
 
 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SERGIPE 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO 
 

Av. Marechal Rondon S/N, Rosa Elze. CEP: 
49100-000 (79) 3194-6930/6931 – 

direcao.codap@gmail.com – 

 

 

Disciplina: Orientação Educacional 7º Ano – Ensino Fundamental 

 

Professora: Silaine Maria Gomes Borges  

 

Durante o nosso ano letivo de 2020, iremos trabalhar com as temáticas: Família, 

Adolescência e Saúde. 

 

Configurações Familiares 

 

A família, como uma instituição social, tem passado por mudanças aceleradas em sua 

estrutura, organização e função de seus membros a partir da segunda metade do século 

XX. Ao modelo tradicional somam-se muitos outros e não é possível afirmar se são 

melhores ou piores, apenas SÃO DIFERENTES. 

Tratar das configurações familiares nos dias de hoje apresenta-se como um grande 
desafio, tendo em vista a complexidade do tema. Muito se fala que a família está 
acabando, mas o que está acontecendo é uma profunda mudança no seu perfil. Embora 
o conceito atual de família seja muito diferente do que se tinha em tempos passados, 
ainda continua sendo a família o centro com que as pessoas se identificam e em que 
aprendem sobre a vida. Família e casamento tiveram sua função social transformada 
especialmente ao longo do século XX: já não se espera dessas relações somente o cuidar 
e manter a prole. 

A versão idealizada de núcleo familiar estável e voltado para si fica ultrapassada. Surgem 
novas possibilidades de famílias, constituídas por grupos que habitam o mesmo espaço 
físico ou que, pelo menos, mantêm certa proximidade. Esses novos arranjos estão longe 
de ser instituições fechadas, apresentando-se sempre em evolução e transformação.  

Na intenção de ampliar a visão de mundo aos interessados por essa temática, e na 
tentativa de refletir sobre algumas das várias possibilidades relacionais que o ser 
humano é capaz de firmar, iremos apresentar aqui alguns textos referente aos formatos 
de famílias já conhecidas. Como: 
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Famílias Mononucleares ou Monoparentais. 
Famílias Nucleares. 
Famílias Binucleares – Guarda Compartilhada. 
Famílias Reconstituídas. 
Família Homoafetiva. 
 

 

 

 

Texto original publicado na Revista nº 2 – 2010, da Ecola de Pais – Seccional de 
Biguaçu SC 

Maria Cristina d’Avila de Castro – Psicóloga – CRP:12/00166; Especialista Clínica – CFP; 
Mestranda do Curso de Pós-Graduação do Depto. de Psicologia – UFSC; Psicóloga da 
Polícia Civil de Santa Catarina; Sócia Fundadora e Presidente da Associação Catarinense 
de Terapia Familiar (ACATEF) gestão 2004-2006; Coordenadora da Comissão Científica 
do VI Congresso Brasileiro de Terapia Familiar – julho 2004; Coordenadora Técnica, 
Supervisora e Professora do Movimento – Instituto e Clínica Sistêmica de Florianópolis 
de 1994 a 2003. 

 

Sugiro o vídeo Sobre a Família Contemporânea, com a Dra Ana Gabriela Andriani – 

Psicóloga Clínica - PUC/SP. Doutorado e Mestrado - UNICAMP. Pós graduação em 

Terapia de Casal e Família - NORTHWESTERN UNIVERSITY, EUA. - 

https://www.anagabrielaandriani.com.br 

Link 1 https://www.youtube.com/watch?v=7xZ2cQRcOOM 

 

Atenção! 

FIQUE EM CASA. 
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