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Introdução  

 As configurações familiares é um tema que vem ganhando espaço nos debates teóricos de 

cunho acadêmicos, sociais e educacionais. Assim, encaminhar uma discussão sobre o tema família, 

implica tentar uma compreensão dos significados que o termo comporta, além de desnaturalizar o 

seu entendimento, tomando-a como uma realidade dinâmica. Pode se apresentar como instituição 

bastante diferenciada em contextos sociais, culturais, territoriais e temporais distintos. 

 Além do mais, levantar questões a respeito de família e seus arranjos tem uma relação 

direta com as discussões de gênero no contexto atual, pois se remete a abordagem que buscam 

romper com alguns paradigmas que já foram construídos socialmente em que as pessoas passaram 

por um processo de apropriações culturais dentro da sociedade.  

 Dessa forma, o presente estudo analisa as novas configurações familiares no contexto atual 

e suas relações com os questionamentos provocados pelas discussões de gênero nas últimas 

décadas. Na década de 80 a discussão de gênero ganha destaque e coloca em questão lugares e 

posições ocupadas por mulheres e homens, suas identidades de gênero e as diversidades sexuais, 

aspectos que apontam para novos cenários de organização da família.   

 Mediante a isso, levantamos os seguintes questionamentos: quais os modelos   de família 

podemos identificar dentro dessas novas configurações? Como a sociedade percebe esses arranjos 

familiares tomando por base a perspectiva de um olhar de gênero? Isso, porque consideramos ser 

questões pertinentes para problematizar a temática abordada neste estudo, pois se apresenta como o 

norte para nossas analises e compressões referente a mesma.  

 Para tanto, realizamos o estudo que é de caráter bibliográfico nos referendando nas autoras 

e autores GOLDANI (2007) LOURO (2011), SCOTT (1990), WAGNER e LEVANDOWISKI 
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(2008) e LAGROTA (2004) FONSECA (2007), que são estudiosos (as) dentro da área questionada. 

Com isso, foram norteadores de nossos entendimentos referente a temática, sendo assim base de 

nossas referências bibliográficas.   

 Diante disso, destacamos que é importante e necessário travar discussões como estas em 

nosso meio social e acadêmico, tendo em vista promover reflexões críticas acerca da temática.  

Portanto, cabe aqui ressaltar que as relações de gênero estão intrinsicamente ligadas às discussões 

que são referentes às configurações familiares e que constantemente estão sendo pautadas em nossa 

sociedade. 

Conceituando os tipos de configurações familiares  

  Partindo do estudo realizado teoricamente referente aos arranjos familiares, podemos 

identificar que os avanços sociais vêm intensificando os debates que dizem respeito a estas 

configurações, na qual estas devem ser entendidas como a principal célula no âmbito social. No 

entanto, a grande dificuldade que se encontra é fazer com que a sociedade compreenda que as 

famílias atuais são compostas das mais variadas formas. Assim, entendemos ser complicado fazer, 

com que as pessoas percebam a diversidade encontrada dentro dos espaços em que as famílias estão 

inseridas. No entanto, devemos partir do pressuposto de que seus membros devem ter a liberdade de 

estabelecer relações pautadas em composições diferentes das convencionais. 

 As críticas construídas para a não aceitação das novas configurações familiares no contexto 

atual parte de uma cultura patriarcal estabelecida há muitos anos em nossa sociedade, que só veio a 

obter mudanças devido aos movimentos que lutaram e lutam pela superação do conceito de família 

que até então encontra-se restrito ao padrão heteronormativo com características tradicionais. 

 Apesar de compreendermos que grande maioria das famílias ainda é composta de forma 

nuclear, é notório que os avanços na constituição vêm promovendo uma maior aceitação referente 

aos arranjos e novas composições das mesmas, pois já existem leis que defendem e protegem as 

novas famílias, como é o caso da lei de aprovação do divórcio e do casamento entre pessoas 

LGBTs, onde mulheres e pais solteiros com seus filhos tornaram-se famílias e casais homoafetivos 

passaram a ser legais perante ao estado, acerca disso Goldani (1993) enfatiza que: 

 

A Constituição de 1988 considera que, para efeitos de proteção do Estado, família 
é a união estável entre homem e mulher ou qualquer dos pais e seus descendentes. 
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Neste conceito “novo” de família, ao enfatizar a necessidade de proteção aos 
dependentes - crianças, jovens e velhos - a Constituição Brasileira reconhece o 
poder assimétrico entre os membros da família. Fica claro, ainda, que os direitos e 
deveres conjugais são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 

  

 Entretanto, mesmo que tenhamos avançado nas conquistas dos direitos ainda temos uma 

cultura de homogeneização, preconceituosa que nos influencia bastante. Tendo em vista que essas 

características são repassadas para as pessoas desde sua infância, pois é nesta faze da vida que os 

indivíduos se encontram no processo de formação de conceitos culturais e construção das 

percepções dos contextos sociais. Estas refletida em pequenos gestos como brincadeiras nas quais 

as pessoas expressão preconceitos, desta forma exteriorizam aquilo que se internalizou mesmo que 

implicitamente o tenham feito.  

 Vale destacar que essas apropriações culturais são construídas em diversos espaços de 

socialização dos indivíduos. Isso porque, todos os dias em casa, ao assistirmos novelas, filmes, 

séries e outros programas somos conduzidos a visão de uma família nuclear, na qual estas são 

perfeita e exemplos no que diz respeito a um projeto de felicidade nas relações afetivas. Partindo 

disso, buscaremos conceituar alguns arranjos familiares para melhor compreendermos as questões 

que aqui estão sendo levantadas. 

 Para tanto, é importante que percebamos os conceitos embutidos dentro desse vasto debate 

sobre os arranjos familiares, como por exemplo, não podemos falar dessas configurações sem 

compreender que essa temática envolve implicitamente os estudos que giram em torno das 

discussões de gênero. Na qual, entende-se que “O gênero se torna, aliás, uma maneira de indicar as 

“construções sociais” – a criação inteiramente social das idéias sobre os papéis próprios aos homens 

e às mulheres. ” Scott (1990, p.07). 

 Assim, ao compreendermos que nós podemos nos construir socialmente, também se faz 

necessário que saibamos lhe dar com as diferenças e aceitar a diversidade, especificamente no que 

diz respeito à categoria familiar, foco de nosso estudo. Tendo em vista que segundo a autora Louro 

(1997): 

 

É possível pensar as identidades de gênero de modo semelhante: elas também estão 
continuamente se construindo e se transformando. Em suas relações sociais, 
atravessadas por diferentes discursos, símbolos, representações e práticas, os 
sujeitos vão se construindo como masculinos ou femininos, arranjando e 
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desarranjando seus lugares sociais, suas disposições, suas formas de ser e de estar 
no mundo. (p.28) 

 
 Dessa forma, percebemos que essas construções e desconstruções ocorridas em nós, 

enquanto indivíduos respigam diretamente nas novas configurações familiares, pois se somos 

capazes de mudarmos as formas pela qual nos entendemos enquanto pessoas em nosso meio social, 

também “mudaram as condições de reprodução da população, os padrões de relacionamento entre 

os membros da família, os modelos de autoridade estão em questionamento, e a posição relativa da 

mulher alterou-se profundamente. ” (GOLDANI, 1993, p.72). Diante disso, torna-se fundamental 

fazermos uma análise acerca das modificações dos arranjos familiares ocorridos ao longo dos anos, 

levando em consideração o seu tempo histórico e suas fragmentações identificadas de acordo com 

os aspectos culturais e sociais.  

 

Família tradicional e as mudanças na sociedade.   

  A família tradicional ou nuclear é aquela formada por casais heterossexuais e seus filhos. 

Com funções bem definidas, onde o pai trabalha e mãe é responsável pelo lar e educação dos filhos, 

na qual a mesma não tem o direito de exercer função que gere relações de poder fora de casa. 

Portanto toda a responsabilidade sobre família era do homem, denominada pelos conceitos 

socialmente construído como chefe do lar (LAGROTA, 2004). 

 Diante disso, cabe destacar que “até bem pouco tempo, a família era compreendida 

somente através do casamento. Consistia numa união de homem e mulher que tinha por objetivo a 

procriação (perpetuação da família), concentração e transmissão do patrimônio” (LAGROTA, 2004, 

p. 4). 

  Assim, compreendia-se que as famílias antes da pós-modernidade possuíam apenas esta 

formação denominada nuclear que era aceita e tida pela sociedade como a configuração correta, 

pois esta desde muito tempo foi conceituada dentro das leis sobre tudo de cunho religioso como 

uma única constituição que envolviam uma relação afetiva e apropriada nós requisitos por ela 

determinados.  

 No entanto, na atualidade esse tipo de família tradicional é entendida pelos movimentos 

como configuração heteronormativa pelo fato de durante muito tempo ter silenciado outros arranjos 
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familiares, como por exemplo, as famílias homoafetivas e as monopárentais. Acerca disso, o autor 

Moás (2009) explica que: 

 

Era impensável uma família sem pai e sem mãe, o que não significa que outros 
modelos não fossem encontrados, mas a ideia de ausência da autoridade paterna era 
considerada a desgraça na família, já que a força do pai, aí compreendida sua força 
de trabalho, garantia, ou deveria garantir, a segurança familiar. (p.68)  

 
 Entretanto, o acesso as informações estão possibilitando a disseminação conceitual 

referente as discussões gênero, na qual vem provocando a alteração desse quadro e permitindo seu 

avanço ao longo dos anos. Cabe destacar que esta afirmação foi realizada com base nos autores 

Pinheiro, Galiza e Fontura (2009) que em seus estudos relatam que: 

 

As mudanças ocorridas na nossa sociedade atual vem mudar isto, há algumas 
décadas vimos assistindo a uma permanente queda da hegemonia do modelo de 
família formada por casal com filhos, ao passo que, no mercado de trabalho, vem 
aumentando cada vez mais a participação das mulheres. (p. 851-852)  
 

 Desta forma, percebemos que o casal passou a ter novas funções dentro da união 

matrimonial. E na década de 60 ao ser aprovada a lei para o divórcio, este quadro de famílias 

variadas aumenta, e a constituição de 1988 passa a considerar os novos membros e as novas 

formações de arranjos familiares. Com isso, os avanços nas discussão e formulações de leis 

possibilita resultados positivos na sociedade, como por exemplo:  

 

[...]o constituinte precisou acompanhar a evolução social, trazendo à Constituição 
Federal de 1988 a consagração dessas novas formas de convívio. A família, que é 
considerada a base da sociedade, recebeu, então, uma maior atenção do Estado. 
Hoje, todos os filhos, sejam adotados, tidos dentro ou fora do casamento têm os 
mesmos direitos. Aquele que tem uma família formada por união estável passou a 
ter os mesmos direitos como se fosse casado. ( LAGROTA, 2004, p. 5-6) 

   

 Mesmo com este avanço nas leis ainda existiram muitas críticas, em especial na década 

de70, de fato, na década de setenta, com o movimento e a polêmica social que surgiram no processo 

de aprovação da lei do divórcio, havia correntes que chegaram a prognosticar o fim da família, o 

que não aconteceu, o que houve foi um aumento na configuração das famílias. (WAGNER e 

LEVANDOWISKI, 2008) 
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 Assim, estes avanços nas leis propiciaram a visibilidade de outros arranjos já existentes, 

porém silenciados durante muito tempo. Dessa forma, com essas novas discussões levantadas pelos 

movimentos sociais estas passaram a ser considerados famílias, porém a luta para que seja possível 

possuírem os mesmos direitos continua, pois ainda não se é aceito pela sociedade a ocorrência do 

matrimonio entre os casais homoafetivos, embora estes já estejam assegurados perante as leis em 

alguns estados. Como também, ainda se questionam socialmente as adoções por parte de pessoas 

sem ligações consanguíneas existentes. No entanto, Dias apud Lagrota (2004, p. 6) em seus estudos 

faz uma reflexão afirmando que: 

 

Desde que haja amor, afeto, essas formações humanas merecem ser chamadas de 
família, pois cumprem a função desta no seu dia a dia. Diante de tanta diversidade, 
fica difícil conceituar família na atualidade. Atualmente as pessoas sabem o que 
fazer com o seu afeto e não mais são obrigadas a reprimi-lo para se subjugar ao 
desejo dos pais ou da sociedade.  

 Portanto, o julgamento feito pela sociedade em relação a novas configurações tem suas 

explicações pautadas em um sistema patriarcal que atualmente é algo que buscamos desconstruir, 

mesmo compreendendo que esse é um processo doloroso e difícil de sessar no meio social em que 

estamos inseridos. “Assim, em vez de ser concebida como unidade natural, "célula básica" de 

qualquer sociedade, e instituição chave para a saúde mental de todo indivíduo, "a família" passa a 

ser analisada como uma noção política e científica historicamente situada. ” (FONSECA, 2007).  

 

Breve analise sobre as famílias sem filhos    

 Dentro dessas novas configurações familiares, também foi possível identificar outro 

arranjo que vem sendo bastante discutido e que por sua vez traz consigo um pré-julgamento da 

sociedade, que são aquelas famílias que não tem a pretensão de ter filhos, sejam elas heterossexuais, 

homoafetivas ou monoparentais. Estas descartam a possibilidade de assumir a responsabilidade de 

se tornarem pais. Como afirma Pinheiro, Galiza e Fontuta (2009, p.852):  

 

Outra tendência pesquisada mais recentemente foi o aumento do número de casais 
sem filhos, mais presente nas classes média e alta e também diretamente ligado a 
transformações culturais significativas, que questionam a ‘obrigação’ social de 
constituição de famílias com filhos. 
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 Diante disso, percebemos que algumas famílias não se limitam mais a essa ideai retrógada 

de constituírem um lar visando uma obrigatoriedade de ter filhos com base no modele criado pela 

sociedade. Isso se intensifica principalmente quando nos reportamos ao ápice da vida feminina que 

traz consigo uma cobrança maior devido ao machismo embutido sobre elas. No entanto, devido as 

conquistas sociais adquiridas por estas mulheres sua vida social não se encontra mais direcionada 

para o ato de se tornar mãe, pois “hoje a mulher tem encontrado realização em atividades 

profissionais, esportes, política, artes, etc. o filho não é mais sua única fonte de prazer. ” (Esteca, 

2012, p.14) 

  Diante disso, a formação de uma família sem filhos tender a ser uma opção, constatou-se 

um decréscimo na taxa de fertilidade, o que parece ser uma tendência mundial, principalmente se 

considerarmos o nível de desenvolvimento sócio-econômico-cultural do país. (WAGNER e 

LEVANDOWISK, 2008). 

 

Famílias uniparentais e a figura de autoridade materna. 

   A família nuclear ainda está em maior número dentro da nossa sociedade, porém houve um 

expressivo crescimento relativo às famílias cuja responsabilidade é feminina que são caracterizadas 

pelos laços entre mãe e criança (s), sem a presença de uma relação conjugal envolvendo coabitação 

ou com esta relação menos solidária e intensa afetivamente.  (MARIN e PICCININI, 2009) 

  As teorias psicanalíticas como o complexo de Édipo de Freud, enfatizam essa família e sua 

estruturação, o pai era a figura idealizada e respeitada pelos filhos: provedor, austero, respeitado, 

condições que paulatinamente foram sendo resinificadas, diante das crises que se seguiram no 

decorrer do século (ESTECA, 2012, p. 12).  

  A figura da mãe passa a estar mais forte e ter mais autoridade dentro do lar, o que sugere 

uma mudança de padrão na caracterização das famílias: a figura do provedor e/ou responsável não 

aparece mais atrelada ao sexo masculino, especialmente nas regiões metropolitanas, onde o acesso à 

informação e ao mercado de trabalho é mais favorável para as mulheres. A mulher passa a então 

também ter voz ativa e poder sustentar e tomar decisões sobre seus filhos, caraterísticas atreladas ao 

homem na família tradicional. (WAGNER e LEVANDOWSKI, 2008) 

 Após conquistar sua independência financeira a mulher passa a ter autoridade sobre si e 

sobre seus filhos.  Com o passar dos anos a mulher constituir uma família com seu filho passou a 
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ser bastante comum na nossa sociedade e não só pelo divorcio ou viuvez, como destaca (MARIN e 

PICCININI, 2009, p. 2), “é importante ressaltar que, quando se fala em mãe solteira na sociedade 

ocidental, não se está referindo a algo unívoco. Há mães solteiras por opção” como por exemplo, 

aquelas que esse fator é resultado de uma gravidez indesejada. É relevante destacar que apesar desta 

maior aceitação as chamadas mães solteiras e seus filhos ainda sofrem preconceitos na sociedade. 

Famílias homoafetivas e seus filhos  

 No decorrer dos anos como já dito anteriormente a variedade de famílias vem adquirindo 

uma visibilidade crescente, e podem agora apresentar-se a sociedade como uma constituição 

familiar propriamente dita, já que há alguns anos elas não seriam assim consideradas, sofrendo 

preconceitos e humilhações por partes dos membros que compõe a sociedade próxima a elas. 

 Para tanto, segundo a autora a luta  travada para que as famílias tidas como “fora da 

normalidade” fossem reconhecidas e respeitadas perante a sociedade iniciou-se com as pessoas que 

buscavam o direito a adoção de filhos e expandiu-se para as configurações homoafetivas, pois foi 

com a luta das famílias que buscavam uma constituição do lar com novos arranjos que os casais 

homoafetivos tiveram a possibilidade de se integrar ao movimento e também lutar pelos seus diretos 

de existir, resistir e serem respeitados, saindo assim do escuro enfrentado por elas dentro da 

sociedade,  como afirma Lagrota (2004, p. 23-24) 

 

[...]existem aqueles que “saíram do armário” após um relacionamento 
heteroafetivo, levando consigo os filhos, vivendo junto com o atual par. Há ainda 
os                                                                                                                                                  
homoafetivos solteiros ou não que adotam uma criança e ainda as lésbicas que se 
submetem à inseminação artificial como forma de conseguirem satisfazer o desejo 
de terem filhos.  

 

 Além disso, observamos se expandindo um novo tipo de família no Brasil: aquela 

composta por pais e mães homoafetivos que além de lutar pelo direito de existir na sociedade, ainda 

buscam o direito de poder optar pela adoção de filhos, pois: 

Comprovada a existência de um relacionamento em que haja vida em comum, 
coabitação e laços afetivos, está-se à frente de uma entidade familiar, forma de 
convívio que goza de proteção constitucional, nada justificando que se 
desqualifique o reconhecimento dela,  pois  o  só  fato  dos  conviventes  serem  do  
mesmo  sexo  não permite que lhes sejam negados os direitos assegurados aos 
heterossexuais. (DIAS 2009, p. 75) 
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O motivo para esta complicação é o fato de que a adoção por pares homoafetivos é vista 

com muito preconceito, tendo em vista que este pode ser definido como um, prejulgamento, 

sentimentos ou resposta antecipada com pessoas ou coisas, por tanto não baseado em história real, 

este está ligado a presença das minorias na sociedade, diferenciadas por sua raça, religião, 

sexualidade e por outros fatores como constituição familiar. (KLINEBERG, 1957). 

Assim, a adoção por pares homoafetivos não seria aceitável socialmente devido a rejeição 

das pessoas, como se o fato de uma pessoa ter a orientação sexual diferente da heteronormativa 

fosse algo anormal e incorreto diante dos valores construídos socialmente e culturalmente pela 

sociedade. Com isso, passando para os indivíduos o entendimento de que se abrisse espaço para que 

os casais homoafetivos pudessem adotar crianças poderia influenciar negativamente o processo 

educacional da mesma. (LAGROTA, 2004). 

 No entanto, o que se discute atualmente é o fato de que a orientação sexual dos pais não 

influencia na formação das crianças. E referente a isso a constituição brasileira dá direito à 

igualdade, caso contrário, pode-se reivindicar o tratamento jurídico isonômico para heterossexuais e 

homossexuais, na qual proíbe as discriminações por motivo de orientação sexual. (VIEIRA, 2002).  

 Cabe destacar que esse tipo de injuria social é denominado de ações homofobicas, visto 

que segundo Louro (1997), homofobia significa “o medo voltado contra os/as homossexuais, pode 

se expressar ainda numa espécie de "terror em relação à perda do gênero", ou seja, no terror de não 

ser mais considerado como um homem ou uma mulher "reais "ou "autênticos/as"” (p.28-29)  

 Com isso, em relação às discussões de que as famílias homossexuais têm o direito a adoção 

de crianças, isto é assegurado perante a lei desde que: 

 

Os interesses dos menores estarão melhor protegidos se as famílias homoafetivas 
forem vistas sem preconceitos, sem temores, e sem mitos. As mães lésbicas são 
capazes de exercer perfeitamente o papel materno, preocupando-se inclusive em 
cercá-los de figuras masculinas (VIEIRA, 2002) 
 

 Assim a criança pode desenvolver sua sexualidade livremente, diferentemente do que as 

pessoas e seus preconceitos pesam sobre este tipo de configuração familiar, pois segundo Lewis e 

Volkmar apud Vieira (2002, p. 72) “estudos realizados demonstraram que crianças educadas por 
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pais homossexuais desenvolvem identidade sexuais apropriadas e assumem atitudes heterossexuais, 

como aquelas criadas em lares de mães heterossexuais. ”  

 Portanto, dizer que as crianças criadas com casais homoafetivos tem uma influência para a 

orientação sexual é um argumento falido, pois esta caracterização vai depender de inúmeros 

elementos e não apenas da convivência, como nós diz Antunes (ano, p. 75) é uma “mistura de 

fatores, resultado de influências biológicas, psicológicas e socioculturais, sem peso maior para uma 

ou para outra – nunca uma determinação genética ou uma opção racional. ” Tendo em vista que os 

homoafetivos, em grande maioria, nasceram e foram educados em famílias heterossexuais. 

 

Considerações Finais 

Embora mesmo que tenhamos avançado muito nos últimos anos, temos a consciência que 

ainda existem barreiras a serem quebradas, principalmente pelo fato de compreender que estamos 

vivenciando um retrocesso, onde as discussões travadas em relação a constituições familiares, 

gênero e educação vem sofrendo com as mazelas resultantes de uma minoria da população que 

“clama” e “reverencia” a família tradicional e patriarcal nos seus moldes medievais. Como prova 

disso temos em tramite no congresso nacional a proposta de lei intitulada “escola sem partido” 

trazendo de forma disfarçada práticas já abolidas na sociedade brasileira e em vários lugares a nível 

mundial. Isso porque, em seu corpo o projeto coloca que “São vedadas, em sala de aula, a prática de 

doutrinação política e ideológica bem como a veiculação de conteúdo ou a realização de atividades 

que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis 

pelos estudantes.” (PROJETO DE LEI n° 867, 2015, p.02)  

Visto isso temos como educadores, com responsabilidade social e indivíduos que constituem 

a comunidade na condição de cidadãos, a missão de popularizar estas discursões, mostrando como 

estas são de suma importâncias para a construção do respeito mútuo em sociedade bem como para a 

formação de práticas que possam ser realmente intituladas de “humanas”, em busca de amor, 

compreensão e uma identidade social que não seja discriminada pois, de acordo com Dias apud 

Lagrota, (2004): 
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Amor não tem sexo. Esta, ainda que pareça ser uma afirmativa chocante, é 
absolutamente verdadeira. O amor não tem sexo, não tem idade, não tem cor, não 
tem fronteiras, não tem limites. O amor não tem nada disso, mas tem tudo. 
Corresponde ao sonho de felicidade de todos, tanto que existe uma parcela de 
felicidade que só se realiza no outro. Ninguém é feliz sozinho. Como diz a música, 
é impossível ser feliz sozinho, sem ter alguém para amar. (p.06) 

 

    Portanto, consideramos necessário continuar levantando essas discussões acerca das novas 

configurações familiares reconhecidas na atualidade, pois entendemos que acima dos valores 

pregados pela sociedade devemos valorizar o ser humano independente de sua orientação sexual ou 

escolha conjugal, além de que é nosso dever em quanto indivíduos exercermos perante a sociedade 

práticas que disseminem o respeitos para com outro, tendo em vista que somos pessoas diferentes e 

com características diferentes, no entanto com o mesmo direito de existir e conviver na sociedade.   
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