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Texto de Fausto Amaro *

O QUE É A F AMÍLIA
Apesar de a família ser uma instituição universal e em
todos existir uma ideia de família, temos dificuldade em
dar uma definição. A palavra família estabelece associa-
ções com outros termos como casamento, filhos, casa ou
parentesco, e na realidade esses são elementos que apa-
recem em muitas definições de família. Na clássica defi-
nição de Murdock “A família é o grupo social caracteri-
zado por residência em comum, cooperação económica
e reprodução. Inclui adultos de ambos os sexos, dois dos
quais, pelo menos, mantêm uma relação sexual social-

mente aprovada, e uma ou mais crianças dos adultos que
coabitam com relacionamento sexual, sejam dos próprios
ou adoptadas.”1

Embora muitas das famílias actuais pudessem caber
nesta definição dada por Murdock há já cerca de meio
século, temos que ter presente, igualmente, que a famí-
lia tem evoluído na sua estrutura, dando origem a no-
vas formas de família presentes, hoje em dia, nas socie-
dades de tipo ocidental.

Como muitas referências à família são de tipo
demográfico, convém ter presente também a definição
do Instituto Nacional de Estatística que define a família
como o “Conjunto de indivíduos que residem no mes-
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família

mo alojamento e que têm relações de parentesco (de
direito ou de facto) entre si, podendo ocupar a totalida-
de ou parte do alojamento. Considera-se também como
família clássica qualquer pessoa independente que ocu-
pa parte ou a totalidade de uma unidade de alojamento.

Os empregados domésticos residentes no alojamento
onde prestam serviço são integrados na respectiva famí-
lia.”2

ESTRUTURA E TIPOS DE F AMÍLIA
O número médio de pessoas da família tem vindo a di-
minuir progressivamente. Em 1920 era de 4,2; em 1930
baixou para 4,1; em 1960 era já de 3,7; baixou para 3,4
em 1980; em 1991 era de 3,1 e no último censo de 2001
situava-se em 2,8.

As causas são conhecidas e estão relacionadas com a
queda da natalidade e da fertilidade. De facto, anali-
sando apenas a última parte do século XX, verificamos
que a taxa de natalidade baixou de 19,1 para 11,8 en-
tre 1975 e 2000, e a taxa de fertilidade que era de 3,1
em 1960 atingiu o valor mais baixo do século XX em
1999 com 1,5.

Se olharmos agora para os vários tipos de família, de
acordo com o último censo em 2001, temos a seguinte
tipologia: (1) casais com filhos – 64,8% do total de ca-
sais; (2) famílias unipessoais – 17,3% do total de famí-
lias; (3) famílias monoparentais – 11,5% do total de
núcleos familiares; famílias reconstruídas – 2,7% do total
de casais com filhos.

As famílias monoparentais que aumentaram relativa-
mente ao censo anterior são na sua maioria constituídas
pela mãe e pelos seus filhos e resultaram geralmente de
separações e divórcios. Outras tiveram origem na morte
de um dos cônjuges. A Grande Lisboa é uma das regiões
onde se verifica a maior percentagem, atingindo os
16,9% do total de núcleos familiares.

No caso das famílias unipessoais, elas são constituídas
por pessoas solteiras, divorciadas,
separadas ou viúvas, mas predomi-
nam as pessoas viúvas, principal-
mente mulheres. O facto explica-se
sobretudo por duas razões. A primei-
ra é que no caso das pessoas viúvas os
homens mostram maior tendência
para casar de novo, a segunda está re-
lacionada com o facto de a esperança

média de vida ser mais elevada nas mulheres do que nos
homens, o que leva a que 39,5% das famílias unipessoais
sejam mulheres idosas que vivem sós.

O número das famílias reconstruídas parece estar em
aumento, tendo-se registado em 2003 uma percentagem
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de 14,1% de casamentos com filhos não comuns ao
casal.

Alguns estudos em países da União Europeia têm
chamado à atenção para um novo tipo de relacionamento
conjugal conhecido na terminologia inglesa por LAT
(Living-apart-together). Trata-se de casais que não ten-
do ambos qualquer outro vínculo conjugal, decidem
fazer vida em conjunto, mas vivendo cada um na sua
casa. Em Portugal não se conhece ainda a dimensão deste
fenómeno.

Quanto a novas formas de família originadas na rela-
ção entre duas pessoas do mesmo sexo, elas não são re-
feridas nas estatísticas. Segundo o inquérito realizado pela
Fundação Bom Sucesso, a nível nacional, em 1999, a
percentagem dos homens que respondeu ter tido relacio-
namento sexual exclusivamente com pessoas do mesmo
sexo foi de 0,9% e no caso as mulheres de 0,6%.
O número de casais homossexuais não será portanto
muito elevado. Por outro lado, existe uma atitude nega-
tiva na sociedade portuguesa face à homossexualidade,
sendo apenas de 11,8% os que achavam aceitável o re-
lacionamento sexual entre homens e de 26,2% os que
achavam parcialmente aceitável. No caso do relaciona-
mento entre mulheres, a percentagem era, respectiva-
mente 12% e 28,5%.3

CONSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA
A família constitui-se quando duas pessoas decidem vi-
ver em comum debaixo do mesmo teto com o objectivo
de manterem entre si um relacionamento sexual. A maior
parte das pessoas constitui família através do casamen-
to, mas nas sociedades contemporâneas tem sido cres-
cente o número daqueles que constitui família através
de uma união de facto e não de jura. Em Portugal, o nú-
mero de uniões de facto é ainda baixo quando compa-
rado com outros países da União Europeia, sendo de
6,9% de acordo com os resultados do último censo de
2001, o que representa quase o dobro da percentagem
verificada em 1991 que foi de 3,9%. Segundo alguns
estudos, a coabitação é uma prática bastante corrente nos
países escandinavos o que se explica até por razões his-
tóricas.4 Na Suécia, por exemplo, a percentagem de coa-

bitação é de cerca de 30%.5

Em Portugal, o casamento de jure continua a ser a
norma e muitos casais que começam a viver em coabi-
tação vêm a casar mais tarde, geralmente por ocasião do
nascimento do primeiro filho. O casamento é visto como
estando associado a uma maior estabilidade e continua
a ter grande importância na população portuguesa.

Apesar da maior parte dos casais ter optado pelo casa-
mento, a idade em que este se realiza tem vindo a au-
mentar. No período de 20 anos, entre 1981 e 2001 a
idade do primeiro casamento passou nas mulheres de
23,3 para 25,3 anos e nos homens de 25,4 para 27,1
anos.

DISSOLUÇÃO DA FAMÍLIA E RECASAMENTO
A alteração na legislação relativa ao divórcio a partir de
1975 explica em grande parte a subida das taxas de di-
vórcio verificadas em Portugal desde aquele ano. Assim,
passou-se de uma taxa de 0,15 por mil habitantes em
1975 para uma taxa de 1,8 em 2001. Neste ano, de acor-
do com os dados do censo, existiam 1,9% de divorcia-
dos e 0,7% de separados.

Quanto à relação do divórcio com a duração do casa-
mento, verificou-se em 2001 que 18,3% ocorreram nos
primeiros quatro anos de casamento e que 26,5% ocor-
reram depois de 20 anos de casamento. As razões do
divórcio não parecem, assim, estar relacionadas com a
duração do casamento. Elas têm sido relacionadas prin-
cipalmente com o aumento da esperança de vida, com a
crescente autonomia económica da mulher e com a sa-
tisfação no casamento, principalmente a satisfação se-
xual. As mesmas razões parecem ocorrer em outros paí-
ses da Europa Ocidental.6

O argumento de que o aumento das taxas de divórcio
se poderia dever a uma menor importância do casamen-
to, tem sido rejeitado por diversos autores, uma vez que
as pessoas que se divorciam mostram tendência para ca-
sar de novo. É o que parece acontecer em Portugal. Con-
siderando o estado civil anterior verificamos que, nos ca-
samentos realizados em 2003, 10,8% dos homens e 8,9%
das mulheres eram divorciados. Também no mesmo ano,
1,4% dos homens que casaram eram viúvos, o mesmo
acontecendo com 0,9% das mulheres. Se nos reportarmos
às estatísticas de 2001, podemos verificar que 35,6% de
todos os homens viúvos ou divorciados voltaram a casar
no prazo de um ano o mesmo tendo acontecido com
25,8% das mulheres nas mesmas categorias. Cerca de
metade dos que eram viúvos (51,6%) tinham menos de
50 anos e no caso dos divorciados 56,5% tinham menos
de 40 anos. Verificou-se também que a maior parte das
viúvas e das divorciadas voltou a casar com homens do
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mesmo grupo de idade ou mais velhos, excepto as viúvas
com mais de 64 e as divorciadas com mais de 69 anos que
casaram preferencialmente com homens mais novos.

A VIOLÊNCIA NA F AMÍLIA
Em Portugal o problema da violência na família apenas
começou a chamar a atenção dos estudiosos nos anos 80.
Entre as formas de violência mais estudadas contam-se
os maus-tratos infantis cujo primeiro estudo de âmbito
nacional foi publicado em 1986 sob os auspícios do
Centro de Estudos Judiciários.7

Com base nos dados deste primeiro estudo foi estima-
da a prevalência dos maus-tratos físicos em 13 por cada
10.000 famílias; os maus-tratos psicológicos em 19 por
10.000 e a negligência em 30 casos por 10.000 famílias.

Quem eram os agressores? Para surpresa de muitos, os
agressores eram os próprios pais. Estes apresentavam pro-
blemáticas caracterizadas por baixo nível de instrução,
desemprego, alcoolismo e pareciam ter uma personali-
dade agressiva.

O mesmo estudo identificou também casos de abuso
sexual que atingiam 1% as crianças maltratadas. As

crianças, geralmente com idades entre os 9 e os 14 anos,
eram abusadas por membros da família ou por pessoas
próximas em quem a família confiava.

A temática dos maus-tratos continuou a receber aten-
ção por parte as autoridades e dos investigadores, tendo
sido publicado em 2001 um estudo da autoria de Ana
Nunes de Almeida, I. André e H. N. Almeida, financia-
do e apoiado pela própria Assembleia da República. Este
estudo analisou também as principais características dos
agressores tendo concluído estarem ligadas ao alcoolis-
mo, consumo de drogas e a “handicaps” físicos e men-
tais.

Um outro aspecto da violência na família é a violên-
cia sobre a mulher, geralmente referida como violência
doméstica. Por razões de ordem cultural esta é uma área
de maior dificuldade de investigação devido ao facto de
haver uma menor sensibilidade social a esta forma de
violência. A situação era e é de grande constrangimento
social para a mulher que por vezes esconde o facto de
ser agredida com receio do estigma social ou das repre-
sálias do marido sobre ela ou sobre os filhos. Apesar das
mudanças na mentalidade, que têm ocorrido nos últi-

mos 30 anos, do esforço desenvolvido pelos sucessivos
governos e da maior independência económica da mu-
lher face ao homem, o fenómeno da violência domésti-
ca continua a ser, a par dos maus-tratos infantis, um
problema social bastante preocupante. Apenas com base
em dados conhecidos pela APAV (Associação Portuguesa
de Apoio à Vítima) estima-se que por ano se registem
1,8 casos de violência na família por 1.000 habitantes,
dos quais 95,5% representam casos de violência sobre
pessoas do sexo feminino, a maioria das quais é consti-
tuída por mulheres adultas. Cerca de metade destas
mulheres são casadas e vivem em famílias nucleares. Elas
são vítimas sobretudo de maus-tratos físicos e maus-tra-
tos emocionais. Tal como acontecia no caso dos maus-
tratos infantis, a principal característica associada ao
agressor parece ser o alcoolismo, que estará presente,
segundo estimativas em cerca de 70% dos casos.
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