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I.- TRANSFORMACIÓNS FAMILIARES

O noso sistema occidental de familia ten as súas raíces na tradición xudeo-
cristiá e experimenta modificacións importantes ao longo dos tempos...

A súa historia presenta tres mommentos clave:

1.- Século XII (pre-modernidade): a igrexa cristiá impón como único matrimonio lexítimo o 
matrimonio relixioso de mútuo acordo e constitúeo como sacramento indisolúbel.

2.- Primeira modernidade (s. XIX-XX): os Estados modernos regulamentan as relacións familiares 
co Código Civil e o matrimonio civil. Home e Muller non son iguais. O matrimonio relixioso 

deixa de ser obrigatorio. É posíbel o divorcio.

3.- Segunda modernidade (s. XXI...): os Estados democráticos reforman o Código de Familia; 
recoñecen a igualdade formal entre Homes e Mulleres; propoñen novas regulamentacións

nunca antes contempladas e crean novas políticas de benestar.



Ao longo dos séculos o sistema occidental de familia constrúese sobre tres eixos 
normativos...

1/ ALIANZA (matrimonio)       FILIACIÓN patrilineal/indif
2/ ORGANIZACIÓN: DIVISIÓN SEXUAL do TRABALLO
3/AUTORIDADE MÁXIMA do PAI – MARIDO

...que se modifican na primeira modernidade e están cambiando 
na segunda modernidade



Primeira modernidade:
Reconstrución dos tres eixos. Como?

1/ Matrimonio civil obrigatorio      fillos lexítimos / ilexítimos. Esposo protexe 
a cambio obediencia esposa.
2/ Unha nova concepción política da sociedade que separa os asuntos 
PUBLICOS dos PRIVADOS.    Separación que se asocia á secular D.S.T.
3/ Reforzo por lei do CABEZA de FAMILIA masculino

Os dereitos de cidadanía son atributo masculino e adquírense no ámbito 
público. As mulleres reciben dereitos derivados do pai ou marido. Patria 
potestas.



Primeira modernidade: O modelo ideal de familia occidental

Máxima lexitimación anos 50, 60 e 70
- MATRIMONIO: mútuo acordo
- MONÓGAMO: fidelidade
- ESTÁBEL: amor romántico. Divorcio = 

fracaso, culpa
- DST: roles complementarios
- PRIVACIDADE: fogar-refuxio
- Orientada aos FILLOS e FILLAS 

lexitimados polo PAI

Crise de lexitimación teórica anos 70, 80, 
90 ...

- Pacto libre entre non iguais
- Forte control social sexualidade mulleres; dobre 

moral masculina.
- Mito do “amor romántico”. Divorcio= alto risco 

mulleres
- Subordinación e explotación do traballo das 

mulleres
- Privacidade masculina; domesticidade feminina
- O vínculo nai-fillo é o certo; mais se non hai pai, 

estigma, ilexítimo

Ocúltase a diversidade
Ocúltase o carácter patriarcal
Afírmase a superioridade
Afírmase a necesidade

Deslexitímase o modelo
Relativízase a superioridade
Relativízase a necesidade



Segunda modernidade:
Hoxe nova reconstrución dos tres eixos?
Novas lexitimidades, novas prácticas...

1/ Novo código de familia, máis matrimonios civís igualitarios, máis divorcios, máis 
parellas de feito, todos os fillos son lexítimos, as nais poden transmitir os seus apelidos. 
+ MHom (resistencias: igrexa, neoconservadores...)

2/ A DST modifícase. Imponse a dobre presenza das mulleres en espazos PÚB /PRIV = 
mulleres máis autonomía económica e social. Recoñécese o traballo reprodutivo non 
remunerado. Mantense a DST (resistencias: non dobre presenza masculina...)

3/ Crise da autoridade masculina de tipo patriarcal. Crise da imaxe paterna tradicional. 
(resistencias: autoritarismo, violencia doméstica...)



Que pasa nas prácticas concretas?

Aumento das familias de dous soldos
Poucos fillos/as (necesidade, desexo, dereito?) poucos irmáns, irmás.
Aumento da autonomía das mulleres para xestionar a súa propia vida.
Aumento da inestabilidade conxugal
Aumento das parellas de feito de 1ª ou 2ª unión/ hetero, homo, e por tanto, aumento 
fillos/as fóra do matrimonio.
Aumento familias monoparentais (8/10 son nais)
Aumento familias xineparentais.
Aumento familias recompostas.
Aumento familias adoptivas.
Reforzamento do vínculo de filiación nai-fillos/ as. A nai pode transmitir o seu 
apelido.
Incremento do uso das técnicas de reprodución asistida. O pai non é necesario para 
crear unha criatura.
Incremento das solidariedades entre xeracións.
Incremento da mediación das mulleres nestas relacións.



Motores do cambio e novas dinámicas

Revolución demográfica
Desenvolvemento económico:

Incremento de mulleres no mercado laboral.

Desenvolvemento dos Estados de benestar:
Incremento dos dereitos e deberes de cidadanía.
Incremento dos servizos de atención ás persoas.

Movementos sociais a favor dunha maior equidade como 
condición do exercicio das liberdades.
Diminución da influencia da relixión católica na vida cotiá.



CONSTATAMOS
Crise do modelo de familia de corte patriarcal 

construído na primeira modernidade

Marcado proceso de 
INDIVIDUACIÓN de 
dereitos e deberes

Máis igualdade entre sexos e 
xeracións dentro e fóra das 
familias

Máis liberdade para construír 
o traxecto biográfico 
individual

Necesidade de máis 
reflexividade ante as diversas 
opcións posíbeis



Pero... Os comportamentos familiares reproducen a miúdo 
os esquemas do pasado porque...

Comportamentos sexistas moi 
interiorizados.
Inercias e resistencias 
institucionais

E a falta de respostas doadas 
comporta....

Fortes contradicións entre 
expectativas e condicións de 
posibilidade

Malestar e desaxustes psico-
sociais



En conxunto, a situación actual 
implica:

A desinstitucionalización do modelo de familia moderna de corte patriarcal, 
pero non a desaparición da familia como grupo social nin a súa non-
regulamentación.
Máis diversificación das formas e as relacións familiares.
A necesidade dunha nova cultura práctica familiar (relacións conxugais e 
parentais) de acordo cos dereitos individuais e a favor da democratización da 
familia.
A necesidade de novas formas de articulación entre individuos, familias e 
Estado de benestar para responder mellor ás novas necesidades, asegurar o 
vínculo social da cidadanía e incrementar a equidade entre individuos e 
familias.



Hoxe: segunda modernidade

CRISE DO MODELO FAMILIAR DE REFERENCIA 
DA PRIMEIRA MODERNIDADE

(Era industrial)

Emerxencia de novos modelos familiares e parentais.



II.  ROLES PARENTAIS

PRIMEIRA MODERNIDADE

SEGUNDA MODERNIDADE



PRIMEIRA MODERNIDADE

A boa nai (traballo reprodutivo)
Rol expresivo: coida e xestiona relacións, 

sentimentos, cohesión, “espíritu de familia”, 
etc.

Autoridade materna por “ausencia” do pai, 
pero mediadora da autoridade superior deste

Ética da domesticidade e do coidado
- “Mater amantíssima”
- “Ama de casa”
- Traballa por “amor”

Muller = maternidade
É incompleta se non é nai.

O bo pai (traballo produtivo)
- Rol instrumental: sustento económico, 

transmisión de linaxe e estatus...
- Autoridade paterna superior:

por lei: cabeza de familia + patria
potestade.

por salario único ou principal
por mediación feminina.

- Ética do traballo remunerado
- Pai / obreiro responsable
- Gañador do pan
- Traballa por cartos



España: transformacións nos anos 
70, 80, 90 ...

- Cambios nas posicións das mulleres (dobre presenza):
Incremento da súa formación profesional.
Incremento da súa presenza no mercado de traballo
Incremento da súa presenza no poder político

- As mulleres controlan a súa fecundidade (extensión anticonceptivos)
- Análise e críticas feministas aos estereotipos da maternidade
- Progresiva individuación dos dereitos

Incremento da diversidade e complexidade das 
dinámicas, formas e relacións familiares

Cambios nos roles parentais



Inicios da segunda modernidade: novos 
roles parentais...?

Leis: autoridade compartida+posible transmisión da liñaxe por vía feminina+posible reprodución
asistida muller sen parella+homoparentalidade...(neoconservadores: medo ao “des-orde”)
Economía familiar: salario pai + salario nai (a nai ingresa polo xeral, menos)
Expectativas das nais: esperan que o pai tamén participe da crianza e do coidado do fogar

(resistencia do pai: é traballo sen salario
Mediación: a nai media a favor da autoridade compartida e para que o pai se implique na crianza e
coidado do fogar (se hai resistencia do pai = conflito)
Rol instrumental + rol expresivo

- Máis autonomía e autoridade pero 
máis sobrecarga.
- Identidade muller non = 
maternidade
- Un ou dous fillos/as máximo

Perda de poder e crise da súa 
identidade paterna tradicional:
-Uns:  tendencia a retirarse
- Outros: novos perfís

NAI:PAI:



Retos, dificultades e novas 
necesidades

* Reto 1
Conseguir máis equidade H e M no reparto do traballo doméstico-familiar e o traballo fóra do 
fogar.

* Dificultades
- resistencia do pai a asumir o traballo doméstico familiar.
- o mercado laboral discrimina negativamente as nais
- rixidez das xornadas laborais.
- excesiva centralidade dos tempos laborais e desincronización dos tempos sociais (traballo, 
escolas, servizos, transportes, etc)

* Necesítase en xeral...
- Políticas formativas para unha nova cultura práctica familiar H e M
- Políticas laborais para unha maior equidade H e M
- Políticas de conciliación da vida laboral e familiar para H e M
- Políticas de reorganización dos tempos da cidade.



* Reto 2
Construír unha autoridade parental compartida e 
democrática

* Dificultades
- Confusión entre autoridade parental e autoritarismo patriarcal

- - Falta de habilidades de negociación
- - Fráxil transmisión das prácticas da boa crianza
- - Resistencia da nai a aceptar outra maneira de facer
- - Pouca implicación do pai na crianza e a vida cotiá
- - Despois da ruptura conxugal: pai 1/3 desaparece; 1/3 presenza irregular; 1/3 

presenza estable.
- - Incremento da influencia dos medios de comunicación e NT



Necesítase en xeral....

- Tempo razonable para a crianza
Espazos de proximidade entre nais e pais para compartir os saberes da boa crianza e 
definir necesidades e demandas.
- Recursos formativos para incrementar as relacións democráticas na familia, na 
escola, na comunidade, etc...
- Permiso de paternidade que permita un eefectivo establecemento de vínculos 
primarios de afecto e coidade os fillos e fillas, que poidan continuar despois dunha 
ruptura conxugal.
- Recoñecemento da responsabilidade e o dereito do pai a participar da crianza dos 
seus fillos de maneira compartida coa nai (permiso de paternidade significativo + 
permisos parentais)



Síntese:
-Roles e identidades sexuais = construción social

-Cambios roles sexuais = cambios roles parentais

- Crise da identidade do pai “moderno” = perda de poder, distanciamento, 
novos perfís máis expresivos.

-Crise da identidade da nai “moderna” = ser muller non é igual a ser nai. 
Maternidade opcional.

- Individuos e familias: traxectos +  complexos + diversos

-Políticas de conciliación + políticas de novos usos do tempo + políticas 
formativas + políticas de apoio ás transicións familiares



III.- ALGÚNS DATOS EMPÍRICOS



Taxas de ocupación, actividade e paro feminino por grupos de 
idade. Cataluña e España. 2000

--40,643,735,539,850-54
--54,062,145,754,744-49
--62,669,752,462,840-44
--65,674,952,966,135-39
--70,577,755,467,930-34
--77,787,759,878,525-29

18,711,162,469,950,762,225-54 anos

20,512,439,843,131,637,7Total 
mulleres

EspañaCataluñaEspañaCataluñaEspañaCataluña
Taxa ParoTaxa ActividadeTaxa Ocupación



Emprego feminino e maternidade nalgúns países da UE. 2003
Taxa de emprego, en %. Mulleres entre 20 e 49 anos

Máis de dous fillosDous fillosUn 
fillo

Mulleres 
con fillos*

Mulleres
sen fillos 

Grecia

41,353,861,7

41,257,864,260,475,1MEDIA UE 25

56,274.475,272,077,9Finlandia

67,282,280,379,977,1Dinamarca

37,960,967,861,883,2Reino Unido

37,955,266,060,079,5Alemania

49,269,570,467,574,6Bélgica

60,275,077,776,476,6Portugal

35,045,852,749,760,4Italia

39,652,854,252,756,5

47,551,2España

Euroestat, 2005. *Fillos menores de 12 anos. A taxa de emprego corresponde ao número de persoas
con emprego respecto á poboación total do mesmo sexo e idade. 



Índices sintéticos de dedicación compartida (“tanto  o pai como a 
nei”) en tres áreas de crianza, segundo  situación laboral e estudos

da nai. Mataró 1994 (C. Brullet, 1996)

103146Sen estudos

73164Primarios

143776Secundarios

223781SuperioresNivel 
estudos 
nai

62861Ama de casa

32765Paro

92863TR T Parcial

254877TR T CompletoSituación
laboral
nai

S. DomésticoMaternaxeSociabilidade



Tipos de familia xoves (biparentais e con algún fillo/a de 0-3 anos) segundo 
posición de clase social e xénero. Mataró, 1994 (C. Brullet, 1996)

10.5%D/ Familias de clase media alta de dobre soldo
Axuda externa para TD + servizos gardería
Flexibilidade de roles parentais na maternaxe pero non simetría

11%C/ Familias de clase media ascendente
Pai e nai moitas horas TR (autónomos, comerciantes, t. Medios)
Axuda externa para TD + servizos de gardería + avoas

32%B/ Familiars obreiras con dous soldos (nai TRTP ou TRTC)
Se a nai traballa TRTP: reparto tradicional
Se a nai traballa TRTC: o pai máis TD, non maternaxe
Modelo ideal de referencia: reparto equitativo TDF + TR entre P e N

39%A/ Familias obreiras con un só soldo
Modelo de reparto tradicional do TDF
Modelo ideal de referencia: reparto equitativo TDF+TR entre P e N



Tempo dedicado ao traballo doméstico  na UE. 2005
Fonte: Euroestat

Estonia
Hungria
Bélxica
Suecia
Noruega
Francia
Polonia

5h  02’2h  48’4h  11’2h  21’Alemania
4h  58’2h  40’4h  15’2h  18’Reino U.
4h  32’2h  38’3h  56’2h  16’Finlandia
3h  42’2h  29’4h  29’2h  09’Lituania
3h  47’2h  22’3h  56’1h  50’Letonia
4h  30’2h  22’4h  55’1h  37’España
4h  45’2h  22’5h  20’1h  35’Italia

MHMH



O  sexismo  na vida cotiá. 2005
Fonte: Cuestionario Social Europeo

94  %21,6  %8  %Suecia
89  %24,4  %9  %Finlandia
88  %19,8  %19  %Dinamarca
90  %45,3  %22  %Reino U.
92  %50,1  %23  %Francia
87  %59,2  %27  %Polonia
76  %49,5  %29  %Alemania
77  %55,7  %47  %España 
77  %67,8  %61  %Portugal

Homes que opinan 
que  o TDF debe estar 
repartido ao 50%

Persoas que cren que 
a muller debe reducir 
a súa xornada laboral 
a favor da familia

Homes que 
dedican nada ou
case nada ao TDF     



Comparación de porcentaxe de gasto en protección social
Fonte: Eurostat 2002

V. social s/ totalGasto 
Sobre 
PIB

Taxa de
cobertura
+ 65 anos

Taxa de 
cobertura

Gasto sobre PIB

0,9 0,2 3,2 3 0,5 ESPAÑA

3 0,3 2,8 5 0,9Países
mediterráneos

183,3 7 62,3Países
Anglosaxóns

182,5 8 182,6Países continentais

19 3,5 18 40 3,9Países 
nórdicos

VivendaVivendaServizos 
xente maior

Servizos educ. 0-3Prestacións familiares



Gasto social en familia. España  e UE15 (2001) 

 • Función Familia e fillos
 UE15       =   8,0    %    do total en gasto social
 ESPAÑA =   2,6    %    do total en gasto social

 • Gasto en Servizos para as familias
 UE15       =  0,58   %   do PIB 
 ESPAÑA =  0,21    %   do PIB

• Prestacións monetarias (incluídas licencias parentais)
UE15       =  1,4,   %   do PIB 
ESPAÑA =  0,3    %   do PIB

 • Gasto en Servizos para as persoas maiores dependentes
 UE15       =  0,74   %   do PIB
 ESPAÑA =  0,20   %   do PIB



Servizos para as familias
 Países europeos escollidos, 1980-1998
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 Transferencias monetarias para as familias
 Países europeos escollidos, 1980-1998
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Fuente: Elaboración propia con datos da OCDE (Socx, 2001)
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Cobertura dalgunhas medidas en España 2002-03
Lei 39/1999 de Conciliación da vida familiar e laboral

 • Reducción horaria no traballo : Non hai datos para España. 
 En Cataluña  = 3.764 funcionarios Generalitat (1,7%)(23% homes) 

 • Permiso por maternidade  (16 semanas) =  54% de los nacementos     (1,4%  
expedientes de pai que pide 10 semanas)

 • Permiso por paternidade (2-4/5 dias) = Non hai datos

• Excedencia para atender os fillos/as (permiso parental) = 
14.521 rexistradas en 2000  (3-4% de nacementos) 

• Excedencia para atender a familiar dependente = 126 en España. 
En Cataluña 538 (2003) a tempo parcial para funcionarios

Generalitat 
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