros modos de 

organização familiar, aparecendo como subsidiários 

dela ou de tal forma inexpressivos não merecem 

atenção.” (CORREA, 1993: p.14). 

 

 

    A família patriarcal começa a mostrar sinais de fraqueza, nos primeiros 

anos da República, em1889. As cidades, as novas profissões, a abolição da 

escravidão, os imigrantes, o fortalecimento do Estado, as lojas comerciais 

ameaçam o patriarca. Ele é forçado a ampliar seus negócios nos centros 

urbanos, e para não perder seu patrimônio, ele terá que investir em outras 

atividades, além da fazenda. É o momento de abandonar a casa grande e se 

mudar para um palacete na capital, sendo possível levar junto um parente ou 

outro, ficando os agregados na fazenda. Sendo assim, o império do patriarca 

se reduz e muda de natureza: agora ele é um industrial, um capitalista, um 

banqueiro, um negociante, um burguês, além de fazendeiro. 

Há, então, o nascimento da família nuclear burguesa, caracterizando-se por ser 

uma família intimista, reduzida ao pai, mãe e filhos vivendo sós em uma 

mesma casa, e que, diferentemente da família tradicional, caracteriza-se por 

ser uma unidade de consumo e não de produção. Neste modelo, a mulher era 

tida como a “rainha do lar” e seu instinto natural de mãe era responsável pela 

proteção de seus filhos. O homem, culturalmente, exercendo sua autoridade,  

pois continua a comandar – como no modelo patriarcal – a todos os membros 

da família, isto porque, as bases desta família são construídas sob os velhos 

aspectos da família tradicional e ainda trazem consigo algumas marcas 

enraizadas da mesma. 
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          Cabe- nos atentar para os novos estudos sobre a família colonial 

brasileira e , de alguma forma, romper com o tradicional e único paradigma 

que, até hoje, nos foi imposto, para que  então avancemos  junto à realidade 

social da família que se reconstrói a cada dia e reconhecendo que os novos 

arranjos e que outras formas familiares como famílias concretas são tão 

legítimas quanto as nucleares burguesas. Estas notas não pretendem apontar 

para a possibilidade da existência de outras formas concretas alternativas de 

organização familiar, mas sim sugerir que, como a família patriarcal instituiu a 

marginalização de outras formas familiares, outros atores da história da família 

brasileira vêm instituindo outras possíveis alternativas em formas marginais. 
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CAPÍTULO II  
 A FAMÍLIA DA ATUALIDADE 

 
          

Ao longo da história, a família vem passando por significativas 

transformações conseqüência de acontecimentos como, a revolução sexual 

nos anos 60 (que desvinculou sexo de procriação), o advento da pílula 

anticoncepcional, os movimentos sociais, dentre outras transformações de 

âmbito sócio-econômico. Muitas dessas transformações ficaram atreladas ao 

processo de globalização da economia capitalista,  interferindo na dinâmica e 

na estrutura familiar, acarretando mudanças em seu padrão de organização. 

     Dentre tais mudanças, ainda podemos destacar as seguintes: 

Ø aumento no número de pessoas que optam por viverem sozinhas; 

Ø aumento freqüente da taxa de coabitações; 

Ø aumento do número de famílias chefiada por uma só pessoa, 

principalmente pela mulher que, agora, trabalha for de seu lar;. 

Ø diminuição da taxa de fecundidade (devido ao acesso a  métodos de 

esterilização e contraceptivos);  

Ø a  população foi envelhecendo; 

Ø queda no número de casamentos e, em contrapartida, dissolução dos 

vínculos matrimoniais. 

               Essas e outras mudanças perpassam, hoje,  no seio da família dita da 

atualidade e, nós, profissionais que atuamos junto a essa categoria, 

precisamos nos atentar à realidade que a cada dia vem sendo imposta e 

estabelecer uma prática que contemple, de alguma forma, o  novo contexto 

vigente. 

 
2.1) Novos arranjos familiares  
 

 
Até o presente momento, pesquisas sobre a instituição familiar  apontam 

para uma diversidade presente na organização da mesma. Não podemos mais 
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falar de “família” e sim “famílias”. Não existe “o modelo”, nem podemos falar em 

uma “única” padronização familiar. Não há como negar que o modelo nuclear 

burguês seja o único modelo ou uma única forma de norma universal, mas sim, 

mais um outro arranjo, um fenômeno que fôra construído historicamente. Hoje, 

com novas tecnologias e novas formas de organizações dos papéis sociais, 

geram novas formas de organizações familiares, isto é, novos arranjos. A 

família então, passa a se estruturar de várias e novas maneiras.   

Podemos, então, adentrar aos novos arranjos/modelos familiares que 

submergem em pleno século XXI e antes de citá-los, percorreremos 

historicamente pelos modelos anteriores que acabaram por originar os modelos 

mais atuais: 

 

Ø Modelo de transição: Neste modelo, altera-se a posição da mulher e, 

conseqüentemente, a do homem. A posição da mulher irá se modificar 

e o homem vai sempre querendo “guardar” a antiga posição em que 

era senhor absoluto. Aqui, não há mais a presença ritualizada das 

etapas que antecedem ao casamento, a decisão do casamento é 

exclusivamente do casal. 

        Não é mais a união “até que a morte os separe”, mas sim, uma 

união em que a relação depende apenas do casal. 

 

Ø Famílias móveis: Podemos, neste modelo, falar sobre a mobilidade 

geográfica e social das pessoas. Segundo Medina (1990): 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

          

“No passado havia uma estabilidade constante 

no modo de vida, as pessoas nascendo, 

vivendo e morando até na mesma localidade, 

bairro, rua ou na mesma casa a maior parte de 

suas vidas. Hoje, a realidade é distinta, 

expressando um ir e vir constantes.” (MEDINA: 

1990, p.19) 
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            Conforme a biografia de cada um, é possível viver-se vários em vários 

lugares, bem como mudar de padrão sócio-econômico. 

 
Ø Famílias com presença masculina forte: São poucas, mas ainda 

sim, representam um novo arranjo familiar. Neste modelo, os pais têm 

de estar próximos e atender às necessidades correntes de seus filhos. 

Isso se dá porque vivemos em uma época de valorização da infância e 

da adolescência. Desapareceu o quadro protetor do mundo doméstico 

do modelo tradicional, onde era forte a presença de inúmeras 

mulheres. Medina (1990) já escrevia: 

 

 

 
 
 

                      

            E aí a sociedade ainda permanece muito presa ao modelo tradicional 

de “ser família”, mantendo privilégios para o homem e considerando secundária 

a perspectiva da carreira da mulher. 

 

Ø Famílias monoparentais: Este talvez seja o modelo mais forte da 

atualidade. Dentro de um único modelo, têm-se vários arranjos. É um 

tipo de família composto por um ou vários filhos que vivem só com a 

mãe ou só com o pai. Foi um termo que surgiu em 1975 substituindo 

as expressões: “pai isolado” ou “mãe solteira” ou “pai solteiro”. Nesta 

época, era vergonhoso socialmente, viver sozinha ou sozinho (exceto 

em caso de viuvez) e isso causava fortes embates na vida psicológica 

e emocional dos filhos. Neste modelo, observamos vários tipos de 

relações entre pais e filhos: 

• Mãe sozinha com filho de pai desconhecido; 

• Mãe que conhece bem o pai, mas este recusa-se a reconhecer seu 

filho, tendo proposto o aborto; 

• “Família monoparental voluntária – uma mulher ou um homem 

escolhe alguém com quem quer ter um filho; 

“Aceita-se a idéia de o pai se uma ‘boa mãe’.” 

(MEDINA: 1990, p.22) 
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• Viúvas e viúvos; 

• União livre com duas residências; 

• Adoção; 

• Pais divorciados ou separados. 

As famílias monoparentais poderiam ser divididas em duas 

categorias: aquelas em que a mãe, ou o pai, é realmente sozinha e 

as outras em que não são totalmente sós. 

 

Ø Famílias formadas por homossexuais: Este tipo de arranjo também 

vem crescendo nos últimos anos. Mesmo sendo vítimas de 

preconceitos, os casais homossexuais vêm adotando crianças para 

constituírem-se uma família completa. Casais de gays ou lésbicas, ao 

decidirem-se por adotar uma criança, lutam junto à Justiça para 

provarem que são suficientemente capazes de cuidar de uma criança. 

Provam sua situação sócio-econômica e, ainda, sua situação afetiva 

como sendo estável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Famílias formadas sem vínculos matrimoniais ou 

consangüinidade: Nestas, as pessoas convivem em um mesmo 

espaço e, mesmo sem ter laços de sangue ou legais, têm ligações 

afetivas de dependência mútua e responsabilidades negociadas. 

 

“O essencial para a constituição e 

formação do ser, para torná-lo sujeito e 

capaz de estabelecer laço social, é que 

alguém ocupe, em seu imaginário, o 

lugar simbólico de pai e mãe. O 

importante é que tenha um adulto que 

possa que possa ser a referência e 

que simbolize para a criança este lugar 

de pai e mãe...” (PEREIRA, 1999: 75). 
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Ø Famílias unipessoais: Este arranjo compõe-se por uma única pessoa, 

vive sozinha, muitas vezes, por opção ou por não haver nenhum 

parente próximo. 

 

Ø Famílias recompostas ou de recasamento: Também chamadas de 

“reconstituídas”, constituem-se de um novo convívio familiar de 

pessoas que vieram de uma dissolução matrimonial ou de uma relação 

estável, podendo-se unir legalmente ou não. Também podem trazer 

consigo os filhos da antiga relação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Dessa forma, percebe-se que em nossa sociedade existem diversos 

modelos de organização familiar. Ressalta-se que o surgimento de um modelo 

não elimina outros, exemplo disto, se observadas as famílias brasileiras, 

enxergando elementos de um ou de outro modelo coexistindo em um mesmo 

período histórico.  

 

“A pluralidade de formas de casamentos e famílias 

existentes em nossa cultura, demonstra que homens e 

mulheres continuam querendo casar e constitui 

famílias, sem, no entanto, reproduzir o modelo 

tradicional de conjugalidade.” (GOLDENBERG 2003: 

22).  

 

“Família recomposta designa a situação pós-

divórcio, quando o casal se encontra multiplicado 

por dois, dispondo então os filhos de dois lares de 

referência, aquele onde residem com o progenitor 

dito isolado e aquele onde reside o outro 

progenitor.” (SEGALEN, 1999: 63).  
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2.2) Fatores que levaram a família ao recasamento: Como 

conceituar o recasamento? 

        Após termos passado pela história da origem da família e de suas 

diversas formas de se falar sobre a mesma, vamos nos deter, mais 

especificamente, a um modelo novo de família: a família recomposta. 

        Antes de conceituarmos “recasamento”, vamos entende em poucas 

palavras sobre o que é o ato de casar-se. Para Levi-Strauss “o casamento é o 

início da constituição do casal”. Essa união expressa a aliança entre duas 

famílias de origem, cada um dos cônjuges oriundos de uma união anterior. 

Dentro do casamento, como já é sabido culturalmente, também existe (não que 

seja uma regra universal, mas sim de caráter cultural) uma união permanente e 

de dois mundos: o do trabalho, onde está o homem; o da casa, onde está a 

mulher. A profissão dele é diversificada; a dela, dona-de-casa. Vejamos o 

esquema a seguir, que retrata claramente a forma de estruturação  familiar e a 

dicotomia mundo doméstico e mundo do trabalho e a diferença existente entre 

o papel do homem e da mulher e, a partir deste esquema, podemos analisar 

se, hoje, algo mudou. 
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Fonte: ALMEIDA, Ângela Mendes de. “Notas sobre a família no Brasil. 1987. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
*Os parentes se destacam, pois estão sempre presentes. O mundo do lazer ocorre, em 
especial, no ambiente familiar (almoços de domingo, por exemplo). No mundo do trabalho é 
usual o “nepotismo”, muito discutido nos serviços públicos. 
              

 

União de duas famílias 

 

PARENTES * 

M 
obediência 

 

H 
libertação 

 

Proteção 
Dependência 
Castidade  

 

Obrigação 
 
 

Independência  

 

 

MUNDO DOMÉSTICO 
 

MUNDO DO TRABALHO 

PRIVADO 
FILHOS E PARENTES * 

 

PÚBLICO 
AMIIGOS E “AMIGAS” 

PARENTES * 

 

 

SEGREGAÇÃO 
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         O casamento, culturalmente falando, é tido como algo que deveria-se 

durar para sempre, a vida sexual do casal voltada  para a reprodução e os 

problemas entre o casal mantidos dentro do lar. Essa união que associa amor, 

sexualidade e casamento é uma invenção da era burguesa. Hoje, os mesmos 

movimentos de mudança levam os casais a reverem suas idealizações sobre o 

casamento, amor e sexualidade. Novas formas de amar e se relacionar estão 

sendo construídas para responder às exigências de uma sociedade onde os 

valores e as regras econômicas e sociais estão sempre em mutação. 

          O casamento por amor vai lentamente ascendendo na sociedade até à 

era moderna. A partir do século XVIII, quando o amor romântico se torna o 

ideal do casamento, o erotismo rompe com o tradicionalismo e introduz outro 

aspecto: a duração do casamento. O divórcio aparece como uma possibilidade, 

ou seja, “como uma sanção normal de um sentimento que não pode nem deve 

durar, o que deve dar lugar ao seguinte” (ARAÚJO, 2002). 

         Já conseguimos definir o que o casamento e suas características 

culturalmente arraigadas. Vejamos, agora, o que significa dizer “recasamento” 

ou “família recomposta” e desvendar os principais fatores que levam as famílias 

ao ato de “casar-se novamente”. 

         Com o grande crescimento de divórcios, dos segundo casamentos e 

coabitações, as relações familiares se encontram modificadas. A árvore 

genealógica não mais cresce verticalmente, mas horizontalmente. Temos aí, a 

chamada “família mosaico”, onde há os “meus filhos”, “os seus filhos” e os 

“nossos filhos”, pai, mãe, padrasto, madrasta, irmãos, meio-irmãos e irmãos 

postiços.    Durante tempos, os divorciados não ousavam refazer suas vidas, 

devido o “constrangimento social”. Dizia-se “que viver com os filhos de outro 

casamento era difícil, que sempre havia problemas e que um segundo fracasso 

acarreta o dobro de prejuízos para todo mundo, principalmente para as 

crianças” (GARBAR, THEODORE: 2000, p.162).        

            Segundo Marx e Engels (1990): 
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             Agora que entendemos o que é uma “família recomposta”, vejamos, 

então, o que levam as famílias a recasarem-se, formarem uma outra família. 

Tais fatores foram relatados por cinco família tendidas pelo Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS) de São Gonçalo. Das cinco famílias, 

três aspectos foram evidenciados, dentre eles, dois aspectos em comum: 

 

1- Saída de casa por parte da mulher para trabalhar fora (fator em comum 

entre duas famílias); 

2- Uso de drogas por parte do cônjuge (esposo); 

3- O término do sentimento “amor” por parte de um dos cônjuges. 

 

              Na pesquisa feita com as cinco famílias supracitadas, o aspecto mais 

abrupto que as mulheres relataram, foi a saída das mesmas de seu lar para 

trabalhar fora. Segundo as duas entrevistadas, a intenção era simplesmente 

ajudar a aumentar o orçamento familiar. Tais mulheres são mães, donas-de-

casa e, ao serem convocadas para atividade remunerada, assumem  dupla 

jornada de trabalho, redefinem estratégia de administração familiar e minam  

alguns hábitos patriarcais. Por ser ela, a matriz cultural que tem a função de 

repassar à família valores sociais, econômicos e culturais, sua saída para outro 

ambiente extrafamiliar pode mudar mudanças significativas e sua família. 
 

 

 
 
 
 

“Tudo o que era sólido e estável, evapora-se, 

tudo que era sagrado e profanado, e os 

homens são, finalmente, obrigados a encarar 

com serenidade suas condições de existência 

e suas relações recíprocas.” (MARX e 

ENGELS:1990, p.72) 
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           A entrada no mercado de trabalho contribui para que a mulher se liberte 

da forte inibição que lhe foi atribuída pela educação informal e possibilita a 

troca de experiência sobre seus próprios pontos de vista e sua maneira de 

enfrentar os problemas cotidianos. Prevalece, então, o hábito do masculino em 

determinar o que a família deve adquirir para suas despesas. Na medida em 

que a consciência da mulher evolui com a convivência no mercado de trabalho, 

o consenso machista vai perdendo força e o casal entra em um processo de 

desmonte. 

         Um outro aspecto relatado foi o uso de drogas por parte do cônjuge. A 

questão da drogadição ainda é um fator que tem sido determinante para que a 

mulher deixe seu lar e queira reconstruir sua vida algumas, sim procuram essa 

nova reconstrução casando-se novamente. 

           Segundo o relato da mulher, seu companheiro perdêra o emprego e por 

sentir-se inferiorizado dentro de seu lar, por não estar como provedor, refugiou-

se nas drogas. Como o companheiro cada vez mais submetia-se a elas, a 

convivência dentro de casa tornava-se insuportável, gerando uma série de 

conflitos familiares. Não agüentando mais a situação, a mulher relatou que 

saíra de casa para retomar a sua vida, almejando ser feliz novamente com 

alguém que a valorizasse. 

“Outro fator importante no processo de 

tomada de consciência da mulher 

trabalhadora, decorre da exigência do 

mercado de trabalho remunerado, é a sua 

inserção no processo de comunicação, 

sobretudo, com pessoas de diferentes visões 

de mundo. A oportunidade de se comunicar 

(...) contribui para reduzir a timidez que 

acomete a mulher  que sempre viveu na 

sombra do elemento masculino, seja ela o pai 

ou o marido. ” (FISCHER: 2002, p.2) 



31 

 

            O fator das drogas acabou desencadeando a saída dessa mulher de 

sua casa e a sua projeção em elaborar um novo horizonte para sua vida. 

           O terceiro e último fator apontado nas entrevistas, foi a questão d fim do 

amor por parte de um dos cônjuges. Neste caso, o homem é quem decidiu 

mudar o curso de sua vida casando-se novamente. Segundo ele, brigas 

constantes acabaram desgastando o relacionamento. As brigas giravam em 

torno de ciúmes, desrespeito, falta de confiança, relações sexuais quase 

escassas. O divórcio, então, foi a solução para os problemas do casal. 

Baseado no direito de ser feliz, o homem decidiu casar-se de novo e construir 

uma nova família. 

            Não há muito o que se fazer quando se trata de uma relação 

desgastada e conseqüentemente com o fim de um sentimento. Muitos até 

procuram terapias familiares para tentarem reconstituir seus casamentos, mas 

por não ser regra, acabam não conseguindo (como neste caso). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3) Mudanças ocorridas na família onde se deu o recasamento 
 
            
           Tais fatores explicitados anteriormente são apenas alguns dentre outros 

que fazem com que homens e mulheres decidam reconstruir duas vidas. 

Mediante o que foi visto, o recasamento também trouxe algumas mudanças no 

seio familiar. Relataremos as principais que, segundo os entrevistados, foram 

motivo s de mudanças significativas, principalmente porque os filhos foram os 

mais atingidos: 

“No ser humano há continuidade e 

descontinuidade. Esta última é a principal 

responsável pelas diferenças. O ser humano 

comparece concretamente na diferença 

homem/mulher. A humanidade não é simples, 

é complexa, é biforme.” (MURARO e BOFF: 

1992, p.45) 
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Ø Não aceitação dos filhos já existentes em sua nova família: Ocorre 

quando os filhos recusam-se a conviver com os filhos do novo cônjuge 

de sua mãe ou de seu pai. Agora, suas referências identificatórias 

vacilam e restabelecer um equilíbrio exige um trabalho psíquico às 

vezes longo e penoso. 

Ø Filhos que preferem morar com a mãe: Este foi o caso do pai 

usuário de drogas, onde os filhos optaram por viver com a mãe, pois 

sentiam-se ameaçados pelo comportamento do pai. 

Ø Mudança comportamental dos filhos: Alguns tornaram-se 

agressivos, outros sensíveis demais, outros ausentes demais. Diante 

dessas crises serão precisos o diálogo, a verbalização dos conflitos 

com as crianças, com o outro pai ou mãe, um psicólogo ou um 

psicoterapeuta. É preciso conversar com a criança e escutá-la. 

Ø Opção da criança em morar com os avós (maternos ou paternos): 

Este é um ponto muito comum e bastante visto pelas famílias 

recompostas. Quando a criança se não se vê obrigada a morar com 

sua nova família, ela opta por morar com um de seus avós. Neste lar, 

encontram-se mais seguros em um ambiente neutro e, talvez, mais 

seguros. Sentem-se felizes com a impressão de estarem numa família 

“normal” e o processo de adaptação é um pouco mais fácil. 

 

             Através de tudo o que foi visto neste capítulo, pode-se imaginar que 

um novo tipo de família está se elaborando e que este será um protótipo 

familiar do terceiro milênio, “penúltimo ato de uma peça sempre inacabada.” 

 

 

 

 

 

 



33 

 

CAPÍTULO III-  AS NOVAS FACES DA FAMÍLIA 
RECOMPOSTA 

 
 
      Neste capítulo, veremos como está, na prática, a família que passou pelo 

recasamento, ou seja, veremos o que mudou na questão da parentalidade no 

seio da família dita moderna, suas relações, consangüinidades e etc. Este 

capítulo abordará de forma clara como a família recomposta, de fato, se 

recompôs. Entenderemos como fica a questão da parentalidade, 

principalmente, nas famílias onde haja crianças, pois estas são as que mais 

têm dificuldades de adaptação. Este capítulo abordam nomenclaturas que 

servirão de base para entendermos este novo arranjo familiar. 

 
3.1) Família recomposta e a criança 
 
         Como já foi visto anteriormente a família recomposta é aquela que se 

constitui em um novo convívio familiar, oriundo de uma dissolução conjugal, 

viuvez. Nessa nova convivência familiar há a possibilidade da existência de 

casais com filhos da relação anterior ou da nova relação com os filhos do outro. 

Temos aqui a chamada relação afetiva, fruto das novas relações, das novas 

opções de  cada um. Agora, a entidade familiar está recomposta. 

          E a criança? Como fica? 

          Há que se ressaltar que para algumas crianças essa nova fase familiar, 

em sua vida, não é algo tão simples. Para outras, fácil. Para outras, há que se 

escolher um novo caminho a seguir (exemplo citado anteriormente quando a 

opção é ir morar com os avós). Muitas vezes os vínculos perdidos no término 

da relação conjugal, determinam também a perda da relação entre pais e filhos. 

Tais circunstâncias acabam tendo até efeitos jurídicos com a intenção, por 

exemplo, de querer a guarda dos filhos. 

          Pensando mais uma vez nas crianças, vemos que a vida agora é algo 

com intensas surpresas, intensas mudanças, por exemplo, aquelas que não 

têm escolha e vão morar com um dos pais, vão ter que aprender a dividir o 

quarto com meio-irmãos, ou nada-irmãos e, talvez, a escassez de amor dos 

meio-pais e mães. As crianças, neste modelo, apresentam muitas dificuldades 
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com relação ao tempo, ao espaço e à autoridade que lhes correspondem. 

Agora, há novas regras que precisam ser ajustadas para constituir uma 

identidade própria ao seu novo grupo. 

          A criança tem duas famílias: a biológica e a recomposta. Ainda que esta 

última seja dinâmica, ela é complexa. Já dizia Ariès (1981): 

 

 

“Escrever uma nova história exige tempo, paciência e 

disponibilidade psíquica.” (ARIÈS: 1981, p. 166) 

 

          Para a criança, essa nova situação torna-se pesada. Crianças 

pertencentes às “famílias mosaico” têm dificuldade de definir sua identidade. 

Quando o seu grupo se modifica, modificam-se os adultos, as crianças, as 

histórias, os valores, os papéis, os lugares, ou seja, as famílias precisam 

sacrificar-se em algum ponto para reconstruir um outro que satisfaça, de 

alguma forma, essa criança. Isso, para ela, é muito complexo porque seu 

sentimento de grupo é algo marcado por presenças e ausências, além de ter 

dois espaços a vivenciar. Isso pode causar também conseqüências no 

pensamento da criança a partir do momento em que ela começar a questionar 

suas raízes, se de fato ela terá mesmo mais de uma. Cabe ao adulto assegurá-

la de que sua ordem genealógica é representada pelos seus genitores, que são 

estes atores que marcam a sua existência e sua relação com os outros 

membros de sua família de origem e que sua “nova família” é caracterizada por 

laços afetivos ou de aliança. Este adulto pode ser uma boa referência para a 

criança se as relações estiverem bem definidas, mas se as referências 

mudarem constantemente, a criança não conseguirá mais situar-se e as 

questões que envolvem a sua origem se tornarão um fardo. 

            É comum essa “desorganização” de relações na família recomposta e, 

para a criança, algo não muito explicável. Se na família clássica o amor já não 

era tão óbvio, na recomposta ele é mais complicado. Neste contexto de 

tumulto, a criança assume o papel de “portadora de lembranças do casamento 

anterior, ficando, então, encarregada do contencioso do conflito. Os membros 
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da nova família, adultos e crianças, se encontrarão envolvidos nesse tipo de 

ajuste de contas e, se quiserem interferir, logo a confusão será instaurada” 

(ARIÈS:1981, p.167). 

             Psiquicamente, a criança tem um árduo trabalho a desenvolver: 

reconstruir suas novas relações; criar laços com seu novo cônjuge e com seus 

novos irmãos; adaptar-se a dois novos núcleos (se os pais casam-se 

novamente), que podem ser bem distintos; mudar seus hábitos; encarar os 

desacordos dos pais e os desacordos na área educativa. Essa não é tarefa 

fácil para a criança, ainda que ela tenha capacidade de adaptação. 

            É preciso tempo para tudo (adaptação, apropriação, negociação). A 

criança se adaptará melhor a essas mudanças afetivas se os pais já tiverem 

conversado com ela a esse respeito. Além disso, ela deve saber como será a 

nova vida dela com a chegada do novo cônjuge e dos prováveis filhos. Deve 

saber também que a casa irá mudar, que se deve obedecer ao recém-chegado, 

que ela irá compartilhar espaços, dentre outras coisas. Quanto mais cedo a 

criança se sentir incluída ao novo projeto, mais tempo ela terá para imaginar 

como serão as coisas e as suas formas de adaptação. Essa forma inclusiva, 

por parte de seu genitor será importante, pois a criança estará um poço mais 

segura e a sua readaptação será menos frustrante e conflitiva. 

 

3.2) A parentalidade na família recomposta 
 
             A parentalidade, segundo Miranda (2001): 

 

“É a relação que vinculam entre si pessoas que 

descendem umas das outras, ou de um fator comum 

(consang6uinidade), que aproxima cada um dos cônjuges 

dos parentes do outro (afinidade), ou que se estabelece, 

entre o adotado e o adotante.” (MIRANDA: 2001, p.49) 

 

           A partir do conceito de Miranda, nota-se que o parentesco é a relação 

de todas as pessoas componentes de uma família, que pode ser natural ou 

consangüínea, por afinidade ou civil. Essa expressão “natural” possibilita um 
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vínculo além da consangüinidade, podendo chegar até à afetividade. Ressalta-

se aqui que não há relação de parentesco entre os cônjuges, mas sim, vínculo 

conjugal advindo do casamento.           

             Temos, então, alguns tipos de parentesco: 

Ø Parentesco consangüíneo em linha reta ou colateral: Também 

chamado de “natural”, há uma relação de ascendência e 

descendência, advém do matrimônio ou não-matrimônio. Segundo 

Diniz (1998): 

 

“É o parentesco natural em que as pessoas estão ligadas 

umas às outras por um vínculo de ascendência e 

descendência. A linha reta é ascendente ou descendente 

conforme encare o parentesco (...). Na linha reta, que vai 

até o infinito, o grau de parentesco é contado pelo número 

de gerações, ou seja, de relações existentes entre o 

genitor e o gerado. (...) Cada geração representa um 

grau.” (DINIZ: 1998, p.519) 

 

                A partir desta definição observa-se que o parentesco em linha reta é 

o parentesco consangüíneo, originário de um ascendente em comum com 

outrem. 

 

Ø Parentesco por afinidade: Afinidade que se dá por meio de uma 

união conjugal, seja pelo casamento, união estável ou por afetividade 

e, que como já foi visto, sem relação de parentesco entre cônjuges. 

Segundo Grisard Filho (2004): 

 

 

“(...) na família recomposta, a afinidade incidiria apenas 

em relação à prole já existente no momento de sua 

constituição e os que dela advierem obviamente (...).” 

(GRISARD FILHO: 2004, p. 668) 
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                    Este tipo de parentesco é bem simétrico e consangüíneo no que 

tange à discriminação das linhas, graus e espécies. 

                   O parentesco por afinidade não se dará entre os afins, mas sim 

entre os cônjuges. Igualmente ao parentesco natural ou consangüíneo, a 

afinidade traz consigo também a linha reta e a colateral. 

 

Ø Parentesco civil: Surgido em Roma, desde essa época este tipo de 

parentesco vem se modificando e se adequando aos novos modelos 

familiares. Monteiro (2004)  conceitua parentesco civil: 

 

“Aquele que tem outra origem, como antes visto, no qual 

se enquadra o instituto da adoção (...) é o produto 

exclusivo da lei, que procura imitar a natureza.” 

(MONTEIRO: 2004, p. 298) 

 

              Esse termo foi conceituado em 1989 e, para os dias atuais, tornou-se 

inadequada, devido a existência de definições mais contemporâneas, como o 

caso do parentesco advindo da adoção. Hoje, com o avanço das técnicas de 

fertilização, do avanço das relações sociais e das concepções jurídicas, fica 

difícil limitar este conceito às relações de adoção e, para tanto, novas fontes de 

parentesco devem ser englobadas. 

 

Ø Parentesco afetivo: Essa filiação afetiva se dá através do vínculo da 

união de alguém ao fruto de sua reprodução. Cabe aqui ressaltar que 

a afetividade é capaz de criar vínculo de parentesco. 

 

“Um filho tem que ser mais alguma coisa ao invés de 

simplesmente mais filho.” (VILLELA: 1980, p. 46) 

 

               O estabelecimento de filiação não é direito do sujeito, nem dever do 

Estado, ele é firmado através do afeto, onde os filhos dessa relação devem ser 

amados, desejados, buscados, adotados para que seu caráter e sua 

personalidade sejam bem formados. 
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              A família sempre precisou estar se adaptando e por causa desta 

capacidade, acredita-se que ela não desaparecerá. Já dizia Miranda (2001): 

 

“O fato social é a relação de adaptação do indivíduo à 

vida social, a uma, duas ou mais coletividades que faça 

parte.” (MIRANDA: 2001, p. 45-47) 

 

              Sem adaptação não há conjunção com os novos costumes e anseios 

sociais. 

             Hoje, podemos perceber que a parentalidade na família recomposta é 

algo que nos faz pensar nas questões de direito como liberdade, igualdade, 

fraternidade, lazer, além da reciprocidade entre pais e filhos ou indivíduos e 

parentes. Além desses direitos, merecem destaque o afeto e o amor, direitos 

intrínsecos nas relações. 

             Com o alargamento da parentalidade na família recomposta com 

irmãos e afins, ressalta-se que a questão dos deveres existentes entre eles, 

estabelecendo responsabilidades e afetividade dentro de seus espaços. 

            Já que o afeto (como princípio constitucional em nome da dignidade 

humana) tem a capacidade de interligar pessoas de uma mesma família, é 

necessário que ele seja aceito por essa nova ordem social, assim como os 

novos tipos de família vêm conquistando seus espaços, sempre em favor da 

felicidade do indivíduo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi explicitado aqui neste trabalho que até o século XV o sentimento de 

família não existia, mas sim o de linhagem. Percebemos, também, que a 

família moderna começa a nascer daí, mediante ao ritmo frenético no  

desenvolvimento de acontecimentos culturais e estruturais que foram 

ocorrendo com a sociedade. 

    No Brasil, o modelo predominante era o da família patriarcal, sem ser 

este o único modelo existente na sociedade brasileira. Espelhando-se nos 

moldes das famílias modernas burguesas européias, no século XIX  a família 

nuclear burguesa brasileira vai tomando sua forma. 

    Nos últimos anos, várias transformações vêm interferindo na dinâmica e 

na estrutura familiar, acarretando mudanças em seu padrão de organização e 

uma dessas transformações foi o surgimento de diferentes arranjos / modelos 

familiares (famílias monoparentais, recompostas, unipessoais, homossexuais, 

inter-raciais, etc.).  

     Esses novos tipos de organizações familiares não podem ser vistos 

única e exclusivamente como sendo sintomas de crise. O que chamamos de 

“desorganização” familiar  é, nada mais,  nada menos, que um dos aspectos da 

reestruturação pela qual ela vem passando. Sendo assim, falar de crise na 

família é algo irrelevante, pois trata-se apenas, de uma nova forma de dizer 

“família” em detrimento aos  modelos até então dominantes: a família patriarcal 

e a família nuclear burguesa. 

     Essas mudanças foram tão relevantes em nossa sociedade, que as 

políticas públicas na área da assistência social repensaram seu foco de 

atuação, tendo como alvo principal, o grupo familiar como um todo, rompendo 

com as tradicionais segmentações. Além disso, podemos perceber aqui que 

não mais se fala em “família”, mas sim “famílias”, visto suas multiformes faces 

que vêm permeando a nossa sociedade. Infelizmente, ainda existem estes 

estigmas que ainda permeaiam as famílias, porque uma boa parte de nossa 
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sociedade é tradicionalista e tem medo de enfrentar o “novo”, uma vez que 

esse “novo” causa estranhamento e, muitas vezes, causa segregação. 

            Surge, assim, a família reconstituída ou recomposta, admitir que a 

família tenha mudado não é aceitar o fim da família tradicional, mas sim 

concluir que esta deixou de ser paradigma para a sociedade do futuro, visto 

que as novas estruturas constituem-se em um novo ciclo vital familiar. Uma 

pessoa casada com filhos, que se divorcia e volta a casar-se, experimenta um 

novo modelo familiar, depois uma família monoparental e, em seguida, uma 

família reconstituída; se enviuvar, volta à monoparentalidade. É um ciclo, onde 

as famílias se constituem, se desintegram e se reconstituem, agora com 

membros adicionais. 

              Podemos então dizer que, assim como a sociedade não ficou imóvel 

nos últimos anos, a família também não ficou. A família de hoje está evoluindo, 

está mudando e cabe a nós, profissionais, estarmos sempre nos questionando 

e questionando as nossas práticas com nossas famílias em atendimento, pois 

muitas mudanças já ocorreram e estão ocorrendo nos modelos de famílias, em 

suas estruturas e configurações. 

               As mudanças sociais podem ser vistas sempre como desafios que 

podem nos levar a uma maior compreensão da família e da sociedade e a 

formas  mais eficientes e sensíveis de atendermos a demanda existente. 
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