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CARACTERÍSTICAS E/OU OS ELEMENTOS QUE CONSTITUEM A INSTITUIÇÃO “FAMÍLIA”  
  

A família tem um papel fundamental na concretização da cultura para as crianças e jovens em 
desenvolvimento. Com efeito, a família constitui por si própria, um cenário sociocultural e ao 
mesmo tempo o filtro através do qual as crianças tem acesso á cultura que por sua vez e através 
da sua apropriação as torna aptas a intervir no meio em que vive. Assim, o papel fundamental dos 
pais não consiste apenas em assegurar a sobrevivência (alimentação e satisfação das 
necessidades primárias de higiene e bem estar) dos filhos, mas a garantir a sua integração 
sociocultural.  
  
CARACTERÍSTICAS DAS FAMÍLIAS ATUAIS  
  

Acesso da mulher ao mundo do trabalho. Drástica diminuição do número de filhos. Alargamento do 
número de anos da presença dos filhos em casa. Mudança do modelo tradicional - Agrupamento 
composto por um homem e uma mulher unidos pelo matrimonio, com filhos tidos em comum, todos 
debaixo do mesmo teto; o homem trabalha fora de casa e aufere os meios econômicos necessários 
para garantir a subsistência da família. A mulher cuida da casa e dos filhos da família. Atualmente 
a estrutura familiar está mudada, existem famílias compostas apenas pela mãe e filhos, ou pai e 
filhos, ou crianças que são criadas pelos avós, além de outros modelos.  Nas famílias atuais a 
mulher não se dedica exclusivamente aos filhos, mas a outro tipo de trabalho fora de casa. O pai 
não é um mero gerador de recursos, mas ajuda no cuidado e na educação dos filhos. O número de 
filhos baixou significativamente e, em muitos casos, é apenas um.  
  
ATIVIDADES  
  
1. Analise as frases abaixo e coloque sim ou não 
 _________ A família transmite cultura para as crianças e jovens.  
_________ A família constitui um cenário sociocultural através do qual as crianças tem acesso á 
cultura.  
_________ É papel fundamental dos pais além de assegurar a sobrevivência dos filhos, garantir a 
sua integração sociocultural.   
  
2. Sobre as características das famílias atuais, complete as lacunas..   
  
a) Antigamente as famílias eram agrupamentos compostos por um homem e uma mulher unidos 
pelo __________________, com filhos tidos em comum. 
 b) Antigamente o homem trabalhava fora de casa e conseguia os meios econômicos necessários 
para garantir a __________________ da família e a mulher ________________da casa e dos 
filhos.   
c) Atualmente acontece nas famílias uma drástica __________________ do número de 
__________________.   
d) Atualmente acontece uma mudança do modelo __________________ das famílias 
. e) Atualmente a __________________ familiar está __________________, existem famílias 
compostas apenas pela mãe e filhos, ou pai e filhos, ou crianças que são criadas pelos avós, além 
de outros modelos.  
 f) Atualmente, nas famílias, as __________________ têm mais acesso ao mundo do trabalho.   
 g) Atualmente vem aumentando do número de anos que os filhos moram em 
__________________.  
 h) Nas famílias atuais a mulher não se dedica __________________ aos filhos, mas a outro tipo 
de trabalho __________________ de casa.  
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i) Nas famílias atuais, o pai não é um mero gerador de recursos, mas __________________ no 
__________________ e na educação dos filhos.  
 
QUAL É O CONCEITO ATUAL DE FAMÍLIA? FAMÍLIA PARA A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE  
  
É uma união de pessoas que partilham um projeto de vida comum que pretendem que seja 
duradouro, onde se geram fortes sentimentos de pertencimento ao grupo, existe um compromisso 
pessoal entre os seus membros e se estabelecem intensas relações de intimidade, reciprocidade e 
dependência. Características: 1º Interdependência, comunicação e a intimidade entre os adultos 
implicados. 2º Uma relação de dependência estável entre quem cuida e educa, por um lado, e que 
é cuidado e educado, por outro. 3º A relação está baseada num compromisso pessoal de largo 
alcance dos pais entre si e dos pais com os filhos  
  
FUNÇÕES DA FAMÍLIA  
  
A família é, antes de tudo, uma importante rede de apoio pessoal e social pelo que é importante 
destacar a sua eficácia e a sua adaptação às circunstâncias. Antes de nos situarmos nas funções 
da família relativamente ao papel que desempenham junto dos filhos, importa situar o significado 
de ser pai e mãe. Tornar-se pai e mãe significa por em marcha um projeto de grande importância 
afetiva e educativa que supõe um longo processo que se inicia no nascimento dos filhos e 
contempla todo o seu processo de crescimento, socialização e desenvolvimento.  
  
Funções básicas da família:  
 1º Assegurar a sobrevivência dos filhos, o seu crescimento, a sua socialização, ensinar boas 
condutas.  
2º Assegurar um clima de afeto e apoio sem os quais o desenvolvimento psicológico são não será 
possível.  
3º Dar a estimulação necessária para capacitar os filhos a melhor se relacionarem e intervirem no 
meio envolvente.  
  
ATIVIDADES  
  
1. Complete 
 FAMÍLIA é uma __________________ de pessoas que partilham um __________________ de 
vida __________________ que pretendem que seja __________________, onde se geram fortes 
__________________ de pertencimento ao grupo, existe um __________________ pessoal entre 
os seus __________________ e se estabelecem intensas __________________ de intimidade, 
reciprocidade e __________________.  
  
2. Analise as frases e coloque sim ou não. 
 (____) A família é uma importante rede de apoio pessoal e social. 
 (____) Tornar-se pai e mãe significa por em marcha um projeto de grande importância afetiva e 
educativa que se inicia no nascimento dos filhos e contempla todo crescimento e desenvolvimento.  
(_____) É função da família, assegurar a sobrevivência dos filhos, o seu crescimento, a sua 
socialização, e ensinar boas condutas.  
(_____) É função da família, assegurar um clima de afeto e apoio sem os quais o desenvolvimento 
psicológico são não será possível. 
 (_____) É função da família assegurar dar a estimular os filhos a melhor se relacionarem e 
intervirem no meio envolvente 


