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1. Aula Teórica

I Objecto e objectivos da UC

22-09-2010

Problemas do conhecimento científico sobre a
realidade social da família. Senso comum, ideologias
e controvérsias.
II. Da crise da família à plasticidade das famílias: um
debate permanente.
O que mostram os resultados da pesquisa: a
persistência da valorização da família. Os afectos no
centro;
Mudanças, tensões, velhos e novos problemas.
Tendências e configurações fundamentais no plano
nacional e internacional;
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III Teorias e debates fundamentais. A perspectiva dos 29-09-2010
clássicos
Revolução francesa, industrialização e mudanças na
família
Durkheim e a família conjugal moderna
Simmel, a sociologia da família e do casamento
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Burgess, Parsons e Goode

06-10-2010

Da instituição ao companheirismo: a proposta de Burgess.
Parsons e a família conjugal americana.
W. Goode: comparação e complexidade
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A ruptura dos anos 70: Andrée Michel e as propostas
feministas.

13-10-2010

A ruptura dos anos 70, Andrée Michel e novos resultados
de pesquisa
O casamento, a família e o trabalho doméstico
Casamento, divisão social e sexual do trabalho, género e
classe:
Connel, Kimmel e outros contributos mais recentes
Contributos portugueses
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A sociologia da família: teorias e propostas dos finais do
século XX aos inícios do século XXI

20-10-2010

Família, determinações sociais, sexo e género
Kellerhals e colaboradores: dos casamentos no quotidiano aos
estilos conjugais. “É preciso três para fazer um casal!”
François de Singly: do sexo dos capitais à família relacional
Michel Bozon: casamento, homogamia e mobilidade social
Berger e Kellner: casamento, identidade pessoal e social
Identidade versus estabilidade, tensões e reconstruções: J.C.
Kaufmann, J. Askham, A. Giddens
Contributos portugueses: a família como unidade de análise,
identidade, permanência e mudança
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3-11-2010

A sociologia da família no século XXI
O triunfo do sentimento? Centralidade do sentimento
amoroso
W. Goode e a importância teórica do amor
Luhmann e as promessas improváveis do amor
Giddens, a relação pura e o amor confluente
U. Beck, Elizabeth Beck-Gernsheim: a igualdade entre homens
e mulheres e o caos normal do amor
Gilberto Velho: subjectividade e sociedade
Relações afectivas, o amor e o casamento: um olhar específico
Família, sexo e poder no século XX: Goran Therborn
Elizabeth Beck-Gernsheim: a reinvenção da família
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Das teorias aos debates contemporâneos fundamentais

10-11-2010

O privado e íntimo na agenda pública e política;
Problemas sociológicos, problemas sociais e familiares: a
visibilidade dos lados obscuros da família;
Infância e protecção: o lugar da criança na família
contemporânea; adopção: laços afectivos/biológicos;
Novas conjugalidades e
implicações sociais;

parentalidades:

significados e

Família e igualdade entre homens e mulheres: implicações e
tensões do tempo presente e futuro;
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8 Aula Prática

A partir das propostas teóricas dos diferentes autores e,
recorrendo a bibliografia diversa, os alunos escolham um
dos temas/debate propostos pela docente.
(I)
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17-11-2010

24-11-2010
(II)

10 Aula Prática e
Balanço Final

(III)

15-12-2010

Em cada aula é indicada a bibliografia específica e complementar. Parte substancial pode ser
encontrada em www.analiatorres.net.

