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CAPÍTULO 1

Diversidade e complexidade 
nas famílias do século XXI

Froma Walsh

Todas as famílias felizes se parecem; toda família infeliz é 
infeliz à sua própria maneira.

— TOLSTOY

Todas as famílias felizes são mais ou menos diferentes; todas 
as famílias infelizes são mais ou menos semelhantes.

— NABOKOV

As famílias e o mundo estão mudando de maneira dramática nas últimas 
décadas. Muitos tradicionalistas, partilhando o ponto de vista de Tolstoy, 

argumentaram que as famílias devem se adequar a um modelo – ajustando-se a um 
padrão cultural de “família normal” – para serem felizes e criarem bem seus filhos. 
As famílias ficaram cada vez mais variadas com o curso da vida, por isso nossas 
concepções de normalidade devem ser examinadas e a a definição de “família” 
precisa ser expandida para abranger um amplo espectro e a remodelação fluida 
dos padrões relacionais e domésticos. Esse é o “novo normal”. Apoiando a visão de 
Nabokov de famílias felizes, um grupo de pesquisa substancial atesta o potencial 
para o funcionamento sadio e bem-estar em uma variedade de arranjos familiares. 
Em nossos tempos turbulentos, os laços familiares são mais vitais do que nunca. 
É importante compreender os desafios que as famílias enfrentam e os processos 
familiares que possibilitam que elas prosperem.

Este capítulo, que apresenta uma visão global, procura expor nosso conhecimen-
to da diversidade e complexidade das famílias contemporâneas. Em primeiro lugar, 
consideramos a construção social da normalidade familiar e elucidamos quatro pers-
pectivas principais do campo clínico e das ciências sociais. É destacado o valor de 
uma orientação sistêmica para compreender os processos familiares “normais” em 
termos da média e do funcionamento familiar ideal. Em seguida, é usado um olhar 
sociohistórico para sondar as tendências emergentes e os desafios das famílias de hoje. 
O Capítulo 2 examina a influência de pressupostos sobre normalidade e disfunção 
familiar no treinamento e na prática clínica.
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4  Froma Walsh

O QUE É UMA FAMÍLIA NORMAL?

A construção social da normalidade

Sobre o conceito família, clínicos e pesquisadores têm percebido cada vez mais que 
as definições de normalidade são socialmente construídas, influenciadas por visões 
subjetivas do mundo e pela cultura mais ampla (Hoffman, 1990). As teorias e pes-
quisas mais influentes sobre a família foram desenvolvidas por estudiosos e profis-
sionais brancos da classe média, predominantemente do sexo masculino e segundo 
uma perspectiva cultural euro-americana. Os terapeutas de família ficaram mais 
cautelosos com o termo “normal”, levando em conta a crítica de Foucault (1980) 
de que com muita frequência na história as teorias de normalidade foram cons-
truídas por grupos dominantes, reificadas pela religião ou ciência e usadas para 
patologizar os que não se enquadram nos padrões prescritos. As noções de norma-
lidade sancionam e privilegiam certos arranjos familiares enquanto estigmatizam e 
marginalizam outros.

O próprio conceito de família foi passando por redefinições à medida que pro-
fundas mudanças sociais, econômicas e políticas das últimas décadas alteraram o ce-
nário da vida familiar (Coontz, 1997). Em meio à turbulência, as pessoas e seus entes 
queridos forjaram novos e variados padrões de relacionamento dentro das famílias 
enquanto se esforçavam para construir laços de afeto e comprometimento. Esses es-
forços são mais dificultados por questões acerca da sua normalidade. Nosso enten-
dimento do funcionamento familiar – desde o saudável até o médio e disfuncional 
– deve levar em conta esses desafios e as mudanças na vida familiar em nosso mundo 
em constante mudança.

Embora alguns possam argumentar que a crescente diversidade e complexidade 
das famílias tornam impossível ou imprudente até mesmo abordar o tema da norma-
lidade, a própria subjetividade das construções da “família normal” torna tudo ainda 
mais imperativo. Elas influenciam de modo considerável toda a teoria clínica, a prática, 
a pesquisa e a política. É essencial que se esteja consciente dos pressupostos explícitos e 
implícitos e das concepções tendenciosas sobre famílias normais que permeiam nossos 
sistemas culturais, profissionais e de crenças pessoais.

Concepções variadas de normalidade familiar

Definir normalidade familiar é problemático na medida em que o termo “normal” é 
usado para se referir a conceitos bem diferentes e é influenciado pela posição subje-
tiva do observador e da cultura que ele faz parte. O rótulo pode conter significados 
muito diferentes para um clínico, um pesquisador ou uma família preocupada com 
sua própria normalidade. Nossa linguagem confunde o entendimento quando termos 
como “sadia”, “típica” e “funcional” são usados de forma variável com o rótulo “nor-
mal”. Numa resenha dos conceitos de saúde mental na literatura clínica e da ciência 
social, Offer e Sabshin (1974) ficaram impressionados com as definições variadas 
de uma pessoa “normal”. Na construção da sua síntese das visões da normalidade 
individual, quatro perspectivas podem ser distinguidas para esclarecer as concepções 
de uma família normal: (1) normal livre de problemas (assintomática); (2) normal 
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média; (3) normal sadia; e (4) normal em relação a processos transacionais básicos 
nos sistemas familiares.

Famílias normais livres de problemas
Segundo essa perspectiva clínica baseada no modelo médico/psiquiátrico, o julgamen-
to da normalidade está baseado em um critério negativo: a ausência de patologia. 
Uma família seria considerada normal – e sadia – se seus membros e as relações forem 
assintomáticos. Essa perspectiva está limitada pelo seu viés baseado no déficit, focada 
nos sintomas de angústia e gravidade dos problemas e sem dar atenção a atribu-
tos positivos do bem-estar familiar. O funcionamento familiar sadio envolve mais do 
que a ausência de problemas e pode ser encontrado com a presença deles, como na 
resiliência familiar (Walsh, 2003; ver também Walsh, Cap. 17 deste livro). Conforme 
enfatizou Minuchin (1974), nenhuma família é livre de problemas; todas as famílias 
enfrentam problemas comuns na vida. Assim sendo, a presença de sofrimento não é 
necessariamente uma indicação de patologia familiar. Igualmente, a liberdade de sin-
tomas é rara: conforme relatado por Kleinman (1988), em um determinado momento, 
três em cada quatro pessoas são “sintomáticas”, experimentando algum sofrimento 
físico ou psicológico. A maioria define isso como parte integrante da vida normal e 
não procura tratamento.

Mais problemas surgem quando a terapia é usada como o marcador para a 
disfunção familiar, como em pesquisas que comparam famílias clínicas e não clínicas 
como amostras perturbadas e normais. As famílias “não clínicas” são um grupo he-
terogêneo que abrange toda a gama de funcionamentos. O que é definido como pro-
blema, e se é procurada ajuda, varia com as diferentes normas familiares e culturais. 
Um conflito preocupante numa família pode ser considerado um arejamento saudá-
vel de diferenças em outra. As famílias estressadas tentam lidar com os problemas 
por conta própria, se voltando com mais frequência para seus recursos familiares 
ou espirituais do que para os serviços de saúde mental (Walsh, 2009d). Além disso, 
como os profissionais em saúde mental reconheceriam, procurar ajuda pode ser um 
sinal de saúde.

Famílias normais médias
Segundo essa perspectiva, uma família é encarada como normal se ela se enquadrar 
nos padrões que são comuns ou esperados em famílias comuns. Essa abordagem des-
vincula o conceito de normalidade da saúde e da ausência de sintomas. Uma vez que 
mudanças estressantes fazem parte da vida diária, os problemas ou estresse familiar 
não sinalizariam necessariamente uma anormalidade ou patologia familiar. No entan-
to, padrões familiares que são comuns não são obrigatoriamente saudáveis; alguns, 
como a violência, são destrutivos.

Os cientistas sociais têm usado medidas estatísticas de frequência ou tendência 
central na “distribuição normal”, ou curva de Gauss, com a variação média em um 
continuum considerado normal e os dois extremos como desviantes. Assim, por de-
finição, as famílias que são atípicas são “anormais,” com as conotações negativas de 
desvio patologizando a diferença. Por esse padrão, uma família com funcionamento 
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6  Froma Walsh

ideal no limite superior de um continuum seria anormal. Dada a multiplicidade de 
arranjos familiares na sociedade contemporânea, a distribuição normal não é mais 
uma curva em forma de sino e não existe um modelo predominante típico. Em vez 
disso a curva foi achatada, com muitos picos ao longo do amplo espectro, refletindo 
as muitas formas em que as famílias comuns e médias se organizam e vivenciam a vida 
familiar.

Famílias normais sadias e ideais
Essa perspectiva sobre normalidade define uma família sadia em termos dos traços 
ideais para o ótimo funcionamento. Entretanto, muitos padrões para famílias sadias 
são derivados da teoria clínica e baseados na inferência de casos com perturbação 
vistos na prática clínica (ver Walsh, Cap. 2 deste livro). A impregnação dos ideais cul-
turais também deve ser considerada. As normas culturais da família ideal são valores 
culturalmente sancionados que prescrevem como as famílias devem ser. Determinados 
padrões e papéis familiares são considerados desejáveis, apropriados ou essenciais 
para o casamento e a criação dos filhos, de acordo com os padrões prevalentes na 
sociedade dominante ou valores étnicos ou religiosos particulares.

É essencial que os conceitos do que é normal não sejam associados ao típico ou 
ideal. Na década de 1950, o influente estudo do sociólogo Talcott Parson da “família 
normal” deu um salto teórico da descrição de uma amostra de famílias nucleares 
brancas de classe média suburbana para a prescrição desses padrões, com os papéis de 
gênero “adequados”, como universais e essenciais para o desenvolvimento sadio da 
criança (Parsons & Bales, 1955). Importantes cientistas e psiquiatras sociais aderiram 
a esse modelo por décadas, argumentando que o desvio desses padrões causava danos 
às crianças e até mesmo contribuía para a esquizofrenia (Lidz, 1963). Essa patologi-
zação das diferenças da norma – seja ela típica ou ideal – estigmatiza famílias que não 
se encaixam no padrão, como as famílias com mães que trabalham fora, famílias mo-
noparentais ou famílias chefiadas por homossexuais (ver Caps. da Parte II deste livro).

Processos normativos da família
A conceitualização dos processos normativos da família, fundamentada na teoria 
sistêmica familiar, considera o funcionamento médio e ótimo em termos de pro-
cessos básicos nos sistemas humanos, dependendo de uma interação de variáveis 
biopsicossociais (von Bertalanffy, 1968; Grinker, 1967). Examinando o funciona-
mento em contextos socioculturais e desenvolvimentais, essa abordagem tradicional 
atenta para os processos dinâmicos ao longo do tempo e afirma variados estilos 
de enfrentamento e múltiplos caminhos para adaptação. Essa perspectiva contrasta 
fortemente com uma abordagem sem contexto que procura definir traços universais 
e fixos de uma assim chamada família normal, pensada como uma estrutura ou ins-
tituição estática e atemporal.

Funcionamento normal é conceitualizado em termos de padrões básicos de in-
teração nos sistemas relacionais (Watzlawick, Beavin & Jackson, 1967). Tais pro-
cessos apoiam a integração e manutenção da unidade familiar e a sua capacidade 
de executar tarefas essenciais para o crescimento e o bem-estar dos seus membros, 

_Walsh_Livro.indb   6_Walsh_Livro.indb   6 12/02/16   13:1512/02/16   13:15



Processos Normativos da Família  7

como alimentação, cuidado e proteção das crianças, idosos e outros membros vulne-
ráveis. Os arranjos familiares não convencionais (atípicos) podem ser ótimos para o 
funcionamento de uma família particular, adequando-se aos seus desafios, recursos 
e contexto.

As famílias desenvolvem suas próprias normas internas, expressas por meio de re-
gras de relacionamento explícitas e implícitas (Jackson, 1965). Um conjunto de regras 
padronizadas e previsíveis, transmitidas por meio de histórias familiares e transações 
constantes, regula os processos familiares e cria expectativas sobre os papéis, ações e 
consequências. Os sistemas de crenças familiares são valores e pressupostos comparti-
lhados que orientam a vida familiar e conferem significado e organizam a experiência 
no mundo social (Reiss, 1981). Valores sociais, étnicos, de classe social e espirituais 
influenciam fortemente as normas familiares (ver McGoldrick & Ashton, Caps. 11, 
13 e 15 deste livro).

Uma orientação de sistemas biopsicossocial leva em conta as múltiplas influências 
dos recursos no funcionamento individual e familiar. Segundo uma perspectiva ecos-
sistêmica (Bronfenbrenner, 1979), as capacidades e o estilo de cooperação de cada fa-
mília são considerados em sua relação com as necessidades dos membros individuais e 
com a comunidade mais ampla e os sistemas sociais nos quais a família está incluída. 
O funcionamento familiar é influenciado pela adequação, ou compatibilidade, entre 
os indivíduos, suas famílias e os sistemas sociais mais amplos. Devem ser levadas em 
consideração as influências bidirecionais das vulnerabilidades genéticas/biológicas e 
outras influências sociais (D’Onofrio & Lahey, 2010; Cap. 22 deste volume). O sofri-
mento familiar é visto dentro do contexto: ele pode ser gerado por estressores inter-
nos, como a tensão do enfrentamento de uma doença, e complicado por influências 
externas, como assistência médica inadequada (ver Cap. 19).

Uma estrutura desenvolvimental da família considera os processos no sistema 
multigeracional à medida que ele avança no tempo (McGoldrick, Carter & Garcia-
-Preto, 2011; ver Cap. 16 deste livro). O modelo tradicional do ciclo vital familiar, 
com pressupostos normativos de uma trajetória e uma sequência de estágios dese-
jáveis – casamento seguido pela criação dos filhos, saída de casa, aposentadoria e 
morte/viuvez – tendeu a estigmatizar as pessoas cujo ciclo vital diferia. Por exemplo, 
mulheres que permaneciam solteiras ou “sem filhos” eram amplamente julgadas como 
se tivessem vidas incompletas. Na vida contemporânea, os indivíduos, casais e famí-
lias forjam de forma crescente cursos de vida variados e fluidos (Cherlin, 2010). Por 
exemplo, um recasamento composto de um marido de 50 anos, sua esposa de 35 anos, 
seus gêmeos de 2 anos e os filhos adolescentes do primeiro casamento, com guarda 
compartilhada com a mãe, não pode ser simplesmente classificado em um estágio vital 
particular. Mais ainda, uma estrutura desenvolvimental familiar flexível pode ser va-
liosa para identificar questões e desafios evidentes que comumente surgem com fases e 
transições particulares, como com a parentalidade e a adolescência, e com o divórcio 
e a formação de uma nova família. O desenvolvimento familiar pode ser conceituado 
de forma proveitosa em termos dos processos de adaptação que envolvem o domínio 
dos desafios e dos estresses inerentes às transições. Os processos familiares ótimos po-
dem variar com as diferentes demandas do desenvolvimento. Por exemplo, as famílias 
precisam fazer uma mudança da alta coesão na criação dos filhos pequenos para mais 
autonomia com os adolescentes.
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8  Froma Walsh

Estressores normativos são aqueles que são considerados comuns e previsíveis 
(Boss, 2001). É normal que ocorram transtornos durante transições importantes, 
como o nascimento do primeiro filho (ver Cowan & Cowan, Cap. 18 deste livro). Os 
estressores não normativos, que são incomuns, inesperados ou “fora de época” nas 
expectativas cronológicas e sociais, como a morte de uma criança ou viuvez precoce 
(Neugarten, 1976), tendem a ser mais difíceis (Walsh, 2009a). O sofrimento intenso 
em tais momentos é comum (i.e., normal). A tensão pode piorar pelo acúmulo ou 
pelo impacto cumulativo de múltiplos estressores, tanto internos quanto externos. 
A forma como a família lida com os estresses como uma unidade funcional é decisiva. 
Muitos caminhos adaptativos são possíveis, com as famílias mais resilientes usando 
uma maior variedade de técnicas de enfrentamento, estratégias mais eficazes para a 
solução de problemas e mais flexibilidade ao lidar com eventos vitais internos e exter-
nos (Walsh, 2003, 2006; ver Walsh, Cap. 17 deste livro).

Em suma, a integração das perspectivas sistêmicas e desenvolvimentais forma 
uma estrutura abrangente para a consideração da normalidade. A avaliação dos pro-
cessos familiares como médio e ótimo é contingente, tanto no contexto social quanto 
desenvolvimental. O que é normal – seja típico ou ótimo – varia, com as diferentes de-
mandas internas e externas que impõem desafios à continuidade e à mudança durante 
o ciclo vital familiar (Falicov, 1988). Esse paradigma dos sistemas desenvolvimentais 
fornece uma base comum para a terapia familiar e a pesquisa do processo familiar, 
e para os modelos conceituais dos profissionais que contribuíram para esse volume.

Também é importante esclarecer os termos “funcional” e “disfuncional”, os quais 
substituíram amplamente os rótulos mais imbuídos de valor “normal” e “patológico”, 
embora eles também tenham se tornado imbuídos de valor. “Funcional” significa es-
sencialmente viável. Refere-se à utilidade dos padrões familiares no atingimento das 
metas da família, incluindo tarefas instrumentais e o bem-estar socioemocional dos 
membros da família. A possibilidade dos processos serem funcionais é contingente aos 
objetivos de cada família, bem como as demandas situacionais e desenvolvimentais, 
recursos e influências socioculturais.

“Disfuncional”, num sentido puramente descritivo, refere-se simplesmente a pa-
drões familiares que não estão funcionando e estão associados a sintomas de sofri-
mento – independentemente da fonte do problema. Contudo, o termo “disfuncional” 
passou a ter uma conotação de perturbação séria e as atribuições causais tendem a 
patologizar as famílias e acusá-las pelos problemas individuais e sociais. Movimentos 
populares de autoajuda e recuperação são abundantes para os “sobreviventes” de “fa-
mílias disfuncionais”, Como os problemas individuais não são necessariamente causa-
dos por patologia familiar, deve-se ter cautela ao rotular as famílias, distinguindo aque-
las com sérias perturbações, abuso e negligência das que estão enfrentando problemas 
comuns na vida ou são impactadas por estressores maiores. É preferível, e menos estig-
matizante, identificar processos familiares particulares ou padrões relacionais disfun-
cionais e não rotular a família. Para famílias que enfrentam muitos estressores vitais 
persistentes, principalmente famílias com baixa renda e de minorias, o termo “famílias 
multiestressadas” é preferível ao rótulo pejorativo de “famílias multiproblemáticas”,

Mas o que se pretende dizer com “funcional”? Funcional para quê e para quem? 
Um padrão pode ser funcional em um nível de sistemas, mas disfuncional em outro. 
Como exemplo clássico, as regras interacionais que estabilizam uma relação frágil de 
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casal (p. ex., esquiva do conflito) podem ter consequências disfuncionais para uma 
criança que está envolvida nisso. Além do mais, uma interpretação do funcionamento 
familiar precisa avaliar os recursos e o impacto de outros sistemas. Por exemplo, as 
políticas do ambiente de trabalho julgadas necessárias para a produtividade são muito 
frequentemente nocivas para as famílias (ver Fraenkel & Capstick, Cap. 4 deste livro). 
Famílias em que os dois membros do casal trabalham e famílias monoparentais viven-
ciam uma grande tensão de papéis com as pressões de inúmeras demandas conflitan-
tes e recursos inadequados (Bianchi & Milkie, 2010). Muitos pais conseguem manter 
suas famílias intactas e seus filhos funcionais somente com um alto custo para a sua 
relação como casal ou seu bem-estar pessoal.

O CENÁRIO EM TRANSFORMAÇÃO DA VIDA FAMILIAR: 

O AMPLO ESPECTRO DAS FAMÍLIAS NORMAIS

A família é considerada como o elemento fundamental da ordem social. Os temo-
res pelo desaparecimento da família se exacerbam em períodos de turbulência social, 
como em décadas recentes quando a própria sobrevivência da família foi questionada 
(Coontz, 1997). Muitas sociedades se preocuparam com o colapso da “família tradi-
cional”, adequando suas próprias normas sociais, culturais e religiosas.

Imagens populares da “família normal” típica e a “família sadia” ideal moldam 
e refletem as normas e valores sociais dominantes de como se espera que as famílias 
devam ser. Nos Estados Unidos, duas eras foram mistificadas: a família tradicional 
pré-industrial do passado e a família nuclear da década de 1950. Essas imagens ce-
lebradas da família ficaram defasadas em relação às realidades sociais emergentes, 
frequentemente alimentando nostalgia pelo retorno às famílias do passado. Assim 
como a narração de histórias serviu em todas as idades e culturas para transmitir 
normas familiares, a televisão e a internet se tornaram as mídias principais que re-
tratam a vida familiar. Para a geração dos “baby boomers”, dramas na TV, como 
Little house on the Peairie transportaram os espectadores de volta para o passado 
rural distante, para uma época de grandes famílias estáveis, valores simples e co-
nectividade multigeracional. Séries com famílias, como Ozzie and Harriet e Leave 
it to Beaver idealizavam a família nuclear branca suburbana de classe média da me-
tade do século XX, encabeçada pelo pai provedor e apoiada pela mãe dona de casa. 
A duradoura popularidade de tais imagens expressava uma nostalgia não somente 
de uma noção romântica da família, mas também de tempos aparentemente mais 
simples, mais felizes e mais seguros. Nas últimas décadas, as comédias familiares co-
meçaram a retratar gradualmente um espectro mais amplo da vida familiar em meio 
a notáveis mudanças sociais. Atualmente, comédias familiares de TV, como Modern 
Family, oferecem imagens menos idealizadas e mais variadas e padrões complexos na 
nova “normalidade” da vida familiar (Feiler, 2011). Elas apresentam laços amorosos, 
embora complicados, dentro e entre as famílias e gerações enquanto seus membros 
reconfiguram e redefinem “família” por meio do casamento e coabitação, divórcio, 
pais solteiros e recasamento, e incluem casais gays e adoção inter-racial. Os membros 
das famílias lutam com conflitos conjugais, dilemas na criação dos filhos e a intrusão 
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da tecnologia na vida diária; lidam com problemas sérios, como abuso de substância; 
e, no entanto, valorizam e celebram seus laços familiares.

Com a transformação das normas e estruturas das sociedades no mundo inteiro, 
nosso conhecimento do funcionamento familiar e nossas abordagens para fortalecer 
as famílias devem estar em sintonia com nossos tempos e contextos sociais. Este capí-
tulo e todo o livro foca principalmente nos padrões das sociedades ocidentais e estatís-
ticas nos Estados Unidos, mas são relevantes para muitas sociedades que experimen-
tam rápidas transformações do contexto urbano tradicional para o pós-industrial. 
De modo geral, as tendências demográficas revelam uma vida familiar cada vez mais 
diversa e complexa e um grupo de categorias mais ambíguas e fluidas tradicionalmen-
te usadas para definir a família (Cherlin, 2010). Uma abordagem sociohistórica ofe-
rece uma perspectiva valiosa das famílias contemporâneas, seus pontos fortes e seus 
desafios. Na linha de frente das tendências atuais estão as seguintes:

 • Variações nos formatos familiares
 • Variações nos papéis de gênero e relações
 • Crescente diversidade cultural: sociedade multicultural
 • Crescente disparidade socioeconômica
 • Curso da vida familiar variado e ampliado

Variações nos formatos familiares

A imagem norte-americana idealizada dos agregados familiares multigeracionais in-
tactos da sociedade pré-industrial distorce a sua atual instabilidade e complexidade, 
com muitas incertezas na vida e transições familiares imprevisíveis. As unidades fami-
liares intactas eram comumente rompidas pela morte parental precoce, o que levava 
ao recasamento e famílias adotivas, ou à colocação das crianças na família estendida, 
casas de acolhimento ou orfanatos. A maioria das famílias agora tem maior controle 
sobre a escolha e o momento do casamento e da parentalidade, em boa parte rela-
cionada à educação, controle da natalidade e avanços médicos que aumentaram a 
fertilidade e as opções de gravidez e ampliaram a expectativa de vida.

Os agregados familiares norte-americanos antes da metade do século XX eram 
na verdade muito diferentes e complexos, como continuam a ser em muitas partes 
do mundo. Estruturas e fronteiras flexíveis com os parentes e a comunidade possi-
bilitaram resiliência em condições climáticas rigorosas e condições de vida instáveis. 
As famílias comumente incluíam pensionistas que não pertenciam à família, dando 
a oportunidade de famílias substitutas para indivíduos sozinhos, facilitando a adap-
tação de novos imigrantes e possibilitando uma renda e companhia para viúvos e 
adultos mais velhos (Aries, 1962). Os demais parentes eram envolvidos ativamente na 
criação dos filhos e nos cuidados aos doentes. Tias, tios e padrinhos desempenhavam 
papéis importantes nas vidas das crianças e intervinham como pais substitutos em 
situações de necessidade. Em algumas culturas tradicionais, esperava-se que o cunha-
do se casasse com a viúva do seu irmão morto, tornando seus futuros filhos primos e 
meios-irmãos dos seus próprios filhos de outro casamento. Na verdade, a proliferação 
atual de arranjos familiares diferentes e as redes de apoio informais continuam uma 
longa tradição entre as culturas e ao longo dos milênios.

_Walsh_Livro.indb   10_Walsh_Livro.indb   10 12/02/16   13:1512/02/16   13:15



Processos Normativos da Família  11

A estrutura da família nuclear surgiu com a era industrial, tendo seu auge nos 
Estados Unidos na década de 1950. As famílias eram compostas de uma unidade fa-
miliar intacta com os dois genitores, liderada pelo provedor e apoiada pela sua esposa 
dona de casa em tempo integral, que se dedicava à administração da casa, criação 
dos filhos e aos cuidados dos idosos. Depois da Grande Depressão e da II Guerra 
Mundial, uma economia forte e os benefícios governamentais estimularam a prospe-
ridade da classe média, oferecendo educação, emprego e a propriedade das suas casas, 
possibilitando que mais famílias vivessem confortavelmente com uma renda. Após um 
declínio constante na taxa de natalidade, os casais estavam se casando mais jovens e 
em maior número, produzindo o “baby boom”.

Em períodos anteriores, a família cumpria uma gama de funções econômicas, 
educacionais, sociais e religiosas interligada à comunidade mais ampla. As relações 
eram valorizadas por uma variedade de contribuições à unidade familiar coletiva. 
Em contrapartida, a família nuclear moderna, que deve ser um agregado autossufi-
ciente, tornou-se um sistema rígido e fechado, especialmente em enclaves suburbanos, 
isolada dos demais parentes e das conexões com a comunidade que tinham sido fontes 
de resiliência. Ela também perdeu a flexibilidade que havia possibilitado que as famí-
lias se reconfigurassem de acordo com a necessidade. As expectativas irreais de que os 
cônjuges satisfizessem todas as necessidades de amor romântico, apoio e companhei-
rismo contribuíram para a fragilidade do casamento (Coontz, 2005).

Hoje, o modelo idealizado da família nuclear intacta, com papéis de gênero para 
o provedor e a dona de casa, é apenas uma variação estreita no amplo espectro das 
famílias normais. Uma remodelação da vida familiar contemporânea abrange agora 
culturas e estruturas familiares múltiplas e em evolução. Duas décadas de pesquisa 
forneceram evidências sólidas de que as famílias e seus filhos podem prosperar dentro 
de uma variedade de organizações de parentesco (Cherlin, 2010; Lansford, Ceballo, 
Abby & Stewart, 2001).

Famílias com dois provedores
Mais de dois terços de todos os lares com dois genitores nos Estados Unidos são famí-
lias em que ambos trabalham (ver Fraenkel & Capstick, Cap. 4 deste livro). Ter dois 
provedores econômicos se tornou essencial para a maioria das famílias manterem até 
mesmo um padrão de vida modesto. As aspirações femininas de carreira, as pressões 
econômicas e o divórcio incorporaram a maioria das viúvas e mães ao mercado de tra-
balho. No entanto ainda é difícil conseguir horários de trabalho flexíveis e creches de 
qualidade e acessíveis, em contrapartida com a maioria das sociedades europeias, que 
oferecem benefícios generosos e serviços de apoio às famílias de pais que trabalham 
(Cooke & Baxter, 2010).

Declínio do casamento e nas taxas de natalidade
Em décadas recentes, os casamentos e as taxas de natalidade declinaram acentuada-
mente em muitas partes do mundo. Apenas pouco mais da metade dos adultos nos 
Estados Unidos estão casados atualmente, em contrapartida com 7 e cada 10 adultos 
em 1960. A idade média para o casamento subiu para 28 entre os homens e 26 entre as 
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mulheres, em comparação com 22 e 20 anos, respectivamente, em 1960 (U.S. Bureau of 
the Census, 2009). A gravidez também está sendo adiada gradativamente, especialmente 
entre mulheres com altos níveis de escolaridade e com carreira profissional. Existem di-
ferenciais raciais, étnicos, socioeconômicos e educacionais surpreendentes: adultos com 
menos instrução e renda mais baixa têm significativamente menos probabilidade de se 
casarem, mas são aqueles que tendem a se casar mais jovens e têm maior probabilidade 
de se divorciarem (Cherlin, 2010). Muitos casais atualmente optam por não ter filhos, 
definindo o seu relacionamento como família. Nestes casos é comum que eles decidam 
criar um animal de estimação antes, ou em vez de, um filho (Walsh, 2009c).

Crescimento na coabitação e morar sozinho
A coabitação entre parceiros não casados continua a ser difundida. Mais da metade 
de todos os adultos coabita com um parceiro em algum momento em suas vidas. 
Quase dois terços consideram o seu arranjo de vida como um passo em direção ao ca-
samento. Outros vivem juntos após o divórcio ou viuvez, frequentemente preferindo 
não voltarem a se casar. Casais não casados, às vezes, passam a coabitar num processo 
gradual, sem uma decisão clara de viverem juntos. Muitos deles se separam, em geral 
no espaço de três anos. Para casais do mesmo sexo, a coabitação e as parcerias domés-
ticas permanecem como as únicas alternativas ao casamento naqueles Estados que o 
casamento entre pessoas do mesmo sexo é ilegal.

A gravidez e criação de filhos por casais em coabitação se tornaram mais comuns. 
Embora 40% das crianças nascidas fora do casamento, metade das mulheres não 
casadas (i.e., mães legalmente solteiras) está vivendo com o pai dos seus filhos. Além 
disso, quase 40% dos casais não casados têm pelo menos um filho biológico de um 
dos parceiros morando com eles (Kennedy & Bumpass, 2008). A instabilidade nesses 
relacionamentos aumenta o risco de problemas de adaptação da criança (Fomby & 
Cherlin, 2007).

As famílias estão cada vez mais variadas. Mais pessoas estão morando sozinhas 
em algum período das suas vidas, embora a recessão econômica recente tenha levado 
mais pessoas a compartilharem residências com membros da família ou colegas de 
quarto. O número de adultos solteiros quase dobrou durante as duas últimas décadas. 
Uma tendência emergente é “estar juntos e morar separados”: adultos que estão em 
uma relação de casal íntima e estável, mas que moram separadamente (Cherlin, 2010).

Famílias monoparentais
As famílias monoparentais, encabeçadas por um genitor não casado ou divorciado, 
agora representam mais de 25% de todos os lares. Existem diferenças notáveis nos 
nascimentos entre mulheres não casadas por etnia: 72% de mulheres afro-america-
nas, 53% de mulheres hispânicas e 29% de mulheres brancas (Pew Research Center, 
2010b). Quase metade de todas as crianças – e mais de 60% das crianças de minorias 
étnicas na pobreza – devem viver pelo menos parte da sua infância em famílias mo-
noparentais (ver Anderson, Cap. 6 deste livro). As mães encabeçam mais de 85% das 
residências primárias. A falta de apoio financeiro e o envolvimento inconsistente de 
muitos pais não residentes têm sido os fatores principais no desajustamento infantil. 

_Walsh_Livro.indb   12_Walsh_Livro.indb   12 12/02/16   13:1512/02/16   13:15



Processos Normativos da Família  13

Houve um declínio na gravidez de adolescentes não casadas, com seu alto risco de 
pobreza no longo prazo, instabilidade, maternidade de baixa qualidade e inúmeros 
problemas de saúde e psicossociais para as mães e seus filhos. De forma crescente, 
as mulheres solteiras mais velhas têm optado por ter filhos sozinhas quando não en-
contram parceiros adequados para a criação dos filhos. As crianças geralmente se 
desenvolvem bem em famílias monoparentais financeiramente seguras em que existe 
um forte funcionamento parental, especialmente quando apoiado por redes formadas 
pela rede familiar estendida.

Divórcio e recasamento
As taxas de divórcio, depois de se elevarem e atingirem seu pico em 1980, decli-
naram e se estabilizaram em torno de 45% para o primeiro casamento (Amato, 
2010). Mais de 20% dos casais casados se divorciam em 5 anos. A grande maioria 
dos indivíduos divorciados se casa novamente ou vive em coabitação, tornando as 
famílias adotivas cada vez mais comuns (ver Pasley & Garneau, Cap. 7 deste livro). 
No entanto, a complexidade da integração das famílias adotivas contribui para uma 
taxa de divórcio de aproximadamente 60% dos recasamentos. As alegações de que o 
divórcio inevitavelmente causa prejuízo aos filhos, com base em pequenas amostras 
clínicas, não foram fundamentadas em pesquisas de grande escala controladas (ver 
Greene, Anderson, Forgatch, De Garmo & Hetherington, Cap. 5 deste livro). Em-
bora alguns estudos tenham encontrado risco mais alto de problemas entre filhos de 
famílias divorciadas do que naqueles com famílias intactas, menos de um em cada 
quatro filhos de famílias divorciadas apresenta dificuldades sérias ou duradouras.

O divórcio envolve um conjunto complexo de condições alteradas ao longo do 
tempo. Estudos longitudinais rastrearam os padrões familiares associados a risco 
e resiliência no clima pré-divórcio e durante os processos de separação e divórcio, 
posterior reorganização e, para a maioria, a integração posterior na nova família 
(Hetherington & Kelly, 2002). Em famílias com alto nível de conflito e abusivas, os 
filhos cujos pais se divorciam ficam em melhores condições do que aqueles cujas fa-
mílias permanecem intactas. Além do mais, outros fatores, particularmente a tensão 
econômica, elevam o risco de desajustamento. Acima de tudo, a adaptação sadia dos 
filhos depende do funcionamento sólido dos pais residentes e a qualidade das relações 
com e entre os pais antes e depois do divórcio (Ahrons, 2004).

Famílias adotivas
As adoções também vêm aumentando entre pais solteiros, bem como entre os ca-
sais (ver Rampage et al., Cap. 10 deste livro). A maioria das adoções agora é aberta, 
baseada em achados de que as crianças se beneficiam em termos de desenvolvimento 
se sabem quem são as suas famílias de origem, têm a opção de fazer contato e são 
encorajadas a se conectarem com a sua herança cultural, especialmente em adoções 
bi-raciais e internacionais (Samuel, 2010). Nos lares adotivos temporários, a perma-
nência na colocação é vista como a opção ideal, sempre que possível mantendo unidos 
os irmãos e evitando a instabilidade e perdas em múltiplas colocações.
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Cuidados por parentes
Os cuidados por parentes, que são os membros da família estendida, seja por guarda 
legal ou um arranjo informal, se tornaram a opção preferida quando os pais não 
são capazes de proporcionar cuidados adequados aos seus filhos (ver Engstrom, 
Cap. 9 deste livro). Nos Estados Unidos, 1 em cada 10 crianças mora com um dos 
avós, e este número crescendo continuamente durante a última década (Livingston 
& Parker, 2010). As famílias com cuidados por parentes são desproporcionalmente 
afro-americanas e latino-americanas, embora a elevação mais acentuada durante 
a recente recessão tenha sido entre os europeus-americanos. Em cerca de 40% dos 
casos, os avós, principalmente as avós, atuam como cuidadores primários. A maioria 
vem cuidando dos seus netos há longo tempo: Mais da metade deles tem sido cuida-
dor primário de pelo menos um neto por três anos ou mais. A maioria dos avós cui-
dadores possui recursos financeiros limitados, com aproximadamente um em cada 
cinco vivendo abaixo da linha da pobreza.

Variação de gênero, casais do mesmo sexo e parentalidade
As conceituações de identidade de gênero e orientação sexual se expandiram até um 
entendimento mais amplo e mais fluido da variação de gênero, e com maior atenção 
a bissexuais e transgêneros (Lev, 2010). A última década testemunhou a crescente 
aceitação de casais do mesmo sexo e expandiu a legalização de parcerias domésticas 
e casamento. Um número crescente de pais solteiros homossexuais está criando fi-
lhos por meio da adoção e de uma variedade de abordagens reprodutivas (ver Green, 
Cap. 8 deste livro). Embora persistam o estigma e a controvérsia, em particular entre 
as gerações mais velhas e conservadores religiosos, as atitudes do público vem mu-
dando em direção a uma maior aceitação (Pew Research Center, 2010). Um grande 
corpo de pesquisa durante duas décadas documentou de maneira clara que crianças 
criadas por homossexuais se desenvolvem tão bem quanto aquelas criadas por pais 
heterossexuais quanto à qualidade da relação, bem-estar psicológico e adaptação so-
cial (ver a revisão de Biblarz & Savci, 2010). A maioria dos estudos se concentrou em 
famílias de comães, duas mães lésbicas (biológicas, sociais ou adotivas), encontrando 
muitos pontos fortes, incluindo altos níveis de responsabilidade, tomada de decisão e 
investimento parental compartilhados.

Lev (2010) encoraja os pesquisadores, terapeutas de família e a sociedade em 
geral a celebrarem as qualidades únicas que pais homossexuais, bissexuais, travestis e 
transexuais (LGBTT) agregam à criação dos filhos. Ela levantou preocupações sobre 
os pressupostos heteronormativos subjacentes em pesquisas que encaram como pais 
LGBTT de sucesso aqueles que criam filhos heterossexuais “normais” que não são 
diferentes dos criados em famílias heterossexuais. Ser criado em famílias variantes no 
gênero envolve certas “diferenças”, tais como uma dinâmica social única com duas 
mães ou dois pais, e elas são comumente formadas diferentemente da maioria das 
famílias heterossexuais. Um doador de esperma ou óvulo, especialmente um irmão ou 
amigo pode estar muito envolvido na criação de uma criança. Em vez de se esperar 
que as famílias a partir de homossexuais sejam “tais quais” as famílias heterossexuais, 
suas semelhanças e diferenças precisam ser reconhecidas e aceitas.
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Variações nos papéis de gênero

Ao longo dos séculos, e ainda hoje em muitas culturas tradicionais, o casamento tem 
sido visto em termos funcionais: as formações dos casais eram feitas pelas suas famí-
lias e com base na posição econômica e social; as esposas e filhos eram propriedade 
dos seus maridos e pais. O patriarca da família possuía autoridade sobre todos os 
membros, controlando as decisões importantes e os recursos. Para que o marido pu-
desse ter certeza da sua progenitura e dos seus herdeiros (filhos homens), a honra 
da família exigia fidelidade absoluta da esposa e castidade das filhas que poderiam 
se casar. A valorização dos filhos em comparação com as filhas teve consequências 
devastadoras para o bem-estar e a sobrevivência de meninas e mulheres em muitas 
partes do mundo.

A integração da família e da vida laboral em ambientes rurais permitiu o com-
partilhamento intensivo do trabalho, incluindo o trabalho infantil. Embora as famí-
lias tivessem muito mais filhos, as mulheres investiam relativamente menos tempo 
na maternidade, contribuindo de formas variadas para a economia compartilhada 
da família. Os pais, os filhos mais velhos, a família estendida e os vizinhos, todos 
participavam ativamente na criação dos filhos. A industrialização e urbanização 
trouxeram consigo uma redefiniçao dos papéis e funções de gênero. O trabalho fa-
miliar e o trabalho “produtivo” remunerado foram segregados em esferas separadas 
e divididos por gênero em casa e no ambiente de trabalho. A domesticidade passou 
a ser glorificada, atribuindo às mulheres exclusivamente os papéis de guardiãs do 
coração, provedoras dos jovens e cuidadoras dos velhos. De modo particular, nas 
sociedades norte-americana e britânica, o papel materno foi reificado, com as mães 
consideradas como as cuidadoras primárias essenciais e insubstituíveis responsá-
veis pelo desenvolvimento sadio dos filhos – e as culpadas por todos os problemas. 
No entanto, o trabalho doméstico feminino não remunerado era desvalorizado e 
se tornou invisível, com sua dependência total do suporte financeiro prestado pe-
los provedores. Para aquelas que faziam parte da força de trabalho, seus salários e 
status no emprego eram substancialmente mais baixos do que os dos homens, e elas 
permaneciam vinculadas às suas obrigações familiares primárias – uma disparidade 
dual que persiste de um modo geral.

A crença de que “papéis de gênero apropriados” são essenciais para o funciona-
mento familiar e o desenvolvimento infantil sadios dominou a conceituação socio-
lógica e de saúde mental da família norte-americana normal, apoiada pela visão de 
Parsons de que a estrutura da família nuclear proporcionou uma complementarie-
dade sadia na divisão de papéis entre a liderança instrumental masculina e o apoio 
socioemocional feminino (Parsons & Bales, 1955). O modelo do provedor e a dona 
de casa era altamente adaptativo às demandas da economia industrial. No entanto, 
os rígidos papéis de gênero, a subordinação das esposas e o envolvimento periférico 
da maioria dos pais foram prejudiciais às relações conjugais e entre pais e filhos. 
A perda da comunidade isolou ainda mais homens e mulheres do companheirismo e 
apoio. As expectativas sobre o papel acarretaram grande custo pessoal para as mu-
lheres, com uma carga desproporcional nos cuidados aos outros, enquanto negavam 
suas próprias necessidades e identidades (McGoldrick, Anderson & Walsh, 1989). 
A autoestima e valor dos homens para suas famílias estavam atrelados ao seu sucesso 
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como provedores; a intimidade com as esposas era prejudicada e os pais quase não 
conheciam seus filhos.

O movimento feminista, no final da década de 1960, reagiu aos efeitos estupi-
dificantes do modelo da família moderna, com suas esferas separadas e desiguais. 
Com a opção reprodutiva e o planejamento familiar, as mulheres procuraram no 
ambiente de trabalho crescimento pessoal e o status valorizado pela sociedade. 
Quando as mulheres combinaram o emprego com a criação dos filhos, elas des-
cobriram que estavam acrescentando uma segunda jornada, já que a maioria dos 
maridos não fazia mudanças recíprocas para dividir as responsabilidades familiares. 
As mulheres foram obrigadas a se sentirem culpadas de que o seu trabalho fora 
pudesse ser prejudicial para a família, minando a estima dos seus maridos como 
provedores e colocando em perigo o desenvolvimento sadio dos seus filhos. Então o 
movimento feminino mudou o foco no esforço de redefinir e reequilibrar as relações 
de papel de gênero, de modo que tanto homens quanto mulheres pudessem procurar 
a realização pessoal, ter um emprego remunerado e dividir as responsabilidades e 
alegrias da vida familiar. O progresso em direção à igualdade nos últimos anos tem 
sido contínuo, embora ainda desigual. As mulheres avançaram no nível de instru-
ção e na situação profissional, embora ainda recebam aproximadamente 80% do 
salário dos homens para trabalhos comparáveis (ver Fraenkel & Capstick, Cap. 4 
deste livro). Os homens estão envolvidos mais ativamente na vida doméstica e pa-
ternidade, embora as esposas que trabalham ainda realizem uma parte despropor-
cionalmente maior das obrigações com as tarefas domésticas e cuidados dos filhos. 
A maioria dos casais jovens hoje compartilha o desejo de uma parceria plena e igual 
na vida familiar, embora a concretização deste objetivo ainda esteja em andamento 
(ver Knudson-Martin, Cap. 14 deste livro).

A crescente diversidade cultural: sociedade multicultural

Uma das características mais impressionantes das famílias norte-americanas hoje é a 
crescente diversidade cultural. A população nascida fora dos Estados Unidos tripli-
cou nas últimas décadas, com a maioria sendo proveniente da América Latina e Ásia 
(McGoldrick, Giordano & Garcia-Preto, 2005). Mais de uma em cada cinco pessoas 
é nascida no exterior ou a primeira geração residente. Por meio da imigração e das 
taxas de natalidade mais elevadas, as minorias étnicas e raciais agora representam 
quase metade da população, e a expectativa é de que se tornem maioria nas próxi-
mas décadas (U.S. Bureau of the Census, 2010). Os hispânicos estão se tornando ra-
pidamente o maior grupo de minoria, representando atualmente 15% da população, 
e espera-se que aumente para 25% até 2030. Embora imigrantes de algumas regiões 
do mundo sejam frequentemente tratados como grupos monolíticos, especialmente 
os latino-americanos, asiático-americanos e africanos, existem diferenças marcantes 
quanto ao seu país de origem, identidade racial e étnica, padrões de linguagem, cren-
ças religiosas, educação e status socioeconômico. As redes familiares são uma mis-
tura complexa de membros imigrantes e nativos, incluindo muitos norte-americanos 
de segunda ou terceira geração. Infelizmente, a insegurança econômica recente e o 
medo do terrorismo agravaram a discriminação e a intolerância racial com os imi-

_Walsh_Livro.indb   16_Walsh_Livro.indb   16 12/02/16   13:1512/02/16   13:15



Processos Normativos da Família  17

grantes e minorias não europeus, especialmente os latino-americanos e muçulmanos, 
complicando ainda mais seus desafios adaptativos.

Ao contrário da analogia do caldeirão de culturas, a sociedade norte-americana, 
com uma longa tradição de imigração, sempre foi diversificada (McGoldrick et al., 
2005). Em períodos anteriores, a forte pressão para que fossem assimilados à socie-
dade dominante levou muitos imigrantes a cortarem os vínculos com suas famílias 
estendidas e deixarem para trás as tradições étnicas. Mais recentemente, os estudio-
sos acreditam que os imigrantes, em especial os transnacionais, são mais resilientes 
ao enfrentarem os desafios da adaptação quando também mantêm continuidade 
em ambos os mundos, tornando-se essencialmente biculturais (Falicov, 2007; ver 
Falicov, Cap. 13 deste livro). Os pais são encorajados a criar seus filhos conhecendo 
e se orgulhando de suas raízes familiares e comunitárias, língua, herança étnica e 
valores religiosos.

Em nossa sociedade multicultural, um número crescente de crianças e famílias 
é multirracial (Burton, Bonilla-Silva, Ray, Buckelew & Freeman, 2010; Samuels, 
2010). As uniões inter-raciais e interconfessionais são cada vez mais comuns e aceitas, 
mesclando a diversidade no interior das famílias (Rosenfeld, 2007; Walsh, 2010; ver 
Walsh, Cap. 15 deste livro). Além do reconhecimento da diversidade, o cultivo do 
pluralismo cultural, com compreensão mútua e respeito pelas afinidades e diferenças, 
pode ser uma fonte de força que vitaliza uma sociedade.

A crescente disparidade socioeconômica

As influências socioeconômicas devem ser levadas em conta na avaliação do funcio-
namento familiar (Barrett & Turner, 2005; Conger, Conger & Martin, 2010). Os cien-
tistas sociais e o discurso popular muito frequentemente fizeram generalizações para 
todas as famílias com base em valores e experiências da classe média branca ou com-
pararam grupos étnicos e raciais sem considerar suas condições socioeconômicas de 
forma adequada. Em décadas recentes, devido a forças econômicas e políticas, a classe 
média mais ampla vem encolhendo e a brecha da desigualdade entre ricos e pobres 
tem aumentado (Edin & Kissane, 2010). Em 2008, 13,2% da população norte-ameri-
cana e aproximadamente uma em cada cinco crianças era oficialmente pobre – com os 
índices ultrapassando os da maioria dos países ocidentais. Negros, hispânicos e lares 
chefiados por mulheres eram os mais vulneráveis à pobreza.

Condições econômicas austeras e o deslocamento para o trabalho têm impacto 
devastador na formação, estabilidade e bem-estar da família. A idade adulta indepen-
dente está sendo retardada. As perspectivas financeiras da maioria das famílias jovens 
hoje são mais baixas do que as dos seus pais, com um declínio na renda média e mais 
famílias vivendo na pobreza. Muitos estão lutando em meio a tempos de incerteza en-
quanto as empresas reduzem o seu tamanho, os trabalhadores perdem seus empregos 
e as famílias são despejadas de suas casas. Quando a economia mudou dos setores 
industriais e de produção para a tecnologia, aqueles que tinham escolaridade, aptidões 
e oportunidades de emprego limitadas foram os mais atingidos. Uma nova “brecha no 
casamento” está cada vez mais alinhada com a crescente disparidade de renda (Cherlin, 
2010; Fincham & Beach, 2010). Aqueles com menos perspectivas de ganhos têm menor 
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probabilidade de se casarem e maior probabilidade de se divorciarem. O desemprego 
persistente e as mudanças de emprego recorrentes podem estimular abuso de substân-
cia, conflitos familiares e violência, e um aumento em famílias monoparentais pobres. 
O impacto da privação de moradia nas crianças e famílias é devastador (Bassuk, 2010).

No entanto, é um erro associar famílias pobres com famílias com problemas. 
Dados de mais de 100 mil famílias da National Survey of Children’s Health suge-
rem que embora as famílias na pobreza tenham desvantagens socioeconômicas, elas 
possuem muitos pontos fortes, como a proximidade das relações e rotinas como as 
refeições compartilhadas, apesar de escassas (Valladares & Moore, 2009). Mais ainda, 
suas chances de vida são pioradas por um sistema de saúde inadequado, condições 
deterioradas da vizinhança, escolas pobres, discriminação e falta de oportunidades 
para êxito. Como enfatiza Aponte (1994), problemas emocionais e de relação em 
famílias pobres de minorias devem ser entendidos dentro da malha dos seus contextos 
socioeconômicos e políticos: elas são vulneráveis a deslocamentos sociais maiores e 
não podem se isolar. E em tempos econômicos rigorosos, “quando a sociedade trope-
ça, seus cidadãos mais pobres são jogados de um lado para outro e geralmente são 
esmagados” (p. 8). As imensas disparidades estruturais de hoje perpetuam um vasto 
abismo entre ricos e pobres, e números crescentes de famílias batalham para garantir 
sua sobrevivência. Mudanças estruturais na sociedade mais ampla e seus apoios insti-
tucionais são essenciais para que a maioria das famílias prospere.

O curso variado e ampliado da vida familiar

À medida que as sociedades no mundo todo estão envelhecendo rapidamente, famílias 
de quatro e cinco gerações são cada vez mais comuns (Bengston, 2001; Waite, 2009). 
No entanto, a importância da família no final da vida tem sido negligenciada nas pes-
quisas e na prática clínica (Walsh, 2011). A expectativa de vida nos Estados Unidos 
aumentou de 47 anos em 1900 para mais de 78 anos hoje. É esperado que a expansão 
da faixa etária acima dos 65 anos, agora 13% da população, dobre nas próximas 
décadas. Apesar do estigma do preconceito com idosos, focado no declínio e deterio-
ração, os avanços médicos e achados da neurociência sobre neuroplasticidade apoiam 
as possibilidades de funcionamento e progresso tardio. A maioria dos adultos mais 
velhos permanece saudável e feliz na década dos 70 anos, encontrando significado 
e realização em novos interesses e no envolvimento ativo com os amigos e a família, 
especialmente com os netos. No entanto, com o avanço da idade, as doenças crônicas 
e a incapacidade apresentam desafios desgastantes quanto aos cuidados que a família 
deve prestar. Os adultos com mais de 85 anos, a faixa etária que vem aumentando mais 
rápido, são os mais vulneráveis, e aproximadamente metade deles tem probabilidade 
de serem afetados pela doença de Alzheimer. Uma abordagem dos sistemas familiares 
amplia o modelo individual prevalente de prestação de cuidados, que sobrecarrega o 
cuidador primário designado, para envolver os membros da família como uma equipe 
de cuidadores, cada um contribuindo de acordo com suas habilidades e recursos. Com 
menos pessoas jovens nas famílias para apoiar o número crescente de adultos mais ve-
lhos, e com as ameaças à aposentadoria e aos benefícios do sistema de saúde, é maior a 
probabilidade de insegurança e tensões intergeracionais nos próximos anos.
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Os votos do casamento “até que a morte nos separe” são mais difíceis de manter 
em um ciclo vital mais extenso. Casais na meia-idade podem antever outros 20 ou 
40 anos juntos. Embora a alta taxa de divórcios seja uma preocupação, talvez o mais 
impressionante seja que mais de 50% dos primeiros casamentos duram por toda a 
vida. É difícil para um relacionamento enfrentar desavenças e satisfazer as necessi-
dades e prioridades em constante mudança. Como observou Margaret Mead (1972), 
entre os jovens, romance e paixão se destacam na escolha de um parceiro. Na criação 
dos filhos, a satisfação no relacionamento está mais vinculada ao compartilhamento 
das alegrias e reponsabilidades familiares. No fim da vida, as necessidades de compa-
nheirismo e cuidados passam para primeiro plano. Tendo em conta essas mudanças, 
Mead sugeriu que contratos com tempo limitado renegociável e monogamia serial se 
adequariam mais a uma vida longa. De fato, dois ou três relacionamentos de com-
promisso de longa duração intercalados com períodos de coabitação e de vida de 
solteiro, têm se tornado cada vez mais comuns (Cherlin, 2009; Hetherington, 2003; 
Sassler, 2010). A maioria dos adultos e seus filhos irão entrar e sair de uma variedade 
de estruturas familiares enquanto se unem, se separam e se recombinam. Como a 
instabilidade nas relações e nas famílias aumenta o risco de desadaptação e proble-
mas infantis, as famílias terão que regular as transições e aprender a viver de forma 
satisfatória em arranjos complexos.

Nossa concepção do ciclo vital familiar deve ser alterada de uma expectativa 
normativa de progressão ordenada por meio de estágios vitais previsíveis para mui-
tos caminhos de vida variados e uma gama de opções que se adaptam às diversas 
preferências e desafios que tornam cada indivíduo, casal e família únicos. Alguns 
se tornam pais pela primeira vez na idade em que outros se tornam avós. Outros 
iniciam uma segunda família na meia-idade; alguns encontram um novo parceiro e 
têm filhos da mesma idade dos seus netos. Muitos se tornam ativamente envolvidos 
com seus sobrinhos e sobrinhas ou com uma variedade de relações íntimas e com 
parentes significativos ou com jovens ou adultos mais velhos em suas comunidades. 
A maioria das vidas é enriquecida pelo desenvolvimento de relacionamentos íntimos 
e laços sociais e com parentes significativos no interior e além dos seus lares (Roseneil 
& Budgeon, 2004).

Complexidades familiares e percepções atrasadas

Famílias com configurações variadas têm diferentes restrições estruturais e recursos 
para o seu funcionamento. As famílias com dois provedores devem organizar seus 
lares, papéis e vida familiar diferentemente do modelo provedor/dona de casa. Os pais 
solteiros precisam se organizar de forma diferente das famílias que têm ambos os pais. 
Famílias pós-divórcio com guarda compartilhada devem ajudar os filhos a transita-
rem entre as duas casas para se sentirem em casa em cada uma e se adaptarem às dife-
rentes regras e rotinas. A constelação da família recasada pode abranger duas, três ou 
mais casas, e as necessidades de contato entre as crianças e os avós e outros membros 
da família estendida devem ser consideradas. Com a morte de um dos pais ou com o 
divórcio, um padrasto – ou cogenitor não biológico – pode ser legalmente destituído 
dos direitos de continuar em contato com os filhos que eles vinham criando. Com a 
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família nuclear autossuficiente intacta tomada como norma, tem havido uma valori-
zação insuficiente dos fortes laços com a família estendida, especialmente em famílias 
afro-americanas e de imigrantes.

Nossa linguagem e preconcepções acerca da “família normal” podem patologizar 
os padrões de relacionamento que não se encaixam no modelo da família nuclear 
intacta com papéis de gênero tradicionais. A denominação “latchkey child”* implica 
descuido materno quando os pais precisam trabalhar fora de casa. Apesar do cres-
cente envolvimento dos pais e as contribuições ativas dos avós e outros cuidadores 
para a vida familiar, existe uma pressuposição persistente de que eles “ajudam” ou 
substituem uma mãe que está trabalhando ou está ausente. Muito frequentemente, os 
problemas de uma criança que vive em uma família monoparental são atribuídos a 
um “lar desfeito” ou à ausência de um pai na casa. O termo “família monoparental” 
pode nos cegar para o papel potencial de um genitor não residente ou o apoio da rede 
de membros da família estendida. O rótulo pejorativo “pai ausente” é especialmente 
severo e exclui os pais que se importam com seus filhos e podem se tornar mais envol-
vidos e responsáveis do que eram no passado. Um padrasto ou pai adotivo pode ser 
considerado como não sendo o pai “real” ou “natural”.

A crença de que as famílias fruto do recasamento são inerentemente deficien-
tes com frequência as leva a imitarem o modelo familiar nuclear intacto – fechando 
suas fronteiras, cortando os laços com os pais não residentes e sentindo que falharam 
quando não se integram imediatamente. Como observou o pioneiro de terapia de 
família Carl Whitaker (ver Walsh, Cap. 2 deste livro), as próprias tentativas de se 
encaixar no molde social de uma família normal são geralmente fontes de problemas 
e dor profunda.

Forças sociais mais amplas e políticas familiares

A importância do contexto social e econômico para o sucesso ou colapso nos 
casamentos e famílias hoje está cada vez mais clara (Fincham & Beach, 2010). Muitas 
tensões na vida familiar são geradas por forças mais amplas no mundo à sua volta. As 
famílias passaram por muitos deslocamentos. A segurança no emprego, a cobertura 
do sistema de saúde e os benefícios da aposentadoria estão cada vez mais incertos. As 
demandas do local de trabalho são extravasadas na vida familiar, gerando estresse 
constante (Repetti, Wang & Sabe, 2009). As demandas conflitantes do trabalho e da 
família criam “time binds”, pressionando as vidas num ritmo acelerado enquanto os 
membros da família procuram uma “qualidade de tempo” ilusória. Muitas famílias 
são expostas a um ambiente social tóxico. Os pais sitiados estão inseguros de como 
criar bem seus filhos em um mundo perigoso e como combater as pressões da internet 
e da cultura popular que saturam lares e mentes. A mobilidade geográfica, frequen-
temente devida a forças do mercado de trabalho, contribui para a fragmentação das 
famílias e comunidades. Muitas famílias precisam repetidamente se expandir e se con-

* N. de T.: Uma criança que tem a chave de casa e frequentemente fica sozinha em casa depois 
da escola porque seus pais estão trabalhando.
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trair oscilando entre lares com um ou dois pais para atender às demandas de empre-
gos distantes ou serviço militar.

Vistos no contexto, os estresses na vida familiar são mais compreensíveis. Po-
líticas, programas e serviços sociais devem ser adaptados para ajudar as famílias a 
manejarem as dificuldades, com especial atenção àquelas que são marginalizadas e 
desamparadas, e com redes de segurança para as mais vulneráveis (Bogenschneider 
& Corbett, 2010). São necessárias mudanças no sistema mais amplo e estratégias 
criativas para garantir: segurança, flexibilidade e igualdade de gênero no ambiente 
de trabalho; sistema de saúde e moradia adequados e acessíveis; serviços de saúde de 
qualidade para as crianças e os membros da família com deficiências; oportunidades 
educacionais e de trabalho; e recursos comunitários de apoio. A retórica a favor de fa-
mílias fortes deve ser acompanhada de políticas centradas na família – tanto públicas 
quanto privadas – para possibilitar que as famílias prosperem.

Implicações clínicas: uma perspectiva ampla e inclusiva

Com tantas mudanças e desafios na vida contemporânea, as famílias se preocupam 
sobre o quanto estão indo bem. Em geral elas não procuram ajuda porque temem ser 
consideradas disfuncionais ou deficientes. Como profissionais da ajuda, nós também 
precisamos examinar nossos pressupostos implícitos sobre normalidade, saúde e dis-
função familiar a partir da nossa visão do mundo, influenciada por nossos padrões 
culturais, experiência pessoal e teorias clínicas (ver Walsh, Cap. 2 deste livro). Por 
meio dessa abordagem, construímos junto com nossos pacientes os problemas que 
“descobrimos” nas famílias e podemos estabelecer objetivos terapêuticos vinculados a 
preconcepções sobre o funcionamento sadio.

Como a própria definição de “família” pode abranger um amplo espectro de 
opções de relações, é importante explorar a definição que cada indivíduo tem de fa-
mília e informar a nossa visão ampla. Quem elas incluem? Quem é significativo e que 
papéis desempenham? Existem amigos que eles consideram sua “família por opção”? 
As definições legais e consanguíneas de “família” ou normas sociais podem impe-
dir que os pacientes mencionem relações importantes, como um parceiro coabitante. 
É essencial não equacionar família com lar, particularmente com famílias divorciadas, 
recombinadas e transnacionais, que possuem vínculos importantes que ultrapassam as 
fronteiras do lar e geográficas. Parentes informais (fictícios) podem ser significativos. 
Também é importante perguntar acerca do papel dos animais de estimação – conside-
rados pela maioria como membros importantes da família (Walsh, 2009b, 2009c). As 
relações de apego com animais de companhia podem ser especialmente significativas 
para crianças, indivíduos solteiros e adultos mais velhos, e podem ser recursos valori-
zados durante transições familiares difíceis e adaptação a uma perda.

Em todas as avaliações, é importante obter uma visão holística do sistema fami-
liar e das suas ligações com a comunidade. Isso inclui todos os membros da família 
atual, a rede familiar estendida e as relações chave que são – ou foram – importantes 
no funcionamento da família e seus membros. Os pacientes que presumem que “famí-
lia” é equiparada a “lar” ou com casamento legal podem não mencionar um genitor 
não residente, filhos de casamentos anteriores ou outras relações que foram, ou pode-
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riam vir a ser, recursos importantes. Os genogramas e linhas do tempo (McGoldrick, 
Gerson & Petry, 2008) são ferramentas valiosas para visualizar e dar coerência a uma 
rede complexa de relações e padrões residentes, observando perdas e transições signi-
ficativas e identificando recursos existentes e potenciais nas redes familiares e sociais.

A administração do tempo da família se tornou essencial. As tensões de trabalho/
família são importantes de serem abordadas, assim como as responsabilidades no 
ambiente familiar e pressões financeiras. Perguntar sobre o dia a dia em família pode 
revelar falhas e abrir a discussão sobre formas de aliviar as pressões. Quando os pais 
estão sobrecarregados, os clínicos podem explorar maneiras de aumentar os recursos 
e facilitar a negociação da divisão mais equitativa das responsabilidades e alegrias na 
vida familiar.

Como transições com separação, divórcio e recasamento são processos que evo-
luem ao longo do tempo, os clínicos precisam questionar a respeito de unidades fa-
miliares prévias, o momento e a natureza dos eventos, a situação atual das relações 
e futuras mudanças previstas para compreender e abordar problemas no contexto 
desenvolvimental da família. Em particular, mudanças recentes ou iminentes entre os 
membros ou na composição familiar devem ser notadas, já que essas perturbações 
podem contribuir para os problemas presentes. Os clínicos podem ajudar as famílias 
a suavizar as transições perturbadoras e a reestabilizar a vida familiar, criando “novos 
padrões normais” para se adaptarem às novas condições.

Os clínicos podem tirar partido de pesquisas sobre processo familiar que demons-
tram como uma variedade de estruturas familiares pode funcionar bem; nenhuma é 
inerentemente sadia ou patológica. Conforme veremos nos capítulos das Partes II, III e 
IV deste livro, muitas pesquisas estão sendo realizadas sobre variáveis importantes no 
risco e resiliência, o que pode informar a prática com muita utilidade para fortalecer 
o funcionamento familiar e o bem-estar dos seus membros.

FAMÍLIAS EM TRANSFORMAÇÃO: UMA VISÃO 

PLURALISTA DAS FAMÍLIAS NORMAIS

Nas últimas décadas, as famílias têm estado em transformação com as crescentes di-
versidades e complexidades na estrutura, papéis de gênero e orientação sexual, consti-
tuição multicultural, condições socioeconômicas e padrões do ciclo vital. Como con-
cluíram os estudiosos da família (Cherlin, 2010), já não faz mais sentido usar a família 
nuclear como o padrão com o qual várias formas de família são comparadas. As fa-
mílias em nosso passado distante e na maioria das culturas por todo o mundo sempre 
tiveram estruturas múltiplas e variadas. O que permanece constante é a centralidade, 
e a necessidade fundamental, do parentesco. Nossa diversidade crescente requer um 
pluralismo inclusivo, além da tolerância das diferenças e o respeito às muitas formas 
diferentes de ser família, reconhecendo suas diferenças e semelhanças.

Pesquisas recentes encontram que a maioria dos norte-americanos hoje tem uma 
definição mais ampla do que constitui uma família (Pew Research, 2010a, 2010b). 
A resposta do público às normas conjugais e às formas de família em mutação reflete 
uma mistura de aceitação e inquietação, com as gerações mais jovens mais inclinadas a 
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encarar positivamente as formas variadas de família, casamentos entre pessoas do mes-
mo sexo e coabitação. Apesar das preocupações, dois terços de todos os adultos são 
otimistas sobre o futuro do casamento e da família. A maioria das pessoas ainda enca-
ra o amor, os laços de compromisso – e suas próprias famílias – como as fontes mais 
importantes de felicidade e realização na vida. De 8 a cada 10 dizem que a família em 
que vivem agora é tão próxima ou mais próxima do que a família em que cresceram.

O anseio pela “família”, “lar” e “comunidade” é intensificada pelas contínuas 
ameaças da instabilidade global. Como afirmou Maya Angelou, “O anseio por um 
lar vive em todos nós; o lugar seguro para onde podemos ir”. A vida nunca foi mais 
segura em tempos anteriores ou lugares distantes, no entanto as famílias hoje estão em 
território desconhecido, sem um mapa para guiar a sua passagem. As muitas descon-
tinuidades e o desconhecido geram uma tensão desconfortável. Os mitos da família 
ideal agravam o sentimento de deficiência e fracasso para as famílias mesmo que tais 
modelos não se encaixem em nossas vidas. No entanto, as famílias estão demons-
trando uma resiliência considerável, tirando o melhor partido das suas situações e 
reconfigurando criativamente a vida familiar. Construindo uma variedade de arranjos 
domésticos e de parentesco, elas estão criando novas estratégias de relacionamento 
para adequarem suas aspirações e seus desafios, inventando novos modelos de conec-
tividade humana. A maioria está mantendo fortes conexões com a família estendida 
a grandes distâncias e encontrando afinidades com amigos próximos de longa data. 
Muitos estão procurando comunidade e espiritualidade fora das estruturas institucio-
nais predominantes, tecendo em conjunto elementos significativos das variadas tradi-
ções para se adequarem às suas vidas e relações (Walsh, 2010). Particularmente, im-
pressionantes são aqueles que remodelam a experiência do divórcio transformando-a 
de uma cisão dolorosa e amarga e uma perda de recursos numa rede de afinidades 
viável – envolvendo novos e antigos parceiros, múltiplos grupos de filhos, parentes 
adotivos, famílias estendidas e amigos – em sistemas domésticos e de apoio colaboran-
do para sobreviver e prosperar (Stacey, 1990). É irônico que as variadas configurações 
relacionais atuais sejam denominadas “famílias não tradicionais”, pois a sua flexi-
bilidade, diversidade e comunidade lembram a resiliência encontrada nas variadas 
famílias e redes de parentesco mal tecidas do passado.

No nosso mundo em rápida mudança, nossas vidas podem parecer imprevisí-
veis e opressoras. Como observou Catherine Bateson (1994), a adaptação emerge dos 
encontros com novas condições que podem parecer caóticas. Hoje é necessária uma 
intensa multiplicidade de visões, estimulando o insight e a criatividade. Embora nunca 
possamos estar completamente preparados para novas demandas, Bateson argumenta 
que podemos estar fortalecidos para enfrentar a incerteza:

A qualidade da improvisação caracteriza cada vez mais as vidas hoje, vividas na 
incerteza, cheias de indícios de alternativas. Em um mundo interdependente e em 
rápida mudança, é menos provável que modelos únicos sejam viáveis e é mais pro-
vável que os planos deem errado. O esforço de combinar múltiplos modelos arrisca 
desastres de conflito e equívocos fora do controle, mas o esforço de aderir cegamen-
te a algum modelo tradicional por toda a vida tem o risco de desastre não só para a 
pessoa que o segue, mas para o sistema inteiro em que ela está incluída, na verdade 
para todos os outros sistemas vivos com os quais esta vida está vinculada. (p. 8)
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Se soubéssemos o futuro de famílias particulares, poderíamos ajudá-las a adqui-
rirem as habilidades necessárias para terem sucesso. Entretanto, as famílias de hoje 
precisam atender às demandas emergentes de uma sociedade dinâmica e um ambiente 
global em evolução. Conforme observa Bateson, a ambiguidade é a trama da vida e 
não pode ser eliminada. Em sua metáfora pertinente, “somos chamados a nos unirmos 
numa dança cujos passos devem ser aprendidos ao longo do caminho” (1994, p. 10).

Assim sendo, podemos ajudar as famílias a prosseguirem no processo de apren-
dizado durante a vida, a manterem continuidades juntamente com a mudança e a 
encontrarem coerência dentro da complexidade. A habilidade de combinar múltiplos 
papéis e se adaptar a novos desafios pode ser aprendida. Encorajar tal visão e habili-
dades é um elemento central das abordagens de terapia familiar baseadas nos pontos 
fortes. Para permitir que as famílias prosperem, políticas sociais e econômicas, além 
de serviços clínicos e comunitários, devem ser alinhados com os nossos tempos. Crise 
e desafios fazem parte da condição humana; a forma como respondemos pode fazer 
toda a diferença para o bem-estar e a adaptação exitosa da família.
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