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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo a exploração a exposição de algumas questões que se 

relacionam com as duas agências educativas mais poderosas que se encontram presentes na vida 

das crianças: a Família e a Escola.  

A Família é um elemento universal e natural que faz parte da vida das pessoas. A ideia de 

que a estrutura da família nuclear era a única existente tem-se esbatido, surgindo diversas teorias 

que indicam a existência de diversas estruturas familiares.. Em Portugal, uma das novas 

organizações familiares que  têm merecido um maior destaque são as famílias recompostas que 

desde de finais do século XX adquiriram uma importância significativa devido ao aumento do 

número de divórcios e separações. Além do nascimento, ou pelo menos, da noção que existem 

vários tipos de famílias, as mesmas tem sido palco de inúmeras tranformações ao longo dos 

séculos como, por exemplo, a sua desistituncionalização, a perda de importância do casamento, a 

redução da fecundidade, a alteração das funções dos filhos e a alteração progressiva do papel da 

mulher na sociedade. 

Relativamente a escola pode-se dizer que esta se constitui como uma agência educativa que 

influencia de modo significativo as rotinas familiares. A imposição de horários muito rigorosos e 

os custos que a mesma envolve (ex: livros escolares, material escolar, etc…) leva a que o dia-a-
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dia das famílias esteja definido de acordo com estes dois fatores. Todavia se a escola condiciona 

a rotina das famílias, em abono da verdade importa esclarecer que a família também se encontra 

dentro da escola exerce a sua influência na mesma.  
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO CONCETUAL E TEÓRICA SOBRE AS FAMÍLIAS 

 

A noção de família é muito mais complexa do que se possa pensar. Neste trabalho irei 

basear-me na definição de família exposta por Héritier no seu texto “Família” de 1997 e de Maria 

Engrácia Leandro enunciada na sua comunicação “Família, Educação e Saúde” de 2008. A 

primeira autora indica que a família se inscreve “(…) fortemente na nossa prática quotidiana que 

surge implicitamente a cada um de nós como um fator natural, e por extensão como um facto 

universal.” (Héritier, 1997: 81). A partir desta ideia constata-se que a família é vista como um 

elemento natural e universal que se encontra presente na vida de todas as pessoas. A conceção 

exposta pot Héritier (1997) é compatível com a da segunda autora tendo esta afirmado que 

família é caracterizada pela “ (…) sua universalidade, embora com formas multivariadas, a sua 

capacidade de persistência, enquanto instituição social fundamental (…).” (Leandro,2008:9). A 

exposição das teorias  destes dois autores (as), demonstram que a família é uma realidade 

universal, que se adapta as diversas mudanças ocorridas no mundo e nas sociedades no seio 

familiar.  

O facto de estar a proceder a uma realização concetual e teórica sobre as famílias requer 

que mencione o aprecimento de novas estruturas familiares. A autora Françoise Héritier refere 

algumas destas novas organizaçoes familares utilizando, para tal, o exemplo de diversas culturas. 

Segundo Héritier (1997) na região de Nuer Sudaneses existem famílias homossexuais onde o 
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casamento entre mulheres é legal. A mencionada autora aborda também a cultura dos índios no 

Brasil afirmando que “(…) o próprio elo biológico mãe/filhos nem sempre tem como resultado 

que a mãe tenha o encargo de educar os seus filhos.” (Héritier, 1997:82). Isto é o que acontece 

entre os Índios Tupikawahib do Brasil onde “ (…) um homem pode casar quer com várias irmãs 

quer até com uma mãe e com as filhas que esta tiver tido, de um outro homem, os filhos são 

educados pelo conjunto das cos-esposas, sem que cada uma delas se preocupe de modo particular 

com os seus próprios filhos.” (Hértitier, 1997:82).  

Após a exposição dos dois exemplos de novas formas de família expostos por Héritier 

verifica-se que existem diferentes organizações familiares que se encontram presentes em 

diversas partes do mundo.  

Além de Héritier, Maria Engrácia Leandro e Louis Roussel foram também autores (as) que 

trabalham sobre as novas formas de família. 

 A autora Maria Engrácia Leandro refere as novas estruturas familiares explorando as 

chamadas famílias recompostas. As mesmas emergiram nos finais do século XX e de “(…) todas 

as novas formas de família que mais se difundiram desde dos anos setenta do século passado, em 

termos de laços familiares a família recomposta têm-se afigurado a mais complexa.” 

(Leandro,2008:6). No esclarecimento do que são as famílias recompostas em primeiro lugar 

importa compreender qual o motivo do seu aparecimento. Nos anos setenta quando a família 

parecia atingir a sua idade de ouro ela “(…) entra num estado de turbulência profunda, porque 

entre outros aspectos, ela deverá contar essencialmente com os seus próprios recursos para 

assegurar a sua estabilidade.” (Leandro,2008:4).  Na minha ótica para as famílias conseguirem 

assegurar a sua estababilidade devem estar profundamente unidas e reforçar os seus laços 

familiares. O que acontece é que esta questão dos laços familiares é extremamente complexa. 

Segundo Leandro (2008) se existem laços familiares que se mantém para toda a vida, como os de 

sangue, outros são mais frágeis e estão sujeitos a erosão como os laços afetivos. Relativamente 

aos laços de sangue, pode-se dar como exemplo o laço que une a mãe ao seu filho que “ (…) 

aconteça o que acontecer, ao menos ela mantém-se solidária com o filho e assegurar-lhe um 

quadro temporal estável.” (Roussel,1992:174). No que concerne aos laços afetivos, um dos 

campos onde eles assentam é no sentimento de amor de um determinado casal e quando esse 

amor acaba o laço afetivo que os unia desmorona-se, dando origem aos divórcios. É precisamente 

esta condição dos divórcios que leva a formação das famílias recompostas. Tal como afirmou 

Leandro elas encontram-se “ (…) mais correlacionadas com o aumento dos divórcios e das 

separações.” (Leandro, 2008:6), visto que se um dos cônjuges do casal que se separou voltar a 

casar forma então uma família recomposta. 

As famílias recompostas possuem algumas características particulares que importa referir. 

Nestas famílias os filhos (as) pertencentes ao casal que se separou são muitas vezes criados pelo 
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“pai social”, que corressponde a figura do padrasto, levando com que a primeira família se 

“desaparece”, ficando apenas presente a segunda. Em Portugal, verifica-se muito essa situação, 

uma vez que estamos ainda a viver“ (…) sob a lógica de “substituição” do pai biológico pelo pai 

social, onde frequentemente, em caso de recomposição, a primeira família se apaga para fazer 

prevalecer a segunda.” (Leandro, 2008:5). Tendo como objetivo, ripostar as ideias presentes 

nesta lógica diversos países europeus colocaram em prática diversas orientações jurídicas cujo 

seu sentido vai de encontro a promoção da “ (…) “duração” da família de origem que é quem 

caracteriza a lógica coparental.” (Leandro,2008:5). Segundo Leandro (2008), esta lógica da 

coparentalidade defende a ideia de que o padrasto ou a madrasta não substituem a mãe ou o pai 

biológicos, na sua tarefa de responsabilidade e manutenção da educação dos seus filhos.   

Na enunciação dos traços que constituem o retrato das famílias recompostas torna-se 

crucial explicitar o papel da mãe no contexto das mesmas. A mãe, tal como acontece nas famílias 

nuclares,  ocupa um papel de destaque. Citando Leandro (2008), “ (…) a mãe ocupa uma posição 

central, tanto em termos da gestão do quotidiano familiar como na organização da rede de laços 

que decorre da nova situação familiar.” (pp: 7). As mães ainda assumem uma dimensão mais 

importante, quando os filhos (as) convivem com duas figuras parentais (pai e padrasto), ao passo 

que a figura materna permanece mais exclusiva. Roussel afirmou mesmo que na compartição de 

episódios familiares “(…) o agente de continuidade para o filho é a mãe.” (Roussel, 1992:174).  

 Após tudo o que foi clarificado, verifica-se que a teoria de que os filhos podem deixar de 

ser criados por um dos pais biológicos “desacredita” o modelo biográfico que correspondia “(…) 

a um único ciclo de vida, com uma única família de origem e uma família procriadora, deixa de 

ser norma […] o filho pode ser criado pelos dois pais biológicos, depois ainda pela mãe, depois 

ainda pela mãe e um novo cônjuge. Pode ter irmãos e meios-irmãos, mas também viver na sua 

nova família com uma criança com qualquer não tem qualquer laço biológico.” (Roussel,1992: 

173). Devido a estas transformações nas estruturas familiares, à nova situação da mulher, que 

mais à frente irei referir, a situação dos filhos encontrar-se-á profundamente modificada dando 

origem à chamada família pactual. Nesta “Os filhos vão, portanto, também eles, negociar desde 

pequenos um pacto mais ou menos explícito com os seus pais.” (Roussel,1992: 174). A família 

pactual é então uma família negociadora, mas também uma família afetiva. 

 

2. AS TRANSFORMAÇÕES OCORRIDAS NAS FAMÍLIAS 

 

O modo como as famílias eram percecionadas alterou-se a partir do século XVIII o que 

provocou mudanças profundas no interior das mesmas. O autor  Louis Roussel no seu texto “O 

futuro da família” de 1992 explica as razões de todas as transformações que sucederam no seio 
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familiar. Segundo Roussel (1992), a instituiçoes fundavam-se em grandes narrativas biológicas e 

filosóficas que associavam a felicidade individual ao bem-estar coletivo. Tendo em consideração 

a perspetiva de Roussel constata-se que as pessoas só poderiam ser felizes se existisse um 

sentimento de bem-estar comum. No entanto, os diversos acontecimentos que ocorreram no 

século XX tal como as descobertas científicas e os Trinta Gloriosos, perídodo de prosperiedade, 

riqueza e bem- estar, contribuíram de modo decisibo para as mudanças que se observaram nas 

instituição familiar.  

 Uma das principais mudanças que ocorreu na família foi a sua desinstitucionalização. A 

modificação aludida constituiu-se como uma grande transformação, visto que “As instituições 

exprimiram durante muito tempo, as condiçoes sociais da sobrevivência colectiva.” (Roussel, 

1992:171). A desinstitucionalização da família fez com que as relações familiares deixassem de 

“(…) ser definidas pelas instituições para passarem a ser reguladas por pactos.” 

(Rouseel,1992:168), que dizem respeito aos acordos entre privados e particulares. Na ótica de 

Roussel (1992), a desinstitucionalização da família provocou uma progressiva privatização da 

família. Shorter (1977) destacou as consequências da privatização da família ao afirmar que “(…) 

a delimitação do espaço próprio da casa, distinto do espaço púvlico conduz ao corte das «amarras 

tradicionais»que, no passado, a ligavam ao parentesco, à vizinhança ou à igreja (Shorter cit.in 

Almeida, 2005:580). Sendo assim, observa-se que surgiu um modelo de família mais privatizado 

e, por isso, pode-se aqui aplicar o conceito de familiarismo, uma vez que o mesmo consiste numa  

“(…) forma particular de recolhimento na vida privada.” (Roussel, 1992: 171). Na ótica de 

Almeida assiste-se ao aparecimento de uma família mais relacional que se  caracteriza pela 

presença afetos e pela sua privaciadade, estando, assim, resguardada de olhares exteriores. 

 A redução da fecundidade foi uma transformação muito marcante no contexto familar. 

Diversos (as) autores expuseram as suas perspetivas relativamente a mesma, sendo que neste 

trabalho vai ser explorada a de Almeida que defendeu a teoria de que o controlo da fecundidade 

deriva do  “Resultado próximo de um acesso generalizado a formas de contracepção moderna e 

fruto de novos valores sobre a família e o casal, a sexualidade a procriação, a criança e a 

condição de género.” (Almeida,2005:583).  

 A questão do casamento também integra o “leque” das mudanças que se verificaram na 

família. No tocante a este tema Roussel (1992), explicitou que ao longo dos anos o ato de casar 

tem vindo a perder cada vez mais importância, tornando-se meramente uma questão de 

oportunidade.  Na minha opinião, as pessoas já não entendem o casamento como algo que tenha 

necessariamente que ser consumado, assistindo-se ao aumento das uniões de facto. 

 A forma como a criança era olhada pela família e sociedade também foi alterada de forma 

progressiva. Esta modificação é o resultado da “ (…) «descoberta do sentimento da infância» 

(…) ” (Ariès cit. in Almeida,2005: 580). Devido a manifestação do sentimento da infância as 
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funções que as crianças desempenhavam no seio das famílias foram fo modificadas passando a 

criança a ser considerada como um elemento de felicidade do casal e não como um mero 

instrumento de trabalho. Como afirmou Almeida “Espelho de felicidade do casal, a criança deixa 

então de ser olhada como adulto em miniatura ou braço para o trabalho e instrumento de 

sobrevivência, sendo reconhecida como categoria de idade específica, encarada como um ser 

com características únicas, próprias e distintas das do adulto, na sua fragilidade e 

vulnerabilidade.” (Almeida,2005: 580). A ideia de que as crianças deixaram de ser entendidas 

como “meros objetos de produção” leva-me a explicitar uma comparação entre algumas funções 

que as mesmas desempenhavam nas sociedades do Antigo Regime e nas sociedades da 

atualidade. Tendo como objetivo proceder a referida distinção irei utilizar como apoio o livro de 

Vanessa Cunha “O lugar dos filhos. Ideais, práticas e significados” editado em 2007, que enuncia 

especificamente as funções destes antes e depois das progressivas alterações nas famílias.  

 No seu livro Vanessa Cunha, afirmou que as sociedades contemporâneas têm vindo a 

testemunhar profundas alterações no lugar da criança na família […] são mudanças qualitativas, 

nas motivações para a procriação, nas expectativas que se depositam nos filhos, nas funções que 

desempenham na vida familiar (Cunha,2007:1), estando então presente a ideia que as motivações 

e as expetativas depositadas nos filhos sofreram grandes alterações a nível familiar. Posto isto, no 

livro aqui mencionado está exposta a perspetiva de Bassand e Kellerhals (1955), no que se refere 

as funções das crianças nas famílias de acordo com as alterações que ocorreram acerca do seu 

entendimento. 

 Neste modelo, uma das funções dos filhos a ser mencionada é a função económica. Nas 

sociedades do Antigo regime esta era “ (…) uma função que era essencial numa sociedade 

dominada pela agricultura familiar e pelo pequeno comércio era, então, a função económica, pois 

quanto mais filhos mais braços para participar.” (Bassand e Kellerhals cit. in Cunha,2007: 2). A 

criança era assim vista como alguém que obrigatoriamente tinha que contribuir para a economia 

do seu lar através da força de trabalho. No entanto, esta função foi-se diluindo com a 

industrialização, onde ocorreu “ (…) o declínio da importância da mão- de- obra infantil.” 

(Cunha,2007:3).  

Além de Cunha, Roussel foi um outro autor que mencionou as mudanças ocorridas a nível 

familiar nos países já industrializados. Segundo este autor (1992), as famílias desses países, 

baseadas numa sociedade igualitária e democrática, desenvolveram novas formas familiares, 

estando as famílias agora preocupadas com uma vertente afetiva. Esta assumiu um grande 

destaque com a tal descoberta do sentimento da infância, onde a criança é vista como um ser 

único e como um elemento de felicidade que necessita de carinho, amor e atenção. 

 Em 1975, Kellerhals abrangeu a possibilidade do modelo acima referido agrupando as 

diversas funções dos filhos em dimensões e aqui irei referir a dimensão afetiva. Esta prende-se 
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com várias funções: a função afetiva onde os filhos são entendidos “ (…) enquanto fonte 

inesgotável de prazer.” (Cunha,2007: 4); a função afectiva extrema, que diz respeito a expetativa 

de que os filhos são o único amor que dura para toda a vida; a função afetiva alargada que 

implica a ideia de que as crianças devem constituir uma fonte de alegria, não apenas para os seus 

pais mas para toda a família e por fim a função simbólica de coesão onde está a ideia de que os 

filhos constituem o símbolo que representa o amor dos seus pais. Após tudo o que foi 

mencionado, posso dizer que de facto as funções dos filhos mudaram ao longo do tempo. No 

inquérito exposto no livro de Vanessa Cunha, constata-se que 99,8% das inquiridas considerada 

os filhos como uma fonte inesgotável de prazer, concedendo então a função afetiva uma grande 

ênfase.  

Após tudo que foi clarificado, verifica-se que as crianças nas sociedades do Antigo Regime 

eram vistas como elementos que obrigatoriamente tinham que contribuir para a economia da casa 

através da força do seu trabalho, enquanto nas sociedades contemporâneas elas são encaradas 

como uma fonte inesgotável de prazer, os filhos são assumidos como um amor que dura para 

toda a vida e que representam o símbolo do amor dos seus pais. É graças a esta componente 

efetiva que ocorre um decréscimo da fecundidade e os casais passam muitas das vezes apenas a 

ter um filho. O nascimento deste filho representa a concretização da necessidade que as mulheres 

sentem de serem mães. Esta minha ideia vai de encontro a de Roussel. Segundo este autor 

(1992), todas as mulheres desejam ser mães. Quando se refere, a existência de um único filho por 

casal ele menciona a fecundidade de escalão I que corresponde “ (…) ao desejo dos casais […] 

de experimentarem uma dimensão importante da existência: a parentalidade.” (Roussel, 1992: 

172).  

A realidade é que  emergência da dimensão afetiva contribuiu de forma significativa para o 

decréscimo da fecundidade. A criança é na atualidade  entendida como uma fonte de alegria e de 

prazer merece toda a atenção do casal e o aparecimento de mais filhos pode comprometer o afeto 

que o mesmo lhe concede. A atenção do casal teria que ser dividida por mais elementos e o 

receio de não conseguir conceder a todos um afeto extremo, faz com que os casais concentrem 

todo o seu carinho numa só pessoa. 

No modelo de Kellerhals, para além da função instrumental, uma das funções que se 

encontra presente é a função assistencial. Esta refere-se a expetativa que os pais tem 

relativamente aos seus filhos (as) de que estes prestem todos os cuidados que eles necessitam na 

sua velhice. Acontece que esta função se foi diluindo com o passar do tempo. Tal como afirmou 

Cunha (2007) “Enquanto que antigamente era esperado dos filhos adultos que prestassem 

cuidados e garantissem a sobrevivência dos pais idosos, hoje esta função é do domínio público, 

estando estes enquadrados por políticas sociais e por instituições de proteção à velhice.” (pp:3). 

O problema é que com o passar dos anos, (desde que o livro de Cunha foi editado), à crise 
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financeira do regime de proteção social agravou-se encarando-se em muitos países europeus “ 

(…) a hipótese de remeter para a família […] um certo número de serviços e de encargos que 

anteriormente, eram em parte, cobertos por despesas públicas.” (Martin,1995: 55). Apesar de o 

texto “Os limites da proteção da família” de Claude Martin ter sido editado em 1995, a verdade é 

que passados vinte anos essa realidade da transferência de encargos do Estado para a família está 

a ocorrer. O Estado espera que os filhos (as) cuidem dos seus pais idosos e que assegurem os 

gastos com os mesmos e assim não ter que contribuir com as despesas que os cuidados com as 

pessoas de mais idade implicam. No entanto, esta expetativa do Estado implica um problema que 

importa mencionar. A dificuldade é que as famílias mais carenciadas não possuem capacidade 

para garantir o sustento das pessoas idosas. Tal como afirmou Martin (1995) “ (…) as famílias  

defrontam-se muitas vezes com a incapacidade de contribuírem com mais para assegurar o 

sustento e os encargos relativos às pessoas dependentes (…) ” (Martin,1995:57). O atenuar desta 

situação passa por redescobrir as solidariedades familiares que passam pela “ (…) sociabilidade, 

a entreajuda, o apoio dos conhecidos ou a amizade dos parentes transformam-se, assim, em novas 

perspetivas para as políticas públicas.” (Martin,1995:62). Posto isto, pode-se dizer a função 

assistencial emergiu de novo. O Estado espera que de facto os filhos cuidem dos seus pais e 

garantam a sua sobrevivência, seja a tomar conta deles em casa ou através do pagamento de 

instituições particulares. Os obstáculos que se colocam a este novo cenário é a incapacidade 

económica das famílias e o facto de os filhos terem que trabalhar para obter rendimentos 

económicos, não tendo possiblidades para cuidar dos seus pais de forma permanente.  

Uma das modificações mais significativas no seio das famílias foi a alteração do papel da 

mulher, visto que ela deixa de ser vista como um elemento que tinha como funções exclusivas ser 

mãe e dona de casa. Isto ocorre devido a sua entrada no mercado de trabalho. Na perspetiva de 

Almeida (2, 005)“A profissionalização das mães é um traço estruturante da condição da infância 

contemporânea.” (pp; 588). A mulher ao entrar no mundo profissional assume novos rôles. 

Importa aqui explicitar o que se entende por este conceito de rôle. Segundo Santos (1969), ele 

refere-se ao papel social e implica a noção de um modelo que é imposto pelo exterior, pela 

mediação de grupos de pertença e de referência de cada um. Assim, é possível dizer que com a 

entrada no mundo de trabalho o papel social da mulher transforma-se de forma profunda. Ela 

deixa de assumir apenas a função de dona de casa, para assumir o papel social de profissional e 

no seu local de trabalho, é esse o rôle que lhe é imposto. O exercício da profissão das mães levou 

á diminuição da fecundidade, visto que a existência, por exemplo, de três filhos levaria a “ (…) 

uma reorganização profunda do modo de vida, em particular da actividade profissional de um dos 

pais.” (Roussel, 1992: 173). Esta reorganização poderia colocar em causa o trabalho da mulher, 

pelo que a opção por um filho é a desejável, por ser compatível com a vida profissional de ambos 

os pais, levando então ao decréscimo da fecundidade. Depois de tudo o que foi dito é possível 
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observar que a mulher assumiu um novo papel social, o de profissional o que permitiu esbater a 

ideia de que ela estava apenas limitada a um trabalho doméstico.  

Em conclusão, a desinstitucionalização da família, a redução da fecundidade, a maneira de 

entender a criança, as questões relacionadas com a emergência da função assistencial e a 

profissionalização das mães foram as principais mudanças que ocorreram nas famílias e que 

compõem o novo quadro da “ (…) «família conjugal» (…) ” (Durkheim cit.in Almeida, 2005: 

580 

 

3. A RELAÇÃO ESCOLA/ FAMÍLIA VERSUS FAMÍLIA/ ESCOLA 

 

A família e a escola são “(…) as duas agências educativas, por excelência, das sociedades 

contemporâneas.” (Almeida,2005:579), motivo que me leva a abordar o que a escola faz a 

família, mas também o que esta faz à escola. Tendo como objetivo concretizar a abordagem 

referida , passarei a debater as ideias presentes em dois textos e que são “Entre pais e professores, 

um diálogo impossível?” (1994) de Philippe Perrenoud e “o que as famílias fazem à 

escola…pistas para um debate” (2005) de Ana Nunes de Almeida.  

 Irei então começar por explicitar a influencia da escola na família. A escola representa 

“(…) um compromisso externo de longa duração, que absorve muita energia e põe em jogo a 

criança na sua globalidade […] a escolarização tem inevitavelmente um grande peso na vida 

familiar.” (Montadon e Perrenoud, 1994: 58). Importa agora questionar o seguinte: onde se 

encontra presente essa influência? 

 A influência acima mencionada é passível de ser verificada através, por exemplo, das 

chamadas condicionantes temporais. Estas dizem respeito “às horas de presença na escola e ao 

tempo de deslocação […] A concentração dos estabelecimentos em grandes aglomerações (…).” 

(Montadon e Perrenoud, 1994: 62). A questão do horário é de facto uma condicionante bastante 

forte, visto que as rotinas da família acabam por ser comandadas pelos mesmos. A grande 

questão é que “Os horários dos estudantes permanecem rígidos, o seu tempo de trabalho quase 

constante, fazendo com que para algumas famílias o tempo escolar seja a condicionante mais 

forte e menos negociável.” (Montadon e perrenoud,1994:62) e muitas das vezes estes horários 

dos alunos (as) não são compatíveis com os seus pais, devido a sua atividade profissional, tendo 

os progenitores que assegurar a deslocação do seu filho para a escola por meio de transportes 

coletivos e não os podendo ir buscar à hora da refeição, assegurar também essa despesa. Segundo 

Montadon e Perrenoud (1994), os pais devem assegurar, para além dos materiais escolares, os 

custos de deslocação do comboio ou autocarro, os almoços, etc... Em alguns casos, essas 

despesas são asseguradas sob a forma de empréstimo a fundo perdido causando alguns danos na 
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economia familiar. Numa perspetiva oposta sobre a incompatibilidade dos horários dos pais com 

os filhos, verifica-se que muitas das vezes são estes horários rígidos permitem que a família 

esteja mais liberta para desempenhar outras atividades, para além de estar com a criança. Citando 

Montadon e Perrenoud “ (…) a escola oferece a algumas famílias as vantagens da guarda das 

crianças.” (Montadon e perrenoud,1994: 66). Estando as crianças oito horas por dia no espaço 

escolar, faz com que a escola se responsabilize pelas mesmas, assumindo a sua guarda. Quando 

as crianças estão de férias os pais tem dificuldade em organizar o seu tempo demonstrando que o 

papel de guarda desempenhado pela escola é fundamental. Muitas vezes, este papel de guarda da 

escola vai para lá das oito horas por dia. Devido a questão dos agrupamentos e mega-

agrupamentos, as crianças foram colocadas em escolas públicas muito longe das suas casas e 

devido a grande incompatibilidade de horários entre pais e filhos os primeiros optam, quando 

existem possibilidades económicas, por submeter a criança a um regime de internato. Este regime 

provoca “ (…) uma separação durável, representando simultaneamente, para a escola, um 

encargo total com o aluno que vai para além das horas de aulas, estendendo-se aos trabalhos, às 

refeições, ao lazer, á prática religiosa, ao sono e aos cuidados com o corpo e a roupa.” (Montadon 

e perrenoud,1994: 63).  

 Após tudo o que foi referenciado, constata-se que “ (…) o ensino impõe fortes 

condicionantes à organização familiar (…) ” (Montandon e Perrenoud, 1994: 62). O horário 

intransigente imposto pela escola aos seus alunos (as) leva a que as rotinas familiares sejam 

dirigidas pelos mesmos, e em caso de extrema incompatibilidade muitas famílias optam por um 

regime de internato, Por outro lado, é a definição destes horários rígidos permite aos progenitores 

cumprir de modo inequívoco o seu horário laboral não necessitando, por exemplo, de sair ao 

início da tarde para ir buscar os seus filhos (as). 

A verdade é que a escola tem influência na vida familiar, a família “ (…) está dentro da 

escola (…).” (Silva cit. in Almeida,2005: 579), e também exerce  a sua influência no seio da 

mesma.  

O texto de Ana Nunes de Almeida, já acima mencionado, refere a demografia presente na 

rede escolar. Segundo esta autora (2005), tem ocorrido uma diminuição dos alunos existentes no 

ensino básico e secundário. Esta situação verifica-se devido a existência da diminuição de 

fecundidade, que já referi neste trabalho. Tal como afirmou Almeida (2005) “O fluxo e a 

densidade populacionais da rede escolar, a sua contracção recente, são, portanto resultado das 

estratégias de fecundidade dos casais.” (pp:583). Posto isto, é possível verificar que a diminuição 

de fecundidade, presente nas famílias, teve como consequência uma redução do número de 

alunos (as) nos estabelecimentos de ensino.  

As outras questões relativas ao que a família faz à escola prendem-se com as heranças 

sociais e as trajetórias escolares. O peso das heranças sociais e culturais transmitidas e 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 02.07.2017 

 

Andreia Cristina Lopes de Azevedo 11 facebook.com/psicologia.pt   
 

atualizadas pelas famílias constitui “ (…) um fator explicativo de desigualdades perante a escola 

[…] a família induziria a reprodução dos privilégios ou handicaps herdados, contrariando o 

projeto da escola libertadora e promotora de igualde de oportunidades.” (Almeida,2005: 584). A 

família é então entendida como um fator que promove a desigualdade dentro do recinto escolar, 

visto que as heranças sociais e culturais não se encontram presentes de modo igual em todas as 

famílias. No que diz respeito as trajetórias escolares Almeida (2005) referiu a “ (…) importância 

da posição social de partida no desenho das trajetória escolares de crianças e jovens. Esse efeito 

vislumbra-se não só no acesso e cumprimento da escolaridade obrigatória, mas sobretudo em 

questões que se prendam com as modalidades do sucesso escolar.” (pp.584).Segundo Almeida 

(2005), posição social das famílias dos alunos (as) é muito importante, uma vez que a pobreza, as 

precaridades das condições existentes nas famílias, etc… levam a “ (…) mecanismos de exclusão 

e abandono escolar precoces.” (pp.584). Esta posição social, também está fortemente ligada às 

modalidades do sucesso escolar dos (as) estudantes. “A família molda e condiciona muito 

fortemente também o sucesso escolar- medido pela duração e qualidade de aprendizagens, pela 

escolha de certas vias profissionais e vocacionais, em detrimento de outras.” (Silva cit.in 

Almeida, 2005:584). A ideia defendida por vários autores é que de facto os alunos (as) 

provenientes de famílias de classe favorecidas têm mais probabilidade de ter sucesso na escola- 

“A vantagem das classes favorecidas não estará tanto- ou pelo menos não só- na sua proximidade 

e familiaridade com a lógica, a linguagem ou a cultura escolares, mas sobretudo na sua superior 

capacidade de entender, em contextos de mudança acelerada, as novas dinâmicas do sistema 

educativo.” (Berthelot cit. in Almeida, 2005:585). Perspetiva oposta a de Silva e Berthelot, 

presentes no texto de Ana Nunes de Almeida, é a apresenta por Montandon. Segundo este autor 

(1994), as famílias pertencentes às classes privilegiadas não funcionam segundo um único 

paradigma e nem todos os seus filhos são alunos brilhantes. Este autor afirmou que “Combinados 

paradigma familiar e condição de classe não determinam completamente a carreira escolar das 

crianças.” (Montadon e Perrenoud, 1994: 61). Ainda na perspetiva de Montandon fica claro que a 

“ (…) carreira escolar faz-se de rupturas, de círculos viciosos, de processos cumulativos. O que 

acontece a uma criança não decorre exclusivamente das suas características pessoais (…) ” 

(Montadon e Perrenoud, 1994: 61). Nas ideias expressas por Montandon, fica então claro a 

existência de uma certa autonomia em relação à pertença de uma determinada classe social, nas 

questões relacionadas com o sucesso escolar. Na minha perspetiva, os princípios expostos por 

Montandon encontram-se corretos. A família não determina completamente a trajetória escolar 

de um aluno (a) e mais do que isso os (as) estudantes provenientes de famílias privilegiadas não 

tem que ser necessariamente brilhantes no seu percurso académico.  

O assunto da posição social do aluno é então outra questão ascendente da família sobre a 

escola. Muitas pessoas ainda acreditam que “ (…) a personalidade social do aluno, também ela 
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estruturante do universo educativo e peça decisiva do sucesso escolar, traz, afinal, a marca de 

casa.” (Almeida,2005:586).  

 A terminar este assunto sobre o que as famílias fazem às escolas importa referir as 

trajetórias escolares de género. Em Portugal, nos anos sessenta e setenta as desigualdades de 

escolarização entre rapazes e raparigas era notória em todos os níveis sociais, desde logo “ (…) á 

entrada e no acesso à escola: as taxas de analfabetismo eram avassaladoras na população 

feminina, em comparação com as igualmente devastadoras taxas masculinas.” (Almeida, 2005: 

586). No entanto, nos anos oitenta e noventa assiste-se a uma progressão escolar das raparigas. 

Segundo Almeida (2005), essa progressão ocorre em todos os meios sociais, sendo que as 

raparigas mostram uma maior «energia escolar» (Establet cit. in Almeida,2005: 586) evidenciada 

num maior volume de trabalho e investimento na escola, melhores notas e menores taxas de 

abandono escolar. A grande questão que aqui se impõe é a seguinte: como explicar esta mudança 

de cenário inédita? A família parece aqui assumir um papel imprescindível para esta enorme 

mudança. A explicação clássica para o avanço das raparigas na escola ainda acentua o peso do 

passado. Elas“ (…) transportariam para a escola hábitos e estereótipos de género que lhes são 

precocemente transmitidos em casa, tais como a contenção comportamental e autodomínio, 

atenção ao outro, perseverança, obediência e disciplina no trabalho.” (Almeida, 2005: 587). A 

segunda explicação aborda outra linha interpretativa que destaca “ (…) a importância dos novos 

modelos de referência domésticos e a emergência de outros valores sobre papéis de homens e 

mulheres na família e no trabalho, de cuja difusão junto das raparigas assumem particular relevo 

as mães- cada vez mais duradouramente envolvidas em carreiras profissionais (…) ” (Almeida, 

2005: 587). Nestas duas explicações fica evidenciado “ (…) o protagonismo da família, enquanto 

lugar de construção de estratégias de socialização (…) ” (Almeida, 2005: 587). Esta ideia de a 

família é um lugar onde se organizam formas de socialização leva-me a referir que a família é um 

agente de socialização, visto que ela “ (…) é um veículo de modelos sociais, um instrumento de 

socialização pelo qual os indivíduos se inserem no mundo que os rodeia.” (Santos, 1969: 68). A 

família constituiria então uma rampa de lançamento de socialização dos indivíduos.  

 Em suma, a relação entre escola/ família e família/ escola é muito complexa e envolve 

contornos diversos que de um modo ou de outro influenciam de forma significativa estas duas 

agências educativas. A família “ (…) constitui, sem dúvida um poderoso e persistente agente de 

construção e de erosão do relevo escolar. Por isso uma escola não é igual a outra escola; por isso 

também, não raro, coexistem várias escolas dentro da mesma escola.” (Almeida,2005: 590).  
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