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RESUMO  
O presente estudo trata de uma reflexão teórica que busca trazer uma 
análise sobre a famílias dentro da dinâmica social, tendo em vista suas 
transformações as quais vem trazendo ao longo do tempo adaptações e 
modificações no entendimento sobre este instituto. Partindo da ideia 
que não seriam somente aquela constituída pelo matrimônio entre 
homem e mulher, devido aos novos agrupamentos que vem ganhando 
espaço e reconhecimento na sociedade, desta forma, discorremos 
acerca da importância das famílias na vida social como instituições bases 
e elementar de proteção do Estado. Utilizou-se como metodologia a 
pesquisa bibliográfica como base para a compreensão do assunto 
exposto. 
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ABSTRACT 
The present study deals with a theoretical reflection that seeks to bring 
an analysis of the family within the social dynamics, in view of its 
transformations which over time have brought adaptations and changes 
in the understanding of this institute. Starting from the idea that they 
would not only be constituted by the marriage between a man and a 
woman, due to the new groupings that have been gaining space and 
recognition in society, in this way, we discuss the importance of families 
in social life as basic and elementary institutions of State protection. . 
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Bibliographic research was used as a methodology as a basis for 
understanding the exposed subject. 

 
Keywords: Family, social relations e and State. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na esteira das mudanças na conjuntura social encontra-se a instituição base e 

fundamental para a reprodução das relações sociais que são as famílias. Dentre desse instituto 

tão dinâmico, encontra-se uma infinidade de compreensão e análises quando se dispõe ao 

estudá-lo. As relações sociais assume lugar significativo quando se fala em mudanças é nela e 

por meio delas que as famílias passaram a assumir sua pluralidade de forma que sua 

complexidade passa a ser apreendida como uma instituição em constante movimento. 

Nessa direção, este trabalho tem por objetivo traçar algumas ponderações acerca das 

mudanças sociais, nas quais engloba as relações sociais que influenciam na compreensão dos 

arranjos familiares, assim como, traz as transformações históricas dentro das constituições 

familiares, elencando o papel o Estado como responsável pela proteção total, desde uma 

perspectiva mais ampla da dinamicidade das relações sociais assumidas pelas famílias.  

Este texto está dividido em duas partes, além desta introdução. A primeira pontua as 

transformações e evolução dentre a compreensão das famílias, trazendo características dos 

modelos de sua formação decorrentes de outros contextos sociais, fundamentado nas leis e 

princípios que norteavam as instituições sociais famílias. A segunda pondera-se acerca do papel 

do Estado ao encara as famílias como instituições bases da sociedade, elencando sua 

emergência, assim como desempenho do Estado em assumir e intervir dentre os âmbitos 

familiares.  

A intenção destes apontados é evidenciar que as famílias são instituições sociais, e 

devem ser vistas e compreendidas através da sua dinamicidade que advém das relações sociais 

pautada nas particularidades que constrói uma totalidade dinâmica e diversa, assim como 

reforçar a ausência de proteção do Estado. Esse estudo se torna necessária por dois viés: para 

evidenciar as famílias além da mera aparência de conjunto de pessoas que convivam em um 

mesmo âmbito geométrico tornando-os sujeitos em constante movimento, e para perceber 

que os mecanismo do Estado de proteção se ausentam mesmo diante da compreensão da 

essencialidade dos arranjos familiares.  
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2 FAMÍLIAS: TRANSFORMAÇÕES E DINÂMICA SOCIAL 

 

Para uma abordagem ponderada acerca das famílias como uma instituição inserida na 

dinâmica social é necessário partir do entendimento que sua configuração perpassa por um 

processo estrutural-político-cultural situado nas relações que advém das transformações da 

vida em sociedade. Esse caráter relacional entre esses três âmbitos faz com que se compreenda 

sua pluralidade, de modo que não se pode retratar a ela enquanto “família” de maneira 

singular, mas enquanto “famílias” por ser uma instância pautada na diversidade. A família deve 

ser compreendida como um espaço complexo, pois é dentro e fora dela que são construídas as 

relações. 

Segundo BOCK (2021), são as relações que proporcionam aos indivíduos o 

desenvolvimento de aptidões, e a construção de sua identidade, bem como o aprendizado de 

uso de toda e qualquer instrumento ou objeto cultural, através da interação entre sujeitos ou 

grupos sociais nos espaços de convivência, seja no cerne da família ou na própria sociedade, 

essas colocações alimentam-se principalmente de seu processo social cercado por conflitos e 

contradições. 

A análise da qual são envolvidas as transformações sociais levam a compreensão das 

famílias enquanto uma unidade que está em constantemente movimento. Implementas 

principalmente pelo advento das revoluções políticas e industrial que trouxeram significativas 

alterações em suas estruturas, bem como nas relações de poder, convivência e sobrevivência. 

Ao pensar historicamente a construção social das famílias, Soares (2014) incorpora 

questionamentos sob quais aspectos podem ser levado em consideração quando se busca 

compreender famílias, de forma que o autor contextualiza:  

 

(...) Serão suas relações de parentescos estabelecidas? Será o fato de vários indivíduos 
viverem debaixo do mesmo teto? Será o fato de ser composta por pai, mãe e filhos? E 
no caso dos casais que não têm filhos, dos irmãos diferentes que habitam na mesma 
casa, dos casais homoafetivos que adotam crianças, nãos serão considerados famílias? 
(SOARES, 2014, p.34) 

 

No plano conjuntural e social as relações se estabeleceram criando um diversificado 

universo, onde as famílias em seu processo de transformações são decorrentes das diversas 

particularidades estruturais, econômicas e culturais, na qual foram incorporadas definições que 

advém dela quanto instituição social.  
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Nos moldes da sociedade primitiva não existia uma noção de família, os vínculos 

aconteciam por meio das relações sexuais não havendo compromisso entre os sujeitos, dentro 

destas configurações ocorre o surgimento da descendência, ocasionando a ampliação dos 

aspectos culturais onde fazia necessário a instauração de uma tendência social que contribuísse 

com o desenvolvimento da austeridade dos sujeitos (MALUF, 2010). Além da religião ter 

encontrado espaço para difundir valores que perpetuariam a autoridade do pai e mãe dada 

esse forte delineamento, através da religião foi onde passou a ser reconhecida como o primeiro 

modelo de família.     

Nessa lógica evolutiva, a idealização de fato sobre um padrão de família só aconteceu 

no direito romano a partir da influência patriarcal.  

 

A família dos primórdios do direito romano, significava tanto um conjunto de pessoas 
que viviam sob a dependência do chefe, como também os bem que constituíam a sua 
propriedade; economicamente, a unidade patrimonial da família absoluta, e que 
externava, na offectio, o seu mais importante elemento. (MALUF, 2010, p.23)  

 

Como bem pontuou Maluf (2010), o estabelecimento de uma estrutura familiar se dava 

por meio do controle total baseado na estrutura patriarcal em decorrência da descendência de 

gerações que ganhou espaço. Esse modelo era o principal influenciador do Estado família com 

a formação social advinda por essa forma de dependência hierarquia.  

A outra organização consistia na família do direito medieval, neste as influências sobre 

a família eram alinhadas sobre três ordens de direito: Romano, Canônico, Bárbaro e da Idade 

Média cada qual ponderava sobre suas particularidades estimulando traços de dominação e 

organização. Maluf (2010) pondera que entre elas, destaca-se a que decorria pautada na Igreja 

na qual colocava aos fiéis prontos que concebia a ordem padrão da família fundada no 

matrimonio tornando o sacramento, nesse momento da história entre tantas mudanças, a 

família ocupa o espaço central de poder na sociedade.  

A família no direito moderno entra em cena perpetuando como tendência reguladora o 

casamento civil, onde a união entre os sujeitos ocorria por meio de um contrato solene, em 

decorrência do modelo patriarcal.  A evolução do direito da família nos séculos XI e XII gerou 

um enfraquecimento dos direitos e deveres da família, pois a medida em que o Estado se 

consolidava e conseguia assegurar a ordem pública, a solidariedade familiar torna-se 

desnecessária. Nessa contenda, foi posto uma concepção individualista onde surgia outras 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3009 

formas de composições de familiares como a nuclear e monoparental, esta rememoração 

marca a influência nas famílias brasileiras. Todas essas configurações diversas de famílias 

concretizavam as instituições e sua dinamicidade nos modos de vida dos sujeitos em diferentes 

épocas.  

Lopes (2019) expressa que até a segunda metade do século XX, com o advento das 

mudanças que ocorriam nos âmbitos que constituem a sociedade ancorada no pós-industrial, 

emergia o individualismo como uma tendência natural. Os aprofundamentos acerca da 

instituição ocorriam sobre duas linhas: a da família nuclear, e da influência sobre as relações de 

parentesco. Com isso, 

 

As mudanças são particularidades difíceis, uma vez que as experiências vividas e 
simbolizadas na família têm como referência, a respeito desta, definições cristalizadas 
que são socialmente instituídas pelos dispositivos jurídicos, médicos, psicológicos, 
religiosos e pedagógicos, enfim, pelos dispositivos disciplinares existentes em nossa 
sociedade, os quais tem nos meios de comunicação um vínculo fundamental, além de 
suas instituições específicas. (ACOSTA,2015, p. 33)  

 

A transição social de apreensão da dinâmica familiar delonga de transformações que 

foram emergindo a partir das relações sociais, tanto que estas modificações se atrelam as 

relações de gênero que são até hoje vistas como concepções distintas, para além das mudanças 

quanto aos seus arranjos que se centram nas relações consanguíneas. É nesse contexto que: 

 

O Estado precisa ser chamado à responsabilidade, em sua atuação no reconhecimento 
e no atendimento das demandas apresentadas por todas as famílias. O Estado, quando 
assume sua laicidade, não pode permitir interferências de quaisquer religiões, 
deixando de atender às demandas de grupos sociais específicos. (OLIVEIRA; 
MELO,2019, p. 4). 

 

Dentro desse quadro foi perpetuado novos aspectos de configurações para as famílias 

tendo como base os princípios e valores da dignidade humana, a emergência das relações 

sociais se acentuavam no campo da totalidade social sob a ligação das transformações 

históricas. Acosta (2015) pontua que embora as famílias continuei sendo objetivo de profundas 

idealizações, a realidade das mudanças em curso abala de tal maneira o modelo idealizado que 

se torna difícil de sustentar a ideia de modelo “adequado”, em vias legais as famílias são 

consideras como base da sociedade, de modo que ela se materializa a partir de sua 

dinamicidade. 
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As transformações familiares no decorrer da história se alteram tanto nas ponderações 

já descritas, quanto constitucionalmente onde “as constituições brasileiras revelaram as 

mudanças sociais que ocorreram na sociedade, moldando-lhe o perfil, assim como retrataram 

as peculiaridades ideológicas que transpareceram na elaboração da lei e aplicação da lei” 

(MALUF,2010, p. 42). Assim, como ressalta Acosta (2015), o Estado é chamado a assumir suas 

responsabilidades, mesmo como todas essas mudanças na conjuntura social, os discursões 

referentes as famílias homoafetivas ainda estão centradas no campo dos preconceitos.  

 
A família homoafetiva nasce através das relações sociais e afetivas entre as pessoas do 
mesmo sexo. Contudo, os direitos conquistados pela comunidade LGBT são 
resultantes de muitas lutas, pois ainda hoje existe muito preconceito e discriminação, 
entre outras formas de violência, em todo o país. (OLIVEIRA; MELO 2019.p.10) 

 

Vários questionamentos conservadores ainda cercam os arranjos familiares, sua 

diversidade e pluralidade dentro da sociedade ainda passam por um processo de aceitação, 

tanto em via jurídica quanto no cotidiano social. A organização jurídica que se constitui sobre o 

legislativo por meio da câmara dos deputados, um dos organismos de defesa de direitos, ao 

mesmo tempo que reconhece os direitos, agi de forma conservadora quando se refere a 

garantia dos direitos das famílias homoafetivas, no entanto a conquista de espaço tem como 

base sua função social nas organizações familiares e seu ordenamento como instituição base.   

 

Na Carta Constitucional, a família, além de ser considerada a base da sociedade, passa 
a gozar de proteção especial por parte do Estado. Tanto na constituição quanto na 
legislação infraconstitucional se explicitam direitos para as famílias e seus membros. 
Merece atenção a definição de família expressa na Carta Magna. O artigo 226 declara 
a família como “base da sociedade [... com] especial a proteção do Estado” e a define 
a partir do casamento, da união estável ou da monoparentalidade. (MIOTO; CAMPOS; 
CARTOLO, 2015. p. 131)   

 

As mudanças colocam em cena a ampliação quanto a formação familiar expressando um 

novo universo para sociedade e retirando o enquadramento aos moldes tradicionais do que era 

considerado as famílias, pondo em destaque a valorização do âmbito familiar a partir de suas 

particularidades e diversidades. Segundo Maluf (2010), a colocação e atualização sobre as 

famílias na Constituição Federal 1988 consolida a ampliação do seu reconhecimento enquanto 

uma intuição diversa nos meios jurídicos e legais, mas versa também sobre seus novos arranjos 

de famílias tendo a partir disso um meio regulador e de amparo. Desse modo, no decorrer do 

seu processo histórico, a instituição família reconheceu seu significado e suas funções nos 
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diversos setores no qual se particularizavam sob os campos culturais, políticos, reprodutivos e 

protetivos.  

 

3 FAMÍLIAS NA VIDA SOCIAL: COMO INSTITUIÇÕES BASE E ELEMENTAR DE PROTEÇÃO DO 

ESTADO 

 

Embora o Estado se alinhe as concepções de famílias tendo como ponto de partida sua 

função enquanto instituição social, incidindo seus valores sociais, o conjunto que norteia essa 

inclusão parte da compreensão de que antes dos arranjos familiares serem considerados 

instituições bases, eles são uma realidade social, portanto se constitui de forma dinâmica. 

Pondo assim, o Estado como responsável pela ampla proteção por se constituir como o 

garantidor dos direitos fundamentais, nas mais diversas configurações, pois é dentro dos 

âmbitos familiares que são formadas as representações sociais, e as relações sociais de poder 

e suas reproduções. Desta forma, o Estado assume a condição de compreender e assegurar a 

proteção social de forma a garantir a dignidade da pessoa humana por sua natureza social. 

São por meio dos sujeitos que formam as famílias, e assim é emergido as relações sociais 

dentro das mais diversas configurações de famílias, sejam elas sejam dada por vínculos 

consanguíneos ou afetivos. São justamente por serem reconhecidas como produtora e 

reprodutora das relações sociais que a tornam instituições base e fundamental da sociedade.  

 

Sendo o Brasil um Estado laico, que consagra o pluralismo, o respeito à diversidade e 
a autonomia da pessoa, não é coerente que a ordem infraconstitucional estabeleça 
modelos ideais de família, excluindo outros já existentes no cenário social. (MENEZES, 
2008, p. 120).  

 

Sob estes elementos que as famílias são constituídas e reconhecidas como base da 

sociedade, mesmo dentro de um contexto complexo e permeado de mudanças que acarretam 

e influenciam suas formações, assim, como o modelo de viver e de se relacionar, é dentre desta 

alternância que a vida social se funda, e se estabelece. São por meio desta compreensão que o 

Estado encarra a promoção do bem-estar. Desta forma, que Cronemberger e Texeira (2013, 

p.5) diz que “a vida familiar, para ser efetiva e eficaz, depende de condições para sua 

sustentação e manutenção de seus vínculos.”, é nessa condição que o Estado compreende a 
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relevância da emergência das estratégias que venham garantir a responsabilidade do Estado 

através na ampla proteção.   

No entanto, o Estado é falho diante de sua responsabilidade, e de forma clara e notória 

quando se refere a garantir direitos consolidando a ampla proteção. Pois, a conjuntura social é 

dinâmica, e o Estado tende a ir na contramão, pois as requisições são diversas, e o 

conservadorismo ainda ronda as tomadas de decisões, as políticas sociais usadas de forma 

estratégicas tende a ser focalizadas e escassas qna sua oferta, e em sua maioria acaba negando 

ou transferindo sua responsabilidade de promover e garantir o bem-estar de todos. Conforme 

entendimento de Gomes e Pereira (2005, p.361) “o Estado reduz suas intervenções na área 

social e deposita nas famílias uma sobrecarga que elas não consiga suportar tendo em vista sua 

situação de vulnerabilidade socioeconômica”. 

O ponto alto da negação do Estado moderno funda-se no aspecto socioeconômico, pelo 

fato do Estado possuir todas as vias para garantir uma proteção ampla, entretanto oferece o 

mínimo pautado na ordem do capitalista que visa um Estado mínimo com políticas públicas 

sociais focalizadas. São nessas condições, e pela falta dela também que os mecanismos de 

proteção não são eficazes quando se refere a efetivar direitos, sejam eles de forma individual 

ou coletiva. A negligencia do Estado assume o lugar de destaque, as famílias por emergirem no 

seio da dinâmica social são as mais acometidas de forma que sua função social que segundo 

(Cronemberger e Texeira) 2013, p.17),  

 

Observar-se igualmente uma virada autoritária do Estado. Hoje esse Estado moderno 
– caracterizado pelas suas funções de regulamentação, planificação, direção, 
mediação entre o capital e trabalho, proteção social e redistribuição – está em 
questão, assim como as sociais- democratas que a ele se incorporam. (NETTO, p. 37). 

 

As famílias estão no centro e são bases de toda sociedade isto diante de todos os 

apontamentos postos neste estudo se torna inquestionável, as mudanças conjunturais e sociais 

fazem com que elas se torne pilar da emersão das relações sociais. São dentro desta questão 

que o Estado reconhece sua essencialidade e diversidade, por ser a maior instituição social, os 

arranjos familiares torna-se alvo das grandes mudanças.  

 

É a família que propicia os aportes afetivos e sobretudo materiais necessários ao 
desenvolvimento e bem-estar dos seus componentes. Ela desempenha um papel 
decisivo na educação formal e informal, é em seu espaço que são absorvidos os valores 
éticos e humanitários, e onde se aprofundam os laços de solidariedade. É também em 
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seu interior que se constroem as marcas entre as gerações e são observados valores 
culturais”. (FERRARI; KALOUSTIAN, 1994, p. 12). 

 
Em consonância, as configurações das famílias são as mais diversas na 

contemporaneidade, dispondo de diversos arranjos constituídos e fundados baseados nas 

relações sociais, em que,  

 
O direito à liberdade, a igualdade e não discriminação, assim como a proteção da 
dignidade da pessoa humana, são os fundamentos que estruturam o desenvolvimento 
de um direito democrático da sexualidade, compatível com o pluralismo e a laicidade 
requeridas pelas sociedades contemporâneas. (MALUF, 2010. p.317). 

 

Tais ponderações colocam o alinhamento da multiplicidade dos tipos de organizações 

familiares nas quais são fundamentadas a partir dos laços onde se é originado o direito a 

formação familiar.  

 

O conceito de arranjo familiar pode ser compreendido pela formação da família, com 
laços consanguíneos ou não, convivendo sob o mesmo teto, de forma que o modelo 
de organização, a função dos papéis familiares e as relações de afeto determinem a 
configuração a qual está inserida. (Souza, Beleza e Andrade, Pag. 107) 
 

A realidade dos diversos arranjos familiares assume cada vez mais espaço da conjuntura 

social se tornando cada vez mais comum, são constituições advindas do cotidiano tendo como 

princípio sua função e papel social. De modo que (Souza, Beleza e Andrade, 2012) traz que na 

conjuntura social atual a compreensão e identificação das famílias perpassa da união legal do 

casamento, e de qualquer outra forma, o que assume o lugar é o afeto que soma ao 

relacionamento, tornando este sentimento peça fundamental para os constituições familiares. 

Em cada realidade familiar social é perpetuado os primeiros ensinamentos, seja de 

maneira formal ou informal, onde se vê a base para que as famílias sejam reconhecidas como 

alicerce da sociedade. Acompanhar esse processo de conquista e reconhecimento exige uma 

clareza em apreender novos arranjos familiares que se materializam no direito à escolha à 

convivência familiar da qual se alinham a identidade de gênero e sexual, a sua individualidade 

quanto sujeito de direito e portador de potencialidades sociais.  

Dessa forma, as nossas concepções coadunam com a de Szymanski (2010, p.87) de que 

“não há uma definição única de família, na forma de um modelo de ‘família ideal’ [...] Há famílias 

e famílias [...]”. Segue nessa mesma linha, as pontuações de Oliveira (2019) quando diz que na 

sociedade contemporânea as formas das quais essas novas famílias se compõem se caracteriza 
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por suas formas de organizações e relações em uma realidade que cotidianamente emerge o 

novo.  

Assim, no sentido que foi dialogado, esta instituição histórica social pertence a uma 

totalidade dinâmica que vai para além de uma estrutura interna ou externa, no sentido que se 

entende a pertinência e atualidade não só do estudo de famílias quanto instituição base da 

sociedade, mas esse aprofundamento em compreender as transformações sociais na qual faz 

dela um espaço que constantemente está em processo de formação. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao apontamos as bases que constitui a compreensão acerca dos arranjos famílias, e de 

todos os elementos essencialmente transformadores que as fazem ser uma instituição social e 

dinâmica nos deparamos com ponderações que vão na contramão do que os discursões 

paralelamente formados por uma única visão tentam deixar evidente. As famílias, assim 

descritas ao longo deste texto de maneira plural, tende a nos levar a compreender, ou ao menos 

a nos questionar acerca da sua formação ou transformações na sociedade, vista do aspecto 

transformador quando analisada da perspectiva conjuntural. O estereótipo padronizador que 

insistir em ainda está presente, junto a ela condições que repercutem valores fechados na sua 

forma mais conservadora, pois, se deixa de ver uma instituição social tão rica e ampla de valores 

e diferenças.  

O reconhecido das famílias como uma instituição social tende suscita um mar de 

compreensão quanto a sua formação, e a emergência das produção e reprodução das relações 

sociais da mesma forma o que socialmente se é compreendido como famílias. A evolução legal 

das famílias, entre as legislações que tende a assegurar a proteção aos sujeitos que compõe os 

arranjos famílias, por partir do princípio da urgência de assegurar a dignidade da pessoa 

humana, ponto chave de fundamentação da garantia da pluralidade do surgimento dos arranjos 

familiares. Questão essa, assim como as postas ao longo deste estudo de forma legal assegura 

o bem-estar que advém do Estado ainda permanece ao se debruça na garantia de direitos.  

Neste aspecto propusemo-nos um aprofundamento em suas questões objetivas e 

subjetivas que a fazem ser uma instituição social tão ampla e dinâmica. Na perspectiva de 

apreender suas variadas manifestações singulares e particulares que perpassa a referência a 
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um único arranjo sem a busca pela totalidade. As mudanças dentro das famílias refletem de 

forma significante nas relações sociais, assim como as mudanças na conjuntura social, cultural 

e econômica impactam os arranjos familiares.  
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