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É muito difícil dar uma definição de família, uma vez que são diversas as suas formas. Os
elos que a conceituam podem ser biológicos, jurídicos, econômicos e sentimentais.
Segundo a psicanalista francesa Elizabeth Roudinesco, pode-se distinguir três períodos de
evolução da família. O primeiro constitui-se pela família tradicional, formada a partir da
escolha dos pais e existia para assegurar a transmissão do patrimônio. O segundo é
composto pela família moderna, existente entre o final do século XVIII e meados do século
XX, fundada sobre o amor romântico. Por fim, a família pós-moderna que aparece
paulatinamente a partir da década de 60 e que se caracteriza pela união temporária entre
indivíduos. A autoridade passa ser questionada e aumenta o número de separações,
divórcios e recomposições conjugais.
Os arranjos familiares são nos dias atuais inúmeros. Há a família nuclear, composta pela
mãe, pai e filhos; a família monoparental, formada por apenas o pai ou a mãe; a família bi
nuclear, aquela em que ambos os pais, mesmo não estando mais juntos, cuidam dos filhos;
e a família mosaica ou “ensamblada”, que resulta de novos casamentos, trazendo os filhos
das relações anteriores.
Se as configurações das famílias pós modernas são tantas, por que não considerar família
uma avó que cria seus netos ou uma irmã mais velha que cuida dos mais novos? Sem falar
em mães ou pais que criam seus filhos sem a ajuda de seus parceiros, não entrando no
polêmico assunto das famílias de homossexuais. Assim, as famílias podem ter diferentes
estruturas, condições de vida, valores e formas de funcionamento.
Como a escola lida com os novos modelos de família?
Tanto a escola quanto a família gravitam em torno de um mesmo interesse: a criança, o
adolescente ou o jovem. No entanto, existe uma relação tensa e conflituosa, onde a
insatisfação e as queixas aparecem em ambos os lados. A escola joga a culpa na família
pelo fracasso de seus filhos, considerando-a desestruturada, assim como os professores
queixam-se das famílias e dos alunos por conta de situações limites em que são xingados e
desrespeitados por ambos.
Em recente pesquisa realizada em cinco capitais brasileiras1, foram encontradas
circunstâncias que demarcam essas agressões a professores. Para a realização do estudo,
além de grupos focais criados com professores, dois mil questionários foram respondidos
por adultos de 113 escolas do ensino público. Os resultados mostram que os professores
reclamam da violência demonstrada não somente pelos alunos como também pelos pais,
principalmente quando esses tomam o partido de seus filhos.
Cerca de 47% dos adultos relatam que já foram xingados pelos alunos, sendo que, na
maioria das vezes, os xingamentos foram ocasionais e atingiram tanto homens como
mulheres, conforme pode ser observado na tabela:

Proporção e número de membros do corpo técnico-pedagógico de escolas de ensino
fundamental e médio, segundo experiência de terem sido xingados pelos alunos no último
ano – 2003/2004:
Foi xingado
%
Número

Todos os dias Freqüentemente Ocasionalmente Nunca foi xingado Total
1,9
7,9
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