
	  
	  

É TUDO FAMÍLIA! 
FESTA DA FAMÍLIA ARVENSE 2017 

 
O que é família? Depende do olhar que se lança sobre o conceito, que não é 

consensual nem mesmo no interior de uma única área do conhecimento. Entendimento 
geral é o de que família é uma instituição cultural e, por isso, modifica-se no tempo e no 
espaço.  
 Na perspectiva antropológica de Claude Lévi-Strauss, família é o grupo 
constituído dos cônjuges e dos filhos nascidos dessa união, com laços de afeto e 
proibições que regulam o grupo. Do ponto de vista do Direito, família é aquela constituída 
pela união estável entre o homem e a mulher ou a comunidade formada por qualquer dos 
pais e seus descendentes (Constituição de 1988, artigo 226). O Novo Código Civil (2003) 
reconheceu o casamento civil ou religioso e incluiu a mãe solteira na definição de família. 
Do ponto de vista da Psicologia, a família representa um grupo social primário que 
influencia e é influenciado por outras pessoas e instituições. Da perspectiva 
estritamente biológica, família é pai, mãe e filhos consanguíneos. Na perspectiva 
demográfica, o conceito é aplicado ao grupo de pessoas ligadas por laços de parentesco e 
que residem no mesmo local ou mesmo àquele que mora sozinho. Na perspectiva 
filosófica de Althusser, família é um dos aparelhos ideológicos do Estado; unidade de 
produção ou unidade de consumo.  

A Sociologia moderna traz o conceito da família socioafetiva, defendendo que o 
núcleo familiar estável não pode ficar restrito às fórmulas clássicas. Tal conceito pode e 
deve abarcar uma noção plena de família. A chamada família anaparental - sem a 
presença de um ascendente -, também tem igual status. Hoje, considera-se a família 
lego: “A nova concepção de família é abrangente. Com várias formas de constituição, ela 
pode ser comparada a um brinquedo Lego. Aquele em que, alguns anos atrás, as crianças 
montavam com liberdade, na forma que compreendessem ser perfeita“. (Malveira). O 
Arvense vai celebrar, mais uma vez, a família em sua diversidade.  
 
PAIS OU CUIDADORES? 
 
 O Arvense utiliza o termo “cuidador” para se referir a todos aqueles que cuidam 
da criança, independentemente do grau de parentesco ou do laço biológico. O motivo é 
simples: “cuidador” procura abarcar toda a diversidade das pessoas hoje envolvidas nos 
cuidados com as crianças, desde aquelas inseridas no interior do que chamamos acima de 
família clássica (pais, mães), até aquelas que compõem família no termo mais amplo, que 
também contemplamos aqui (madrastas, padrastos, pais adotivos),  passando pelos 
demais atores do cuidado infantil que também optam por participar nos cuidados diretos 
com a criança (tios, madrinhas, padrinhos, avós, biológicos ou não). 
 Na perspectiva filológica, “cuidado” vem de “cura”, utilizada em um contexto de 
relações de afeto e de amizade, de cuidado, de preocupação com a pessoa amada. Nesta 
acepção, o cuidado sempre surge quando alguém nos é importante. Passa-se, então, a 



	  
	  
dedicar-se a ela, a participar de seu destino, de suas buscas, de seus sucessos, de suas 
necessidades, de suas dificuldades. Ou seja, cuidar vem do afeto que gera a 
participação, e não da origem biológica. 
 A dimensão do cuidar a que nos referimos inclui e amplia aquele da família 
clássica, abraçando o cuidar como o ethos humano; o cuidado como modo-de-ser-
essencial, o que significa que não temos cuidado, mas somos cuidado (Leonardo Boff); o 
cuidado que representa uma atitude de preocupação, de responsabilização e de 
envolvimento afetivo com nossas crianças. 
 
JUSTIFICATIVA 
 

Muitas são as discussões hoje acerca de qual família deve ser privilegiada na 
sociedade. 2015 foi marcado pelas discussões acerca do projeto de lei para a criação do 
Estatuto da Família. Conceituar família para o projeto foi a grande controvérsia. Alguns 
defendiam a família descrita na Constituição Federal de 1998: aquela constituída pela 
união estável entre o homem e a mulher ou a comunidade formada por qualquer dos pais 
e seus descendentes. Outros, um conceito mais amplo, com a inclusão de uniões 
homoafetivas. O argumento aqui é o de que “família” não é um conceito único e constante 
no tempo e no espaço. Ele deve acompanhar as mudanças sociais. Fixá-lo seria, portanto, 
mais um pré-julgamento do que o atendimento à realidade, aumentando preconceitos, 
exclusões e violência. Outros ainda, defendendo uma cultura de paz social, defendem a 
família que se forma por relações amorosas e permanentes, independentemente do sexo 
ou da consanguinidade.  

O debate está estabelecido: o conceito constitucional de família (1988) entra em 
conflito com a decisão do STF de aprovar casamentos homoafetivos (2011). Enquanto 
discussões acirradas têm lugar no Congresso Nacional, o PL 6583/2013, que dispõe 
sobre o Estatuto da Família e dá outras providências, aguarda deliberação. Nesse 
cenário, conceitos como exclusão, discriminação, restrição vêm à tona. Importa discuti-
los. 

 
OBJETIVO 
 

O objetivo principal dos debates sobre família é dissolver a aparência de 
naturalidade do modelo clássico familiar para percebê-la como criação humana mutável 
(DURHAM, 1983, p. 15). Essa dissolução abre as discussões acerca de novos conceitos 
sobre família, abraçando a diversidade da família no Brasil e no mundo. “O mais 
importante nesta questão é que a diversidade da vida afetiva e familiar seja abordada 
de maneira que seu contexto e papel sejam compreendidos antes de serem julgados e 
que garanta a igualdade dos indivíduos – no acesso a recursos e ao reconhecimento 
social, e também na sua autonomia para tomar decisões sobre a própria vida.” (Andreia 
Martins) 
  



	  
	  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

ü Discutir a diversidade familiar no Brasil e no mundo. 
ü Refletir sobre a mudança do conceito de família no tempo e no espaço. 
ü Refletir sobre os porquês das mudanças dos tipos de família. 
ü Discutir as tradicionais representações dos papéis sociais de mulheres e de 

homens dentro e fora de casa. 
ü (Re)conhecer os diversos tipos de família: nuclear tradicional (um casal de homem 

e mulher com um ou dois filhos, sendo a relação matrimonial ou não); matrimonial; 
informal (fruto da união estável); homoafetiva; adotiva; anaparental (sem a 
presença de um ascendente); monoparental (quando apenas um dos pais se 
responsabiliza pela criação dos filhos); mosaico ou pluriparental (o casal ou um 
dos dois têm filhos provenientes de um casamento ou relação anterior); extensa 
ou ampliada (tem parentes próximos com os quais o casal e/ou filhos convivem e 
mantém vínculo forte); poliafetiva (na qual três ou mais pessoas relacionam-se de 
maneira simultânea); paralela ou simultânea (concomitância de duas entidades 
familiares), eudomonista (aquela que busca a felicidade individual), entre outras. 

ü  Refletir sobre: qual o valor da família na construção psíquica do indivíduo? Na 
visão clássica, qual o papel do pai, da mãe, do filho, dos irmãos, dos avós? E na 
visão contemporânea? Qual é a sua visão? Como é a sua família? Quem faz o quê? 
O que você gosta de fazer e o que você não gosta? Sua família age como para o 
bem social, coletivo? O que são coisas de homem e o que são coisas de mulher? 
Existe essa diferenciação? Entre o corpo da mulher e do homem, existe essa 
diferenciação entre pênis e vagina?  

 
COMPETÊNCIAS 
 

ü Vivência de situações variadas para expressar os próprios sentimentos com 
relação às suas família. 

ü Pensamento sobre as relações familiares.  
ü Reflexão sobre virtudes e valores indispensáveis para se viver bem em família 

(casa), no trabalho (escola) e no meio ambiente. 
ü Aceitação de novas formas e organizações de núcleos familiares. 
ü Reflexão sobre o conceito de maternagem. 
ü Reflexão sobre o conceito de paternagem. 
ü Reflexão sobre o consumismo nas datas comemorativas. 
ü Utilização da linguagem oral e gráfica para expressar como vê e se sente no seio 

familiar. 
ü Demonstração de autoimagem positiva como membro de um núcleo familiar. 

 



	  
	  
HABILIDADES 

ü Expressa os próprios sentimentos em relação à própria família oralmente, 
graficamente, corporalmente. 

ü Toma iniciativa para falar sobre o tema em relação ao que o incomoda ou agrada. 
ü Respeita a opinião dos colegas sobre o conceito “família”. 
ü Respeita as regras de casa e da sala de aula. 
ü Valoriza e respeita os próprios cuidadores. 
ü Participa das atividades relacionadas ao tema com interesse. 
ü Sente segurança para expor as próprias ideias. 
ü Descreve emoções e sensações experimentadas no ambiente familiar. 
ü Dramatiza situações vividas em casa. 
ü Respeita a diversidade familiar. 
ü Amplia o próprio vocabulário descrevendo situações familiares, pessoas da família 

e local onde convive com elas. 
ü Identifica e respeita formas distintas de organização familiar 

 

METODOLOGIA 

 

ü Freinetiana: debates, expressões orais e gráficas, produção de gêneros textuais, 
livros da biblioteca e da Mala sobre o tema diversidade familiar, dramatizações. 

ü Projeto Música em Família. Temas: Som da Vida e Somos Todos Iguais. Esses dois 
trabalhos trazem a maternagem e a paternagem como os temas principais, 
respectivamente. 

 
PRINCIPAIS TRANSVERSALIDADES 
 

ü Diversidade familiar. 
ü As famílias dos animais (aquáticos, aéreos, terrestres): proteção animal. 
ü As famílias das plantas. 
ü A grande família terra – Gaia – a dimensão material e terrena que suporta a vida 

humana, da qual temos de cuidar. 
ü SOPHROSUNE = moderação – a medida justa: o cuidado de qualquer cuidador 

(família clássica ou não) é o cuidado sem a obsessão que exclui o olhar para o 
outro desconhecido que está sem cuidados, sem família, sem assistência pública. 
“A angústia do outro é minha angústia, seu sucesso é meu sucesso, não só minha, 
mas de todos os seres humanos.” 

ü Família é cuidado: com o planeta, comigo mesmo, com os vulneráveis, com os 
animais, com o próprio corpo (Peva e Comer Bem), com nossos pensamentos 
(Sophrosune) 



	  
	  
  



	  
	  
CULMINÂNCIA 
 
Dia 29/4 
Local: a definir 
 

Distribuição das músicas por turma 
 

Educação Infantil: CD Som da Vida 
Ensino Fundamental: CD Somos todos iguais 

 
TURMA MÚSICA 

(projeto Música em Família) 
Berçário Jardim 
Infantil I Lembra 
Infantil II Pé de coração 
Infantil III Mais leve 
Infantil IV Para seus filhos 
Infantil V Na real 
1º. Ano Meu melhor amigo 
2º. Ano Eu te conheço muito bem 
3º. Ano Eu preciso voltar a te ver 
4º. Ano  Noventa anos 
5º. Ano Igual a todo mundo 
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