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A evolução
contemporânea da
Família: estruturas,
funções, necessidades
Um elevado número de investigações sociológicas, demo gráficas e económicas, efectuadas em diversos países, sobre a evolução contemporânea da família, permite já estabelecer
um primeiro inventário de aspectos fundamentais dessa evolução e de problemas a estudar, por ela suscitados. Revela, por outro
lado, não só o importante contributo que tais
investigações podem, oferecer à definição de
programas económicos e sociais, como também
a necessidade de substituir a tradicional concepção estática da família por uma nova concepção dinâmica, adaptada às transformações
em curso.

INTRODUÇÃO1
A concepção estática da família, considerada como um refúgio, uma garantia de estabilidade ou de ordem social, está hoje
ultrapassada. Num mundo em rápida transformação, a família
nada perdeu da sua importância, do seu vigor, da sua vitalidade,
mas atravessa uma fase de completa transformação. Ignorá-lo
N. da R.— Tradução, amavelmente autorizada pelas Edições Julliard,
do artigo «L'évolution des besoins et la conception dynamique de la famille»,
publicado na Revue Française de Sociologie, ano I, n.° 4, Out.-Dez. 1950,
pp. 403-425.
1
Alguns dos temas abordados neste artigo correspondem a investigações já efectuadas em meio urbano, outras a estudos em curso, outras ainda
a simples projectos. Pensámos que seria útil agrupá-los numa visão de con-
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seria condená-la a novas desilusões. Reconhecê-lo pode abrir-lhe
horizontes ilimitados e contribuir para uma transformação do
conjunto das estruturas sociais, que mais largamente corresponda
às necessidades essenciais dos homens.
Um grande número dos males da vida social dos quais nos
lamentamos actualmente, tais como a desorientação juvenil, a inadaptação das crianças, o desequilíbrio de numerosas mulheres, a
inquietação de homens de todas as condições e o seu isolamento
na multidão, encontram-se ligados a esta ausência duma concepção
dinâmica da família, adaptada à nossa sociedade.
Mas o que é a família? Tomaremos aqui a palavra no
sentido restrito de grupo conjugal compreendendo, na civilização
ocidental, o homem, a mulher e os filhos, mais ou menos ligados
ao conjunto de pessoas que vivem num mesmo alojamento, quer
dizer ao «ménage» 2no sentido administrativo da palavra, ou a antiga «maisonnéee» . Na vida rural, e sobretudo em outras civilizações, este grupo conjugal é menos fácil de distinguir da «comunidade familiar» ou grupo extenso de parentesco, que desempenha
aí um papel mais importante. Na vida urbana e na civilização
industrial, o grupo conjugal diferencia-se, porém, cada vez mafe
nitidamente. Parece desenhar-se uma evolução geral nesse sentido,
mesmo, até certo ponto, em países onde vigorava a poligamia.
Este grupo conjugal, ligado ou não a uma «comunidade familiar» ou a uma «comunidade local», tem funções e uma estrutura
que interessa definir para o conhecimento das suas necessidades.
Essas funções e estruturas variam conforme as culturas, as civilizações e os meios sociais. A literatura sociológica versando3 este
assunto é já abundante, principalmente nos Estados Unidos . Veremos, no entanto, a necessidade de recorrer a outras formas de
análise estrutural, quando lembrarmos diversos estudos europeus,
dos quais alguns são, hoje, muito frequentemente esquecidos. Particularmente, a ligação entre a evolução dos papeis sociais na
família, as transformações económicas e técnicas e a influência
das correntes ideológicas precisa de ser melhor esclarecida.
As necessidades devem, portanto, ser estudadas através de
um processo diferencial e na sua evolução. Mas a própria noção
de necessidade
precisa de ser fixada; foi o que tentámos fazer
noutro lugar 4 . Voltaremos, contudo, a falar dela mais adiante.
junto. [N. da T. — Embora o inventário de temas e noções apresentado neste
artigo date já de há cinco anos, ele constitui ainda, em nosso conhecimento,
o texto que fornece uma panorâmica mais completa e sistemática do campo de
investigação
a que se refere. Por isso o publicamos].
2
CHOMBART BE LAUWE, P.-H., F&mille et Habitation, Paris, C.N.R.S.r
tomo 3I, 1959, tomo II, 1960.
HILL, R., «Sociology of marriage and family behavior 1945-1959»,.
Current
Sociology, 7 (1), 1958.
4
CHOMBART DÍE LAUWE, P.-H., La Vie Quotidienne des Familles Ouvrières, Paris, C.N.R.S., 1956.

Qual o papel a desempenhar pelo investigador na determinação
das necessidades familiares? Não se trata, de maneira nenhuma,
de estudar os meios a utilizar para as satisfazer—esse é o trabalho dos serviços sociais—, mas de pôr em evidência o aparecimento de novas necessidades em relação com a evolução da família. Incumbirá aos planificadores dar resposta aos problemas
postos pelos sociólogos.
I. A EVOLUÇÃO DIA FAMÍLIA NO SEC. XX
A família conjugal foi considerada como um «grupo primário» 5, muitas vezes como o «grupo primário» por excelência,
peça-chave da estrutura global da sociedade, e durante muito
tempo, nas culturas ocidentais e mesmo noutras, como uma garrantia da ordem e da autoridade. Vários autores salientaram a
utilização da família para fins políticos no decorrer
da história,
particularmente pelo poder real em Françja6. Jean LACROix recordou, por exempla, a posição de DONALD, que se nos afigura hoje
caricatural: o Estado rege a família, a família rege os indivíduos.
Esta «ordem» social correspondia a uma determinada forma de
existência, predominantemente rural, e a uma determinada concepção da vida política. Actualmente, sob a influência conjugada das
transformações económicas e das correntes do pensamento, a família mudou muito de aspecto.
A família conjugal, ou um pouco mais latamente o «ménage»,
a «maisonnée», tal como existiu durante muito tempo na Europa,
correspondia: no espaço, a uma unidade de habitação; do ponto
de vista económico, a uma unidade de produção e de consumo;
do ponto de vista social, a uma unidade de autoridade, a do «senhor
da casa» ou chefe de família; e encontrava-se duplamente inserta
num «sistema de parentesco» e num grupo local mais vasto: lugar,
aldeia ou bairro.
A industrialização e o desenvolvimento da vida urbana, nos
séculos XIX e XX, modificaram ao mesmo tempo a economia, os
grupos locais e os sistemas de parentesco. Em consequência, a
5

N. da T.: Foi C. H. COOI^EY quem lançou a expressão primary-group,
para designar qualquer grupo com as seguintes características: «1) face-to-face association; 2) the unspecialized character of that association; 3) relative permanence; 4) the small number of persons involved; 5) the relative
intimacy among the participants». Embora o conceito de grupo primário tenha
evoluído depois, parece ser ao seu significado original que os Autores aqui
aludem.
6
Sociologie Comparée de Ia Famille Contemporaine, Paris, C.N.R.S.,
1955 (Colloques Internationaux du Centre National de Ia Recherche Scientiftque); Kenouveau des Idées sur Ia Famille, Paris, P.U.F., 1954 (I.N.E.D.,
«Travaux et Documents», n.° 18); LACROIX, Jean, Force et Faiblesse de Ia
Famille, Paris, Ed. du Seuil, 1957; LACROIX, Jean, «La famille et le mouvement
des idées», in Famille d'Aujourd9hui, Lyon, Chronique Sociale de France, 1958.

família conjugal mudou simultaneamente de posição na sociedade
e de estrutura interna. Ao mesmo tempo, novas ideologias modificaram os modelos antigos, aos quais se reportam os membros da
família. A imagem do «grupo primário» adquiriu outra forma na
representarão mental. Alteraram-se os sistemas de valores. Até as
palavras «pai» e («filho» deixaram de ter o mesmo significado, e a
linguística revela as suas profundas modificações.
Para compreender estas alterações, torna-se necessário estudar a evolução das funções da família na sociedade e a evolução
das suas estruturas, assim como a modificação das relações e dos
papéis sociais no interior do grupo familiar.
1. Evolução das funções da família
Entre os investigadores que, nestes últimos anos, se dedicaram ao estudo da evolução das funções da família7, muitos introduziram, na discussão, elementos novos. O plano que seguiremos leva
isso em conta, embora se baseie em observações do Grupo de Etnologia Social, de Paris. Provisoriamente, agruparemos dez séries
de funções em que quatro grandes grupos: as funções físicas e
biológicas, as funções económicas, as funções sociais e culturais,
as funções afectivas e espirituais, das1 quais indicaremos rapidamente algumas linhas de evolução.
Dentro das funções físicas e biológicas, a função de reprodução e de sobrevivência é aquela que, pelo menos aparentemente,
parece menos susceptível de sofrer modificações importantes. No
entanto, as transformações técnicas, o melhoramento das condições de vida e de saúde, as guerras, as crises económicas e as
correntes ideológicas têm uma influencia profunda 8sobre o comportamento dos homens perante a vida e a espécie . Particularmente, a concepção do casal como unidade social e espiritual tende
cada vez mais para uma diferenciação entre a função de procriação
7

STOETZEL, Jean, «Les changements dans les fonctions familiales», in
Renouveau des Idées sur Ia Famille, cit., pp. 343-369; STOETZEL, Jean et
GIRARD, Alain, «Les fonctions de Ia famille et Ia vie familiale», in Encyclopédie Française, T. XVI, La Civilisation Quotidienne, Paris, Larousse, 1954,
section B, ehap. I; NIMKOFF, M. J. and MEYER, F., «Technology, biology and
the changing family», Am. Jour. of Sociology, 57 (I), 1951, pp. 20-26;
ANSHEN, R. N., dir., The Family, its function and destiny, New York, Harper
& Bros., 1959; SVERDLOV, G. M., «Changing in family relations in the URSS»,
in Actes du 3G Congrès Mondial de Sociologie, Londres, Association Internationale de Sociologie, 1956, vol. IV, pp. 50-59; LEVI-STRAUSS, Claude, Les
Structures
Elémentaires de Ia Parente, Paris, P.Ú.F., 1949, chap. XXIX.
8
ARIES, P., Histoire des
Populations Françaises et de leurs Attitudes
devant Ia vie depuis le XVIII6 Siècle, Paris, Ed. Self, 1948; SAUVY, Alfred,
Théorie Générale de Ia Population, Tome II: Biologie Sociale, Paris,
P.U.F., 1954.
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e o amor, apesar das suas ligações profundas. O casamento é, agora, antes de mais, uma união de duas pessoas. É um princípio novo
na humanidade desde o Cristianismo^ se bem que as sociedades
ditas cristãs o tenham depois, muitas vezes, submetido a rude prova
e não pareçam tê-lo reencontrado senão recentemente.
As funções de protecção material parecem ter perdido uma
parte da sua importância, devido ao lugar cada vez maior ocupado
pelas diversas instituições sanitárias, educativas, jurídicas, de
segurança social. Mas a família reserva para os filhos, sobretudo
os mais pequenos, uma função de habitação, uma função de segurança económica e, mais ainda, uma função de segurança afectiva,
acerca da qual voltaremos a falar, adiante. Além disso, a família
tem sido apresentada, muitas vezes, nas grandes cidades indus^
triais, como um refúgio social, que permite defender o indivíduo
contra o isolamento na multidão, particularmente em períodos conturbados 9.
O segundo conjunto é o das funções económicas (produção e
consumo), que se alteraram muito mais profundamente.
Actualmente, a função de produção reveste-se de dois aspectos. Em meio urbano, a família raramente é uma unidade de produção para ó Exterior* como suqede na exploração agrícola; os
artífices e os comerciantes são praticamente os únicos a conservar situações deste género. Em contrapartida, a família conserva
uma função muito importante de produção de serviços para os
seus próprios membros. Quanto mais baixo é o nível de vida da
família, mais a mãe e, em certa medida, o pai despendem horas
de trabalho para cuidai' dos filhos. A importância desta função,
do ponto de vista económico, tem sido muito pouco salientada.
Quando verificamos que certas mulheres do meio operário traba*
lham 14 horas por dia para desempenhar as suas tarefas domésticas, podemos compreender melhor o lugar ocupado por esta
mão-de-obra familiar na vida social de um país10.
A função de consumo — é corrente dizê-lo—conservou uma
importância muito maior do que a de produção. Com efeito, a
família continua a ser muito nitidamente um grupo de compras
ou de distribuição. Sendo tanto uma unidade de consumo, como
uma unidade de habitação, a família dispõe, para os seus membros,
de um rendimento e organiza as despesas. Em; geral, se alguns
membros são assalariados e guardam uma parte do seu isalário
para gastos próprios, uma outra parte dele vai para o fundo
comum. Interessa, então, estudar o equilíbrio entre o rendimento
9
SCHELSKY, H., Wandlungen der deutschen Familie in der Gegenwart,
Stuttgart,
Enker 1956.
10
CHOMBART DE LAUWE, P.-H., La Víe Quottdienne...f cit.; STOETZEL,
Jean, et GIRARD, Alain, «Une étude du budget-temps de Ia femme dans les
agglomérations urbaines», Population, 1 (I), 1948, pp. 47-62.

e a despesa e precisaç, no decorrer da existência do «ménage»,
quais os períodos favoráveis ou desfavoráveis.
Seria fastidioso citar os diversos autores que, em vários países, se dedicaram a estes problemas de orçamentos familiares.
Entre os pioneiros, podemos citar ENGEL na Alemanha, DUCRETIAUX na Bélgica, ÉOWNTREE em Inglaterra, LE PLAY, OU, mais recentemente, HALBWACHS em França. Os institutos nacionais têm-se
multiplicado e dedicam cada vez maior atenção ao estudo dos orça^
mentos familiares, não só para definir as necessidades familiares,
como também para fundamentar os planos económicos governamentais.
O estudo do consumo familiar permite determinar progressivamente a maior parte das necessidades. Particularmente, a
partir de ENGEL, OS estudos de orçamentos familiares efectuados
por rubricas de despesas (alimentares, habitação, vestuário, diversos) permitem pôr em evidência a importância relativa dos dife^rentes objectos de consumo, em função do equilíbrio orçamental
e das condições de existência. Desde há alguns anos, a rubrica
«diversos» adquiriu, mesmo nas famílias operárias, dimensões
tais, que nos estudos recentes já aparece subdividida em várias
outras (saúde, transportes, ocupações do tempo livre, etc) l a . De
resto, entendesse hoje que também as outras rubricas devem ser
amplamente subdivididas, sob pena de perderem significado:
por exemplo, nas despesas de habitação, haverá que distinguir 12
as
que se 'referem à renda e as de conservação e arranjo da casa .
O estudo da função de consumo levanta, para as famílias
numerosas,
o problema das comparações por unidades de consumo 13. As escalas actualmente utilizadas em tais comparações, em
especial a impropriamente chamada «escala de Oxford», parece-nos que desfavorecem nitidamente as famílias com grande número
11

supra.12
supra.13

CHOMBART DE LAUWE,

P.-H., ha Vie Quotidienne..., cit. nota ( 4 ),

CHOMBART DE LAUWE,

P.-H., Famille et Habitation, cit. nata (2),

JV. da T.: De facto, querendo verificar, por exemplo, como variam as
diversas rubricas de despesas (alimentação, habitação, etc.) em função do
rendimento familiar, torna-se necessário eliminar as variações devidas a diferenças de composição dos agregados familiares observados, quanto à idade e
ao sexo dos seus membros. Para isso, a contagem do número de membros
de cada família faz-se, não em indivíduos reais, mas em «unidades de consumo». Baseando-se no facto de que há uma relação estreita, de modo especial
na alimentação, entre as quantidades necessárias à satisfação das necessidades
do indivíduo e a idade e sexo desse indivíduo, a escala de Oxford, mencionada
pelos Autores, conta o homem adulto por uma «unidade de consumo», mas a
mulher adulta apenas por 0,70 «unidades de consumo», e as crianças por 0,70,
0,60, 0,50 e 0,30, conforme a idade. Assim, uma família de 5 indivíduos pode
ser computada em, por exemplo, 3,5 «unidades de consumo» apenas (1 + 0,7 +
+ 0,7 + 0,6 + 0,5 = 3,5), menos do que outra composta só por quatro pessoas
(1 + 0,7 + 1 + 1 = 3,7).
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de membros, pelo que deveriam iser modificadas14. Em França, o
I. N. IS. E. E. utilizou uma escala mais aceitável, mas ainda não inteiramente satisfatória. Faltam-nos investigações seguras neste
domínio.
Seja como for, o estudo das funções económicas constitui uma
excelente introdução ao estudo dos «papéis sociais» e das relações
na família, ao qual aludiremos adiante.
As funções sociais e culturais formam o terceiro conjunto,
e a sua evolução pode ser estudada de diversos pontos 15de vista.
A primeira destas funções é a da socialização da criança . A família teve outrora um papel decerto mais importante do que hoje na
instrução e educação das crianças. Nos nossos
dias, grande parte
destas funções é confiada à escola e aos1 vários movimentos educativos ou de tempos livres que se ocupam dos jovens. Mas o papel
da família permanece indispensável, e numerosos autores têm
precavido os pais contra o abandono da educação familiar. O papel
da mãe ou do pai permanece, em larga medida, indispensável. IÉ
no seio da família que a criança faz a sua primeira aprendizagem
da 16sociedade, e essa aprendizagem marcará toda a sua existên-*
cia . É a propósito da educação que melhor apreendemos o problema das relações entre natureza e cultura, a que HEGEL deu a
importância que se sabe e que autores modernos têm particularmente posto em evidência.
A função de identificação social, na qual têim justamente
insistido alguns autores — em especiail STOETZEL — muda de
aspecto
consoante as sociedades, mas permanece sempre indispensável 17. tÉ através da família que a criança recebe um nome, uma
paternidade, uma identidade; e é também por seu intermédio que
o indivíduo é admitido na sociedade.
Devido às suas funções jurídicas e políticas, a família, dirigida pelo seu chefe, foi um instrumento de governo. O Estada
apoiava-se nos chefes de família, e é por isso que a política familiar levanta ainda hoje, por vezes, tantas controvérsias. Efectiva*
mente, de acordo com a ideia que formam da autoridade paterna
e do seu lugar na hierarquia dos valores, os homens adquirem uma
14
13

R., «Sociology of marriage...», cit. nota (3), supra.
N. da T.: O termo «socialização» é usado aqui na acepção que lhe
é dada pelos especialistas de Sociologia e Psicologia Social. «Socialization—
escreve Meyer F. NIMKOFF — in social psychology denotes the process by
which an individual learns to adjust to the group by acquiring social behaviour of which the group approves» (vd. Dictionary of the Social Sciences,
ed. by Julius GOULD and William L. KOLB, The Free Press of Glencce, 1964),
Neste sentido, a socialização é todo o processo de aprendizagem (que abrange
a educação na família) das normas sociais e padrões culturais da sociedade
e do meio
a que o indivíduo se destina.
16
CHOMBART DE LAUWB, M.-J., Psychopatologie Sociale de VEnfant
Jnadapté,
Paris, C.N.R.S., 1960.
17
Bibliografia citada na nota ( 7 ), supra.
HILL,

noção mais ou menos paternalista da sociedade, que pode, às vezes,

transformar-se numa concepção mais ou menos totalitária. A evolução para a democracia está, assim, ligada à evoliuçjão da família.
A família tem também funções de transmissão: é através dela
que se transmitem os bens duma geração a outra. As regras relativas à herança têm-se modificado profundamente. O direito de
morgadio desapareceu e os bens materiais transmitidos são reduzidos pelos impostos do Estado. A transformação é particularmente nítida na transmissão para além do parentesco de 1.° grau:
unicamente a família (conjugal é, em certa medida poupada. A
transmissão do nome continua a ser patrilinear; mas o berço familiar pode ser o da família da mulher. A transmissão da cultura
continua a ser uma função importante da família, apesar do papel
da escola, dos «mass media», da imprensa, etc. Esta função está
intimamente ligada ao meio social no qual a família se insere.
O último conjunto diz respeito às funções afectivas e espirituais. Para um desenvolvimento harmónico da sua personalidade,
a criança tem necessidade dum clima afectivo particular, que só a
família lhe pode proporcionar. Pensou-se que, em caso de falta,,
tal necessidade de afecto poderia ser parcialmente compensada
doutro modo; mas os psicólogos são unânimes em afirmar que o
papel do afecto maternal é insubstituível. Mais recentemente, foi
também colocado em primeiro plano o papel do afecto paternal. O
ambiente do conjunto formaxfo pelos innãos tem também influência
na educação da criança18. Depois de um período de certo enfraquecimento, a família reencontra, assim,, de uma maneira nova, as justificações objectivas da sua coesão afectiva.
A família teve durante muito tempo uma função espiritual,
designadamente uma função religiosa, que continua a ser relevante
nas famílias ligadas a uma determinada crença. Mas, sejam quais
forem as tendências filosóficas e as crenças dos seus membros, a
família continua a constituir um pólo de atracção peljo próprio
facto de representar um sinal de esperança e de amor. Em reuniões de grupo, com jovens de opiniões muito diferentes, temos
sido impressionados pelo seu desejo de uma família atractiva,
oposta, no seu espírito, à família oprimente, da qual se querem
libertar. A recusa da família de tipo tradicional anda assim acompanhada pela aspiração a uma família de um novo tipo. Mas, qual
será a estrutura deste novo
tipo de família? Quais serão aí os
papéis dos seus membros?19.
18

supra.19

CHOMBART DE LAUWE,

M.-J., Psychopatologie Sociale..., cit. nota ( 16 ),

CHOMBART DE LAUWE, P.-H., «La naissance des aspirations à des
formes nouvelles de Ia famille», in Recherches sur Ia FamUle, Tubingen,
J,. C. B.. Mohr, 1956.
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2. Evolução dos papéis sociais e das relações familiares
Cada membro da família tem um «papel social», que envolve
o cumprimento de determinadas funções. Mas o seu «papel social»
não se limita a este aspecto funcional: refere-se também a uma
determinada «imagem» de pai, de mãe ou de filho, que corresponde a uma expectativa de comportamento. Os modelos respeitantes a estas personagens variam com as formas da cultura. Nos
períodos de transformações sociais rápidas, as contradições entre
os comportamentos quotidianos e as imagens
de referência criam,
naturalmente, incfertezas e conflitos20.
Não podemos, num estudo sumário, referir-nos detalhadamente às descrições que foram feitas das diferentes personagens
deste jogo familiar, dos seus respectivos papéis sociais e das relações que se estabelecem entre elas. Queremos somente traçar um
quadro rápido e salientar certos aspectos das suas transformações.
Estudos preliminares deveriam incidir, em nossa opinião,
sobre a alteração das actividades no interior do grupo familiar.
Nesta perspectiva, a observação da vida quotidiana das famílias
é a melhor aproximação ao estudo dos papéis sociais21 e das relações ; requer,, porém, muito tempo e grande minúcia . A ligação
íntima entre as transformações do meio (em relação com a evolução das técnicas, os movimentos ideológicos, as condições de vida,
os comportamentos) e as funções a que nos referimos acima, permite-nos situar em contexto muito amplb as modificações internas
das estruturas da família. Os diferentes aspectos a considerar
devem incidir sobre o espaço e o tempo, os trabalhos quotidianos,
os orçamentos, a educação e as actividades culturais.
A noção de grupo familiar esteve sempre e continua a estar
ligada à de espaço. Ora, cada vez mais o apartamento substitui a
casa e o jardim. A passagem da vida junto do solo à vida nas
habitações em altura transforma 22muitas vezes as relações exteriores e a vida interna do ménage . Isso é particularmente manifesto quando as alterações económicas são muito rápidas; na
África e na Ásia, por exemplo. A dimensão do alojamento, a disposição das divisões e o seu equipamento e arranjo exprimem e modificam, a um tempo, as estruturas familiares. A observação empí20

CHOMBART DE L A U W E , P . - H . , e t CHOMBART DE L A U W E , M.-J., « T r a n s -

formations des roles du père et de Ia mère dans Ia famille d'aujourd'hui»,
Ecole des Parents, 1959, pp. 13-23.
21 CHOMBART DE LAUWE, P.-H., La Vie Quotidienne, cit. nota ( 4 ), supra.
22
CHOMBART DE LAUWE, P.-H., «Les rapports entre le milieu social et Ia
famille en relation avec rorganisation de Tespace», in Actes du 3e Congrès
Mondial de Sociologie, Londres, Association Internationale de Sociologie, 1956,
vol. IV, pp. 35-40; CHOMBART DE LAUWE, P.-H., Famille et Habitation, cit.
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rica neste campo é essencial para se definirem as necessidades23.
O estudo dos horários de cada um dos membros da família
não é menos importante. Por vezes, mostra que o pai, praticamente, não vê os filhos; outras vezes, evidencia um número de
horas de trabalho esgotante para a mulher do meio operário. Além
disso, a comparação dos ritmos acentua, quando a mulher 24
trabalha, uma tendência para a uniformização das actividades . Os
horários diários e as distribuições mensais ou anuais da utilização do tempo, mostram-nos, em certos períodos e para determinadas categorias sociais, uma evolução tendente a um aumento do
tempo destinado ao repouso e à distracção. No entanto, nos ménages de escassos réditos, em França, as «horas extraordinárias»
são mais numerosas do que antes da guerra, o que suprime uma
parte das actividades familiares em comum, nos tempos livres.
A raridade das actividades de produção doméstica para o
mercado não deve levar-nos a menosprezar o trabalho directamente produtivo para os próprios membros da família. Os melhoramentos técnicos libertam progressivamente a mulher de diversos
trabalhos domésticos; mas a carga que estes lhe impõem continua
ainda muito pesada.
A organização das despesas e do consumo, de que falámos
mais acima, requer um estudo profundo em relação com as funções económicas e as atitudes dos diferentes membros da família.
Particularmente, o aumento muito tfápido das despesas referentes
às actividades culturais mostra a modificação profunda que se
opera nas preocupações, necessidades e aspirações. Essa alteração
é visível mesmo nas refeições, que continuam, apesar de tudo, a
ser o momento privilegiado de reunião e de comunhão familiar,
pelo menos nos ménages de réditos modestos25.
De um modo geral, a ligação entre o nível de vida e certos
comportamentos foi bem evidenciada por diversos autores. Nomeadamente, as atitudes de autoridade ou de igualdade parecem
dependentes das classes sociais. Os mênages operários têm comportamentos qué lhes são próprios, e a evolução das famílias operárias levanta problemas específicos26.
As ocupações relativas aos filhos devem ser estudadas em

ligação com a organização do espaço e do tempo, tendo em conta
os progressos da informação sobre novos métodos e as alterações
que ela provoca. De facto, o desenvolvimento da informação sobre
a vida política e social facilita, em certos aspectos, a maior parti123
24
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cipação do conjunto da população na vida colectiva de um país.
Daí resulta para as famílias uma intensificação do intercâmbio
intelectual interno; todavia, dificuldades surgem quando as opiniões divergentes são muito acentuadas. Esse facto é particularmente manifesto nas relações entre gerações.
As actividades culturais e espirituais ultrapassam largamente
o problema dos tempos livres. Sem dúvida, a introdução da rádio,
e sobretudo da televisão, provocam modificações brutais nos horários, nas preocupações, nas fontes de informação, nas relações
sociais internas, no ambiente familiar. Mas é preciso não esquecer
que a vida cultural se estende a todas as manifestações da vida
familiar.
Acompanhando as actividades da família, vêem-se as personagens do grupo desempenhar papéis variáveis consoante os países, as culturas, os níveis de vida, os meios sociais. Por conse^
guinte, é difícil descrever a sua evolução em termos gerais; podem,
no entanto, destacar-se certas tendências.
Na vida social, a mulher casada era, e continua a ser na
maior parte dos casos, apreciada segundo a família a que pertence
e não segundo a sua posição social. Usa o nome do marido, se bem
que nalguns países não seja a isso obrigada por lei, O direito de
voto é-lhe ainda, por vezes, contestado ou só lhe foi concedido recentemente, depois de muitas discussões. Este «estatuto social» está
relacionado com o facto de se lhe não ter reconhecido durante muito
tempo, na sociedade, mais do que um papel familiar de guardiã do
lar. Ora, o grupo familiar foi-se restringindo progressivamente
e o papel social nele desempenhado pela mulher encontrou-se igualmente reduzido. Ao mesmo tempo, a mulher tende a ingressar na
vida profissional, não só por coacção económica, mas também por
interesse
próprio e para participar mais activamente na vida
social27. Finalmente, grandes perturbações sociais levaram a
mulher a desempenhar papéis essenciais em lutas revolucionárias
e na libertação dos seus países: as raparigas que combateram nos
maquis com os homens, ou arriscaram a vida de várias maneiras,
não podem encarar, como anteriormente, o seu papel na sociedade.
Podemos ver nesta libertação rápida da mulher o resultado
final dum movimento profundo que se desenvolve no decorrer dos
séculos. ENGELS dizia que a monogamia apareceu «como a sujeição
de um sexo ao outro, como proclamação entre os isexos de
um conflito desconhecido, até então, em toda a pré-história» 28. (Se esta
tese das origens, em parte inspirada em MORGAN, é hoje difícil27
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mente sustentável

ENGELS teve no entanto o mérito de mostrai
como, através dos sobressaltos da civilização ocidental, até ao
capitalismo, se tende a afirmar uma nova forma de amor, que
«supõe a reciprocidade do amor no ser amado» e a igualdade do
homem e da mulher29. Neste ponto, muitos autores cristãos estão
de acordo com JENGELS*, se bem que se lhe oponham em muitos
outros. Reportando-ise a doutrinas diferentes, uns e outros conferem ao verdadeiro amor uma primazia incontestada.
Este tema da primazia do amor reencontra-se, embora sob
formas essencialmente diferentes1, tanto em LENINE na sua resposta
a Inez ARMAND, e em certos anarquistas, como em MICHELET e em
escritores católicos, por exemplo VIALATOUX e ARCHAMBAULT, e
duma forma mais completa e mais profunda, no filósofo Jean
LACROIX'30. Este último salienta um p-omto capital, a propósito da
união livre, ao citar o psicólogo Daniel LAGACHE : «a união livre és
tu e eu; o casamento somos nós». Voltamos a encontrar aqui o elo
entre a socialização pela família-instituição e o amor que é o seu
fundamento. «O nós familiar tem de característico
que o individual e o social crescem nele proporcionalmente» sl .
O estudo do divórcio e dos sintomas de desagregação que a sua
extensão manifesta em certos países, como os Estados Unidos, deu
lugar a interessantes comentários que vão ao encontro de preocupações dos autores socialistas. Assim G. MURY, baseando-se em
particular em Kimball YOUNG, acentua a maior resistência ao divórcio dos
operários qualificados, enquanto que os «colarinhos brancos»32 ou o sub-proletariado
são mais afectados. A desagregação
das estruturas familiares rt está relacionada, por outro lado, quer
com o prestígio do dinheiro e com a mobilidade social rápida, quer
com as situações de dependência ou de rejeição.
No interior do casal, o tema da igualdade dos sexos, que desenvolvemos algures a partir64 de inquéritos em curso em diversos
meios e em vários países , é um dos que se prestam a maior
número de confusões. Cada vez mais evidente numa parte cada
29
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vez maior da humanidade, essa igualdade não pode ser confundida
com a uniformidade total dos papéis sociais, como o pretende,
muitas vezes, um feminismo agressivo que gostaríamos de ver
ultrapassado. A mulher vai alcançando, em quase toda a parte,
uma igualdade de direitos com o homem. Isto não quer dizer que se
deva tornar semelhante a ele. A mulher imitadora do homem é um
modelo que perde toda a sedução para ambos os sexos. A igualdade
de direitos deixou de nos parecer incompatível com
uma diferenciação profunda, necessária ao diálogo do casal85. A mulher tem
um papel a desempenhar em todos os campos: familiar, profissional, político e outros;, papel que é tão importante como o do homem;
mas imprime-lhe uma nota pessoal diferente36. Os trabalhos que
prosseguimos sobre as atitudes dos homens e das mulheres relativamente à posição da mulher na sociedade permitir-nos-ão precisar estes diferentes pontos. Nos estudos que efectuam actualmente,
outros investigadores, como Viviane ISAMBERT-JAMATI (sobre a edutíação das raparigas), também nos trarão certamente úteis elementos de reflexão. O estudo das necessidades permitir-nos-á ver
até que ponto uma transformação geral das estruturas é necessária para permitir à mulher o desempenho dos seus diferentes
papéis, sem ser esmagada por um trabalho excessivo.
Ao passo que a mulher ocupa uma posição social mais ampla,
o homem encontrasse muitas vezes separado da família pelo seu
trabalho profissional e pelos seus horários3T. Deixou de ser o único

municiador da família do ponto de vista financeiro. Dentro de
casa participa mais nos trabalhos domésticos, apesar do pouco
tempo de que dispõe. Simultaneamente, é solicitado a preencher
o seu papel de pai de uma maneira nova, particularmente junto
dos filhos de tenra idade, cuja necessidade de presença paterna vai
sendo cada vez mais sublinhada.
As crianças têm papéis sociais mais nitidamente caracterizados
do que outrora, na medida em que deixam de ser consideradas como
«pessoas grandes» inacabadas, para passarem a ser encaradas
como tendo personalidades que são características das suas idades
e sexos. As novas correntes educativas progridem rapidamente e
modificam as relações entre pais e filhos; o desenvolvimento das
escolas de pais é, neste ponto, muito significativo.
Os adolescentes foram, até agora, mal estudados. Desde há
pouco tempo porém, são também considerados como personagens
que têm na sociedade papéis que são específicos da sua idade.
Os velhos deixaram de ter, como outrora, o seu lugar na casa
familiar.
3
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As dificuldades de relações entre gerações são muitas vezes

postas em relevo; no entanto, começa-se a sentir a falta de contactos entre os jovens e os seus avós, os quais tinham talvez uma
importância maior do que aquela que se supunha.
!É preciso acrescentar, para ter um quadro completo do ménage
no alojamento, os empregados domésticos, que desaparecem cada
vez mais sob a sua forma antiga. A mãe-de-família pode ser auxiliada por uma mulher-a-dias, que está presente em casa, diariamente, durante um certo número de horas; mas a antiga criada
tende a ser suprimida quase por toda a parte, excepto nos meios
mais abastados.
A família conjugal, tal icomo a vemos evoluir, encontra-se,
pois, marcada por uma maior individualização das diferentes personagens, por um lugar mais importante dado à criança e ao adolescente, por uma maior complexidade das relações internas, por
uma forma mais democrática de educação. Mas é sobretudo a posição privilegiada do casal que é notória. Certos autores julgaram
poder falar de uma regressão da família como instituição, dando
esta lugar a uma união muito mais livre38 do homem e da mulher,
sob a forma de um «companheirismo»' . Não se trata, porém,
duma supressão da família, mas apenas de uma evolução tendente
a alicerçà-la unicamente sobre o amor recíproco. O diálogo do
casal tornasse o ponto de convergência de toda a vida do grupo
familiar restrito. Para os próprios filhos esta condição parece
capital: as graves repercussões e perturbações de comportamento
que neles se manifestam, quando há dissociação aparente ou latente
do casal, são bastantes para o demonstrar. No entanto, falta ainda
fazer uma verdadeira psicossociologia do casal.
Compreende-se, então, até que ponto são importantes as modificações de atitudes do homem e da mulher com respeito à posição desta última na sociedade, tal como a estudámos em inquéritos recentes. As noções de igualdade e liberdade da mulher, expressas pelos dois
sexos, constituem o ponto difícil de toda a evolução do casal39.
O grupo familiar insere-se na sociedade por intermédio das
relações exteriores: grupos de parentesco, grupos de vizinhança,
associações das quais fazem parte os membros das famílias, movimentos familiares, etc.
Dissemos que o grupo de parentesco tinha perdido grande
parte da sua importância, menos talvez nos países latinos do que
nos anglo-saxónicos, apesar de alguns autores afirmarem que ele
38
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continua a exercer um papel ignorado 40. No interior de cada país,
as variações são aliás consideráveis; mas a tendência geral parece
ser a independência progressiva do grupo conjugal em relação à
«família extensa» (compreendendo, além do casal e dos filhos, os
demais parentes).
A vizinhança desempenhava, até recente data, um papel muito
mais importante nos bairros populares do que nos sectores habitados por famílias menos modestas. Mas uma evolução muito recente deu à vizinhança nova importância nos grupos de habitações
construídos nos arredores das grandes cidades ou a escassa distância dos aglomerados urbanos. As famílias de elevado nível de
vida, que aí vão habitar, organizam muitas vezes entre si uma
vida de vizinhança muito mais desenvolvida do que outrora. Duma
maneira geral, o estudo desses novos núcleos urbanos revela-nos
transformações muito rápidas de certos aspectos de grupo familiar. Trata-se, por vezes, de verdadeiros laboratórios,
nos quais se
elaboram as estruturas sociais do futuro41.
A participação dos membros da família em diversas associações, cada vez mais numerosas, tem por consequência um alargamento dos contactos e o desenvolvimento da independência de cada
um dos membros. A coesão do grupo familiar corre o risco de
sofrer com isso, considerando a família em termos tradicionais.
Finalmente, as famílias experimentam cada vez mais a necessidade de serem representadas, como tais, na vida social e política, por movimentos que defendam os seus interesses. As dificuldades surgem quando alguns desses movimentos são demasiado
nitidamente orientados por famílias pertencentes somente a
determinados meios sociais. As categorias que se não consideram
suficientemente representadas formam então outros movimentos.
Esta diversidade não tem inconvenientes, a não ser que as reacções
de oposição sobrelevem aos esforços de compreensão e de reconhecimento duma complementaridade necessária.
Se levarmos em conta as mudanças de actividades, de papéis
sociais e de relações no interior da família, e as modificações introduzidas nas relações entre o grupo familiar e a sociedade, poderemos ter uma ideia da evolução das estruturas familiares. A
família deixou de apresentar uma figura tão rígida como outrora;
as personagens estão mais desligarias de imagens pré-estabelecidas,
que implicavam o desempenho de papéis sociais cujos mais pequenos pormenores estavam socialmente fixados. A vida familiar
é, assim, uma perpétua criação. Por vezes, parece resultar uma
incerteza desta situação nova. Inversões de papéis, demissões de
40
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responsabilidades e mesmo revoltas são as consequências de transformações demasiado rápidas e da falta de adesão a formas novas.
Mas a família começa a corresponder às aspirações dos jovens de que falámos mais acima. Deixando de ser o «grupo pressionante» que os jovens recusam, pode transformar-se num grupo
mais livre, ao qual eles se encontrarão ligados pelo clima afectivo
e pela resposta às suas verdadeiras necessidades, numa sociedade
que se modificou no seu conjunto. No entanto, esta evolução das
relações entre os membros da família concretizou-se talvez demasiado rapidamente e com desequilíbrios. De facto, os papéis sociais,
embora mais maleáveis, continuam a ser muito distintos: por
exemplo, os jovens seriam desorientados por pais que se tornassem
somente seus camaradas. Estudos em curso sobre a maneira como
cada personagem vê as novas estruturas familiares permitir-nos-ão
responder a certas perguntas que continuam de pé.
II.

A EVOLUÇÃO DAS NECESSIDADES

A evolução das necessidades resulta, em grande parte da evolução das funções, das estruturas e dos papéis sociais, acerca dos
quais acabámos de falar. Mas a própria noção de necessidade
precisa de ser esclarecida, bem como as relações entre a evolução
das necessidades e a evolução do conjunto das estruturas sociais.
Abordámos este problema
fundamental, observando diversos aspectos da vida social42, e teremos ocasião de voltar a ele num estudo
especial sobre o assunto. São, no entanto, necessárias algumas
breves referências respeitantes a certos 43autores que dedicaram
particular atenção ao estudo do problema .
1. A noção de necessidade
A noção de necessidade tem preocupado principalmente economistas, filósofos, psicólogos e sociólogos (só nos referiremos
incidentalmente aos trabalhos dos biólogos e dos fisiologistas). Em
economia, a necessidade só raramente, excepto em alguns autores
recentes, é distinguida da procura. Em psicologia, aparece como
uma motivação do comportamento; em sociologia, como um motor
da transformação social e, às vezes, como o motor essencial•**.
Utilizada na Antiguidade e na Idade Média, a noção de necessidade reapareceu tardiamente, sob formas novas, no séc. XVIII e
só se definiu realmente no séc. XIX. Já nos referimos, no nosso
42
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trabalho de equipa sobre «a família e a habitação» 45, ao seu papel
na história do funcionalismo arquitectónico. Nas teorias económicas, os fisiocratas não consideraram as necessidades senão em
relação com a lei da oferta e da procura, e um autor recente,
Yves CALVEZ, tem razão, para sair deste círculo estreito, em referir-se a HEGEL e ao seu «sistema das necessidades», em relação
com a sua concepção de família46. Para HEGEL, O sistema das necessidades corresponde ao mundo moral e social (Sittlichkeit), no
seu estado de dispersão, pelo qual se encontra envolvido o homem
quando sai da sua vida familiar e escapa aos laços patriarcais.
As necessidades multiplicam-se, decompõem-se e particularizam^se,
paralelamente à divisão do trabalho.
Até a uma época recente, a necessidade, em economia, foi
apresentada com um carácter individual, abstracto, formal. A
economia interessou-se pelos objectos úteis reclamados na procura
do mercado por um conjunto de indivíduos. Ora, actualmente
(constatámo-lo a propósito das condições de vida das famílias),
trata-se de estudar a necessidade mais como um estado do que
como um objecto. !É, por exemplo, a necessidade de alojamento, etoi
si mesma, que deve ser considerada 47e estudada, e não somente o
número de alojamentos necessários . Analogamente, a necessidade fisiológica de alimentação' correspondente a uma determinada carência (de calorias, de vitaminas, etc.) não é senão um
dos aspectos da necessidade alimentar, da qual o aspecto psicológico assume uma importância cada vez maior48.
Não devemos admirar-nos, por conseguinte, com o aparecimento de uma psicologia económica, cujo estudo incide cada vez
mais sobre as opiniões dos consumidores e mais ainda sobre as
suas atitudes, com o fim de definir a necessidade como «a atracção
global que o indivíduo experimenta por determinado produto» 49.
Mas a psicologia permite-nos ir mais longe nas investigações sobre
motivações. A necessidade é considerada como um estado de tensão que
tende a ser reduzido por uma satisfação, uma recompensa 50, e muito mais latamente, segundo PRADINES, como uma
tendência que nos atrai51 para um objecto ou um ser, no sentido de
um «amor elementar» .
Situando essas necessidades1 no quadro da vida social-, verificamos que são próprias de determinadas categorias de indivíduos. Deixa de ter sentido a distinção entre o somatório das necessidades individuais subjectivas eí as necessidades de um grupo ou
45
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de ioda a sociedade t todas as necessidades individuais só se compreendem, com efeito, no contexto de um dado meio social, em
ligação com determinada cultura.
A evolução das necessidades, tal como foi estudada por
HALBWACHS, salienta outros asipectos das reljações entre as neces*
sidades e a sociedade. Sabe-se que HALBWACHS insistiu primeiramente, a partir de 1913, sobre a elasticidade das necessidades52 ;
depois, em 1933, salientou a sua aparição durante os períodos de
expansão económica e a sua regressão nos períodos de recessão a3.
Para ele, «a evolução das necessidades desenvolve-se através de
fases de extensão e de consolidação». Ê ainda nesta perspectiva
que trabalham alguns organismos recentes, tais como, em França,
o C. R. E. D. O. C, quando estudam
a «elasticidade do consumo»,
a fim de orientar a produção54. Qualquer planificação moderna,
quer se trate dos países ocidentais, quer da U. R. S. S., é, aliás,
obrigada a ter cada vez mais em conta as necessidades das famílias, observadas através dos orçamentos familiares, para poder
preparar os programas económicos.
Podemos, assim, medir melhor as repercussões das tendências
que nascem no grupo familiar. A família é um laboratório onde
se elaboram necessidades. Consoante as relações dos seus membros, os modelos culturais a que se reportam, o sistema de valores
ao qual aderem, assim se modificam a intensidade e a hierarquia
das necessidades. Mas a situação na sociedade e as condições de
vida transformam esta psicologia do grupo familiar. A oposição
entre as necessidades subjectivas e as necessidades do grupo ou
da sociedade cai por terra, a partir do momento em que situamos,
deste modo, o indivíduo no meio social ide que faz parte. O grupo
familiar é, precisamente, um dos intermediários entre o indivíduo
e a sociedade; mas além de não ser o único, é temporário. A família não pode fechar-se em si própria, nem ser exclusiva para os
seus membros. Uma vez mais, ela deve ser considerada como um
«grupo de aspiração» e não como um «grupo pressionante».
As diferentes categorias de necessidades que aparecem na
família podem, então, ser agrupadas em duas grande divisões:
necessidades-obrigaiçães ((regressamos, embora de maneira diferente, à definição de necessidade em MARX) e necessidades-aspirações. !É com base nesta distinção que iremos prosseguir a nossa
exposição.
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2. As necessidades-obrigações
Existe um certo número de necessidades ligadas ao quadro
de vida, a que chamaremos necessidades-obrigações55, cuja satisfação é vital para a vida familiar. Desde que não sejam satisfeitas,
não pode existir equilíbrio no grupo familiar, nem consequente^
mente, nos membros desse grupo. Portanto, cada problema
psicológico que se levanta no grupo familiar deve estar relacionado com o contexto sociológico no qual podemos observá-lo. A
sociologia deve permitir estudar o homem em dadas situações,
relacionadas com a vida social no seu conjunto. Cada comportamento, cada atitude, cada tipo de relações entre indivíduos não
pode ser compreendido, se não for estudado em relação com o
meio.
As necessidades económicas são as mais evidentes. Sem o
mínimo vital, a saúde física e mental corre o risco de ser afectada,
o quadro de vida deteriora-se e são suprimidas as possibilidades
de educação, de cultura, de distracção» etc. Mas o mínimo-vital
não permite mais do que a sobrevivência. É uma noção que deve
ser substituída pela de orçamento-tipo, calculado a partir das
várias necessidades familiares, não esquecendo as necessidades de
auxiliares domésticas. Até agora, com efeito, os orçamentos familiares foram estabelecidos com base em escalas que não levam em
conta o aumento do trabalho doméstico da mãe, e muitas vezes
do pai, quando o número dos filhos aumenta. Em tais condições,
deixam de existir tempo e meios financeiros que possam ser consagrados às distracções e à cultura.
Segundo os cálculos efectuados, é possível determinar «limiares». Já apontámos muitas vezes os «limiares críticos» de superfície da habitação por pessoa ou de rédito por unidade de consumo, abaixo dos quais são cada vez mais prováveis comportamentos patológicos. Existem também «limiares de satisfação»,
abaixo dos quais a preocupação
domina o interesse livre nos comportamentos quotidianos56. Por vezes, também «limites superiores» poderiam ser precisados, por exemplo em habitação, porquanto certas situações, aparentemente muito favoráveis,
têm consequências perturbadoras para as relações pais-filhos57.
Para que os orçamentos familiares sejam equilibrados, o
homem e a mulher devem estar seguros de encontrar um trabalho
que seja suficientemente remunerado e estável e que se adapte às
suas competências. Donde a necessidade de conhecer a evolução do
mercado de trabalho, quando se orientam os jovens para tal ou tal
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profissão. A necessidade de um salário suficiente e, por isso, a de
um trabalho bem remunerado, são, por conseguinte, as necessidades
económicas prioritárias para permitir, a um tempo, viver mate^
rialmente e dar aos pais um lugar bem definido na sociedade.
A segunda categoria de necessidades-obrigações corresponde
às necessidades de espaço e de tempo. A sua falta é muitas vezes
consequência da insuficiência do poder-de-compra, que obriga a
viver num espaço exíguo ou a consagrar demasiado tempo a um
trabalho mal remunerado. Quando estes dois constrangimentos se
exercem simultaneamente, tendem a limitar e a tornar difíceis as
reuniões dos diversos membros do grupo familiar, cujo papel é
no entanto fundamental.
O termo «espaço familiar» entende-se de várias maneiras57.
O alojamento representa um espaço essencial: importa que este
espaço tenha as dimensões suficientes, e também que seja organizado e estruturado de forma a permitir às diversas pessoas,
quer isolar-se, quer agrupar-se. As diferentes funções da habitação, correspondentes aos ritmos da vida do grupo e às suas várias
necessidades, devem poder ser distinguidas sem que, no entanto,
se alcance um funcionalismo habitacional demasiado rígido, que
se torne um constrangimento para a família. Finalmente, um
equipamento doméstico racional parece indispensável, para limitar o trabajhio da taiãe e evitar-lhe fadigas inúteis. Todos estes
pontos58 foram objecto de estudo no Grupo de Etnologia Social, de
Paris .
A par deste espaço íntimo, que é para a família o alojamento,
a organização do espaço ao nível do grupo de habitações ou do
bairro responde a necessidades de relações sociais. É neste nível
que a presença de espaços verdes», de centros de actividades recreativas, desportivas, culturais, para os jovens, etc, se torna necessária, do mesmo modo que as creches para as crianças e as orgarnizações auxiliares das mães nos seus trabalhos domésticos69.
É também vital para a família dispor de tempo para os seus
membros se encontrarem e reunirem às refeições ou em actividades de tempo livre, ou mesmo em simples diálogo e convívio'*
informal. A ausência prolongada do pai, retido por uma vida
profissional muito absorvente ou pela obrigação económica de
efectuar numerosas horas suplementares de trabalho, é nefasta
para o grupo familiar. Contando o almoço tomado fora de casa
e o tempo de transporte, apercebemo-nos que, no presente, as rela-
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ções entre o pai e os filhos deixam praticamente de existir, 60
muitas
vezes. Nalguns casos não se encontram senão ao domingo .
Quando a mãe tem um emprego, procura geralmente limitar
as suas horas de actividade profissional; mas as tarefas domésticas são tais, ao regressar a casa, que deixa de ter tempo para
consagrar aos filhos. Mesmo quando permanece no lar, se acontece
ter muitos filhos e nenhuma ajudante, fica absorvida pelo trabalho
doméstico. Devido ao cansaço de que sofre, a sua presença deixa
então de ter para os filhos o valor educativo suficiente. O estudo
dos horários das mães-de-família e a observação dos seus comportamentos são particularmente significativos neste aspecto61. O
trabalho profissional no domicílio próprio (como costureira, bordadora, etc), que parece exteriormente uma solução interessante,
tem, de facto, consequências em geral lamentáveis, devido à exploração 62de que são vítimas as mulheres e ao salário irrisório que
obtêm .
Em terceiro lugar, incluiremos nas necessidades-obrigações as
necessidades de segurança e de estabilidade. As modificações frequentes, a inquietação, perturbam as relações no interior do grupo:
o facto não é novo, mas esta necessidade de segurança e de estabilidade é talvez mais sensível num período que se encontra ainda
marcado pelas alterações radicais trazidas pela última guerra.
Não se trata somente da segurança material, cujo papel é evidentemente primordial. As crianças de tenra idade têm, pelo menos,
uma igual necessidade de «segurança afectiva». O receio de sentir
quebrados os laços familiares é uma das causas mais impressionantes que deparamos no estudo da génese das perturbações do
comportamento infantil e juvenil.
Seja como for, as necessidades-obrigações não podem mudar.
O que pode variar são somente os meios de as satisfazer, ou talvez
os níveis a partir dos quais se podem dizer satisfeitas em diferentes meios sociais ou em diferentes culturas.
3. As necessidades-aspirações
A par das necessidades-obrigações, falámos de necessidades-aspirações. Estas dão à família a possibilidade de se situar como
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célula social elementar. A transformação das estruturas da família tornou algumas delas mais imperiosas, enquanto que outras
foram simplesmente objecto de uma tomada de consciência.
A primeira necessidade-aspiração, a necessidade fundamental,
que existe mesmo antes do nascimento dos filhos e cuja insatisfação suprime afinal a existência da família, é a necessidade de
harmonia e união do casal. Voltamos aqui às considerações feitas
na primeira parte deste artigo. Os casamentos acordados e regulados pelos grupos de parentesco, previstos para preservar uma
linhagem, para equilibrar as forças,, para transmitir uma herança,
até mesmo para assegurar simplesmente a procriação, são substituídos por uniões livremente consentidas, em que, no ponto de
partida, o fim único é uma descoberta mútua do amor, no mais
amplo sentido da palavra, tanto no aspecto físico, como no plano
espiritual.
Ora, a realização de tais uniões supõe efectuadas as transformações dos papéis sociais masculino e feminino tradicionais, das
quais já falámos. A libertação da mulher é particularmente essencial, para que o diálogo no casal possa exprimir-se harmoniosamente, a um tempo na igualdade dos sexos e na sua diferenciação.
As condições desta libertação não podem ser obtidas senão
através de transformações muito importantes na empresa, na
organização da vida residencial, nas regras jurídicas, nos modelos culturais. Mas tal libertação, e a forma nova de união que ela
torna possível, não devem e não podem operar-se em desfavor da
criança, visto que ela é, afinal, a plena realização do amor. Certos
preconceitos e entraves tendem, por vezes, a desviar a mulher e
o casal da alegria da procriação. É que, com efeito, na sociedade
actual, o filho pode parecer um «handicap» para o desenvolvimento do casal. Ora, a verdadeira libertação consiste em permitir
ao casal ter ou não ter filhos e? se deseja tê-los, que os possa
criar e educar nas melhores condições, sem ter de sofrer por isso
uma espécie de penalização pelos encargos demasiado pesados que
lhe sejam impostos.
Por seu lado, a criança não pode desenvolver-se plenamente
senão à sombra dum casal livre e harmonioso. Isso representa
para ela a garantia daquela segurança afectiva de que falámos;
e é também a única possibilidade de abordar a vida na alegria
e na esperança duma realização completa, da qual sente quotidianamente o atractivo e o gosto, na sua própria família.
Este desabrochar da criança está ligado à satisfação de necessidades culturais, particularmente de necessidades de instrução
e de informação. O desejo de prolongar ao máximo a instrução
dos filhos é uma aspiração cada vez mais generalizada nas famílias dos diferentes meios sociais. Mas a par desta instrução es496

colar, que será possível estender cada vez mais, se as famílias
alcançarem um «standing» suficiente, apareceu uma necessidade
educativa especial. Trata-se da informação que é necessário fornecer às famílias sobre conhecimentos relativos à vida do casal
(psicológicos, fisiológicos, etc), à vida do «ménage» e à educação
dos filhos. A multiplicação rápida das escolas de pais em vários
países exprime bem o crescimento dessa necessidade. Ao lado dos
conhecimentos práticos, tais como noções de higiene, de formação
doméstica, cuja posse se torna tão necessária, as famílias mais
conscientes e esclarecidas reclamam meios para continuarem a
manter-se ao corrente da evolução das ciências, das artes e dos
movimentos de ideias. De igual modo, os probletmas políticos^
económicos e sociais interessam-lhes muitas vezes directamente
enquanto famílias. Evocamos aqui toda a pedagogia dos adultos
e a educação popular.
Chegamos, assim, à presença duma necessidade de comunicação, de possibilidades de conhecimento do próximo e de diálogo
com ele. Trata-se tanto da comunicação no interior da família,
sem a qual a família deixa de existir, como da comunicação entre
os membros da família e as pessoas exteriores. A comunicação
é uma defesa e uma garantia contra as pressões internas no grupo
e contra o isolamento em relação ao mundo exterior.
A estes problemas de comunicação estão ainda ligadas outras
viépessidades de relações sociais e de consideração social. A pro*

pósito da necessidade de espaço, já salientámos a necessidade de
uma disposição do habitai que permita relações harmoniosas entre
os membros da família. Mas a receipção de visitantes, estranhos
à família, deve ser cuidíidosamente estudada pelos arquitectos e
pelos organizadores: a fsimília tem necessidade de se abrir para
o exterior, de se mostrar sob um aspecto que lhe pareça favorável. Em vários inquéritos nos meios populares, salientámos a
esse respeito a necessidade de «ser bem considerado». Ora, a
consideração está ligada a uma concepção da vida e a um sistema
de valores que variam, não só segundo os países e as regiões, mas
também segundo os níveis de vida e as classes sociais.
Seria ideal ver abolidas as barreiras que separam as famílias1 d!os diferentes meios sociais; mas, de facto, as segregações
a que aludimos existem e manifestam-se muitas vezes com vigor.
O estudo das relações de vizinhança nais unidades residenciais
põe-se em evidente relevo6*3. Enquanto as estruturas económicas
e as diferenças de condições de vida das famílias, que daquelas
dependem, não forem profundamente modificadas, os ensaios de
arquitectos e urbanistas para suprimir as barreiras serão inoperantes.
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Em função do que dissemos acerca da evolução das estruturas
familiares na sociedade, é necessário prever relações de vizinhança ao mesmo tempo mais fáceis e mais livres. Nesse aspecto,
a organização do espaço desempenha um papel importante. Todavia os grupos de parentesco e os sistemas de relações (grupos de
amigos e conhecidos) continuam a ser importantes, embora a sua
importância dependa das situações consideradas.
Com maior amplitude, o estudo da família na civilização industrial requer a definirão das necessidades relativas aos papéis
a preencher pelo grupo familiar na sociedade. Regressamos, assim,
ao problema do lugar ocupado por este grupo no conjunto das
estruturas sociais. Assinalámos que, na civilização urbana onde
deparamos «sociedades abertas», as famílias conjugais tendem a
fechar-se sobre si próprias, enquanto que na aldeia «fechada» as
famílias estavam mais disponíveis para os outros. Interessa,
efectivamente, permitir que as famílias conservem uma abertura
larga no meio urbano, o que é possível desde que se definam mais
claramente as unidades de vizinhança e as relações entre os diferentes grupos sociais com os quais a família se relaciona.
Acaso só conseguirão as famílias encontrar o seu verdadeiro
lugar na vida social, quando puderem tomar a seu cargo a organização da vida residencial? Tratar-se-ia, então, de criar apenas serviços sociais e caixas de abonos de família, ou igualmente de rever
a própria organização administrativa dos grupos de habitações e
dos bairros? Levanta-se deste modo o problema da representação
social e política da população e da eíxpressão das suas aspirações.
Uma vez mais, examinando as necessidades familiares, põe-se em
evidência a necessidade de largas reformas de estruturas para o
conjunto da sociedade.
III. NECESSIDADES E LIBERDADE
Se é certo que os indivíduos aspiram, como vimos, a uma
liberdade cada vez maior no seio de uma família que desejam realmente acolhedora e atraente, mas não constrangedora,, a própria
família parece querer também tornar^se livre na sociedade. Por
um lado, a família exprime a necessidade de se alojar em habitações cujo tipo lhe não seja imposto, de escolher as suas relações,
de exprimir-se como família no plano social e político; por outro
lado, parece procurar libertar-se, cada vez mais, das pressões
exercidas pela família extensa (parentesco), pelo grupo de vizinhança, pela propaganda, a imprensa, a rádio, que ameaçam
encerrá-la numa determinada linha de pensamento, numa cultura
que nem sempre corresponde à sua expressão real. O desenvolvimento, em diversos países, dos movimentos familiares obriga os
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poderes públicos a prestar uma atenção cada vez maior às suas
aspirações.
Estes movimentos familiares manifestam tendências diversas, por vezes opostas, que exprimem a variedade das necessidades, consoante os meios e as classes sociais. Tal pluralidade é
actualmente necessária e garantia de liberdade. Todos esses movimentos mostram, com efeito, o desejo de ver revalorizar grupos
intermediários entre o indivíduo e o Estado, para preencher um
vazio muito dolorosamente sentido, particularmente nos meios
urbanos. Mas surge imediatamente o perigo de se restabelecer
uma ordem social, que criticámos acima, onde a família seria,
uma vez mais, utilizada como instrumento do Poder Político. É
por isso que o desenvolvimento duma concepção dinâmica da família é útil e urgente.
Estudando as necessidades das famílias, esse perigo pode ser
mais claramente acentuado. Definindo necessidades puramente
individuais, o economista ou sociólogo não contribui para uma
verdadeira libertação dos homens. MARX teve razão, ao> salientar
o carácter social das necessidades; mas foi justamente censurado
por tê-lo
feito quase exclusivamente em relação ao mundo do trabalho64. Por outro lado, quando uma necessidade é encarada somente do ponto de vista da sociedade, transforma-se em necessidade abstracta de um Estado fatalmente totalitário. É a variedade
das necessidades! socializadas que se deve procurar definir no
conjunto das estruturas sociais. As necessidades familiares devem
situar-se nesse quadro geral.
As necessidades das famílias não podem ser estudadas isoladamente. Por um lado, dependem das necessidades de cada um
dos seus membros, dos papéis que desempenham, das relações que
mantêm entre si; estão, portanto, relacionadas com a estrutura
da família. Por outro lado, variam consoante as funções que se
atribuem à família na sociedade, bem como segundo os modelos
culturais e os sistemas de valores que orientam essas definições
de funções.
O objectivo essencial a atingir é a harmonização das necessidades, de tal maneira que cada homem possa, a todo o instante,
respeitar as necessidades dos outros, as necessidades sociais do
seu grupo e as necessidades de toda a sociedade. É por isso qtie
a procura de um sistema de necessidades, ao» modo de HEGEL, pode
desempenhar um papel muito importante. Nesta perspectiva,
assume toda a sua importância a distinção que fizemos entre
necessidades-0&n#a£<5es, onde domina a indispensabilidade, e as
necessidades-aspirafões, cuja satisfação assinala uma etapa suplementar na via de uma libertarão progressiva do homem.
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De facto, na vida das famílias, satisfazer as necessidades-obrigações permite aos indivíduos sobreviver; mas para os levar a
participar numa verdadeira marcha em frente, são as necessidades-aspirações que devem ser tomadas em consideração. Não é
difícil, de resto, compreender que o inventário das necessidades-obrigações revela sobretudo as ligações entre a evolução da
família e as transformações técnicas e económicas; as necessidades-aspirações tornam principalmente notórias as ligações da
família com o meio cultural.
(Tradução por um grupo de estudantes de Arquitectura;
revisão e notas de A. Sedas Nunes).
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