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INTRODUÇÃO 

Ainda hoje é possível perceber nos meios educacionais uma preocu-

pação dos profissionais com relação às funções das instituições. Embora
esta não seja uma especificidade dessa área profissional, o discurso sobre
a �normalidade� das instituições vem sempre acompanhado por uma atri-

buição a estas de funções específicas que uma vez bem desempenhadas
viriam a garantir o sucesso, o bem-estar e o bom desempenho sócio-edu-
cacional dos indivíduos. Nessa perspectiva, a instituição que mais tem

merecido a atenção da sociedade e, em particular, da escola, tem sido a
família: dela temos exigido a função de apoio emocional dos seus mem-
bros, de fabricação de indivíduos autocentrados, conscientes, equilibra-

dos e bem-sucedidos. Esquecemos, porém, que a família tem assistido,
desolada, a redução de suas atribuições, concorrendo, no cotidiano, com
outros espaços de socialização (escola, igreja, clubes, associações. etc.)

frequentados por seus membros. Esse fato coloca a família, assim, numa
posição residual na vida dos seus membros (SINGLY, 2007).

Este artigo tem por objetivo apresentar uma breve reflexão acerca
das transformações contemporâneas da vida familiar e de determinados

aspectos da vida privada que evidenciam o quão as funções tradicional-
mente outorgadas à família têm sido ofuscadas pela vida quotidiana, numa
contemporaneidade caracterizada pela emergência dos inúmeros e possí-

veis círculos de socialização dos indivíduos. A compreensão deste aspecto
pode ser significativa para educadores que estão em sala de aula, lidando
com histórias e percursos diferenciados de estudantes. Assim, baseada na

produção do campo das Ciências Sociais, pretende-se aqui traçar um pa-
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norama genérico das mudanças que têm atravessado a família, visando
oferecer pistas ao campo da educação no que diz respeito a uma compre-
ensão de como a contemporaneidade inaugura uma pluralidade de mode-

los, inclusive familiares.1 Ao mesmo tempo, este artigo abre espaço para
um debate acerca da própria formação do educador e da sua atuação en-
quanto responsável pela transmissão de saberes.

FAMÍLIA E CONTEMPORANEIDADE

Ressalta-se, inicialmente, que há uma imprecisão da própria noção

de família (DURHAN, 1982) e do uso de vários termos indistintamente,
o que causa desconforto e confusão. A primeira distinção a ser feita diz
respeito à diferença conceitual existente entre família e unidade domésti-

ca. Os censos do IBGE, por exemplo, trabalham com a unidade domésti-
ca, definindo, assim, a família a partir da moradia. A este respeito Fonse-
ca (2005, p. 53) nos diz:

Trata-se de uma visão limitada, que não leva em consi-
deração justamente a parte mais dinâmica das relações
familiares � e que em geral extrapola em muito �a casa�. 
Muitos dos moradores de bairros pobres pensam não
em termos de �casa�, mas sim em termos de �pátio�. 
Em um terreno, por menor que seja, sempre tem lugar
para construir mais uma �puxada�, isto é, uma peça ou
uma meia-água, para receber um amigo ou parente.
A primeira moradia da maioria de jovens casais é uma
peça construída no quintal dos pais ou sogros.

Assim, quando falamos de família queremos, por vezes, fazer refe-
rência a grupos sociais estruturados através de relações de afinidade, des-
cendência e consanguinidade (grupos domésticos, grupos residenciais,

reconhecidos pelos próprios membros). Ao mesmo tempo, família quer
dizer também um conjunto de regras, padrões e modelos culturais e, nes-
se caso, passíveis de mudança, não podendo ser consideradas uma síntese

da sociedade inteira. Os grupos sociais concretos são, por assim dizer,
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construções que se utilizam dessas regras ou padrões para organizar a
vida coletiva. A família patriarcal, por exemplo, seria aquela cujo modo
de ordenação das relações de afinidade se centrava na figura do homem/

patriarca. Somente a ele cabia a regulação das relações no seio da família.
Assim, estamos falando de um modelo cultural e de sua representação e
reprodução.

A análise da formação da família brasileira passa por uma compre-
ensão mais rigorosa acerca da forma de organização da sociedade. Esse
tema já foi e tem sido objeto de vários estudos e a complexidade do deba-

te não pode ser esgotada aqui (SAMARA, 1983; BRUSCHINI, 1993;
HEILBORN, 1992). Cabe apenas resumi-lo chamando atenção para o
fato de o modelo legítimo de família, construído segundo padrão cultural

português, estabelece o grupo conjugal como núcleo estrutural da famí-
lia. No entanto, esse tipo de padrão não se concretiza em todas as cama-
das sociais. Além do mais, as próprias transformações estruturais da soci-

edade dão lugar à emergência e adoção de sistemas de valores diversos
(holista-hierárquico ou moderno-igualitário) que terão impacto substan-
tivo nas relações, inclusive as afetivas, entre os indivíduos.

Não obstante a diversidade, a família continua sendo compreendida

como um mecanismo central na sociedade contemporânea. Sujeita a
modelagens decorrentes da sua própria historicidade, ela permanece como
matriz da socialização das pessoas. Presente nas diversas culturas, a fa-

mília mantém-se como forma de relação social constitutiva da espécie
humana, a despeito de encontrar-se em constante mudança por partici-
par dos dinamismos próprios das relações sociais. Trata-se de um fenô-

meno situado na mediação do sujeito com a sociedade: nela se processa a
confluência de variados aspectos de construção das referências
socioculturais e das identidades. Desse modo, ela se constitui num recur-

so para a formação da pessoa nas mais diversas dimensões de sua existên-
cia, bem como um recurso para a sociedade, pois facilita respostas a pro-
blemas e necessidades cotidianas de seus membros.

Do ponto de vista do interesse científico, os estudos de família atin-

gem diversos campos disciplinares, tornando-se alvo, notadamente, dos
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historiadores, dos antropólogos e dos demógrafos. Esta situação contri-
buiu para a superação de uma concepção natural e essencialista da famí-
lia, o que resultou numa maior atenção dada à diversidade das formas e

situações familiares. A família é apreendida como um conjunto de rela-
ções cuja forma e conteúdo contribuem para a construção da identidade
pessoal. As trocas � quer sejam nas relações conjugais, nos laços de filiação

ou nos contatos com o parentesco � tornam-se, desse modo, objeto privi-
legiado de atenção.  Disso decorre que a família está e sempre esteve na
ordem do dia nas discussões no campo das Ciências Sociais, na política,

na saúde, no Direito, sendo alvo de uma volumosa produção empírica no
Brasil e no mundo. Ora abordada de forma diluída em problemáticas mais
genéricas como movimentos sociais, planejamento familiar, direito do

trabalhador e da criança, direitos das mulheres, ora pensada em termos
de unidade econômica básica, a família constitui-se num tema aglutinador
de infindáveis abordagens e querelas: a família contemporânea está em

crise? Como lidar com a alteração da estrutura da família e quais os seus
impactos nos papéis e sistema de relações?  Como sobrevive e como se
desenha o cotidiano da família brasileira, cuja direção não é desde há

muito dada apenas pelo homem �chefe-da-casa�, mas sim assumida por
muitas mulheres?

A família, fato complexo, não pode ser explicada nem compreendida
por uma única problemática ou pensada como uma realidade geral, e sim

como objeto transversal, aglutinador de fatores simultâneos de influên-
cia na sua constituição, funcionalidade e simbolização. Família, é consen-
so na literatura especializada, é locus não homogêneo, onde se desenro-

lam os fatos da vida (nascimento, união, reprodução e morte). As esco-
lhas, combinações e as formas de experimentar esses quatro fatos, movi-
mentam, sem dúvida, diversos olhares disciplinares. Este caráter proces-

sual da família nos obriga a pensá-la não mais em termos de modelos,
mas, sim, de dinâmicas.

Desde algumas décadas, nas sociedades ocidentais e, mais especifi-

camente, no Brasil, a família é teatro de múltiplas mudanças que foram
constatadas a partir de dados de naturezas diferentes. Assim, vários indi-
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cadores sóciodemográficos apontam para a diversificação, no decorrer dos
40 últimos anos, das formas e situações familiares. Convém mencionar,
primeiro, a fecundidade, cuja taxa registrou uma forte regressão, tradu-

zindo uma menor propensão das mulheres para procriar. No âmbito da
nupcialidade, apesar do casamento continuar representando a forma de
união privilegiada pela população brasileira, seu peso está diminuindo

progressivamente em favor das uniões consensuais. Outrossim, constata-
se, hoje em dia, uma maior mobilidade conjugal do que no passado, regis-
trada a partir do crescimento regular do número de divórcios ou separa-

ções.

A vida a dois, a conjugalidade, vem sofrendo profundas modifica-
ções na contemporaneidade. Tais mudanças, que diferenciam os indiví-

duos das sociedades contemporâneas ocidentais daqueles das gerações
precedentes, estão atreladas ao imperativo de tornarem-se indivíduos ori-
ginais que reclamam seu �verdadeiro eu� (SINGLY, 2000). Para dar conta

de todas essas exigências, a família também se modifica, não apenas para
garantir a autonomia dos sujeitos, mas para produzir indivíduos subme-
tidos às exigências modernas de independência e realização pessoal.
A �função� do grupo familiar � que não se vê frente a uma extinção pro-

gressiva, mas sim em processo de intensa reformulação � deixa de ser,
nesse caso, aquela de reforçar e reproduzir os papéis fixos de cada mem-
bro. Seu interesse volta-se, então, para o cuidado no que diz respeito a

�permanência do eu�, através de uma produção de sentidos assistida pe-
los Outros: �o espaço privado estaria a serviço dos indivíduos, composto
por gerenciadores do eu individualizado, delineando-se um modelo autô-

nomo e relacional� (SINGLY, 2000, p. 19). Tal discussão, aqui abordada
suscintamente, nos conduz à tensão que marca a família na
contemporaneidade: ao tempo em que é desejada � pois a vida privada é

o espaço do cultivo do eu �, a família sofre com a instabilidade que a
caracteriza � uma vez que sua duração depende da satisfação recíproca.
Parafraseando François de Singly, �não se trata somente de �estar jun-

tos�, mas de �estar juntos e livres�. Marcada pela cultura psicológica,
a família contemporânea volta-se assim para valores como autenticidade,



362 |||||

independência e autonomia. A dimensão da escolha passa a ser valoriza-
da e admitida como ideal de expressão dos desejos individuais � realiza-
dos, obviamente, dentro de normas e padrões que não devem, em princí-

pio, contradizer as fronteiras simbólicas de determinado universo
sociocultural (VELHO, 1987).

As alterações nos comportamentos demográficos repercutiram na

organização dos modos de vida familiar dos indivíduos. Assim, os arran-
jos familiares se diversificaram profundamente, o modelo dominante da
família composta por um casal de pais biológicos e por seus filhos desmo-

ronou-se em favor de outras configurações. O que os indicadores
demográficos revelam, na verdade, são mudanças na concepção geral do
casal e da família e remetem às transformações contemporâneas referen-

tes aos fundamentos do laço familiar. Na verdade, é importante perceber-
mos que o período atual caracteriza-se não pela ausência, mas sim pela
pluralidade de normas para construir a família, o que não deixa de criar

incertezas numa sociedade contemporânea caracterizada por um contex-
to de permanentes desafios.

A diversif icação dos arranjos marca profundamente a
contemporaneidade. O modelo dominante da família composta por um

casal de pais biológicos e por seus filhos vai dando espaço a outras confi-
gurações possíveis: as famílias monoparentais, unipessoais e recompos-
tas.  O que esses indicadores demográficos revelam são mudanças na

concepção geral da família e remetem às transformações contemporâneas
referentes aos fundamentos do laço familiar. Com efeito, até os anos 1960,
o casamento era uma instituição � ou seja, um conjunto de normas, leis,

costumes rígidos visando à reprodução biológica, material e simbólica do
grupo, regulando as trocas privadas e definindo as obrigações recíprocas
entre os cônjuges, seus estatutos, seus papéis e suas relações.  Pouco es-

paço era, neste caso, dado às preferências pessoais (ROUSSEL, 1989).

A família representava, então, a referência comum que presidia a
sua construção e lhe proporcionava estabilidade (THÉRY, 1996): ao fun-
dar o casal, a aliança instituía a filiação e, portanto, a família. Assim,

o esposo de uma mulher era o pai dos filhos dela. A filiação legítima era,
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consequentemente, estabelecida a partir de um ato social, o casamento,
sancionado por um ato jurídico. Ora, essa função simbólica do casamen-
to foi questionada pelo movimento contemporâneo de �privatização� dos

laços conjugais que o direito acompanhou, e que se traduziu, entre ou-
tros, por uma diversificação dos modos de vida conjugais e um crescimen-
to da precariedade conjugal. A união entre duas pessoas, que obedece,

doravante, somente à lógica amorosa, se tornou assunto individual, hos-
til a qualquer regulação institucional. Nessas condições, o casamento
perdeu sua institucionalidade (ROUSSEL, 1989), tornando-se, apenas,

uma, entre outras modalidades possíveis de união; ele deixa, portanto, de
ser o pivô de nossas construções da família e da filiação (THÉRY, 1996).
Todavia, se as sociedades ocidentais contemporâneas se mostraram dis-

postas a privatizar o laço conjugal, elas não estão prontas para privatizar
o laço familiar. Logo, a contemporaneidade se encontra em meio ao desa-
fio de redefinir os fundamentos da família.

Coexistem, hoje em dia, duas concepções contraditórias do laço fami-
liar. Uma o considera como uma relação estabelecida a partir de uma esco-
lha que se constrói gradativamente no cotidiano, na base de uma proximi-
dade afetiva compartilhada, que a coresidência possibilita. A segunda faz

dos laços biológicos o único fundamento da família; nesse caso, o laço fa-
miliar é um dado. Com os progressos da genética, a segunda concepção
tende a se expandir, já que esta oferece uma resposta tranqüilizadora pe-

rante a confusão introduzida pela perda de referências comuns, ao afirmar
o caráter natural e, então, perene da filiação (THÉRY, 1998).

Assim, o período atual se caracteriza não pela ausência, mas, sim,

pela pluralidade de normas para construir o familiar, o que não deixa de
criar incertezas, fontes de disfuncionamentos familiares e de patologias
para os indivíduos. As mudanças que afetaram as famílias, no curso das

últimas décadas, atingem não somente a sua estrutura, mas também o
seu funcionamento interno. Neste sentido, diversos teóricos têm demons-
trado que transformações decisivas foram inauguradas com a introdução

do amor no seio da instituição familiar (ARIÈS, 1981; SHORTER, 1977;
GIDDENS, 2000; SINGLY, 2003). Assim, a transformação se dá a partir
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do momento em que se pode observar a passagem de uma instituição
familiar definida, sobretudo, pela transmissão do patrimônio econômico
e cultural, para uma família essencialmente definida pelo seu conteúdo

relacional (SINGLY, 1996). O resultado desta transformação incide so-
bre a maneira como os sujeitos se constroem como indivíduos.

Privilegiando laços de afinidade e igualitarismo, menos do que laços

institucionais e estatutários, os indivíduos se unem baseados em afiliações
subjetivas, dando cada vez menos lugar a relacionamentos baseados em
escolhas objetivas � definidas a partir de atributos objetivos, como cor,

classe social, status, privilégios. Assim, cada vez mais, a partir dessas
transformações, os indivíduos se colocam à distância dos papéis sociais
tradicionais � eles preferem ser definidos menos pelo status ou papéis

respectivos do que pela experiência vivida. A família deve, então, manter,
para cada indivíduo, mais do que no passado, uma função de apoio
identitário e de satisfação afetiva. Ela se constrói como espaço privado

no qual o homem e a mulher, os pais e os filhos, visam partilhar a intimi-
dade, buscam se considerar como iguais e são bastante atentos à qualida-
de de suas relações.  A família torna-se, por um lado, um espaço de
afetividade e de intimidade e, de outro, uma fonte de mobilidade social

do Outro. Por conta disso, a estrutura e a organização interna da família
se articulam no plural fazendo emergir modelos e arranjos sucessivos e
aleatórios destinados a administrar um certo equilíbrio entre essas duas

dimensões. Estas lógicas de negociação e de parcerias entre os indivíduos
garantem a estabilidade  ou instabilidade da família.

Singly (2003) interpreta mais amplamente as transformações no seio

familiar avaliando como esse processo é resultado, na verdade, de uma
transformação na vida privada, iniciada desde a metade do século XVIII,
época em que o amor entre os cônjuges e o amor entre pais e filhos torna-

se possível enquanto valor social. O autor atenta para a historicidade
desses fenômenos e, portanto, lembra-nos da importância de
desnaturalizarmos tais sentimentos: se o casamento por escolha (inclina-

ção) começa a tomar o espaço do casamento por conveniência era porque
estava em processo a criação das condições de aparição do amor entre
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cônjuges enquanto sentimento legítimo para o estabelecimento do laço
conjugal. Nos séculos seguintes casamento e amor passam a andar juntos
de tal maneira que os indivíduos se esquecem de sua incompatibilidade

inicial (SINGLY, 2003).

Com essas transformações nas relações conjugais, os estudos sobre
família, que emerge como um campo importante nas Ciências Sociais,

ficam atentos aos indicadores demográficos e estatísticos: diminuição do
número de casamentos, aumento da coabitação, mais divórcios, maior
expressividade das famílias monoparentais, mais famílias recompostas. 

Esses estudos revelam a incerteza da família contemporânea, que já não é
mais aquela cujas funções são bem definidas no seio do casal, mas, ao
contrário, define-se  como agrupamento atento  à obtenção de satisfa-

ções relacionais, afetivas no seio do casal, associada a uma demanda de
reconhecimento  da personalidade dos filhos. Aliás, a afeição no círculo
doméstico é responsável por uma progressiva desvalorização dos papéis

conjugais e da instituição matrimonial: estabelecer uma relação amorosa
exige considerar o parceiro como uma pessoa e não mais como um indiví-
duo com papéis a cumprir por definição sexual.

Olhando o que foi aqui brevemente narrado podemos notar, no en-

tanto, que toda essa nova dinâmica não significa, no entanto, que a famí-
lia esteja em �crise� ou que ela já não desempenhe mais um papel de
socialização, mas que este último aspecto não é verdadeiramente o efeito

direto de uma instituição: a socialização é agora o produto das trocas
entre atores. As transformações inerentes a este novo modo de funciona-
mento da família podem às vezes parecer ambíguas justamente porque

são acompanhadas de um certo número de tensões, ou mesmo de confli-
tos, pois os laços de parentesco, agora afinitários, são então eletivos e,
por isso, reversíveis � ao contrário dos laços estatutários que, por defini-

ção, não podem se romper porque não dependem dos indivíduos.
A individualização dos laços familiares traz, então, tensões múltiplas, de
relações de força interpessoais e muitas vezes resulta numa busca de sen-

tido. Assim, imersos num caminho pouco balizado, os indivíduos buscam
elaborar suas próprias respostas. Vivemos numa sociedade na qual os in-
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divíduos são convidados a serem autônomos e plenamente responsáveis
por eles próprios: eles devem ser os atores de sua própria existência.  

PARA ALÉM DOS MUROS DA ESCOLA OU A CONTRIBUIÇÃO
DA ANTROPOLOGIA À EDUCAÇÃO 

As sociedades contemporâneas vivem transitando em concorrência
por títulos escolares e posições profissionais.  A escola é, sem dúvida,

instituição central nesse processo; e a família, uma das referências princi-
pais para a realização da identidade pessoal dos sujeitos. Na verdade,
o encontro entre essas duas instituições tenciona-se no fato de que o fun-

cionamento das sociedades modernas ocidentais exige que o indivíduo
tenha mérito e isso depende do trabalho educativo instaurado na escola,
mas, antes, garantido pelas famílias.

A tarefa de transmitir valores, normas, saber e (in)formar experiên-

cias,  está, inevitavelmente, ligada a duas instituições sociais: a família e
a escola. Nos últimos anos, uma grande alteração pode ser verificada na
maneira como  essa tarefa é desempenhada frente às mudanças na pró-

pria sociedade.  Junto com as alterações que passam a caracterizar a in-
fância e a adolescência � e as maneiras encontradas por pais e professores
para lidar com essas fases da vida � a escola se abre para novos métodos,

mais  consoantes  com uma realidade que coloca o sujeito-educando no
centro do processo educativo.   Passa-se, então, a falar da necessidade de
se tratar os sujeitos enquanto sujeitos únicos, com peculiaridades que o

distingue  dos outros.  Neste sentido, não só são alargadas as atribui-
ções da escola, como também a essa é exigido o respeito às particularida-
des e o abandono de formas �tradicionais�,  homogeneizadoras, de ensi-

no e saber.   A complexidade desse debate reside no fato de que a
contemporaneidade faz emergir uma discussão sobre o respeito e a ética
na convivência e na transmissão dos saberes.   A ética que deve assim

presidir os relacionamentos é aquela que informa a necessidade do conví-
vio com as diferenças � sociais, raciais, de gênero, de crença etc.
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Transformada em instituição central da sociedade, a escola também
conduz transformações importantes nas relações familiares, na medida
em que decide o �valor� da criança (SINGLY, 2003) � diferentemente do

século XIX, quando a família tinha a função principal de garantir a trans-
missão, de uma geração a outra, do patrimônio do grupo doméstico, sen-
do, portanto associada ao capital econômico (terra ou empresa).  Desde

o começo do século XX, a família conheceu profundas transformações,
passando da condição de grupo de referência exclusivo para dar lugar ao
surgimento de estratégias de sobrevivência que permitem a constituição

de uma identidade.  Desse contexto emerge a consciência social da im-
portância da família no que concerne à formação dos gostos dos indivídu-
os, dos filhos. O estilo de vida, o tipo de educação, os valores morais,

a opção religiosa são referências construídas no seio familiar. É no seio da
família que circulam as expectativas e as �concepções de pessoa� produzi-
das e reproduzidas socialmente. A introdução de novos valores, a mudan-

ça ou ruptura de expectativas, por exemplo, são fatores que promovem
mudanças nos papéis, redefinindo a dinâmica familiar.

Compreender esse emaranhado significa levar em consideração que
a família não é fator homogêneo. Profissionais que lidam, na teoria ou na

prática, com �família� devem ter em mente que embora sua universalida-
de seja uma hipótese válida, suas configurações variam a forma como os
indivíduos se comportam, suas atitudes e expectativas. Todas essas varia-

ções devem ser compreendidas no seu contexto situacional, consideradas
as diferenças de classe social, de identidade étnica, de opção religiosa, de
opção ideológica, dentre outras, que estão lá na esfera da vida privada,

mas que são marcantes na trajetória dos indivíduos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em artigo sobre as modificações sofridas pela família e pelo sistema
escolar contemporâneos, Nogueira (2005) chama atenção para o reflexo
que as novas dinâmicas sociais vêm acarretando nos processos educativos.
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Avaliando a literatura especializada sobre o tema, a autora mostra como
a �família� esteve presente � inicialmente em menor grau � na produção
do campo da sociologia da educação. Notadamente nos anos 50 e 60 do

século passado, as pesquisas sobre rendimentos escolares incluíam o fator
familiar, o estímulo parental, as estratégias familiares de escolarização e
o meio de origem dos estudantes, como fenômenos explicativos das desi-

gualdades entre os educandos (NOGUEIRA, 2005). Nos anos 1970, so-
bretudo com os trabalhos de Bourdieu e Passeron (1970), as pesquisas
em sociologia da educação substituíram tais preocupações e passaram a

atribuir às desigualdades escolares fatores relacionados aos recursos cul-
turais das famílias. Em uma expressão, a appartenance sociale aparece
como fator largamente definidor dos percursos escolares dos educandos

(DEAUVIEAU; TERRAIL, 2007).

Desde fins do século XX, a família e a escola passam a ser vistas e
vivenciam a expectativa de serem parceiras na realização de um trabalho

conjunto de formação dos indivíduos. É nesse momento que podemos
compreender que tanto Escola como Família fazem uso de concepções e
representações sobre cada uma delas, e operam, muitas vezes, a partir de
conceitos-chave elaborados a partir de modelos-ideais construídos social-

mente. Este artigo, como anunciado anteriormente, buscou apresentar
uma reflexão acerca das transformações contemporâneas da vida famili-
ar. Tais transformações, como vimos, fazem da família uma instituição

com múltiplas configurações, afastando-a de uma realidade única, român-
tica e aparentemente estável que caracterizava a família nuclear, conju-
gal, moderna, com a presença dos dois membros do casal e dos filhos.

Conhecer de perto essas mudanças e assumi-las como possibilidades legí-
timas significa compreender a sociedade como produtora de dinâmicas
que vão se construindo num processo repleto de desafios, dificuldades e

contradições. Se não podemos falar num único modelo de escola, tampouco
podemos esquecer que família, na contemporaneidade, está escrita no
plural, pelas diversas configurações que tem assumido e pelos fatores que

nela estão presentes (classe social, questões étnicas, religiosas, opções
políticas etc). Refletindo sobre o lugar da escola na família ou no sistema



||||| 369

de valores dos grupos populares do Brasil urbano, Fonseca (1994) obser-
va que as distorções e tensões que caracterizam a relação entre essas duas
instituições � família e escola � está no próprio modelo ou configuração

de socialização que cada uma oferece. Em se tratando de população de
baixa renda, por exemplo, a autora nota que, por um lado, a escola � com
suas regras de convivência, comportamento e expectativa de transmissão

de saber � se afasta da família, que oferece um processo amplo de sociali-
zação visando a preparação da criança para a vida, reproduzindo para ela
conhecimentos assumidos como úteis e inserido-a em redes sociais ade-

quadas. Sobre essa questão, Fonseca (1994, p.144) conclui:

[...] no Brasil contemporâneo, onde � para uma vasta
porção da população � não há nem estabilidade salarial,
nem escola de qualidade, emerge uma visão de mundo
em que, logicamente, outras formas de socialização �
emprego e �circulação� social � permanecem tão ade-
quadas quanto a escolarização como preparo de jovens
e crianças para a vida adulta.

Um dos grandes méritos do trabalho da autora, e que nos interessa
aqui para concluir este artigo, é o exemplo metodológico que traz sobre

como pesquisar escola e família. Fonseca demonstra largamente neste
texto, como a pesquisa etnográfica, ajuda a compreender as lógicas que
presidem as relações entre os sujeitos envolvidos numa situação dada.

Partindo para uma compreensão das prioridades que os moradores de um
bairro popular têm com relação à preparação dos seus filhos para a vida
adulta, a autora conclui que a escola, para esta população, concorre com

outras fileiras � tão adequadas quanto às oportunidades oferecidas pela
instituição escolar e, às vezes, menos dramáticas e afastadas do quotidia-
no das famílias � que asseguram a socialização adequada de seus filhos.

Neste artigo, não busquei uma discussão sobre o campo ou a produ-

ção da Sociologia ou da Antropologia da Educação. Antes, interessou-me
trazer à discussão uma série de elementos que devem ser levados em con-
sideração quando pesquisamos sobre educação/socialização na

contemporaneidade. A Antropologia tem oferecido pistas importantes ao
campo da Educação: ao chamar atenção para os perigos da naturalização
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dos conceitos, a produção neste campo mostra que a disjunção entre a
teoria e a prática é um dos resultados de conceitos equivocados, que
descambam, na maioria das vezes, em preconceitos baseados em visões

idealizadas da realidade. Trazendo a discussão para o campo da prática
cotidiana, da sala de aula, dos profissionais da área da Educação, pode-
mos notar que muitas elaborações em torno do reflexo da família na vida

escolar do estudante estão ancoradas numa visão ideal da família conju-
gal nuclear. Partindo desta constatação, pesquisas interessadas na relação
professor-aluno, devem privilegiar um olhar atento para aquilo que os

professores carregam em si: indivíduos com biografias e trajetórias espe-
cíficas de vida. Aquilo que os professores julgam ser o comportamento
social e moral apropriado � em uma expressão, o �aluno ideal� � funciona

como um conjunto de conceitos-organizadores que, no lugar de colabora-
rem para uma maior aproximação entre eles e os alunos, terminam cau-
sando conflitos impactantes no processo de aprendizagem e de transmis-

são de saberes. Uma pesquisa etnográfica na escola deve observar o que
os professores sabem sobre os seus alunos, como eles os percebem e de
que forma tais elaborações se distanciam ou se aproximam de forma sensí-

vel dos saberes e experiências gerados nas outras esferas da vida do estu-
dante. 
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