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“Gerações vêm e 

gerações vão, mas a 

terra permanece para 

sempre. O sol se 

levanta e o sol se 

põe, e depressa volta 

ao lugar de onde se 

levanta. O vento 

sopra para o sul e 

vira para o norte; dá 

voltas e mais voltas, 

seguindo sempre o 

seu curso. Todos os 

rios vão para o mar, 

contudo o mar nunca 

se enche; ainda que 

sempre corram para 

lá, para lá voltam a 

correr. Todas as 

coisas trazem 

canseira. O homem 

não é capaz de 

escrevê-las; os olhos 

nunca se saciam de 

ver, nem os ouvidos 

de ouvir.” 

 

(Eclesiastes 1:4-8) 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ec/1/4-8
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RESUMO 

 

RODRIGUES, Ednei Cardoso. A família em suas multifaces na 

contemporaneidade. 

Trabalho de conclusão de curso (Monografia). Rio de Janeiro: UNIABEU, 2015. 

 

O presente trabalho de pesquisa bibliográfico de caráter qualitativo - 

exploratório – descritivo foi alicerçado em livros, artigos disponibilizados na 

internet (Google acadêmico, scielo e outros), têm como objetivo, apresentar um 

breve histórico desde a família medieval - século XIII ao XV - a partir de cinco 

arranjos até as contemporâneas, analisando os aspectos das famílias nas 

relações dos indivíduos e dos grupos. Através desse trabalho observou-se o 

que é a ideologia dominante de grupo, quem são esses grupos idealizados. No 

capitulo dois aborda-se a atuação da psicologia social dentro do contexto de 

interação social, observando o que é a interação e como esta se dá com o 

individuo sendo socializado pelos dois grupos principais, chamados de 

primários e secundários. Este trabalho no capitulo três aborda o processo de 

socialização, trazendo reflexões sobre os desafios da psicologia social, atuação 

do psicólogo social, os desafios encontrados na atuação com indivíduos e 

grupos. As bibliografias utilizadas para o presente trabalho de pesquisa ser 

realizado foi através dos autores Philipe Ariés, José Roberto Tonzoni Reis, 

Silvia Lane, Aroldo Rodrigues entre outros citados nesse trabalho. A 

metodologia aplicada foi à revisão bibliográfica. 

 

Palavra- chaves.  Indivíduo, família, grupo social, socialização, interação.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
 

RODRIGUES, Ednei Cardoso. Family in their multifaceted nowadays. 

Completions of course work (Monograph). Rio de Janeiro: UNIABEU, 2015. 

 
 
This Work descriptive research, qualitative - exploratory founded in books, 

articles available on the Internet (Google Scholar, scielo), aims to present a 

brief history from the medieval family thirteenth and fifteenth century from five 

arrangements, to contemporary, analyzing aspects of families in the 

relationships of individuals and groups. Through this work, we observed what is 

the dominant ideology of the group, who are these creators groups. In chapter 

two deals with the role of social psychology within the context of social 

interaction, observing what is the interaction and how it is with the individual 

being socialized by the two main groups, called primary and secondary. This 

work in chapter three addresses on social reproduction, bringing thoughts on 

the challenges of social psychology, social psychologist, the challenges 

encountered in acting with individuals and groups. Bibliographies used for this 

research word was performed by the authors was José Roberto Tonzoni Reis, 

Silvia Lane, Aroldo Rodrigues and others cited in this work. The methodology 

was applied to the bibliographic review.  

 

 

Keywords. Individual, Family, groups social, socialization, interaction 
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INTRODUÇÃO 

 

A família, seus conceitos e formas, vêm passando por profundas 

transformações ao longo do tempo, chegando à contemporaneidade, onde se 

apresenta de maneira multifacetada.  Por conseguinte, este fenômeno provoca 

discussões polêmicas, com numerosas denominações, tais como: família 

nuclear, grupo familiar dentre outras.  

 Através da psicologia social busca-se pensar quem é este grupo 

chamado família e que idealiza a socialização do indivíduo. É proposto neste 

trabalho um o breve histórico da família do séc. XIII a XV até atuais. Este 

trabalho tem como objetivo falar das relações e inter-relações das famílias a 

partir de cinco arranjos de famílias, a família aristocrática, a camponesa, a 

proletária, aburguesa e patriarcal. As bibliografias apresentadas foram através 

de autores dentro da psicologia social que sinalizam como dar-se a 

socialização.  

 Neste sentido há profissionais como antropólogos, sociólogos e 

psicólogos sociais que buscam delinear não só o grupo que se origina por 

compartilhar o mesmo espaço, mas o individuo que faz parte do mesmo, que 

se relaciona na sociedade e na própria família, que se tornou ao longo dos 

anos de máxima importância para muitos pesquisadores (REIS, 2006, p.99). 

 A psicologia social busca as interpretações num saber embasado 

cientificamente para explicar as relações e como elas se processam entre os 

indivíduos e os grupos na sociedade. Procura estudar a interação dos 

indivíduos na sociedade, que Aroldo Rodrigues (2006) define como o estudo 

das manifestações comportamentos, suscitadas pela interação de um indivíduo 

com outros indivíduos. Para este autor a psicologia social busca estudar a 

relação do indivíduo com outro indivíduo e o mundo em que ele se relaciona e 

a sociedade em que vive.   

. No capitulo dois aborda-se a ideologia dominante de grupo, que Silva 

Lane denomina como sendo o conjunto de características compartilhado pelo 

grupo, é apresentado no capitulo dois quem são esses grupos idealizadores. 

No capitulo três aborda-se a atuação do psicólogo e os desafios encontrados 

pela psicologia social. Utilizou-se nesse trabalho uma abordagem teórica 
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qualitativa e revisão de literatura bibliográfica. Os principais autores utilizados 

neste trabalho foram Philippe Ariés, Silvia Lane, Aroldo Rodrigues, José 

Roberto Tonzoni Reis e outros autores que são mencionados. 
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CAPITULO I 

 

O presente capítulo aborda análises da família no Brasil e os novos 

arranjos da mesma, com alguns apontamentos dessa trajetória em um breve 

histórico das famílias ao longo dos anos. Este capítulo apresenta a família 

medieval ocidental e a contemporânea em suas relações com as crianças.  

 

 

A FAMÍLIA CONTEMPORANEA: ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

1.1 Família medieval a partir de cinco arranjos 

 Philippe Ariés (2012) abordando em seu trabalho a família medieval na 

Inglaterra infere sobre um historiador inglês chamado Furnivall1 que relata 

como era a família inglesa. O autor ressalta “quando examinamos esses 

contratos sem nos despojarmos de nossos hábitos de pensamento 

contemporâneos hesitamos em decidir se a criança era colocada em casa 

alheia como aprendiz (no sentido moderno da palavra), como pensionista ou 

criado. Faríamos mal em insistir: nossas distinções são anacrônicas e o 

homem da idade media via aí apenas variações de uma noção essencial, a 

noção de serviço”. Ariés infere que em relação à família, os pais acordaram 

para a necessidade de observarem seus filhos mais de perto, despertaram 

para a necessidade de ficarem mais perto e não mais entregar as crianças a 

outras famílias para serem educadas por tais famílias. 

Conforme este autor realça que esta decisão de aproximação dos pais 

com os filhos no século XV, ocasionou mudanças, a aprendizagem como era 

nas casas de outras famílias para a que mais tarde seria a mais importante, 

sendo agora as crianças ensinadas na escola. O autor enfatiza que a escola 

tornou-se responsável pela educação, fazendo assim acontecer à aproximação 

da família e das crianças, a criança outrora esquecida, mas que agora com 

nova configuração, mais próxima dos pais.  

 

 (…) a falta de afeição dos ingleses manifestava-se em sua 
atitude com relação as suas crianças. Apos conserva-las 
em casa até a idade de sete ou nove anos. Eles as 
colocam, tanto os meninos como as meninas, nas casas de 

                                                           
1 Funivall, Londres 1868. Historiador inglês. 
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outras famílias, para ai fazerem o serviço pesado e as 
crianças permanecem por um período de sete a nove anos, 
elas são chamadas então de aprendizes. Durante esse 
tempo são responsáveis por todas as tarefas domesticas. 
“Há poucos que evitam esse tratamento, pois todo, 
qualquer que seja rico ou não, enviavam assim suas 
crianças para as casas alheias recebendo em suas casas 

crianças desconhecidas” (ARIÉS 2012 p.154e155). 
 

Reis (2006) corroborando ao citar Poster2 faz uma exposição de quatro 

arranjos de família: a família aristocrática, a família camponesa - século XVI e 

XVII -, a família proletária e a família burguesa (século XIX) (REIS, 2006, 

p.105). 

A família aristocrática conforme o autor expõe, detinha muitas riquezas e 

era favorecida pela monarquia, que controlava todo o território em que 

governavam. Que segundo Reis sua habitação era no castelo, a onde se 

abrigavam os parentes, dependentes e criados e clientes. A continuidade da 

família se dava com relações (casamentos) entre parente para que o bem 

continuasse sobre seu poder. Esta família Tinha uma relação rígida e de 

hierarquia. O trabalho do homem era voltado para a guerra, e já a mulher tinha 

quer ser inserida na vida social do castelo valorizando mais o lazer do que o 

trabalho.   

Por outro lado, Reis (2006) expõe que a família camponesa vivia em 

aldeias mantinha uma organização de laços de dependência. O dia a dia dessa 

família era regulado através dos costumes e da tradição, tanto aos 

casamentos, quanto em enterros. O namoro era formalizado como ritual 

envolvendo toda a aldeia. Com relação à família, segundo o referido autor,  não 

era considerada a particularidade de seus membros ou os privilégios dos laços 

emocionais, pois tais laços eram direcionados para fora da mesma. As crianças 

eram ensinadas a depender da comunidade e não dos pais que ainda 

pequenos aprendiam toda rotina da aldeia e as regras sociais através de 

punições físicas. A mulher tinha o dever da criação do filho que era ajudada por 

parentes. As crianças não consideravam à vida doméstica e privativa. 

 Prosseguindo na análise da família, José Roberto Tonzoni explicita que 

a família proletária deu-se na inicialização da industrialização e que em geral 

                                                           
2 Mark Poster – (era Professor Emérito de História e Cinema e Estudos de Mídia na UC Irvine, onde 
também ensinou na ênfase Teoria Crítica). Foi fundamental para “trazer a teoria crítica francesa para os 
EUA, e passou a analisar a mídia Contemporânea”. Seu trabalho Teoria critica da família RJ - Zahar, 1979.  
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todos os membros da família trabalhavam. As crianças com dez anos em 

diante participavam do trabalho nas fábricas. Para o autor houve neste período 

um fortalecimento dos laços comunitários e a vida da família proletária 

começou a ser marcada por mutua dependência de personagens comunitários. 

A mulher ficava em casa cuidando dos filhos e o homem passou a valorizar a 

domesticidade e a privacidade, a educação e o futuro das crianças tornaram-se 

mais importante para a família proletária. 

Para Reis (2006) já a família burguesa deu-se início na Europa século 

XVIII criando padrões novos de relações entre família, padrões tais como certo 

isolamento da família em si mesma. Marcando uma abertura entre vida pública 

e privada. O marido passou a ser o sustentador da casa e autoridade principal, 

o homem tinha que ser livre e com total autonomia como era o ideal burguês. O 

autor enfatiza que a mulher ficava com o dever da vida doméstica com 

administração da casa e educação dos filhos. Os filhos tinham que ser 

educados no ideal que a burguesia apresentava, de homem autônomo e bem 

disciplinado para progredir nos negócios e de muita perfeição moral. 

Contribuindo com o que Ariés e Reis expõe Rosenberg Rodrigues Aves 

(2009), em seu artigo “Família Patriarcal e Nuclear: Conceito, características e 

transformações” citando Gilberto Freire (1973) ressalta que em suas pesquisas 

fazendo o relato da história da sociedade do Brasil, no período da colonização, 

o autor enfatiza que a família no campo e na cidade, formulou-se a partir do 

patriarcado e sob a influência das misturas de três culturas: “indígena, europeia 

e africana”. Alves (2009) expõe que a partir deste contexto, foi desenvolvendo-

se uma estrutura na sociedade em que a família tinha como principal imagem o 

chefe de família (o patriarca), onde a mulher, filhos e netos, eram os principais 

membros, tendo os filhos ilegítimos (bastardos) ou de criação, parentes, 

afilhados, serviçais, amigos, agregados e escravos. 

 Segundo Alves (2009) o patriarca era responsável por cuidar de 

tudo além de proteger a honra da família, com autoridade sobre todos os 

membros e dependentes que estivessem sob sua proteção. Por conta deste 

sistema patriarcal desenvolveu-se o costume em que o filho mais velho 

herdava todos os bens de seu pai e se caso houvesse na família mais de um 

filho, os outros seriam encaminhados para estudar e se formarem médicos, 

advogados ou padres. 
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  Alves (2009) ao citar Freire (1993) em seu artigo, ressalta que a 

família patriarcal era o centro da sociedade e que desempenhava o papel 

principal da procriação e da organização econômica e tinha grande influência 

politica. Na casa-grande como e era chamada a casa onde abrigava os 

membros da família, os serviçais e parentes, ali também era o principal local de 

nascimento dos filhos e netos do patriarca. O autor infere que a unidade da 

família devia ser preservada a todo custo, e eram comuns os casamentos entre 

parentes para que a fortuna da família a e suas propriedades assim ficassem 

sob a chefia do patriarca. 

 

1.2 Famílias contemporâneas 

Segundo Lane (2006) a família é um grupo necessário à sobrevivência 

do individuo, a família também é vista como um fenômeno natural onde 

acontece a reprodução dos homens. É de responsabilidade da família a 

reprodução do trabalho como a perpetuação da propriedade, sendo 

fundamental para a sociedade e é tido como objeto de controle central dos que 

obtém o poder. Para esta autora a Instituição chamada família na sociedade 

moderna é acompanhada por leis, regras e costumes que especificam direitos 

e deveres entre os membros da família, sendo definidos os papéis de marido e 

mulher de pai mãe e de filhos, reproduzindo as relações na sociedade (LANE, 

2006, p. 40 e 41). 

Segundo Lane (2006) ao observar a sociedade aqui no Brasil em relação 

à família nuclear o marido tem a responsabilidade e a autoridade e sendo esta 

família conhecida como, família extensa (onde a convívio com tios, avós). Já a 

mulher haveria de ter submissão com sua autoridade sendo relativa sobre o 

filho concernente as suas relações diárias. As decisões importantes a respeito 

dos filhos eram com o chefe da casa o pai. Nas relações entre os filhos 

observava-se uma hierarquia de poder o primeiro filho detinha mais direitos que 

o segundo filho, o filho mais que a filha. 

Para Lane esta estrutura familiar é consequência da exigência da 

preservação dos bens, que era imposta pela família extensa, caracterizando 

como instituição da monogamia e valorização da mulher que tinha que casar 

virgem isto para manter a legitimidade dos filhos. A autora diz que em algumas 
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sociedades era comum o “primogênito”3 ser o herdeiro e nenhum outro filho 

que nascesse após, este primeiro filho era considerado como o único filho que 

o pai tinha certeza de ser seu filho.                                                 

Segundo Lane todas estas características formularam o 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil e que ainda é possível encontrar 

famílias tradicionais que viveram tal momento. A autora diz que Neste 

momento da historia só era admitido casamento com familiares (parentes, 

primos de vários graus, tios e sobrinhos) para que assim o controle dos bens 

continuasse com a própria família.      

Neste sentido, Zacaron (2001) infere que para a compreensão da 

configuração da família contemporânea tem de observar as determinações que 

é sócio histórico que a regem, ela enfatiza que tem que ter atenção ao contexto 

atual de globalização, pois os processos de transformações continuam, sendo 

oriundos das mudanças sociais, tanto tem ocorrido no trabalho, bem como nas 

relações de gênero, nos processos de industrialização e psicologismo da 

maneira de entender a vida social dos indivíduos. Zacaron diz que a família é 

como uma instituição que procura manter-se bem organizada, esta instituição 

se mantem como precursora da idealização da sociedade ocidental 

contemporânea com a possibilidade ao longo dos anos de formação de outras, 

por trazer novas transformações no decorrer de sua história (ZACARON, 2001, 

p.170 e171). 

Segundo esta autora é inútil à definição de um único modelo de família é 

impossível uma família que represente e tenha um significado único neste 

tempo. A autora propõe como apontamento a definição de família quanto ao 

número de pessoas dentro do laço parental com a criança, sendo tanto mono 

parental, onde a mulher e quem cuida dos filhos ou pluriparentais a onde se 

compartilha as responsabilidades, sendo tanto dopai, mãe, tio avós que moram 

juntos. A autora infere ser preciso levar em conta como é formada essa família 

(recomposta por adoção, homo parentais- pais homossexuais). Zacaron diz 

que o termo mono parental foi adotado do inglês one-parent Family em 1970, 

foi introduzido por sociólogas feministas querendo promoveras mulheres que 

chefiassem a casa. A autora fala da família bi parental composta por pai e mãe 

                                                           
3 Primogênito – O primeiro filho, que seria o herdeiro. 
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onde a criança ou adolescente tem o direito de ser educado por ambos (casal 

separado que compartilha aguarda) foi proposta esta definição de família na 

convenção internacional dos direitos da criança em 20 de novembro de1989.    

Maria de Fatima Diaz Perez da Silva em seu artigo “A união homo 

afetiva como entidade familiar (2009).” Citando Rosenvald (2010) fala da união 

estável, que em relação à união estável, a Lei Maior dispõe expressamente no 

§3º do artigo citando a exigência de diversidade de sexo. Para se configurar a 

união estável deve-se ter convivência dos companheiros como casados de 

forma duradoura, contínua que seja pública com assistência moral e material. 

Esta autora expõe que em relação à união estável o texto constitucional 

passou a identificar este tipo de relacionamento como uma legítima entidade 

familiar (art. 226,§ 3º), somente por sentença, mesmo que homologatória, 

poderá ocorrer da sociedade homo afetiva ser reconhecida de forma que os 

pares não possam mais discutir aquilo que ficar resolvido e homologado 

judicialmente. Do direito brasileiro a convivência entre pessoas do mesmo sexo 

não tem nenhuma regulamentação. A autora ressalta que a jurisprudência 

brasileira tem procurado preencher o vazio normativo do preceito, regramento e 

regulamento, atribuindo efeitos às relações entre essas pessoas como uma 

legítima entidade familiar, como é reconhecida à união estável pela carta 

magna de 1988. 

Para Silva (2009) citando Rosenvald (2010) infere que a industrialização 

dos centros urbanos, a explosão da saída das pessoas das áreas rurais e as 

famílias antes numerosas e que agora estão vivendo nas cidades em pequenos 

espaços, começaram a diminuir de tamanho e que, além disso, em decorrência 

dos problemas sociais, do desemprego, da violência urbana, da falta de 

segurança, contribuiu para o número de pessoas que não constituiu família 

própria, nos moldes tradicionais. Essas pessoas vivem sozinhas, ou com 

parentes, com amigos companheiros. 

A autora aponta sobre o modelo de família que é constituído por um 

homem e uma mulher que tanto casados no civil (cartório) ou no religioso 

(igreja), são eleitos como parceiros exclusivos a partir de um ideário de amor, 

que coabitam numa mesma unidade doméstica e que se reproduzam, com 

vistas à perpetuação da espécie, engrandecimento à promoção da felicidade 

pessoal dos pais não esgotando o entendimento do que seja uma família. 
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 Para a autora a família é conceituada como uma comunidade em um 

sentido ampliado de pessoas, que se enlaçam emocionalmente pelo vínculo do 

casamento, da união estável e do parentesco natural ou em consequência da 

consanguinidade. Silva citando Rosenvald (2010) diz que um conceito restrito 

de família é a comunidade formada pelos pais, cônjuges ou companheiros e 

seus filhos ou por qualquer um deles com seus filhos. Desse conceito de 

família, extrai- se como espécie de família chamada matrimonia lizada que 

decorre do casamento, por convivência da união estável e mono parental, 

surgida pela presença de qualquer dos pais com seus filhos. 

Cléia Marcia Gomes Santos4 em seu artigo intitulado “Implicações 

psicológicas da guarda uni parental na família” faz uso do eca para conceituar 

a família, ECA5 – Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n.º 8069/90, diz 

que o  termo “família” aparece em  primeiro lugar), bem como o art. 19 do 

referido Estatuto, que  segue: 

 

Art. 4.º ‒ECA: 
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral 
e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
Art. 19 ‒ECA: 
Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e 
educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em 
família substituta, assegurada a convivência familiar e 
comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas 
dependentes de substâncias entorpecentes. 

 

A autora infere que há vários arranjos de famílias, dentre elas são as 

seguintes: 

  

Família Díade Nuclear Duas pessoas em relação conjugal sem filhos (não há 

descendentes comuns nem de relações anteriores de 

cada elemento). 

Família Grávida Família em que uma mulher se encontra grávida, 

                                                           
4  Cléia Marcia Gomes Santos – Foi aluna Graduanda da universidade Cândido Mendes. RJ. Graduando-
se em psicologia jurídica no ano de 2012. – com o respectivo trabalho - Implicações psicológicas da 
Guarda uni parental na família.   
   
5 ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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independente da restante estrutura.  

Família Nuclear ou 

Simples 

Uma só união entre adultos e um só nível de 

descendência pais e seu(s) filho(s). 

Família Alargada ou 

Extensa 

Coabitam ascendentes, descendentes ou colaterais por 

consanguinidade ou não além de progenitor ou filho. 

Família com prole 

extensa ou numerosa 

Família com crianças e jovens de idades muito 

diferentes, independentemente da restante estrutura 

familiar. 

Família Reconstruída, 

Combinada ou 

Recombinada 

Família em que existe uma nova união conjugal, com ou 

sem descendentes de relações anteriores, de um ou dos 

dois cônjuges. 

Família Homossexual Família em que existe uma união conjugal entre duas 

pessoas do mesmo sexo, independentemente da 

restante das estruturas. 

Família Mono parental Constituída por um progenitor que coabita com os seus 

descendentes. 

Família Dança a dois Família constituída por familiares (de sangue ou não) 

sem relação conjugal ou parental (avó e neto, tia e 

sobrinha, irmãos primos cunhados). 

Família Unitária Família constituída por uma pessoa que vive sozinha,      

independentemente de relação conjugal sem coabitação. 

Família de Coabitação Homens ou Mulheres que vivem na mesma habitação 

sem laços familiares ou conjugais, com ou sem objetivo 

comum (estudante universitário, amigos, imigrantes). 

Família Comunitária Família composta por homens ou por mulheres e seus 

eventuais descendentes, coabitando na mesma casa ou 

em casas próximas     (comunidades     religiosas, seitas, 

comum as, ciganos). 

Família Hospedeira Família     em     que     ocorre     a     colocação 

temporária de um elemento exterior à família criança, o 

idoso, o amigo, o colega. 

Família Adotiva Família que adotou uma ou mais crianças não 

consanguíneas, com ou sem coabitação de filhos 

biológicos. 

Família Consanguínea Família em que existe uma relação conjugal 
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consanguínea, independentemente       da restante 

estrutura. 

Família com 

Dependente 

Família em que um dos elementos é dependente dos 

cuidados de outros por motivo de doença (acamado, 

deficiente mental ou outros tipos de doenças). 

Família com Fantasma Família a onde há o desaparecimento de um membro de 

forma definitiva (falecimento) ou dificilmente reversível 

(divórcio, rapto, desaparecimento, motivo desconhecido) 

em que o elemento em falta continua presente na 

dinâmica familiar dificultando a reorganização familiar e 

impedindo o desenvolvimento individual dos restantes 

membros. 

Família Acordeão Família em que um dos cônjuges se ausenta por 

períodos prolongados ou frequentes (trabalhadores 

humanitários e que não tem pátrias,        militares em 

missão, emigrantes de longa duração). 

Família Flutuante Família em que os elementos mudam frequentemente       

de habitação (progenitores com emprego de localização 

variável) ou em que o progenitor muda frequentemente 

de parceiro. 

Família Descontrolada Família em que um membro tem problemas crônicos de 

comportamento por doença (esquizofrenia, tóxico 

dependência, alcoolismo). 

Família Múltipla Família em que se é identificado e se integra duas ou 

mais famílias, constituindo agregados diferentes, 

eventualmente com descendentes em ambos. 

Família Equilibrada 

(estável) 

Família mostra-se unida e os pais são concordantes e 

conscientes do seu papel. 

Família Rígida 

(instável) 

Família em há dificuldade em compreender assumir e 

acompanhar o desenvolvimento saudável dos filhos. 

Família Super protetora 

(instável) 

Família em que há preocupação excessiva em proteger 

os filhos, sendo os pais super controladores. 

Família Permissiva 

(instável) 

Família em que os pais não são capazes de disciplinar 

os filhos. 

Família Centrada nos Família em que os pais não sabem enfrentar     os     
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filhos (instável) seus     próprios problemas conjugais que desvalorizam 

sem avaliação e ajustamento. 

Família Centrada nos 

pais (instável) 

Família em que as prioridades dos pais focalizam-se nos 

projetos pessoais e individuais (profissionais ou lúdicos). 

Família Sem objetivo 

(instável) 

Família em que os pais estão confusos por falta 

de objetivo e metas comuns. 

 

 

Cléia Marcia Gomes Santos6, artigo “Implicações psicológicas da guarda 

uni parental”. 

 

1.3 Família e regularização 

A revista eletrônica g1.globo.com/mundo/noticia/2015/06,  traz uma 

reportagem que configura atualmente os novos arranjos de famílias, nesta 

matéria enfatiza que em 23 de maio 2015, a Irlanda entrou para o grupo de 

países que liberaram a união homo afetiva,  tornando-se o primeiro país do 

mundo a aprovar o casamento gay através de um referendo, também neste 

mesmo ano , em 20 de fevereiro, foi assinada na Finlândia pelo presidente 

“Sauli Niinistö” uma lei que legalizava as uniões homossexuais. Aprovada em 

dezembro de 2014 pelo parlamento, que ainda depende de regulamentações a 

previsão segunda esta matéria é que vigore apenas em 2017. 

 Já no Brasil segundo esta matéria, o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) aprovou em 2013 uma resolução que obriga os cartórios de todo o Brasil 

a celebrar o casamento civil e converter a união estável homo afetivo em 

casamento. Está resolução visa dar efetividade à decisão tomada em maio de 

2011 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que liberou a união estável homo 

afetivo, dando pleno direito aos homossexuais. 

 O país precursor desta legalização do casamento entre pessoas do 

mesmo sexo no mundo, assim como o divórcio e o direito de adoção de 

crianças por esses casais, foi à Holanda. Sendo aprovado em dezembro de 

2000, o projeto alterou apenas uma frase da legislação sobre casamentos dos 

                                                           
6 -Cléia Maria Gomes UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”AVM 
FACULDADE INTEGRADA – 2012 – “Trabalho Implicações psicológicas da guarda uni parental”. 
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pais, que passou a ser "um casamento que pode ser contraído por duas 

pessoas de diferentes ou do mesmo sexo". 

 Nesta reportagem da revista g1.globo.com/mundo/noticia/06/2015/ o 

próximo país a entrar  para a lista pode ser o México, onde, em 15 de junho, a 

Suprema Corte decidiu que os juízes deste país estão obrigados a conceder 

amparo aos pedidos de homossexuais que queiram se casar. Muitos 

consideram a decisão uma legalização do casamento gay, há questionamentos 

jurídicos sobre a determinação como há de violação ou não da constituição 

mexicana. 

A revista eletrônicag1. globo.com/mundo/noticia/06/2015, traz uma lista 

de 22 Países e o ano da aprovação do casamento homo afetiva, são eles: 

HOLANDA 

BÉLGICA 

ESPANHA 

CANADÁ 

ÁFRICA O SUL 

NORUEGA 

SUÉCIA 

2001 

2003 

2005 

2005 

2006 

2009 

2009 

 

PORTUGAL 

ARGENTINA 

ISALÂNDIA 

DINAMARDA 

BRASIL 

URUGUAI 

NOVA 

ZELÂNDIA 

FRANÇA 

2010 

2010 

2010 

2012 

2013 

2013 

2013 

INGLATERRA 

PAÍS DE GALES 

ESCÓCIA 

LUXEMBURGO 

FINLÂNDIA 

IRLANDA 

ESTADOS UNIDOS 

2014 

2014 

2014 

2014 

2015 

2015 

2015 

 

g1.globo.com/mundo/noticia/06/2015/. 

Luciana Casagrande (2013), acadêmica de Ciências Jurídicas e Sociais 

da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul, cita em seu artigo em titulado “A atividade de mãe social no BRASIL “a Lei 

7.644, editada em 18(dezoito) de dezembro do ano de 1.987que institui a 

atividade profissional de Mãe Social”“. Casagrande (2013) diz que A “Mãe 

social” foi um programa idealizado pelo austríaco Hermann Gmeiner em (1949), 

com o objetivo de acolher crianças órfãs, vítimas da segunda guerra mundial. A 

autora diz que as mães sociais eram mulheres que tiveram seus laços 

sanguíneos e afetivos rompidos pela guerra e que até então ainda não se 

tratava de uma profissão, mas de um trabalho voluntário de acolhimento a 

todos aqueles que perderam seus vínculos familiares por conta da guerra.   
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Casagrande (2013) em seu artigo relata que aqui no Brasil este 

programa tenha surgido no ano de (1966). A condição miserável que grande 

parte da população vivia com o uso de drogas, a violência doméstica, os 

abusos de toda espécie e os maus tratos cometidos por adultos contra crianças 

fizeram com que o Estado brasileiro se se mobiliza a apresentar uma resposta 

aos seus cidadãos. Resposta que ela diz ter vindo através da edição da Lei nº 

7.644, em 18 de dezembro de 1987, pelo então Presidente da República, José 

Sarney. 

Segundo Casagrande (2013) em seu artigo ela diz que para as mães 

sociais brasileiras inseriu-se a tarefa de resgatar essas crianças e adolescentes 

dos problemas enfrentados e que compromisso dessas “Mães sociais” seria 

também de oferecer amor e, uma condição favorável para restauração física e 

psicológica. O excesso de responsabilidades e os baixos salários oferecidos 

para o desempenho da função é o que faz as vagas para o exercício dessa 

atividade ser sempre maior ao número de profissionais para trabalharem. 

  Para esta autora a definição sobre a atividade de mãe social está disposta, 

de modo geral, no art. 2º da Lei nº 7.644/87, que traz o conceito de quem é a 

mãe social: “Considera-se mãe social, para efeito na Lei, aquela que, 

dedicando-se à assistência ao menor abandonado, exerça o encargo em nível 

social, dentro do sistema de casas-lares”. 

 Para tal profissão de mãe social exige-se que essas mulheres convivam 

diariamente com a diversidade de um grupo que pode ter, ao mesmo tempo, 

uma criança de poucos anos de vida e um adolescente de dezessete anos, 

beirando a maioridade. 

  Casagrande diz que No ano de 2004, foi editado um Projeto de Lei de 

autoria do Deputado Nelson Pellegrino que alteraria a Lei nº 7.644/87 e 

instituiria a figura do Pai Social, com as mesmas características, direitos, e 

deveres, atribuídos às mães sociais. Aprovado pela Comissão de Seguridade 

Social da Câmara dos Deputados em abril de 2008, após algumas alterações 

pela Relatora, a Deputada Rita Camata. 

  Ela afirma que o voto da Relatora trouxe considerações no que tange à 

necessidade de adequação da Lei nº 7.644/87 com a realidade social em que 

nos encontramos o aspecto trabalhista constitucional que versa sobre a 

discriminação profissional até então, Não observado pela referida lei vigente à 
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época. Tal alteração da Lei nº 7.644/87 resultaria a considerar mãe ou pai 

social a pessoa que dedica-se a cuidar das crianças e adolescentes no sistema 

das casas-lares. 

  Segundo esta autora tal Projeto de Lei de número. 2.971/04 que 

atualmente (outubro/2013) se encontra na Comissão de Trabalho de 

Administração e Serviço Público (CTASP)7 da Câmara dos Deputados, 

aguardando parecer que fala das alterações trazidas pelo PL nº 2.971/04, o 

proposto pela Deputada Rita Camata, que retirou do texto legislativo em 

desuso, “menor abandonado” e “menor em situação de risco”, que vai de 

encontro com a proposta da Lei 8.069/90 e o (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) e que traz os termos e atribui a responsabilidade ao órgão 

conhecido como Organização da Sociedade e de Interesse Público (Oscips) 8 

de criarem e manterem as casas-lares. 

O texto aprovado pela Câmara traz novos benefícios para os pais e 

mães Sociais, como o seguro-desemprego, o aviso prévio de 30 dias, o seguro 

contra acidente de trabalho, pago pela entidade que a mantem com 

aposentadoria paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INS)9                                            

           

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 CTASP – Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Publico.    
8 OSCIPS – Organização da Sociedade e de Interesse Público. 
9INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. 
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CAPITULO II 

 

 O presente capitulo aborda pontos quanto a socialização. Considerações 

da relação do individuo na família e na sociedade, reflexões a respeito dos 

grupos participantes na socialização, quem são estes grupos e como tais 

grupos fazem a inserção do individuo na sociedade e o que se compreende 

como interação.     

 

FAMÍLIA E ESCOLA: IDEOLOGIA DE INTERAÇÕES NASOCIEDADE 

2.1Processo de socialização 

No que se refere à ideologia dominante (conjunto de características de 

ideias) e a socialização, diversas considerações têm sido feitas por autores 

como Silvia Lane, Codo e Reis, para que em meio a história dos grupos que 

estão atreladas tanto ao passado como no presente como socializadores se 

compreendam nas relações entre eles e tragam características principais de 

inserção do individuo na sociedade, procurando manter-se como grupos 

principais de socialização, esses autores citam.    

 

(...) Em um primeiro momento, socialização acontece dentro do 
grupo familiar que vai favorecer a internalização de certos 
aspectos. Este serão decorrente da classe social da família e 
consequentemente, a percepção que seus membros possuem da 
realidade. As complexidades nas relações de produção levam o 
individuo a internalizar as representações ideológicas da 
sociedade, incorporando uma concepção de mundo que o faça 
ficar ajustado. O primeiro grupo social fundamental no processo 
de socialização é o grupo familiar. (CODO e LANE, 2005, p.15).        

  

  Os autores inferem que a socialização ocorre através do grupo 

chamado de família e discorrem sobre o papel da família como precursora 

deste primeiro momento de inclusão social que tem um significado de alcance 

de conhecimento através das relações que são impostas a este grupo, tão 

evidenciado que internaliza tanto aspectos da sociedade, quanto da própria 

família. Os autores apontam que este grupo chamado família é 

consequentemente ajustado e tem participação na sociedade.  Os autores 

apresentam questões primordiais como qualidades que são transmitidas para 

os membros que as internaliza e que depois de um tempo podem ser 

reproduzidas na sociedade.  
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 Reis (2006) expõe que a sociedade também transmite algumas 

qualidades, que podem de alguma forma corromper a família. O autor infere 

duas afirmativas que da mesma forma que a família mantém inalterada com 

partes de transformações, a família também é como um sistema que é bem 

fechado e assim deve ficar reforçada e inalterada, pois é a sociedade quem a 

corrompe, o autor diz que outros estudiosos apontam que a família deve ser 

combatida por significar uma barreira a o desenvolvimento social. 

 

(...) A família tem estado em evidência. Por um lado ela tem sido o 
centro de atenção por ser um espaço privilegiado para 
arregimentação e fruição da vida emocional de seus 
componentes. Por outro tem, tem chamado à atenção dos 
cientistas, pois, ao mesmo tempo, que, sobre aspectos, mantêm-
se inalterada, apresenta uma grande gama de mudanças.  É 
comum ouvirmos referencias a “crise familiar, ”conflito de 
gerações”, morte da família” ela também suscita polemicas: para 
alguns, família é a base da sociedade e garantia de uma vida 
social equilibrada, célula sagrada que deve ser mantida intocável 
a qualquer custo para outros, a instituição família deve ser 
combatida, pois representa um entrave ao desenvolvimento 
social; é algo exclusivamente nocivo, é o local onde as neuroses 
são fabricadas e onde se exerce a mais implacável dominação 
sobre as crianças e as mulheres (REIS 2006, P.99). 

 

Reis (2006) ao falar sobre a funcionalidade da família, ele diz que é 

impossível entender o grupo familiar sem considera-lo dentro da complexa 

trama social e histórica que o envolve ,enfatiza que há como fazer algumas 

considerações sobre o que é a família que não é algo natural, biológico, mas 

uma instituição criada pelos homens em relação, que se constitui de formas 

diferentes em situações e tempos diferentes para responder as necessidades 

sociais, sendo ela uma instituição social que possui para os seres humanos 

uma representação, que é socialmente elaborada e que orienta a conduta de 

seus membros. O autor diz que a família, qual quer que seja sua forma 

constitui-se em torno de uma necessidade material e da necessidade da 

reprodução. 

 Para Reis que além da função de “reprodução biológica”, a família 

exerce também a função ideológica.   O autor diz que a família faz a sua 

própria representação social no sentido que é na família que os indivíduos são 

educados, para que venham a continuar perpetuando descendentes para 

viverem socialmente para que seja mantida a composição familiar. 
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(...) A relativa autonomia da organização familiar é determinada 
por umas complexas interações de diversos fatores que se 
referem tanto ás formas peculiares de organização interna do 
grupo familiar, quanto aos aspectos econômicos, sociais e 
culturais que o circunscrevem. (REIS 2006 P.102) 

 

 O autor infere ao reconhecimento da família como grupo que exerce um 

papel de inserção do individuo na sociedade e grupo precursor independente, 

que mesmo com complexas relações oriundas de alguns fatores sociais.  

 Para este autor a família possui um caráter ideológico, ele diz que o 

sistema de ideias apresentado por ela começa por a presentar uma noção 

idealizadora da própria família, essa noção é dirigida principalmente pelos pais, 

que são os principais influentes da educação e que instrui os membros a verem 

a família como natural e comum e por isso inalterável. Para Reis é apresentado 

um mundo extrafamiliar em que todas as relações sociais e o papel da 

ideologia complementar da família age sobre outros atuantes sociais ,as 

famílias cumprem as funções de agentes das representações ideológicas na 

sociedade, 

 

(...) ela é o lócus da estruturação psíquica. É a maneira peculiar 
com que a família se organiza a vida emocional de seus membros 
que lhe permite transformar a ideologia dominante em uma visão 
de mundo, em código de condutas e de valores que serão 
assumidos mais tarde pelos indivíduos. (REIS 2006 p.103e 104). 

 

A família é vista por este autor como sendo a principal iniciadora das 

relações na sociedade, por abrigar uma composição de sistema de ideias e de 

valores. A família aparece como o principal grupo da idealização social e como 

instituição das relações sociais. 

Para Reis (2006 p.105) a família é  principal iniciadora das relações dos 

indivíduos na sociedade. A família é descrita como essencial por reunir as 

vivências emocionais desenvolvidas entre seus membros e por apresentar sua 

sexualidade que a conduz a uma análise de seu funcionamento sendo  

centrada na afirmação de amor. 

Já para Denise Azevedo Duarte Guimarães10 citando Hall (1999), 

ressalta que a influência da mídia vem incorporando ao cotidiano dos 

                                                           
10 Denise Azevedo Duarte Guimarães – Doutora em estudos literários pela UFPR e mestre em teoria 
literária pela PUC PR. Professora aposentada pela UFPR é atualmente integrante PPGCOM/UTP, onde é 
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indivíduos de tal forma que á tem controlado, e vêm impondo seu valor, tanto 

concernente à razão e a percepção. A autora infere que pessoas estariam 

adquirindo uma identidade fugidia (fugitiva). Diante dos conflitos das 

identidades de pessoas e grupos, que segundo a autora são consequentes de 

uma forma de ar de falsidade e massificação da realidade virtual, da chamada 

inteligência artificial, da robótica e das relações interpessoais e sociais. 

Guimarães aborda que (Hall 1999, p.9) já pensava a “crise do individuo 

pós-moderno” ela ressalta que tal acontecimento reflete as mudanças 

“Deslocaram as estruturas e processos centrais das sociedades pós-moderna, 

abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem 

estável ao mundo social”.   

Para Guimarães os episódios conflitosos geracionais estariam 

crescendo e fortalecendo não só os valores (talento, reputação, coragem) 

como também a construção da subjetividade ao manipular constantemente 

mais figuras e os símbolos do que coisas. A autora aborda a geração digital ou 

geração multitarefas, onde se produz formas exageradas, à trivialidade e a 

superficialidade são destaque na geração digital. 

Guimarães ao observar as trocas simbólicas que estão sendo viabilizada 

por conta da globalização, infere que tem ocorrido uma tradução de um 

mercado mundial de imagens, linguagens e estilos, numa multiplicidade de 

línguas. Esta autora ressalta que tantas mudanças no processo de 

subjetivação estariam levando para um desdobramento dos fenômenos das 

identidades, a onde ela afirma que não se tem um lugar fixo, as identidades 

são temporárias desvinculadas e desorientadas. Para este autora ao citar Hall 

(2002, p.75) em uma articulação do referendo texto, enfatiza que quanto mais a 

vida social torna-se mediada pelo mercado global de estilos, dos lugares, das 

imagens, das viagens internacionais, das imagens da mídia e pelos sistemas 

de comunicação global interligado, as identidades tem se tornado instável nos 

tempos, lugares, na historia nas tradições especificas e que esses 

acontecimentos fazem as identidades flutuar. 

Guimarães citando Santaella (2006, p.200) e Filho e Lemos (2008, P.23) 

Traz uma análise desses autores quanto à cultura juvenil na era digital ela 

                                                                                                                                                                          
docente orientadora pesquisadora e vice - coordenadora do mestrado em comunicação e linguagem. 
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ressalta perceber que o impacto dos estados de coisas ao mesmo tempo pode 

ser inofensivo e onipotente, pode ser onipotente e sem importância alguma. Ela 

infere que para estes autores ao se indicar os aspectos sociais que afetam a 

condição juvenil no contexto contemporâneo, as reportagens que tem falado do 

perfil da geração digital tem procurado os desafios enaltecendo as 

potencialidades e as aptidões do que discutir a e implicações sociais e politicas 

dessas danças origens e implicações.          

Para Guimarães trata-se de uma prorrogação infinita da presença física 

a aonde os adultos vêm se rendendo de forma acentuada. A autora considera 

que há uma vivencia da ilusão e do imediato (na hora) que está tendo um 

significado especial de ser atual, mas que tem levado para uma abdicação da 

experiência do próprio presente, onde tudo é transitório. Todo este contexto 

tem levado segundo a autora o jovem e o adulto para mais perto das 

demandas tecnológicas e principalmente de comunicação, a onde tudo passa o 

tempo todo fabricando muitas consciências temporais. A autora infere que às 

crianças e os adolescentes conscientes destas novas relações não voltam às 

relações interpessoais, por conta das mensagens e conversas nos telefones 

celulares e por amizades não presenciais nos sites de relacionamentos. “Em 

que medida a subjetividade estaria sendo reforçada pelo relacionamento social 

nas redes, em detrimento da face-a-face, do olho no olho, da mão na mão”.   

 

2.2 Ideologia dominante de grupo 

 No que se infere ao grupo famíliar Reis (2006) corrobora com Silva Lane 

e Codo no que se refere a “determinação histórica da estrutura da família”, ela 

ressalta que há uma importante questão, há das relações entre família e 

sociedade. Conforme este autor assinala a família surge para dar tonalidade às 

relações em meio à sociedade, a autora enfatiza que hà urgência de 

comprometimento com uma observação mais apurada, um olhar das questões 

apresentadas e representadas da família como grupo de socialização.  

Para Lane (2006 p.43 á 44) o principal foco da psicologia social é o 

individuo, mas que o grupo familiar atua sobre este individuo durante o 

processo de socialização primária. Ela infere que uma criança quando nasce 

tem total dependência de outra pessoa para viver, esta relação de dependência 

faz com que a criança apreenda o mundo em sua volta, por sua vez é muito 
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importante para a criança tais pessoas que a cuidam no seu processo de 

desenvolvimento. A criança passa a fazer comparação com o meio em que vive 

e entre o meio que a cerca, formando-se para ela um significado de quem é a 

outra pessoa. A autora expõe que há uma assimilação emocional por parte da 

criança e ela vai formando significados do mundo que vive.   

Já Ariés (2012 p.154) infere que no século XV o anseio com relação à 

família tomava um novo rumo, aconteceria uma reviravolta que aos poucos 

tomou força, mas não muito percebida pelos modernos como pelos 

historiadores. O fato marcante que daria um novo rumo na história aconteceria 

com respeito à escola, Que na ocasião a educação era feita por adultos de 

outras famílias e inseridos como fazendo parte da educação os serviços 

domésticos, serviços esses que não possibilitava a frequência à escola, o autor 

diz que tal reviravolta concernente à educação como era, para a escola, tornou-

se definitiva. 

Para Ariés esta tomada de decisão no século XV da passagem da 

educação em casa de famílias estranhas para a escola, inclinou para a total 

troca da aprendizagem, sendo agora com educadores mais preparados, 

acarretando a aproximação entre a família e as crianças, trazendo anseio 

familiar, da emoção da infância a tempos esquecidos, a família então investiria 

mais nas crianças e na sua educação. 

O autor aborda a passagem da primeira socialização que acontece na 

família e depois acontece na escola, ele infere que a escola deixava de ser 

exclusiva dos religiosos (padres, sacerdotes, etc.) para ser o instrumento da 

iniciação social, da infância para a vida adulta. O autor ressalta que com a 

aprendizagem na escola e não mais com famílias estranhas, desencadeou 

novas relações entre criança, adulto e família. Segundo o autor ouve grande 

preocupação por parte dos educadores de proteger os jovens para que não 

adquirisse dos adultos a obscuridade dos pensamentos, os educadores 

começaram a preparar as crianças para que não cedessem aos erros que os 

adultos cometiam. 

  já no que se refere ao grupo escolar Segundo Lane (2006 p.44) o 

conjunto de características do individuo que são enraizados e que permanecem 

no individuo e todos os sistemas de valores que são  construídos nestes 
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individuos, começam a ser confrontado no processo secundário de 

socialização, que se dará na escola e na escolha da profissão. 

Segundo a autora como a família, a educação é institucionalizada há 

alvos, conteúdos, regras que é atribuído, estas condições são atribuída pelo o 

estado, para que se reproduzam conhecimentos e um conjunto de 

características culturais das gerações passadas para as atuais.      

Para Lane (2006 p. 46 e 47) a socialização que ocorre através da escola 

acontece com os arranjos de disciplinas planejadas para as turmas. Lane infere 

que há uma fragmentação de conhecimento, que se tornou crescente nas 

turmas das escolas. A autora realça que isto acontece logo no inicio das 

atividades que se encaixam na escola para ser assumida como matérias. A 

autora aborda que nos cursos profissionalizantes também funcionam dessa 

forma, ela ressalta haver uma distribuição da composição das matérias ao 

longo da vida escolar. A autora enfatiza que diante destas composições podem 

ocorrer duas posições, a intelectual que é agrupada, são disciplinas intelectuais 

mais valorizadas e importantes para aprovação dos alunos e a posição de 

trabalho.   

Para Lane (2006 p.48) tais composições determinam como se dará as 

ralações sociais na escola, entre mestre e aprendiz e aprendiz e os colegas, o 

fato da aprovação e reprovação põem o mestre numa posição de dominação, 

tal posição faz com que o mestre seja visto pelos aprendizes como autoridade 

absoluta, toda e qualquer situação que ocorra nesta relação entre aprendiz e 

mestre, desde o inicio que são ensinados os conteúdos, o conjunto de 

características, morais, religiosas, faz que se reproduza um sistema de ideias 

dominante e esta como leitura correta de mundo. Para a autora tal é a 

influência por parte desse conjunto de características, que nasce um caráter 

seletivo da escola, como uso da linguagem, o professor como exemplo, todos 

estes conteúdos são apreendidos pelos aprendizes que estão vivendo as 

mesmas condições. Segundo Lane os programas criados fortalecem os 

padrões da instituição educacional, sendo assim tanto a escola e a família 

tendo pontos em comum. 

 Entre a escola e a família surge o terceiro grupo formado pela 

comunidade que Lane (2006 P.68 e 69) enfatiza que é preciso desenvolver 

neste local relações sociais que possibilitem a comunicação e a cooperação 
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das pessoas, promover relações que não deixem acontecer à superioridade de 

pessoas com pessoas na comunidade. A autora infere que pode ser feito a 

interação dos individuos através de instrumentos educativos, preventivos que 

possam torna-se o alvo das atividades comunitárias e sendo melhor  

apreciadas em  casas com pessoas formulando novas relações familiares e 

também nas escolas nos hospitais e no próprio grupo da comunidade ou bairro, 

sendo as atividades voltadas para que as necessidades comuns dos indivíduos 

sejam atendidas  por atividades planejadas  que atenda os  objetivos de todos.  

Para Lane (2006) quando os grupos ou o grupo dentro da comunidade 

se reúnem para falar de seus problemas que passam a ser conhecidos como 

importantes para cada individuo que pertencem ao grupo fazendo a descoberta 

de pontos comuns de suas condições sociais e de seus problemas que é 

comum para o grupo dentro da comunidade. O grupo inclina-se a se organizar 

juntos para a busca de solução de seus problemas e das necessidades, neste 

processo de busca de solução, percebe que os problemas podem ser 

resolvidos por eles, o próprio grupo. Para a autora no dia a dia apresenta-se 

uma serie desses processos entre os grupos, sendo os grupos de mães 

mantendo um estabelecimento educativo que ministra apoio pedagógico de 

cuidados ás crianças, os mutirões do bairro para construir áreas de lazer, 

moradias, e grupos para a reclamação de agua, esgoto e luz. Segundo Lane 

(2006) a comunidade se desenvolve deforma lenta, progredindo e às vezes 

recuando, pois há pressões de um sistema social que é tanto direta, como 

indireta que promove a competição, valorizando mais as soluções individuais.          

 

2.3 Interação e Inter-relação  

Tirado do dicionário on-line Acesso em 06/10 2015 referência o 

significado da palavra interação, que diz ser “Influência recíproca de dois ou 

mais elementos. Fenômeno que permite a certo número de indivíduos 

constituírem-se em grupo, e que consiste no fato de que o comportamento de 

cada indivíduo se torne estímulo para o outro”. 

Rodrigues (2005 p.14) assinala que a interação seria o individuo 

interagindo com outro individuo, são as manifestações comportamentais 

suscitadas pela interação de uma pessoa com outras pessoas, ou pela mera 

expectativa da interação. 
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Alencar citando (Prost, 1992.134) infere que a família é uma realidade 

histórica a onde as funções e os papéis tem conformidade nos processos 

sociais que são tanto econômicos e culturais, centralizando a função de 

reprodutora social. A família é participante das reproduções que vem ocorrendo 

sistematicamente, seja no trabalho quanto como no sistema de ideias que ela 

representa. A família cumpre o papel da socialização e de educação das 

crianças e se organiza para amparo assistencial nos casos de doenças, idade 

avançada e da à diversidade, que por ventura pode ocorrer por conta das 

tarefas.        

  Para Reis (2006.p.99) que além da evidencia que a família tem sofrido, 

ela também é o centro das atenções por se um espaço excepcional para 

agrupamento e oportunidade da vivência emocional. 

 Já Lane (1984b, p.81) infere que a definição do conhecimento e da ação 

do grupo só pode ser encontrada dentro de uma perspectiva histórica e que 

considere a sua consistência na sociedade, com suas decisões tanto 

financeira, institucionais e com seu sistema de ideias, A autora ressalta que o 

grupo só poderá ser conhecido dentro de um procedimento “histórico, e neste 

sentido o mais adequado seria processo grupal, em vez de grupo”. 

 

(...) Ha duas posições defendidas a tradicional defende que 
a função do grupo seria apenas de definir papéis e, por 
consequência, implicaria a garantir a produtividade dos 
indivíduos e grupos através da manutenção e harmonia 
das relações sociais. A segunda enfatiza o caráter de 
mediação do grupo que afeta a relação entre os indivíduos 
e a sociedade. Prevalecendo a preocupação com o 
processo pelo qual o grupo se produz, dando atenção as 
determinações sociais presentes nas relações grupais. 
(LANE 1984b, p.81). 

  
Para Lane essas considerações de grupo e do procedimento coletivo 

dos indivíduos, caracteriza a construção do grupo e conjeturando a família 

como grupo em meio ao “processo grupal”. As relações e inter-relações do 

grupo para função social é evidenciada, a autora afirma que a função do grupo 

seria de definir papeis e por sua vez de promover a formação do individuo para 

a atuação na sociedade dando seguimento ao “processo de reprodução social”. 

 Para Lane (2006 p. 46) A escola atua diferente da instituição família, no 

processo de reprodução das relações sociais por que a autoridade não tende 
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tanto a ser valorizada mais, pois já foi feito na família, o devido valor agora é no 

individualismo na competição em decorrer da escolarização até a oitava série.      

 Já Biasoli Alves11, (2004) ressalta que a família, desde os tempos mais 

antigos, corresponde a um grupo social que exerce assinalada influência sobre 

a vida das pessoas, sendo encarada como um grupo com uma organização 

complexa, grupo este que inserido em um contexto social mais amplo com o 

qual mantém constante interação. 

 Camila Pacheco Gomes, Priscila Alves, Maria Adelaide Pessini12 no 

trabalho intitulado como “A nova configuração familiar: A família 

contemporânea usuária das politicas publicas” citando Osório (1996), esta 

autora ressalta que a família possui um papel primordial no amadurecimento e 

desenvolvimento “biopsicossocial dos indivíduos”, apresentando algumas 

funções primordiais, as quais podem ser agrupadas em três categorias que 

estão intimamente relacionadas: funções biológicas (sobrevivência do 

indivíduo), psicológicas e sociais. Estes autores inferem como a família cumpre 

umaum papel fundamental nas relações da sociedade.    

 

(…) O fato de não vivermos isolados, mas ao contrario de 
estarmos em constante interação com nossos familiares, 
amigos, chefes, subordinados, nossos pares, com pessoas 
que conhecemos mal, com pessoas que admiramos, com 
aquelas que desprezamos com os que participam dos 
nossos valores enfim com os que se opõem a 
circunstância de sermos animais sociais que não podem 
prescindir do relacionamento com outro, faz que nosso 
pensamento e nosso comportamento sejam afetados por 
esta realidade RODRIGUES (2005 p.14). 
 

O autor infere que há uma relação de um grupo com outro grupo e que 

constantemente estão em interação e que os mesmos, não vivem sem 

interagirem, tanto o grupo como os indivíduos, a interação é indispensável para 

a formação de qualquer individuo. 

  Conforme este autor ressalta que a busca para se explicar a conduta 

social da humanidade não implicando no direito de escolha de ser livre e da 

sua autonomia. Ele enfatiza que quando o “professor de psicologia social 

                                                           
11 Zélia Maria Mendes Biasoli Alves. Psicóloga. Professora pela universidade de São Paulo e membro da 
associação brasileira de editores científicos. Com experiência na área de psicologia com ênfase em 
tratamento e prevenção psicológica.     
12 Maria Adelaide Pessini – Docente do curso de psicologia social - RS – Mestra em psicologia social. 
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ensina que a maioria dos indivíduos dentro de uma frustação reage mais 

agressivamente que os que não foram expostos a uma frustação”, o autor 

expõe que é decorrente de acontecimentos externos, a frustação, causando 

certos procedimentos (social, emocional) não aceitáveis, diferente dos 

indivíduos que não foram frustrados Rodrigues (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

CAPITULO III 

 

O presente capitulo apresenta o individuo na família e na  sociedade. 

Aborda a reprodução social, considerando a atuação do psicólogo social junto 

aos grupos, Inferindo-se sobre os desafios encontrados pela psicologia social 

até torna-se uma das principais abordagens na intervenção psicossocial. 

 

  

INDIVIDUO E SOCIEDADE: UMA ANÁLISE ATRAVÉS DA PSICOLOGIA 

SOCIAL 

3.1 Atuação do psicólogo junto aos grupos 

 
(...) a psicologia social tem o objetivo de identificar a dinâmica da 
linguagem e as percepções dos indivíduos. As representações 
sociais acerca de uma temática são construídas a partir da 
interação coletiva e representam a principal fonte de investigação 
destes psicólogos. O Conselho Federal de Psicologia por meio da 
resolução 05/2003, destacou que a psicologia social desenvolve 
intervenções nos espaços comunitários e institucionais para 
verificar as relações estabelecidas pelos indivíduos no grupo. 
LANE, CODO (1984b p.78-98). 
 

 

Segundo Rodrigues, (2005 p.26). As representações sociais que os 

indivíduos possuem são para os sociólogos motivos de ocupação. Este 

profissional através dessa sua inquietação acaba por descrever a família em 

termos da autoridade, lugar que mora e números de pessoas unidas em 

matrimonio. Já para este autor o psicólogo social utiliza-se do “status”13 

(diferentes funções que um sujeito pode ocupar no interior da sociedade em 

que vive.) ele procura observar como tais situações que influenciam no 

comportamento de um membro da família comparando com as demais. O autor 

enfatiza que há estudos concernentes à família de interesse comum, tanto ao 

sociólogo como ao psicólogo social no processo de socialização da criança, 

nas soluções de conflitos familiares e conjugal. 

Rodrigues (2005 p.16) Aborda que a psicologia social implica-se sobre a 

interação humana, sobre os comportamentos e pensamentos ocasionados pelo 

fato de convivência das pessoas que estão em constante relação uma com as 

                                                           
13   Status - Diferentes funções que um sujeito pode ocupar na sociedade – Como trabalho, locais de 
lazer, posição da família. 
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outras na sociedade. Conforme este autor infere que, o objeto principal da 

psicologia social é o individuo em sociedade e não só a sociedade. Segundo 

este autor ao falar em abordagem é preciso falar dos métodos que compõem a 

atuação do psicólogo social. O método experimental que é onde se formula 

uma situação de interação social e verificam-se os efeitos instigadores de 

comportamentos sociais provocados por situações. 

Os métodos de entrevistas, de levantamento de atitudes e opiniões, o 

método de observação do comportamento social no ambiente natural onde 

ocorre tal situação com relação entre dois ou mais fenômenos sociais, a 

análise de conteúdo é um método de investigação que também é utilizada pela 

psicologia social.  Para Rodrigues (2005) o papel do psicólogo social é de 

fundamental importância, pois este profissional faz o uso de seus 

conhecimentos para poder intervir nas relações, contribuindo para busca de 

melhores condições dos indivíduos na sociedade. O autor diz que o psicólogo 

social pode deparar-se com diversas situações que às vezes pode causar de 

inicio espanto, mas que são necessário para a solução de problemas sociais, 

buscando sempre melhores condições para os indivíduos, famílias e 

sociedade.    

 Para Lane (2006 p.67 e 68) a psicologia comunitária vem sendo 

introduzida dentro da psicologia social e produzindo atividades referentes à 

atuação da mesma, com atividades de intervenção que visa à educação e o 

desenvolvimento da consciência social dos grupos que relacionam. A autora 

ressalta que é em torno das atividades como o trabalho remunerado que não é 

a única atividade social produtiva para o individuo que pode ocorrer varias 

situações que possibilita a grupar as pessoas visando a sua satisfação. 

Segundo a autora são entorno dessas atividades que a psicologia comunitária 

procura sua atuação de intervenção nas sociedades aonde o dinheiro tem 

ditado as regras, a autora realça que o caráter de dominação do sistema de 

ideias pode ser sentido nas relações sociais tanto na família, na escola e no 

trabalho pondo barreiras nas formas de relacionamentos na sociedade.  

Para Alex Barbosa Sobreira de Miranda (2007) em seu artigo intitulado 

“Algumas contribuições sobre a abordagem sistêmica” ao citar (RELVAS, 1999) 

ele diz que o surgimento de um modelo teórico e de alguns desdobramentos de 

“quebra de paradigma” é essencial para basear e dar coerência a abordagem 
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sistêmica como ferramenta de Trabalho. Segundo Miranda citando Relvas, 

(1999) tal modelo da construção teórica sistêmica, partiu de indagações aos 

modelos tradicionais de abordagens ao ser humano, dando ênfase às relações 

entre a família, escola e a sociedade,  

Para Miranda foi nos Estados Unidos o nascimento de um conjunto de 

mudanças de modelos de intervenções até a passagem do pensamento 

analítico ao pensamento sistêmico que teve como principal objetivo, reunir 

elementos e compreende-los e acrescenta-los ao estudo das relações e das 

interações, substituindo a  causa alinhada pela causa circular. Sendo assim, 

impossível o isolamento do indivíduo do seu ambiente, o autor diz que 

ambiente e individuo ambos evoluem juntos e mudam juntos em uma troca 

mutua. Ele enfatiza que a importância dos acontecimentos torna-se mais clara, 

como a noção de entendimento da construção do individuo no meio em que 

vive. Para este autor tais intervenções são oriundas da terapia familiar.  

Miranda ao citar (WALDEMAR, 2008) em seu artigo, infere que a terapia 

familiar também se associa aos pressupostos da terapia de casal, a autor diz 

que é por conta da sua origem que é parecida com o modelo sistêmico. Para o 

autor a terapia de casais visa compreender os problemas em termos de 

interação do casal, considerando relacionamentos que são contados como um 

fator determinante para a psicologia do casal, o autor ressalta que alguns 

problemas são comuns às pessoas, Tais como doenças, desemprego e 

aposentadoria, mas que ao se tratar do casal, podem aparecer outros 

problemas, como brigas, dificuldade de relacionamento afetivo e divórcio, o 

autor ressalta que há estudos que procuram identificar, as características dos 

processos interacionais, que ao longo do tempo permitem aos casais sair das 

crises com menos desgaste e se possível unidos. 

Para Miranda (2007) ao citar Carneiro (1996) infere que a terapia é 

desenvolvida a partir do enfoque da atuação do terapeuta, para a descoberta 

de onde convém adentrar mudanças para favorecer um desenvolvimento e um 

amadurecimento ao paciente. O autor considera que as mudanças no sistema 

familiar acontecem pela reorganização da comunicação entre os membros da 

família e é proposto como intervenção que o passado seja abandonado, pois o 

foco de atenção é a maneira “comunicacional” ou comunicação. Para este 

autor a abordagem terapêutica se desloca de duas pessoas para três ou mais 
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conforme a família é concebida, dentro da sua organização e da sua estrutura. 

O autor enfatiza a observação à atenção às semelhanças de uma parte do 

preceito com relação a outras partes, de modo que a comunicação da relação 

pessoal é mais enfatizada que a superficial.  

 

3.2 Desafios da psicologia social  

Para Freitas14 (1996 p.65) desde que foi criada a psicologia social 

comunitária nos anos 80 que passou a ser mais frequente aos profissionais 

tomarem posse desse nome definitivamente, a autora expõe que era 

frequentemente as reuniões concernentes a atuação do psicólogo social e fim 

dos anos 70 e começo dos anos 80, reflexões começavam a ser feitas em 

relação aos trabalhos desenvolvidos em comunidade. Segundo a autora 

questiona-se o seu caráter voluntário e os modelos de intervenções utilizados 

pelos psicólogos que atuavam neste campo. 

A autora aborda que trabalhos em Psicologia Social Comunitária eram 

publicados, neste momento, pessoas como Sílvia Lane uma das pioneiras em 

psicologia social no Brasil, e outros autores que trouxeram em suas 

publicações questões referentes ao desenvolvimento do trabalho do psicólogo 

em comunidades seria um marco. Nos anos 80 surge à necessidade de se criar 

um espaço de discussões e debates para delimitar a atuação do profissional de 

psicologia que atua nas comunidades. Esse espaço é criado em julho de 1980 

e é chamado de ABRAPSO 15(Associação Brasileira de Psicologia Social) 

Segundo esta autora foi Através da ABRAPSO·, que a Psicologia Social 

crítica foi construída, comprometida com a realidade da população. Em cada 

região do país passava-se há criação de núcleos para se realizar encontros 

regionais em torno das problemáticas desenvolvidas pela Psicologia Social. Em 

São Paulo em um dos primeiros encontros regionais, aborda-se o tema 

psicologia na Comunidade, onde os profissionais discursam sobre as suas 

práticas comunitárias com mulheres nos bairros, em centros escolares 

populares, e em creches, encontros e mais encontros regionais são realizados 

com a proposta de se pensar sobre novas práticas, discutir o bem-estar da 

população.   Freitas (1996 p.68).                                       

                                                           
14 Maria de Fatima Quintal de Freitas – Doutora em psicologia social – PUC – São Paulo 
15 ABRAPSO – Associação Brasileira de Psicologia Social. 
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Durante muito tempo a sociedade foi usada como fonte de “escavação 

arqueológica” para explicar o comportamento do indivíduo, “traços de 

personalidade, atitudes, motivos, quando não por instintos”. (LANE, 1994) 

  Freitas (1996 p. 68) ressalta que a Psicologia Social produz pesquisas e 

mais pesquisas em busca de formar teorias sociais. Para esta autora a 

Psicologia Social começou a entrar num processo de crise, ela enfatiza que no 

Brasil este processo se deu devido à forma de trabalho do psicólogo social que 

procurava exportar ideias e teorias de outros contextos sociais que não tinha 

singularidade com a nossa realidade e que muitas vezes esses psicólogos 

trabalhavam de forma a manter uma classe privilegiada de profissionais de 

psicologia social. 

Para Freitas (1996) a Psicologia social tem buscado uma visão da 

relação do individuo com a sociedade. Para esta autora de tantas pesquisas 

que a psicologia social apresentava, agora passou para a atuação mais 

especifica, não só com o individuo, mas também com a sociedade. A autora 

infere que as psicologias tem obtido um focalizado o contexto sócio-político, 

trabalhando o indivíduo como um ser social, que é ativo e transformador 

equipando-o para a conquista de uma melhor qualidade de vida. Freitas diz que 

estas transformações e as preocupações com o indivíduo na sociedade, tem 

sido o foco da Psicologia Social, ele afirma que a psicologia social trará sempre 

suas contribuições através das intervenções, capacitações dos “atores sociais 

nas articulações entre família individuo grupos e sociedade”.                                                                                                                                                                      

Segundo Lane (2006 p.77) a proposta, o acumulo de dados das 

pesquisas realizadas para se chegar a formulação de uma proposição 

globalizada se mostrou inviável e começaram a surgir criticas caracterizando a 

crise da psicologia social. A autora diz que a Europa, França e Inglaterra 

fizeram criticas severas a psicologia social norte americana na década de 60. 

Ela expõe  que já nos países da América Latina numa menor e maior escala de 

reprodução de conhecimento desenvolvido pelos Estados Unidos, houve uma 

aplicação das técnicas, conceitos de estudos e de intervenções apropriados 

para cada país. A autora enfatiza que ha uma procura por sistemas universais 

que regem o comportamento social do individuo. 
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(LANE 2006 p.80) enfatiza que houve aqui no Brasil uma representação 

das mesmas situações, ela considera que a influência maior sempre foi dos 

Estados Unidos, com seus centros de estudos para onde iam cientistas e 

professores, para serem aperfeiçoados, e de onde também professores e 

universitários vinham por convite para cursos nas faculdades daqui do Brasil, 

através desses convites veio o professor “Otto Klineberg” 16 que foi um dos 

precursores da psicologia social na universidade de São Paulo, na década de 

60.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Otto Klineberg (Quebec, Canada, 1899 – Bethesda, Maryland, 1992) foi um psicólogo canadense, 
professor e chefe da cadeira de Psicologia do curso de Filosofia da FFCL-USP entre 1945 e 1947. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nas inquietações de como os pais tratam seus filhos surgiu este trabalho 

de pesquisa, abordando o que é interação e inter-relação na sociedade, como 

acontece à socialização através do primeiro grupo família e o segundo grupo 

escola que facilitam ou não as relações dos indivíduos. Objetivou-se analisar o 

breve histórico da família medieval sobre cinco arranjos e a contemporânea 

mostrando suas relações. Através desse trabalho observou-se o que é a 

ideologia dominante de grupo, quem são esses grupos idealizadores e como 

são atuação do psicólogo, os desafios encontrados, a atuação do psicólogo 

social com os indivíduos e os grupos a abordagem sistêmica e a terapia de 

casal. 

Neste sentido abordam-se como os indivíduos são influenciados pelos 

grupos e como os mesmos, torna-se essencial para estes indivíduos inseridos 

no grupo, para tanto por sua vez tornando-se grupo determinado. Foi possível 

observar neste trabalho como a família e a escola atua como grupos 

socializadores que proporcionam condições para o individuo viver na 

sociedade. 

A atuação da psicologia social ficou destacada ao abordar os grupos, 

mostrando que é mais que necessário às intervenções tanto com o indivíduo e 

sociedade, sendo tais atuações nas comunidades e com as famílias. A 

abordagem sistêmica ficou evidenciada, demostrando ser uma das ferramentas 

de abordagem essenciais para o trabalho com as famílias, assim como a 

psicologia social e demais abordagens que focam o indivíduo, família e o grupo 

social.   

 A atuação do psicólogo torna-se primordial em meio às enxurradas de 

representações que os indivíduos passam a observar e apreender, não só 

através das relações midiáticas, mas por relações de um indivíduo com o outro 

que ao longo do tempo foram mal construídas, que de alguma forma trouxe 

alguns prejuízos para o individuo em sua construção social. Esta  atuação não 

se dar apenas com o individuo, mas também com o grupo, tanto o grupo 

chamado família, como o grupo social - grupos colégio - comunidade - 

sociedade.  
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Este trabalho visa Contudo, como futuro profissional de psicologia e 

pesquisador, referencia-lo como fonte de consulta e continuidade de pesquisas 

no que se expõe sobre as famílias, para aprimoramento no atendimento aos 

indivíduos e as famílias, visando que os profissionais – saúde - se adequem, 

aos novos arranjos familiares existentes nos atendimentos psicossociais.  
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