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RESUMO 

 

O presente artigo pretende traçar um breve percurso histórico da família ao longo do tempo. 

Nos últimos séculos, a noção de família sofreu significativas transformações, entre as quais 

encontram-se as mudanças na configuração familiar, na dimensão da família, na atribuição de 

papéis, entre outras que despertaram possibilidades e rupturas. Com o intuito de apresentar 

esquematicamente as transformações familiares ocorridas nos últimos séculos destacarei três 

momentos históricos e as mudanças ligadas às figuras da criança, da mulher e do homem. A família 

contemporânea tem surpreendido pela polivalência de expressões, por esse motivo faz-se 

necessário um retrospecto como forma de melhor compreender as atuais configurações e 

expressões familiares.  
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As formas de constituição familiar nas últimas décadas têm nos surpreendido tanto pela 

polivalência de expressões como pelo aumento da complexidade das relações familiares. Embora 

as metamorfoses da família venham ocorrendo com certa rapidez, elas são fruto de signos culturais 

engendrados ao longo da história. Os deslocamentos de lugares e funções de cada membro da 

família, assim como para a determinação de um espaço privilegiado no que diz respeito à criança 

têm implicações na trama familiar e afetiva que se desenrola entre os indivíduos do grupo (Passos, 

2015). 
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 Com o intuito de apresentar esquematicamente as transformações familiares ocorridas nos 

últimos séculos destacarei três tempos históricos e as mudanças ligadas às figuras da criança, da 

mulher e do homem ao longo do tempo. Iniciarei caracterizando a família tradicional extensa, em 

seguida, mostrarei as particularidades da família moderna para, finalmente, apontar as 

transformações na família contemporânea. 

 Inicialmente, a família tradicional extensa, encontrada na Idade Média e no Antigo Regime, 

era composta por muitos membros que coabitavam no mesmo espaço. As uniões conjugais eram 

marcadas, em seus primórdios, pela preservação do patrimônio familiar. De modo que os 

casamentos eram definidos pelos pais dos noivos em idade ainda precoce dos filhos, deixando de 

fora a dimensão afetiva e sexual. Prevalecia uma visão de mundo imutável e a submissão de todos 

da família a uma autoridade patriarcal inquestionável (Passos, 2015). 

 A função do pai era diretamente associada a uma hierarquia fundada na lógica do espírito 

religioso e dos antigos meios de produção. Nesse sentido, a mulher e os filhos serviam à 

legitimação do poder arbitrário do pai. Na família tradicional, essencialmente patriarcal, 

hierarquizada e com lugares claramente estabelecidos. O homem tinha o papel de provedor e 

mantenedor da estrutura familiar, enquanto a mulher era submetida ao marido. O trabalho feminino 

voltava-se para o perfeito funcionamento do lar e dos afazeres domésticos. A mulher estava fadada 

à maternidade e ao papel de reprodutora em função da sua constituição biológica.  

Os avós eram figuras importantes, pois guardavam a memória familiar e a genealogia. Os 

idosos tinham um lugar na transmissão viva dos valores familiares. 

No que se refere a criança, Ariès (1978) afirma que o sentimento de infância praticamente 

só ocorreu a partir da Renascença. Até o século XVII a criança ocupava um papel periférico na 

família. Segundo o autor, até a o século XVII não havia lugar para a infância no mundo ocidental, 

no sentido de uma particularidade infantil diferenciada do mundo do adulto. Os pintores ocidentais 

retratavam as crianças como pequenos adultos, assim a criança não era ontologicamente diferente 

do adulto. O sentimento de infância só surgiu no final do século XVII, quando a criança começou 

a ser vista como centro do grupo familiar. 

Tal atitude de indiferença em relação à infância é justificada como consequência direta da 

demografia da época, a infância era vista como uma fase sem importância já que se faziam muitas 

crianças para se conservar apenas algumas. Ou seja, a criança mantinha-se em um lugar anônimo 

e intercambiável (Zornig, 2008). Para Casey (1992), a criança na Idade Média mantinha um 

relacionamento especial com a comunidade e não com os pais. As pessoas assumiam posições de 

poder em idade prematura, tornando-se adultas muito cedo. Donzelot (1986) indica que a medicina, 

até a metade do século XVIII, negligenciava crianças e mulheres, relegando o parto e doenças 

infantis a uma categoria inferior. 
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Historicamente, a partir dos trabalhos de Ariès (1978), pode-se verificar que a criança 

passou de um anonimato quase total, em que era vista com indiferença pela sociedade, para ocupar 

um lugar importante e central na estrutura familiar. 

Badinter (1985) e Ariès (1978) observam que a atitude de indiferença em relação à infância 

só se modificou a partir de um discurso econômico e pedagógico do final do século XVIII. Esse 

discurso econômico apontou para a importância da população para um país. Ao se preocuparem 

com a produção, os economistas atribuíram à criança um valor mercantil, ela passou a ser 

potencialmente uma riqueza econômica. 

O advento da modernidade e o aparecimento da criança na estrutura familiar coincidem 

com uma preocupação moral e educacional visando o seu desenvolvimento em nome do ideal de 

um adulto moldado de acordo com as normas sociais. 

Na modernidade as figuras da criança, da mulher e do homem sofreram significativas 

modificações. A família se reduziu em relação ao número de seus membros e se condensou em 

torno dos pais e dos filhos, ou seja, a família fechou-se em seu núcleo. A mulher ganhou poderes 

em função da valorização da maternidade e dos denominados instintos maternos. Cabia à mulher 

ser o agente de investimento na prole e fazer a mediação entre a criança, a escola e os cuidados 

médicos. 

A partir do século XVIII e com a organização da família baseada em laços mais estreitos 

se iniciou o combate à tradição patriarcal. Após a Revolução Francesa, em função dos pressupostos 

políticos e morais difundidos, foi estabelecida uma busca por igualdade de direito entre os 

cidadãos. Surge então o paradigma da diferença sexual que teria como base as diferenças 

anatômicas e fisiológicas. Assim, considerando a natureza do homem e a natureza da mulher cada 

sexo teria funções sociais distintas. A anatomia serviria para justificar a manutenção da 

desigualdade social entre os sexos (Laqueur, 1992). 

De acordo com Foucault (1988), nesse momento histórico, uma população qualificada 

passou a ser considerada a riqueza de uma nação. Nesse sentido, boas condições de saúde e 

educação seriam critérios fundamentais para forjar uma população qualificada. Por esse motivo, a 

criança se tornou objeto de grande investimento, tendo em vista que ela condensaria a concepção 

de que a criança é o futuro da nação. A figura da mãe, sendo complementar a essa perspectiva, será 

aquela que cuidará das crianças e, por isso, passou a ser valorizada.  

No final do século XIX, o homem se viu reduzido a provedor econômico da família, 

deixando para a mulher o papel de educar, amar e cuidar dos filhos. Assim, a cada carência paterna 

o Estado se propunha a substituir o faltoso criando novas instituições. Pode-se notar uma mudança 

do patriarcado familiar para o patriarcado Estatal (Zornig, 2008). 
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Nesse contexto foi criada a Psicanálise. Criada na virada do século, a Psicanálise surge em 

um momento sócio histórico em que a noção de família começa a se modificar, passando do 

domínio público para o privado, momento em que o amor e a ternura entre os cônjuges e entre pais 

e filhos passa a ser valorizado, momento em que o discurso médico ocupa lugar de destaque e a 

criança aparece na estrutura familiar intimamente ligada à noção de escolaridade. Uma forma 

importante do amor dos pais passou a ser traduzido na possibilidade de proporcionar a melhor 

educação possível. Entretanto, Freud ao propor uma criança dotada de sexualidade perverso-

polimorfa postulou um sujeito que escapa ao controle da educação, posto que não é possível 

domesticar as pulsões. Esse fato subverte a moral pedagógica da época (Zornig, 2008). 

Além de atribuir à criança uma sexualidade perverso-polimorfa, desde o texto “Três ensaios 

sobre a sexualidade” (1905), Freud afirmou que a sexualidade humana é de caráter infantil. A 

criança ao ser apresentada como um sujeito com fantasias, desejos e pulsões “não domesticáveis”, 

em oposição radical à criança como ideal social da época, passou a ser compreendida de modo 

diferente dos habitualmente veiculados. 

 Segundo Green (1979), jamais falamos da “criança” como passado, pois a psicanálise 

demonstrou que a infância não passa com o tempo mas se mantém intacta no adulto. Esta criança 

onipresente no adulto, que influencia suas ideias aparentemente objetivas, não é a criança real, não 

é a criança no seio familiar, é a criança que internaliza a si própria após haver introjetado as imagos 

parentais constitutivas da sua realidade psíquica.  

 A partir do salto de uma sociedade industrial para a sociedade de consumo centrada, 

sobretudo, na profusão da mídia que impõe transformações no campo dos relacionamentos 

interpessoais e na produção de subjetividades, caracterizarei a seguir a família contemporânea. 

 Na família contemporânea as pessoas se conjugam em função do desejo. As mulheres são 

vistas como seres desejantes e saem do lugar exclusivo de mãe. Elas saem para disputar o espaço 

público com o homem. O casamento deixa de ser marcado pela indissolubilidade, sendo comum a 

dissolução da conjugalidade e os recasamentos. Giddens (1993) afirma que na atualidade o “eros 

livre” não é apenas consistente com os relacionamentos sociais civilizados e duradouros, mas é a 

própria condição de sua existência. Assim, não é raro que as pessoas se separem e se casem 

novamente. O recasamento, muitas vezes, representa uma oportunidade não somente para o casal 

conjugal de resgatar a vida amorosa em novas bases, como também para os filhos de reestabelecer 

novos vínculos familiares socioafetivos, encontrando neles suportes emocionais significativos 

(Magalhães, Féres-Carneiro, Henriques & Travassos-Rodriguez, 2013). 

 A democratização da esfera privada está atualmente na ordem do dia. A democracia 

significa que a oportunidade para que a força do melhor argumento seja preponderante, em 

contraposição a outros modos de se tomar decisão. Na contemporaneidade tem ocorrido a 

democratização da vida pessoal e familiar (Giddens, 1993).  
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  No laço conjugal contemporâneo há espaço para o auto-questionamento, os parceiros se 

perguntam sobre como cada um se sente em relação ao outro e o projeto conjugal é constantemente 

repensado e revalorizado (Giddens, 1993). Embora a conjugalidade contemporânea forneça 

suporte para a construção da identidade de cada parceiro, ela se torna cada vez mais fluida, 

perdendo a característica da indissolubilidade (Singly, 2007). 

 Neto e Féres-Carneiro (2005) caracterizam o que se tem chamado de pós- modernidade ou 

contemporaneidade como um período histórico constituído por uma ruptura com a visão moderna 

de mundo e de homem, uma resposta cultural ao capitalismo tardio ou às novas formas de 

dominação nas quais a própria cultura se torna mercadoria de consumo. Assim, o discurso pós-

moderno assume uma tarefa ideológica fundamental: a de coordenar as novas práticas e hábitos 

sociais e mentais em novos padrões de organização e de produção econômica que geram novas 

formas de subjetividade. Segundo os autores, na metade do século XX e início do século XXI as 

ideologias e práticas do casamento passaram a ser questionadas, gerando uma crise de identidade 

e de papéis sociais na família e nos padrões de interação conjugal. A crise psicossocial e 

institucional da conjugalidade indica tanto uma ruptura com os padrões psicossociais como 

também marca a transformação das relações entre homens e mulheres. 

Conforme Féres-Carneiro, Ponciano & Magalhães (2007), algumas características marcam 

consideravelmente a família contemporânea. São elas: a horizontalização e a democratização das 

relações; a mulher mais autônoma; o homem participativo nas tarefas domésticas, na criação e na 

educação dos filhos; a família passa a ser regida por laços afetivos e é pautada na liberdade de 

escolha; aumento da importância dos avós e forte presença da solidariedade entre as gerações para 

tentar fazer frente a ausência de estabilidade socioeconômica. Como exemplo da solidariedade 

entre gerações pode-se destacar a denominada “Geração canguru” (2004), que foi concebida por 

Henriques, Jablonski & Féres- Carneiro com o intuito de tratar do prolongamento da convivência 

familiar. 

 Na família contemporânea os papéis familiares têm sido reestruturados e, 

consequentemente, a psicodinâmica familiar é transformada. Por isso, o psicoterapeuta, face às 

novas configurações familiares, é levado a repensar seus modelos teóricos, suas técnicas e seu 

posicionamento ético. As novas configurações familiares ressaltam as mudanças no funcionamento 

da família, destacando a convivência de lógicas tradicionais e modernas, que aumentam o grau de 

complexidade das relações familiares. A renegociação de posições e papéis na família sofre 

influencia de modelos igualitários, transformando a estrutura familiar em uma espécie de rede 

fraterna, na qual a hierarquização e a autoridade tendem a ser constantemente questionadas 

(Magalhães, Féres-Carneiro, Machado & Mello, 2015). 

 A parentalidade passa a ser definida não somente pela biologia, mas por fatores sócio-

afetivos e civis, sendo determinada cada vez mais pelo social que age por meio de especialistas. O 

social modela a relação entre pais e filhos intermediado pela ação dos profissionais de saúde, 
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educadores e representantes da lei, figuras do terceiro social (Magalhães, Féres-Carneiro, Machado 

e Mello, 2015).  

Em um exame aprofundado da infância na atualidade não pode desconsiderar fatores 

importantes como a terceirização dos cuidados com as crianças, a medicalização da infância e dos 

sintomas infantis, o bullying, TDAH e patologias compulsivas infantis.  

 O caráter institucional da família, responsável pela transmissão e regulagem dos valores e 

padrões morais, ganha flexibilidade tendo em vista o enfraquecimento do patriarcado como 

plataforma hegemônica de organização e manutenção de tais valores. Tudo enseja uma nova ordem 

simbólica, na qual o patriarcado declina e dá lugar a modelos pautados numa sexualidade em vias 

de se descolar da procriação. Nessa nova ordem, as mulheres podem controlar o número de filhos 

que desejam e a heterossexualidade deixa de ser compulsória (Passos, 2015).   

Giddens (1993) indica que a contemporaneidade caminha em direção a um modelo de amor 

confluente. Ao tratar das transformações que ocorreram na intimidade nos últimos séculos, o autor 

afirma que chegou ao uso geral, em uma época relativamente recente, o que ele concebe como 

relacionamento puro. O relacionamento puro não tem a ver com a pureza sexual, mas refere-se a 

uma situação em que se entra em uma relação social apenas pela própria relação, pelo que pode ser 

derivado para cada pessoa da manutenção de uma associação com outra, e que só continua 

enquanto ambas as partes considerarem que extraem dela satisfações suficientes para cada uma 

individualmente.  

 O casamento tem-se voltado cada vez mais para a forma de relacionamento puro. O amor 

romântico é o precursor do relacionamento puro, assim, o que mantém o relacionamento puro é a 

aceitação por parte de cada um dos parceiros de que cada um obtenha da relação benefícios 

suficientes que justifiquem a sua continuidade. A exclusividade sexual tem um papel no 

relacionamento até o ponto em que os parceiros considerarem desejável ou essencial (Giddens, 

1993). 

 A emergência da sexualidade plástica é crucial para a emancipação implícita no 

relacionamento puro, assim como a reivindicação da mulher ao prazer sexual. A sexualidade 

plástica é a sexualidade descentralizada, liberta das necessidades de reprodução, e tem suas origens 

na tendência de limitação da dimensão da família que posteriormente tornou-se mais desenvolvida 

como resultado da difusão da contracepção moderna e das novas tecnologias reprodutivas. A 

importância da psicanálise nesse aspecto é que ela proporciona um ambiente e uma base rica de 

recursos teóricos e conceituais para a criação de uma narrativa reflexivamente ordenada do eu 

(Giddens, 1993). 

 Finalmente, para concluir, torna-se importante ressaltar que com tantas transformações que 

já foram efetuadas e que estão a caminho, alguns especulam sobre o declínio e até mesmo sobre a 

extinção da família na contemporaneidade. Entretanto, Féres-Carneiro, Ponciano & Magalhães 

(2007) relativizam a hipótese do declínio familiar. As autoras afirmam que desde que não se eleja 
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somente o critério biológico, a família continua a existir como grupo afetivo independentemente 

da sua configuração. 
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