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e diversificação dos arranjos familiares

Christine Jacquet

As transformações nas famílias e mais especificamente a 
diversificação recente das formas familiares - famílias recom-
postas após divórcio ou separação, famílias homoparentais 
ou ainda famílias constituídas a partir da procriação medi-
calmente assistida - assinalam que novos tipos de vínculos 
parentais estão se elaborando, fora do direito ou da biologia, 
entre adultos e crianças pertencentes a essas configurações 
familiares. Não seria muito razoável considerar a priori que 
esses vínculos estão desprovidos de efeitos sobre a socializa-
ção das crianças. Depois de mostrar que as diferentes análises 
produzidas sobre as práticas educativas familiares descon-
sideram a composição dos arranjos familiares, nos quais as  
crianças crescem, pretendemos evidenciar a especificidade da 
socialização familiar, nas famílias recompostas após divórcio 
ou separação.

1. Várias abordagens foram desenvolvidas no campo das 
ciências sociais para compreender a gênese das práticas edu-
cativas familiares. 

A primeira considera a classe social de pertencimento dos 
pais como princípio explicativo básico. Os trabalhos de Bour-
dieu e de sua equipe principiaram esse tipo de enfoque. Segun-
do essa perspectiva, as famílias são definidas pelo volume e a 
estrutura do conjunto de seus capitais (econômico, cultural, 
social), que determinam seu lugar no sistema das posições so-
ciais, sendo entendido que esse lugar é apenas uma etapa numa 
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trajetória social que pode ser ascendante ou descendante. Essa 
posição objetiva na estrutura social, pelas experiências às 
quais submetem os indivíduos, determina um habitus1; isto é, 
um sistema de disposições duradouras, geradoras de práticas 
e representações (BOURDIEU, 1980a), inclusive para com a 
educação das crianças. Assim, as classes médias “conscientes 
de dever sua ascensão somente a privações e sacrifícios” se ca-
racterizam pelo rigorismo “que se manifesta por exemplo numa 
primeira educação mais rígida e mais repressiva e que se opõe 
tanto ao liberalismo das classes populares quanto ao desleixo 
das classes superiores” (BOURDIEU, 1966). 

As práticas educativas fazem parte do conjunto mais am-
plo das estratégias que desenvolvem as famílias para manter 
ou melhorar sua posição na estrutura social (BOURDIEU, 
PASSERON, 1974)2. 

Esta primazia, dada ao pertencimento social, se encontra 
também nos modos de socialização identificados por Berns-
tein. Ele distingue dois tipos de famílias, que correspondem 
a dois modos de socialização (BERNSTEIN, 1975). Por um 
lado, as “famílias com orientação pessoal” valorizam as carac-
terísticas individuais da criança, privilegiam sua autonomia, 
a comunicação e a negociação com ela. Por outro, nas “fa-
mílias posicionais”, o papel social atribuído a cada membro, 
inclusive às crianças, se origina direitamente do seu estatuto 
no seio da família, determinado pela idade e pelo sexo; as re-
gras de condutas não precisam, portanto, ser justificadas, o 
que conduz esse tipo de família a privilegiar a autoridade e o 
rigor para com a criança. Apesar de Bernstein não estabele-
cer uma relação mecânica entre tipo de família e posição na 
hierarquia social, aponta, todavia, que as famílias posicionais 
são mais frequentes na classe operária, enquanto as famílias 
com orientação pessoal se encontram mais nas classes médias 
ou superiores. Aliás, ele se torna mais explícito, ao afirmar: 
“com certeza, do ponto de vista sociológico, é a classe social 
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que determina o mais profundamente as formas de socializa-
ção” (BERNSTEIN, 1975). 

Na segunda abordagem, os pesquisadores se propuseram 
a nuançar o determinismo do habitus, ou seja, a ideia de que 
as práticas educativas são apenas o resultado da interioriza-
ção pelas famílias de suas condições objetivas de existência. 
Consideram que o meio social não é um indicador satisfatório 
para explicar os modelos e as práticas de educação familiar e 
que convém levar em conta as maneiras como as famílias ocu-
pam sua posição social; estas maneiras dependem do sistema 
de valores políticos, religiosos e éticos das famílias. Percheron 
(1985), por exemplo, mostrou, a partir de uma amostra de 
916 pais e mães, que não se pode associar, como fez Bourdieu, 
rigorismo a classes médias, desleixo a classes superiores, libe-
ralismo a classes populares: 

Algumas frações das classes superiores aparecem mais ri-
goristas que as classes médias; as classes médias se dividem 
entre vários modelos educativos e domésticos; e se uma 
parte das famílias operárias manifesta práticas que se apa-
rentam ao liberalismo, um número não irrisório entre elas 
se classifica nos tipos tradicionalistas-rigoristas. (PER-
CHERON, 1985)

 
Outrossim, evidenciou que as atitudes e práticas dos pais 

e mães no domínio da educação se articulam com sua concep-
ção geral da ordem social: 

Normas e práticas educativas ou domésticas remetem, por 
parte, aos efeitos da conjunção ou, antes, da interação de 
diversos fatores socioeconômicos e culturais, mas refletem, 
sobretudo e primeiro, os valores do sistema cultural de 
cada um. Portanto, nada surpreendente que os melhores 
reveladores, descritores das normas e práticas educativas 
ou domésticas sejam os indicadores de pertença religiosa e 
de preferências ideológicas. (…) Cada um destes sistemas 
culturais, que se traduzem, notadamente, pela adoção de 
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normas e práticas educativas e domésticas diferentes, se 
inscreve em lugares privilegiados: a combinação dos efeitos 
do local de residência (inserção numa sociedade rural ou 
ubana), do nível de escolaridade, do meio social, explica 
as formas particulares de sua enunciação e o grau de sua 
afirmação. (PERCHERON, 1985)

 
Um terceiro grupo de trabalhos apontou que as práticas 

educativas das famílias não são apenas determinadas por re-
lações de classes mas também por relações de gênero. Duru-
Bellat e Jarousse (1996) aferiram que os modelos educativos 
dos pais e das mães variam de acordo com o sexo de sua(s) 
criança(s). Essa diferenciação sexual aparece em três níveis: 
nas aspirações escolares que os pais e as mães nutrem para sua 
prole, preferem uma formação técnica ou científica para os me-
ninos e uma formação geral para as meninas; nos projetos de 
vida que formulam, para os meninos os projetos parentais são 
mais frequentemente pensados em termos de carreira e sucesso 
profissional; enfim, nas qualidades que os pais e as mães perce-
bem como sendo desejáveis para sua prole: “para os meninos, 
os pais invocam de preferência o dinamismo, a ambição e o sen-
so do esforço. Em contrapartida, as qualidades que distinguem 
melhor as meninas são o senso da família, a sedução e o senso 
moral”. Nestes modelos sexuados, que se expressam nos trata-Nestes modelos sexuados, que se expressam nos trata-
mentos distintos reservados aos meninos e às meninas, Salem 
teve a oportunidade de observar: 

As esferas prioritárias sobre as quais a interferência é esta-
belecida e exercida [pelos pais] são diferentes para os dois 
sexos. As moças sofrem uma maior vigilância na área refe-
rente à sua vida afetiva/sexual, ao passo que o controle bá-
sico exercido sobre os rapazes gira em torno de sua atuação 
acadêmica e profissional. Não obstante, é também inegável 
que a qualidade dessa interferência seja distinta para rapa-
zes e moças. As expectativas que recaem sobre o filho numa 
família pressupõem o estímulo a ações mais independen-
tes e uma maior emancipação psicológica com respeito aos 
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pais, embora preservando a fidelidade aos valores centrais 
da geração mais velha. Esse tipo de autonomia com rela-
ção à família se constitui em um pré-requisito para um de-
sempenho bem-sucedido no mundo extradoméstico e, por 
conseguinte, para a realização do projeto de preservação 
do status familiar. O treinamento básico praticado pelas 
moças, ao contrário, processa-se de modo a resguardá-las e 
retê-las no universo da família, estimulando, nessa medida, 
sua dependência e infantilização (SALEM, 1980).

 
Os estudos sobre as relações de gênero permitiram romper 

com a imagem do casal concordante – que leva a falar de edu-
cação familiar no singular – mostrando que os modelos, assim 
como também as práticas dos pais, são sexuados. Destarte, 
Duru-Bellat e Jarousse, na pesquisa já citada, destacaram al-
gumas divergências entre os modelos educativos maternos e 
paternos. Por um lado, as mães valorizam mais, tanto para as 
meninas quanto para os meninos, a ambição e a versatilidade, 
enquanto os pais insistem mais no dinamismo para os meni-
nos, e no senso moral para as meninas. Por outro, a diferença 
mais notável que os autores relevaram entre os pais e as mães 
está relacionada com as qualidades esperadas para as meni-
nas: enquanto os pais se referem com muito mais frequência 
a qualidades consideradas como tradicionalmente femininas 
(senso da família, sedução, senso moral), as mães atribuem 
mais a suas meninas qualidades tradicionalmente masculi-
nas (dinamismo, ambição, senso do esforço). Esses achados 
são consonantes com os apontamentos de Cubero e Moreno 
(1995): 

Os pais também diferem das mães no fato de que o com-
portamento daqueles é mais determinado pelo sexo do filho 
que o destas. Em geral, a atuação das mães com seus filhos 
e com suas filhas é bastante parecida, enquanto os pais dis-
criminam mais seus comportamentos e atitudes em função 
do sexo do filho; por exemplo, têm estereótipos do papel se-
xual mais marcados que as mães (…). Consequentemente, 
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é provável que os pais tenham um papel mais impositivo 
que as mães no processo de tipificação sexual. 

A comprovação da repartição desigual dos papéis educativos 
entre o pai e a mãe constitui outra contribuição relevante dos es-
tudos de gênero. A educação da(s) criança(s) é maciçamente uma 
prerrogativa mais feminina do que masculina. Isto não significa, 
entretanto, que o pai seja totalmente ausente do palco educativo. 
Salem (1980), por exemplo, observou entre as famílias que entre-
vistou «um continuum entre uma menor ou maior participação 
dos homens com respeito à área específica da educação”. A ex-A ex-
pansão do trabalho das mulheres é um dos fatores que contribui 
para redefinir a divisão sexual das atividades no seio da unidade 
conjugal, no sentido de uma maior igualdade entre os parceiros. 
A importância tomada nas famílias pelo sucesso escolar suscitou 
um maior envolvimento dos pais na educação dos filhos (BAU-
DELOT, ESTABLET, 1992). Todavia, vários estudos revelam 
que, se a repartição igualitária da autoridade e das tarefas entre 
parceiros é uma norma que tende a se estender tanto entre os ho-
mens quanto entre as mulheres (GLAUDE, SINGLY, 1986; SA-
LEM, 1989; BOZON, LAUFER, VILLENEUVE-GOKALP, 
1995), sua aplicação fica lenta. Como anota Ferrand (2001), num 
texto que propõe um estado da arte sobre as práticas parentais, 

O que mostra o conjunto das pesquisas sobre o funciona-
mento familiar, é que a divisão do trabalho entre os sexos, 
e em particular a do trabalho doméstico, é sempre tal que, 
por enquanto, o pai está no melhor dos casos “um parente 
ajudante”, a mãe carregando a gestão material e mental.

Assim, as tarefas domésticas e educativas repousam ainda 
essencialmente na mãe, e as mulheres ativas continuam sendo 
submetidas a uma “dupla jornada”.
Enfim, uma última orientação de pesquisa analisou a família 
como espaço de interações: trata-se dos trabalhos sobre os es-
tilos educativos das famílias. Montandon e Kellerhals (MON-
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TANDON, KELLERHALS, 1991; KELLERHALS, MON-
TANDON, RITSCHARD et al., 1992) tentaram verificar a 
hipótese segundo a qual as famílias se caracterizam por mo-
dos de coesão relativamente independentes do meio social e 
que produzem estilos educativos diferenciados. Distinguiram 
quatro tipos de coesão familiar, construídos a partir de dois 
critérios que medem as interações intra e extrafamiliares:

- a “coesão interna” ao grupo familiar: são identificadas as 

famílias fusionais e as famílias favoráveis à autonomia de seus 

componentes;
- a “integração externa” separa dois grupos: as famílias aber-separa dois grupos: as famílias aber-

tas e as famílias fechadas. 
Do cruzamento dessas duas dimensões, resultam quatro tipos 
familiares que podem ser esquematizados da seguinte maneira:
 

Integração externa

Famílias abertas Famílias fechadas

Coesão 
interna

Famílias fusio-
nais

Famílias de tipo 
“companheiris-

mo”

Famílias de tipo 
“bastião”

Famílias favo-
ráveis à auto-
nomia

Famílias de tipo 
“associação”

Famílias de tipo 
“paralelo”

Em seguida, a partir de indicadores relacionados com qua-
tro dimensões do processo educativo familiar – importância 
dada aos valores de autonomia ou de acomodação (obediên-
cia e conformidade), tipo de controle exercido pelos pais nas 
crianças (coercitivo ou não), repartição dos papéis educati-
vos entre o pai e a mãe, abertura ou fechamento perante os 
agentes externos de socialização, tais como amigos, televisão, 
escola etc. – identificaram três estilos educativos familiares:

Politicaeafetividade.indb   317 7/10/2009   16:42:42



- 318 -

Socialização das crianças e diversificação dos arranjos familiares

- o estilo “contratualista”: os pais deixam a criança autôno-os pais deixam a criança autôno-
ma, usam pouco o controle direto, comunicam-se muito com 
seus filhos, são abertos às influências exteriores; os papéis 
educativos do pai e da mãe são pouco diferenciados.

- o estilo “estatutário”: contrário ao anterior: os pais insis-contrário ao anterior: os pais insis-
tem mais na obediência e na disciplina, privilegiam a coerção 
e a vigilância; mantêm uma grande distância com seus filhos, 
que se traduz por um baixo nível de comunicação e pela es-
cassez de atividades em comum; demonstram certa reserva 
para com os agentes externos e têm papéis educativos muito 
diferenciados.

- o estilo “maternalista”: apresenta as mesmas características 
que o precedente, mas se afasta deste último pela grande proxi-
midade entre pais e filhos.

Enfim, cruzaram os tipos de coesão, os estilos educativos e a 
posição social das famílias. Observaram que o estilo estatutário 
predomina nas famílias bastião, o estilo contractualista nas famí-
lias associação, enquanto as famílias companheirismo abrigam 
“uma mescla dos três estilos” (Montandon, Kellerhals, 1991). En-
tretanto, notaram,  também, que o estilo educativo dos pais de-
pende tanto da posição social quanto do tipo de coesão da famí-
lia: “a ligação direta entre o meio social e o estilo educativo tem uma 
força (significativa) comparável à da ligação direta existente entre 
o tipo de coesão do grupo e o estilo educativo” (KELLERHALS, 
MONTANDO, RITSCHARD, et al., 1992). Concluíram que as 
dinâmicas familiares desempenham um papel importante na de-
terminação das atitudes e práticas educativas dos pais. 

2.  Além das divergências teóricas e metodológicas, as pes-
quisas sobre as práticas educativas das famílias apresentam 
dois pontos comuns. O primeiro é uma concepção estática da 
família. Ao apreender as relações educativas tais como exis-
tem a um determinado momento bem definido – o da investi-
gação – os autores esquecem que as famílias são “unidades di-
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nâmicas de relações sociais” (BRUSCHINI, RIDENTI, 1994), 
ou seja, que as relações familiares não são dadas uma vez por 
todas, mas são construídas; negligenciando, por exemplo, o 
papel das interações conjugais, deixam na sombra o mecanis-
mo de formação de um projeto educativo conjugal, como se 
a socialização da prole sempre fosse objeto de consenso entre 
os pais.  Ademais, essas pesquisas se caracterizam, todas, por 
uma “tendência à naturalização da família” – que Bruschini 
(1993) aponta, aliás, tanto no senso comum quanto no discur-
so científico – “que leva à identificação do grupo conjugal como 
forma básica e elementar de toda família”. 

Com efeito, os autores nunca especificam os tipos de ar-
ranjo familiar estudados, sua pesquisa e seu modelo explica-
tivo são, na realidade, construídos a partir da família nuclear 
composta por pai e mãe biológicos e seus filhos. Tudo se pas-
sa como se os tipos de arranjos familiares fossem considera-
dos como irrelevantes: quer a família nuclear seja concebida 
como a forma universal de família, quer as análises desen-
volvidas, a partir das famílias nucleares, sejam estendíveis a 
qualquer outra estrutura familiar. Bruschini (1993) lembra, a 
partir de pesquisas históricas e antropológicas, a grande va-
riabilidade das estruturas familiares, segundo as sociedades, 
segundo as épocas e segundo os grupos sociais. Destarte, a 
família nuclear, atualmente dominante no Brasil e em várias 
sociedades ocidentais, é apenas um tipo de arranjo particular 
entre muitos outros possíveis. Aliás, no decorrer das últimas 
décadas, as estruturas familiares se diversificaram profunda-
mente; o modelo dominante da família composta por um ca-
sal de pais biológicos e por seus filhos foi se encolhendo em 
favor de outras configurações. Com efeito, diversos estudos 
sociodemográficos (OLIVEIRA, BERQUÓ, 1990; GOLDA-
NI, 1994; MARTELETO, 2000 ou MEDEIROS, OSÓRIO, 
2000) mostraram a amplidão dessas transformações, apon-
tando, sobretudo, o forte crescimento das famílias monopa-
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rentais, cujo número foi multiplicado por quase 3 entre 1978 
e 1998, enquanto o dos casais com filhos por apenas 0,4 no 
mesmo período (MEDEIROS e OSÓRIO, 2000). Mas, para 
completar o quadro, vale ressaltar também as famílias re-
compostas, aquelas que reúnem um casal e, no mínimo, uma 
criança oriunda de uma união prévia de um dos dois compo-
nentes do casal (THÉRY, 1993). Dados levantados em vários 
países mostram que o crescimento destas foi proporcional-
mente maior do que o das famílias monoparentais (LÉRI-
DON, VILLENEUVE-GOKALP, 1994). Infelizmente, po-
de-se apenas registrar a impotência na qual se encontram os 
pesquisadores para analisar esse tipo de arranjo familiar no 
Brasil, por falta de dados adequados. Com efeito, as famí-
lias recompostas são, estatisticamente, invisíveis. O IBGE 
distingue na variável “Espécie de família” apenas três ca-
tegorias: nuclear, estendida e composta; as famílias recom-
postas são classificadas como famílias nucleares. A variável 
“Tipo de composição familiar” isola onze modalidades3, ne-
nhuma possibilita a identificação das famílias recompostas, 
que desaparecem atrás da expressão genérica “casal com 
filhos”. Nos dois casos, as crianças são consideradas como 
filhos do casal, não importa se o laço familiar é biológico 
ou não. Essa representação é, sem dúvida, influenciada pelo 
pensamento jurídico que, até a Constituição de 1988, fazia 
coincidir família e casal. Quanto às estatísticas do Registro 
Civil, contabilizam as segundas uniões, mas apenas quando 
são legais e sucedem a uma união também legal, esquecen-
do totalmente as uniões consensuais, que estão progredin-
do muito. Ademais, o Registro Civil não especifica se há ou 
não presença de crianças da união anterior. Nessas condi-
ções, torna-se difícil avaliar o número, as características e as 
transformações das famílias recompostas. No entanto, vá-
rias alterações demográficas possibilitaram um aumento da 
recomposição familiar, o que incita a pensar que as famílias 
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recompostas estão se expandindo. Assim, a disrupção conju-
gal progrediu muito, devido a um importante aumento dos 
divórcios e das separações.  Goldani (1994) assinala que “a 
probabilidade de separação e divórcio mais do que dobrou 
durante os últimos 40 anos”; a taxa de crescimento do nú-
mero de divórcios atingiu 47% entre 1997 e 2007 (Fonte: 
IBGE, Estatísticas do Registro Civil). Conforme a PNAD de 
1984, a morte do cônjuge representa a razão da dissolução 
das uniões por apenas 28% das mulheres entre 15 e 54 anos, 
cuja primeira união foi rompida; o divórcio, a separação e o 
desquite atingem, então, 72%. Léridon e Villeneuve-Gokalp 
(1994) concluíram, na base de sua investigação, que há uma 
maior propensão a formar uma nova união por parte das 
pessoas divorciadas e separadas do que das viúvas. É, sem 
dúvida, uma das razões4 que conduz à forte progressão do 
número de casamentos, que envolvem no mínimo um parcei-
ro divorciado: 3,14% do total de casamentos em 1984 contra 
14,1% em 2007 (IBGE, Registro Civil). Uma alta proporção 
das pessoas divorciadas ou separadas tem crianças menores, 
cuja guarda é atribuída a um ou ao outro dos pais ou ain-
da a ambos5: em 2007, 49,2% dos divórcios concedidos em 
primeira instância envolviam casais com crianças menores 
(IBGE, Registro Civil). Convém ressaltar também que, se 
os casais recompostos não são infecundos, – o que nada nos 
leva a pressupor – um número crescente de crianças nasce 
num lar recomposto e vai conviver com meio-irmão ou meia-
irmã; em outras palavras, a recomposição não afeta apenas 
a vida da criança procedente da primeira união, como tam-
bém a da criança oriunda da nova união.

A família nuclear constitui, portanto, cada vez menos o 
único contexto de socialização das crianças; ademais, pelo 
aumento dos divórcios e das separações, uma criança tem, 
hoje em dia, uma maior probabilidade de viver em universos 
familiares sucessivos (família nuclear / família monoparental 
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/ família recomposta etc.), heterogêneos do ponto de vista da 
educação familiar, tanto no que concerne aos atores, quanto 
às práticas.

3. Do ponto de vista da socialização das crianças, as fa-
mílias recompostas após divórcio ou separação apresentam 
algumas especificidades tanto em relação às famílias nucle-
ares “clássicas” com pais biológicos, quanto em relação às 
famílias reconstituídas após viuvez. A trajetória familiar de 
uma criança que vive com um dos seus pais e o novo cônjuge 
não é idêntica à de uma criança que vive com seus dois pais, 
pois aquela passou por várias sequências familiares: convi-
vência com seus pais; ruptura, muitas vezes vivida numa 
família monoparental e recomposição familiar, que pode ser 
apenas provisória e se concluir por uma outra disrupção do 
laço conjugal que, de novo, irá modificar o quadro familiar 
da criança. Na maioria dos casos, apesar de a lei garantir os 
direitos parentais do pai não guardião (ou da mãe guardiã) 
(SANTOS, 2001), a participação deste (ou desta) na educa-
ção de seus filhos está limitada: suas relações não são mais 
baseadas na convivência diária. Se a criança mantiver conta-
tos com seu pai (ou mãe) non-custodial, ela pode ser levada 
a circular entre dois lares e, então, ter duas séries de regras, 
de hábitos, de maneiras de viver. Novas figuras aparecem na 
vida da criança, com as quais ela vai interagir diariamente 
sem compartilhar uma história comum: o padrasto ou a ma-
drasta, e, eventualmente, meios irmãos ou irmãs e os filhos do 
novo cônjuge. A ordem de idade dos irmãos pode, então, ser 
alterada: o primogénito cedendo sua posição a outra criança, 
o filho único tornando-se membro de uma fratria numerosa, 
a criança perdendo seu estatuto de única menina ou único 
menino da família. Quanto ao padrasto (ou à madrasta) não 
vem ocupar um lugar vazio, como é no caso da viuvez (MAR-
TIN, 1992; LE GALL, 1996); insere-se numa entidade fami-
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liar dissociada na qual o pai e a mãe continuam existindo: 
torna-se um ator suplementar no jogo familiar. A recomposi-
ção familiar após divórcio ou separação ocasiona, portanto, o 
remanejamento das antigas relações devido ao aparecimento 
de novas interações, pois se abre sobre uma redefinição dos 
estatutos e dos papéis familiares. Contudo, numa sociedade 
na qual, como aponta Romanelli (2000):

A importância da família nuclear não reside apenas no fato 
de ela ser o arranjo doméstico estatisticamente preponde-
rante, mas resulta do significado simbólico de que foi re-
vestida, convertendo-a em modelo hegemônico, isto é, em 
referencial e em ideal de ordenação da vida doméstica para 
a grande maioria da população.

 As famílias recompostas não dispõem de referências para 
construir esses papéis e estatutos. Para retomar a formulação de 
Théry (1991), elas representam “um espaço onde o laço familiar 
contemporâneo se inventa”: na ausência de regras instituídas e 
legítimas, elas devem resolver problemas tais como o comparti-
lhamento da autoridade, o grau de envolvimento dos cônjuges 
na criação dos filhos etc.. Mas, a partir de que bases, elas resol-
vem estes problemas; em outras palavras, como se organizam as 
práticas educativas nas famílias recompostas, nas quais as fun-
ções educativas são suscetíveis de ser compartilhadas por uma 
“rede parental” (LE GALL, MARTIN, 1991), que envolve não 
apenas os pais biológicos, como é o caso nas famílias nucleares, 
mas também o novo parceiro destes últimos, isto é, o padrasto 
(ou a madrasta)? Que territórios respectivos ocupam estes ato-
res? Se, como aponta muito justamente Romanelli (2000) “a 
forma de organização da família é um elemento relevante no 
modo como ela conduz o processo de socialização dos imatu-
ros”, tornou-se urgente, em consequência da recente e contínua 
progressão das famílias recompostas, desenvolver investigações 
que visam a identificar suas práticas educativas como também 
entender as lógicas que presidem à sua elaboração.
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NOTAS
1  Nos seus primeiros textos, Bourdieu usava o conceito de ethos 

definido como “sistema de valores implícitos e profundamente in-
teriorizados” (Bourdieu, 1998), que substituiu, pouco a pouco, 
pelo conceito mais amplo de habitus; ver a este respeito Bourdieu 
(1980b). 

2  No campo da sociologia da educação, essa abordagem inspirou 
muitas pesquisas; ver, entre outros, Nogueira (1991, 1995, 1998, 
2000).

3  Pessoa sozinha; duas ou mais pessoas sem parentesco; casal sem 
filho; casal sem filho e com parentes; casal com filhos; casal com fi-
lhos e com parentes; mulher chefe sem cônjuge com filhos; mulher 
chefe sem cônjuge com filhos e com parentes; homem chefe sem 
cônjuge com filhos; homem chefe sem cônjuge com filhos e com 
parentes; outros.

4  Outra razão pode ser ligada à maior aceitação social do divórcio.
5  Em 89% dos casos, a mãe fica com a custódia dos filhos (Fonte: 

ibge, Registro Civil, 2007).
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