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AS NOVAS ESTRUTURAS FAMILIARES E O 

PRECONCEITO  
INTRODUÇÃO 

Desde o início do século XIX até a atualidade, as instituições familiares passam por grandes mudanças, porém 

não só as famílias que mudaram, mas tudo o que conhecemos vem passando por mudanças, de valores á 

ações humanas. Neste sentido foi pensado em desenvolver um Projeto de Intervenção Pedagógica com o 

objetivo de identificar as novas formações familiares e incentivar os alunos na conscientização da não 

promoção do preconceito, vivenciado por essas novas famílias. A aplicação do projeto ocorreu no Colégio 

Cecília Meireles, e o público alvo foram os alunos do terceiro ano do Ensino Médio.             

 

CONCLUSÃO 

 

Atualmente vivenciamos grandes mudanças no 

campo da economia, da política e da cultura, e isso 

consequentemente afeta também as relações 

familiares. Há tempos as famílias tradicionais eram 

compostas por pai, mãe e filhos, onde o pai era 

responsável pelo sustento da família e a mãe tinha 

a responsabilidade de cuidar da casa e dos filhos. 

 

 

 

PROJETO SOBRE AS NOVAS 

ESTRUTURAS FAMILIARES  
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Como podemos observar, não existe mais um padrão 

familiar, pois há uma existência variada na sua 

formação. Apesar de toda essa variedade familiar, 

alguns aspectos estão presentes em todas as 

famílias, como a diminuição dos membros familiares, 

o aumento de mulheres no mercado de trabalho, a 

participação de vários membros da família no sustento 

da casa, quanto mais rica mais chefes familiares tem 

e quanto mais pobre os filhos contribuem na renda 

familiar. Com a aplicação do projeto os alunos 

puderam observar essa variedade de estruturas 

familiares que vem se formando atualmente, através 

de artigos e aulas expostas sobre o assunto. Eles 

também foram orientados a criarem peças de teatro 

expondo os preconceitos e dificuldades vivenciados 

por esses novos grupos familiares. Com o fim do 

projeto os alunos tiveram a oportunidade de entender 

que todas as famílias tem a sua importância, mesmo 

uma sendo tão diferente da outra, o que realmente 

importa é o amor, o respeito e o cuidado. 

 

 

Figura 1: Novas estruturas familiares. 

Fonte: diarioonline.com.br. 

Na sociedade atual o papel da mulher se modificou 

bastante, atualmente ela também vai à luta por 

emprego e por seus direitos, deixando de ser 

submissa, como cita Carvalho: 

Com todas as mudanças na sociedade esse modelo já 

ganhou outros contornos, diversas necessidades levaram a 

mulher a se introduzir no mercado de trabalho, o que fez com 

que se tornasse peça importante no provimento financeiro da 

família, não sendo raros os casos em que é a única 

provedora.(s/d,p.01).  

Com todas essas mudanças os papéis foram se 

invertendo, as mães trabalhando para o sustendo 

da família e os pais participando da vida escolar dos 

filhos e dos serviços domésticos. Há também vários 

casos de mães solteiras que tomam conta da 

família sozinha e pais solteiros, que além do 

trabalho para sustentar a família, deve tomar conta 

da casa e dos filhos, o que antigamente não 

acontecia. 

 

 

 

 


