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Resumo. 
 
O estudo aqui proposto tem por objetivo trabalhar a problemática da perda de valores no 
mundo contemporâneo, focando a importância da educação intrafamiliar, pelo fato de 
estarmos frente a uma explosão de frustrações e insatisfações nas relações humanas. O 
capítulo um apresenta um breve relato sobre o pensamento de Aristóteles, com respeito à 
ética e educação. No capitulo dois mostra-se a história da família, o seu significado e o seu 
lugar na sociedade. Na seqüência são relatados estudos e pesquisas, que trazem à luz 
informações básicas de contrastes socioeconômicos e culturais, os quais colabora a alimentar o 
processo de abandono de valores. 
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Abstract 
 
The study proposed here has the objective of dealing with the problematic lost of values in the 
contemporaneous world, focusing on the importance of in-family education due to an outburst 
of frustration as well as dissatisfaction among human relationships. 
 
This first chapter presents a brief summary about Aristotle’s thought with respect to ethics and 
education. In chapter two it is shown the history of family, its meaning and place within the 
society. In sequence it will be related studies and researches, which bring about some basic 
information of the socio-economic as well as cultural contrast that collaborates for the abandon 
of values. 
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1. Introdução 
 
Acredita-se que, se uma criança se desenvolve dentro de uma dinâmica familiar (onde os 
valores morais e políticos são parte dos significados nas relações), ela será agraciada com um 
processo de ensino / aprendizagem ao longo de sua vida. 
 
Neste trabalho, o objetivo é demonstrar por meio de estudos bibliográficos (entre eles alguns 
pensadores e estudiosos no assunto da família, educação e valores), que a “evolução”, com 
suas transformações aceleradas, teve ao longo dos tempos uma influência importante na 
estrutura familiar, nos valores morais. As últimas décadas têm proporcionado modificações 
revolucionárias na vida do ser humano. Com as conquistas realizadas pela mulher, houve 
enormes modificações nas relações intrafamiliares. Sabemos da importância da figura materna 
na criação dos filhos e do papel fundamental dos pais para com a sua criança nos primeiros 
anos de vida, quando ocorre a estruturação da personalidade infantil. A figura do pai 
representa os limites e as regras, enquanto a mãe é o amor, o cuidado, etc. 
 
Demonstra-se neste trabalho que a família constrói vários aspectos das relações afetivas e no 
processo educativo; são elementos fundamentais para o porvir, na vida adulta da criança. Sem 
eles, torna-se precária a formação do indivíduo. Este é o problema que nos chama a atenção 
na sociedade contemporânea, onde a juventude não apresenta um comportamento ético. 
Assim, defendemos a tese que, se a criança inicia as suas experiências em ambiente saudável, 
terá um comportamento ético quando adulto, resistindo aos exemplos e influências negativas 



que a sociedade apresenta. Em suma, ética e valores devem ser ensinados em todos os 
ambientes onde a criança está presente. Com base nestas questões, o leitor fará referência a 
casos atuais de indivíduos que não tiveram este “holding” (termo usado por Winnicott, para 
indicar “sustentação”), e cujas vidas foram marcadas por acontecimentos de relevância 
conflituosa.     
 
Como argumentos, utilizaremos, pela apropriação do discurso ético de Aristóteles (expresso 
em sua Ética a Nicômaco), algumas categorias que reputamos interessantes e factíveis para se 
pensar o ato de educar. Nesse sentido, procura-se recorrer, no pensamento aristotélico, a 
alguns conceitos tomados como categorias operatórias. Tais conceitos são basicamente: 
virtude; justo meio; discernimento; equidade; amizade. 
 
2. A Ética de Aristóteles e a educação 
 
2.1. Breve relato da vida familiar de Aristóteles 
 
Aristóteles (384-322 a.C.) viveu na Grécia do século IV a.C. Nasceu em Estagira, na 
Macedônia. Seu pai, que morreu quando Aristóteles ainda era criança, chamava-se Nicômaco e 
ocupou o posto de médico do rei da Macedônia. Muitos estudiosos atribuem a essa origem 
familiar o interesse de Aristóteles por assuntos relativos às ciências naturais. Muito jovem, 
Aristóteles entrou, aos dezessete anos, na Academia de Platão, onde permanece por vinte 
anos; embora sua doutrina filosófica se caracterizasse pela independência, distanciando-o de 
seu mestre.  
 
Após a morte de Platão, Aristóteles deixa a Academia e, alguns anos mais tarde, é convidado 
por Filipe, rei da Macedônia, para tomar a frente da educação do jovem Alexandre, herdeiro do 
trono. Quando Alexandre assume o poder, Aristóteles regressa a Atenas. Fundaria, então, o 
Liceu, escola onde ensina até 322, quando – após a morte de Alexandre da Macedônia em 323 
Aristóteles é “forçado a deixar Atenas por causa de uma explosão de sentimentos 
antimacedônicos” (LUCE, 1994, p.114).  
 
No Liceu, além de tarefas relativas ao ensino, Aristóteles se dedicaria ao estudo e à 
sistematização de seus cursos, para os quais - segundo Rodolfo Mondolfo - recolhia também 
materiais de teorias filosóficas anteriores (MONDOLFO, 1973, p.7). Consta que o Liceu de 
Aristóteles, além do edifício que o constituía, era célebre por seu jardim, ao qual se acoplava 
uma alameda para caminhar; que os contemporâneos chamavam de peripatos: “passeio por 
onde se anda conversando, motivo pelo qual a escola aristotélica foi chamada peripatética, 
seja como referência à alameda, seja como referência ao fato de que Aristóteles e os 
estudantes passeavam por ali discutindo animadamente filosofia” (CHAUÍ, 2002, p.336). 
 
Durante a Idade Média, o “corpus aristotélicus” passaria para a Biblioteca de Alexandria, 
mantendo-se – como informa Marilena Chauí – “do lado bizantino do Império Romano. Como 
conseqüência, o corpus acabou sendo conservado, lido e traduzido pelos pensadores árabes” 
(CHAUÍ, 2002, p.341). Foi, então, por intermédio da presença dos árabes no Ocidente que 
grande parte do pensamento aristotélico prosperou.  
 
1.2. Aristóteles e suas concepções 
 
Refletir sobre a concepção ética de Aristóteles requer alguma investigação sobre seu modo de 
conceber a política. Na atualidade, ética e política são dois termos quase contraditórios ou 
incompatíveis. Daí decorre alguma dificuldade para se pensar uma possibilidade ética que, por 
ser projetada em relação à esfera social e, portanto, à esfera pública, constitui um alicerce 
para apreender a cosmo-visão do autor.  
 
Ética e política, para Aristóteles, são dois tipos de saberes, que ele define como “prático”, isto 
é, ligado á ação e a necessidade de tomar uma decisão, na base de certas regras ou valores, e 
conforme um certo “hábito”. É um saber oposto ao “teórico” ou contemplativo (próprio da 
física, da matemática e da metafísica), onde o homem só aprende pelos sentidos e o 
raciocínio, sem intervenção e sem escolha; è também diferente de uma terceira forma de 



saber, que o filosofo chama de “produtivo” (fabricação e artesanato, arte e literatura, etc.). A 
ética é mais relacionada ao individual, a política ao coletivo: são ações dos “cidadãos”, aqueles 
que gozavam de uma situação de liberdade na “polis” grega. Esta liberdade era exercida por 
meio da participação na vida pública e social da cidade, rejeitando qualquer forma de 
submissão. Não era algo ao alcance dos seres julgados incapazes de uso da “reta razão”, como 
as crianças, os escravos e as mulheres. 
 
Em ética e política, Aristóteles tratava de postular a obtenção da virtude e da excelência, 
compreendendo o homem como um “animal político”, isto é, que vivia na “polis” ou cidade. 
Apreender a idéia aristotélica de ética requer, de qualquer maneira, algum deslocamento de 
modo usual de perceber o tema. Para Aristóteles, o objetivo da ética era a felicidade. Esta 
consistia na vida virtuosa e digna, não na posse de bem materiais ou no exercício do poder. 
Nessa direção, haveria uma subordinação da ética à política. 
 
Acerca da reflexão moral de Aristóteles, é necessário conhecer a “Ética a Nicômaco” e a “Ética 
a Eudemo”, que provavelmente consistiam em textos organizados e classificados de excertos 
ou partes dos seus pensamentos e aulas. Na prática – destaca Jaeger – teria ocorrido uma 
nítida predominância dos estudos centrados sobre a “Ética a Nicômaco”, em virtude do fato de 
seu texto ser compreendido usualmente como um trabalho superior e posterior à “Ética a 
Eudemo”, na construção, na clareza do estilo e na maturidade do pensamento.    
 
Na “Política”, Aristóteles, reportando-se á ética, destaca a idéia de felicidade aliada à 
identificação do melhor governo, compreendendo-se esse melhor governo como “aquele em 
que cada um melhor encontra aquilo de que necessita para ser feliz” (ARISTÓTELES, Política, 
p.45) Um Estado só pode ser feliz – nos termos de Aristóteles – caso se mantenha nele a 
virtude e a prudência. Na vida coletiva, assim como na conduta individual, Aristóteles entende 
o hábito como o grande princípio regulador da ação. Como sublinha sobre o tema Solange 
Vergnières, Aristóteles situa o “ethos” como o regulador, o princípio e o fim da conduta: (...) 
“adquire-se tal ou tal disposição ética agindo de tal ou tal maneira. O caráter não é mais o que 
recebe suas determinações da natureza, da educação, da idade, da condição social; é o 
produto da série de atos dos quais sou o princípio. Posso ser declarado autor de meu caráter, 
como o sou dos meus atos” (Vergnières, 1999, p.105). 
 
No Livro II da Ética a Nicômaco, há um trecho que expressa, de maneira exímia, o intuito, o 
propósito, o objeto e o sujeito do estudo da ética. 
 
“Estou falando da excelência moral, pois é esta que se relaciona com as emoções e ações, e 
nestas há excesso, falta e meio termo. Por exemplo, pode-se sentir medo, confiança, desejos, 
cólera, piedade, e, de um modo geral, prazer e sofrimento, demais ou muito pouco, e, em 
ambos os casos, isto não é bom: mas experimentar estes sentimentos no momento certo, em 
relação aos objetos certos e às pessoas certas, e de maneira certa, é o meio termo e o melhor, 
e isto é característico da excelência. Há também, da mesma forma, excesso, falta e meio 
termo em relação às ações. Ora, a excelência moral se relaciona com as emoções e as ações, 
nas quais o excesso é uma forma de erro, tanto quanto a falta, enquanto o meio termo é 
louvado como um acerto; ser louvado e estar certo são características da excelência moral. A 
excelência moral, portanto, é algo como eqüidistância, pois, como já vimos, seu alvo é o meio 
termo. Ademais é possível errar de várias maneiras, ao passo que só é possível acertar de 
uma maneira (também por esta razão é fácil errar e difícil acertar – fácil errar o alvo, e difícil 
acertar nele); também é por isto que o excesso e a falta são características da deficiência 
moral, e o meio termo é uma característica da excelência moral, pois a bondade é uma só, 
mas a maldade é múltipla“ (ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, p.42). 
 
Para Aristóteles, a virtude compreende uma ação prática e é apreendida; não é, portanto, 
natural ou inata; e não haveria um aprendizado suficientemente eficaz para garantir a ação 
virtuosa, se o indivíduo não tivesse adquirido um hábito moral pelo qual ele se comportará da 
mesma maneira virtuosa em circunstâncias parecidas. A virtude, contudo, seria a forma mais 
plena da excelência moral; e, por tal razão, não poderia existir em seres incompletos ainda em 
formação, como as crianças. A excelência moral, revelada pela prática da virtude, seria, antes 
de tudo, uma disposição de caráter (ou hábito). Além disso, para o exercício da virtude seria, 



pois, necessário conhecer, julgar, ponderar, discernir, calcular e deliberar: essa é a função da 
“reta razão”. Ao contrário da tradição socrática e platônica, não seria o mero conhecimento do 
bem que poderia dirigir a ação justa (nesse caso, a ação viciosa ou injusta seria produto da 
ignorância ou desconhecimento). A virtude, como excelência moral, corresponderia à idéia de 
uma reta razão relativa às questões da conduta. Ora, tal disposição do caráter humano teria 
por suposto a precedência de uma escolha dos atos a serem praticados; e de um hábito 
firmado pela repetição para conduzir a ação reta. Nesse sentido, pode-se dizer que, na Ética 
de Aristóteles, virtude é hábito – hábito construído pela contigüidade da relação potência / ato: 
“... em relação a todas as faculdades que nos vêm por natureza recebemos primeiro a 
potencialidade, e, somente mais tarde exibimos a atividade (isto é claro no caso dos sentidos, 
pois não foi por ver repetidamente ou repetidamente ouvir que adquirimos estes sentidos; ao 
contrário, já os tínhamos antes de começar a usufruí-los, e não passamos a tê-los por usufruí-
los); quanto às várias formas de excelência moral, todavia, adquirimo-las por havê-las 
efetivamente praticado, tal como fazemos com as artes. As coisas que temos de aprender 
antes de fazer, aprendemo-las fazendo-as; por exemplo, os homens se tornam construtores 
construindo, e se tornam citaristas tocando cítara; da mesma forma, tornamo-nos justos 
praticando atos justos, moderados agindo moderadamente, e corajosos agindo corajosamente. 
Esta asserção é confirmada pelo que acontece nas 
 
cidades, pois os legisladores formam os cidadãos habituando-os a fazerem o bem; esta é a 
intenção de todos os legisladores; os que não a põem corretamente em prática falham em seu 
objetivo, e é sob este aspecto que a boa constituição difere da má”. (ARISTÓTELES, Ética a 
Nicômaco, p.35-6)”. 
 
O excerto acima confirma a perspectiva aristotélica da virtude como uma faculdade prática; 
uma razão prática, na medida em que não depende necessariamente de conhecimento teórico; 
mas que é construída pelo hábito, pela ação propositadamente exercitada e repetida, mediante 
uma faculdade já posta, em potência, no caráter do homem. O comportamento seria, pois, o 
grande fator distintivo da ética; o modo de agir perante os outros, perante si próprio, perante 
os que são próximos, perante a Humanidade. A natureza da reta razão estaria potencialmente 
presente no ser humano; cumpriria à trajetória da vida, por meio de escolhas traduzidas em 
ações, atualizar tal potência. Tal deliberação exige, contudo, consciência e discernimento; 
além de uma predisposição para a mediania – para a moderação. Em geral, a escolha seria 
subordinada a emoções e a faculdades da alma. Nesse caso, a tendência mais prudente – e, 
por decorrência, mais sábia – seria recorrer ao que Aristóteles qualifica como justo meio; 
sempre eqüidistante entre dois extremos (a falta e o excesso).  
 
Em relação ao medo e à temeridade, meio termo é coragem. Em relação à fruição dos 
prazeres, haveria uma apropriada moderação entre a insensibilidade na falta e a 
concupiscência no excesso. Ser generoso corresponde à mediania entre prodigalidade e 
avareza. Entre a pretensão e a pusilanimidade, o meio termo é a magnanimidade. Ser irascível 
é excesso e ser apático é deficiência; o meio termo, no caso, seria a amabilidade. Aristóteles 
supõe haver sabedoria nessa situação intermediária, que nos inclina para o justo meio que às 
vezes se volta para o excesso e outras vezes tende para a falta. Pensar o justo meio em 
educação seria prescrever a ação sensata: aquilo que, nos termos de Aristóteles, “não é 
demais nem muito pouco” (ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, p.41). 
 
A virtude ética requer escolha, deliberação, discernimento; exatamente por se debruçar sobre 
coisas passíveis de variação; e, portanto, contingentes. Ao contrário de realidades expressas 
por princípios primeiros invariáveis, há uma parte dos objetos postos diante da razão humana 
para os quais pode haver cálculo e deliberação (SILVEIRA, 2001, p.48). Todavia, não é simples 
o cálculo; não é fácil a escolha. Pelo contrário: “às vezes, é difícil decidir o que devemos 
escolher e a que custo, e o que devemos suportar em troca de certo resultado, e ainda é mais 
difícil firmar-nos na escolha, pois em muitos dilemas deste gênero o mal esperado é penoso...” 
(ARISTÓTELES, Ética a Nicômacos, p.501).  
 
Para Aristóteles, mesmo nos casos difíceis, que envolvem o dilema da moralidade em seu 
limite máximo, o pior mal residiria na ação injusta, já que esta pressupõe a deficiência moral 
do agente. E, de qualquer modo, não se pode esquecer que, para Aristóteles, a felicidade, seja 



do Estado, seja do indivíduo, corresponde ao exercício continuado da prática da virtude e da 
prudência; sendo “o melhor governo aquele em que cada um melhor encontra aquilo de que 
necessita para ser feliz” (Aristóteles, Política, p. 45). Se a ação humana, no plano dos valores, 
tem origem na escolha; e esta tem por fonte um raciocínio dirigido a um fim, seria possível ao 
homem possuir “a percepção da verdade e a impressão da falsidade“. (ARISTÓTELES, Ética a 
Nicômaco, p.114), sendo inteligência prática apreender a verdade conforme o desejo correto. 
Ao deliberar sempre sobre um futuro necessariamente em aberto, o homem exercita a 
habilidade que, de potência, se transmuta em ato: o discernimento. Para refletir sobre essa 
faculdade, Aristóteles vale-se das características intrínsecas às pessoas dotadas do atributo de 
saber discernir; são – de modo geral – aquelas capazes de deliberar bem acerca do que é bom 
e conveniente para si mesmas e para os outros em um sentido mais amplo. Tal habilidade 
possibilita o reconhecimento do universal na contingência da situação particular. Por ser assim, 
discernir é necessariamente deliberar sobre aspectos variáveis, cuja escolha permitirá sempre 
especular sobre outras opções preteridas e não acionadas. Discernir bem talvez seja, pelas 
palavras de Aristóteles, possuir e levar às últimas conseqüências intuições e pressentimentos 
de vida (ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, p 118): 
 
“O discernimento, por outro lado, relaciona-se com as ações humanas e coisas acerca das 
quais é possível deliberar; de fato, dizemos que deliberar bem é acima de tudo a função das 
pessoas de discernimento, mas ninguém delibera a respeito de coisas invariáveis, ou de coisas 
cuja finalidade não seja um bem que possamos atingir mediante a ação. As pessoas boas de 
um modo geral são as capazes de visar calculadamente ao que há de melhor para as criaturas 
humanas nas coisas passíveis de ser atingida mediante a ação. Tampouco o discernimento se 
relaciona somente com os universais; ele deve também levar em conta os particulares, pois o 
discernimento é prático e a prática se relaciona com os particulares... O discernimento se 
relaciona também com a ação, de tal modo que as pessoas devem possuir ambas as suas 
formas, ou melhor, mais conhecimento dos fatos particulares do que conhecimento dos 
universais.” (ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, p.119) 
 
Das considerações acima tecidas decorre, no parecer de Aristóteles, a dificuldade dos jovens 
em relação à prática do discernimento. “Não parece possível que um jovem seja dotado de 
discernimento” (ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, p.120), justamente pelo fato de esse tipo de 
sabedoria não se resumir ao conhecimento dos universais; sendo – pelo contrário – a 
familiaridade com os particulares; o que exige experiência; o que exige tempo de vida e de 
amadurecimento. Pode-se, assim, encontrar exímios jogadores de xadrez ainda adolescentes; 
existem jovens matemáticos brilhantes... Mas, para o caso da política - uma ciência prática - 
dificilmente poderiam ser encontrados notáveis jovens estadistas. Não correspondendo ao 
conhecimento científico dos universais, o discernimento estaria atado ao fato particular – para 
o qual a argúcia da percepção seria um predicado imprescindível. Capacidade de conjectura, 
cálculo, rapidez de raciocínio para o estabelecimento de inferências pertinentes, e, sobretudo, 
correção na decisão. Para Aristóteles, em matéria de ética, há de lembrar que existem formas 
variadas de errar; uma só de acertar.  
 
Além disso, são boas as ações que dirigem a condição humana ao exercício da sua plenitude 
ou da realização. Ninguém realiza sua essência enquanto potencialidade. É somente ao 
transformar a potência em ato, que é possível desenvolver-se até o limite das faculdades 
humanas, obtendo, por tal atividade, a suprema felicidade – contida na auto-realização; nesse 
ideal intrinsecamente grego de se realizar aquilo que já se é. A generalidade das leis que os 
homens a si próprios se promovem acarretam, para a especificidade de cada situação 
particular, possíveis desigualdades e conseqüentes injustiças. Haveria, para Aristóteles, uma 
faculdade capaz de, por si própria, corrigir tais desvios, constituindo-se – sob tal enfoque – 
como ato fundamental de atualização da justiça: a equidade.  
 
Pela equidade na ação particular se poderia chegar ao gesto da equidade no seu sentido 
universal. Daí, mais uma vez, a tônica do pensamento aristotélico de marcar a virtude como 
um hábito, que só se consolida na ação. Por não se tratar de assunto invariável, não seria 
tema ensinável enquanto saber teórico. Seria, antes, um rol de costumes a ser repetidamente 
exercitado para com as gerações mais jovens, com o fito de que estas venham a adquirir a 
força moral extraída de três estratégias educativas essenciais: “exortação, exemplo e 



envolvimento” (MARQUES, 2001, p.50). Sob tal tripé estaria colocada a missão do educador 
quanto à formação dos valores: trata-se de crenças, de formação de hábitos, de constância, de 
perseverança, de uso repetido, de exercício refletido, de exemplos a serem seguidos, de ações 
ponderadas nas trilhas de um percurso sempre e inevitavelmente incerto. 
 
Note-se que Aristóteles reconhece a força da imitação como elemento fundador da vida social 
e, mais especificamente, do ensino. A idéia condutora de tal concepção corresponderia ao 
anseio de buscar “que a criança se esforce e se erga ao estado de homem” (ALAIN, 1978, 
p.12). Mais do que conhecer a criança para instruí-la, parecia necessário instruir a criança para 
conhecê-la. Conferindo sentido pedagógico à valorização aristotélica do gesto de imitar, Alain 
dirá o seguinte: “Só existe um método para inventar: é imitar. Só há um método para bem 
pensar: é continuar algum pensamento antigo e experimentado. Essa idéia é seu próprio 
exemplo, circunstância favorável à reflexão. Porque parece inicialmente muito comum e 
bastante fraca. Mas também só é totalmente familiar a quem tem o costume de olhar muitas 
vezes atrás de si. E se fosse possível percorrer novamente o caminho que vai dos mitos às 
idéias ou ainda um mais antigo que conduz dos ídolos aos mitos então somente que 
compreenderemos toda a idéia, e como todos os homens pensaram sucessivamente como que 
no interior de um mesmo pensamento, até tocar e esclarecer enfim o mundo insensível das 
pedras, dos metais e dos ventos.” (ALAIN, 1978, p.133). 
 
Portanto acredita-se que é preciso ajudar a criança, dirigi-la, conduzi-la, oferecer condições 
ambientais para tal, e de que é por esse meio que faremos com que ela emita enfim seu 
pensamento próprio, coisa rara, coisa preciosa pelo fato de que valerá para todos, assim como 
é um verso de Homero. 
 
O tema da ética – como indagação universal que percorre a história do Ocidente – traduz na 
contemporaneidade anseios, expectativas, crenças e desejos dos sujeitos sociais em seus mais 
diversos territórios. A procura de valores morais desperta, por vezes, sensibilidades religiosas, 
semeiam plataformas políticas, traduz estados de espírito – mais ou menos racionais. Para o 
bem, do ponto de vista moral, comumente o sujeito se afirma sempre disposto. Pequenas 
traições desse bem apregoado - mazelas, misérias cotidianas, pequenezas - tendem a ser 
amainadas; ou convenientemente olvidadas da memória que cada indivíduo constrói de seus 
próprios. atos. Porém, da convicção, necessariamente se deverá projetar pelos usos e 
costumes – mas também pela crença – hábitos de vida ética. Para recorrer às palavras de 
Vázquez, “do ponto de vista moral, o indivíduo deve sempre estar em forma, preparado ou 
disposto; e isto é o que se queria dizer, tradicionalmente, quando se falava numa pessoa 
virtuosa, como disposta sempre a preferir o bem e a realizá-lo” (VÁZQUEZ, 2002, p.215); 
ainda que o ser humano, enquanto tal seja intrinsecamente sujeito a falhas de percurso, 
quando os imperativos da ação são postos na ação rotineira.  
 
“Na ética se debatem conflitos de atitudes, não de crenças... Por um lado, a educação ética é 
uma formação do gosto e da sensibilidade, em direção a determinadas atitudes: a criação e a 
aquisição de um “ethos”, no sentido originário de ‘caráter’ e conjunto de ‘hábitos’, sem 
permitir que se caia na inércia do ‘habitual’. Com tal finalidade, a educação deve tender 
também a formar a razão autônoma, que assume a responsabilidade de deliberar, argumentar 
e justificar seus pontos de vista. Sem dúvida alguma, a melhor via não dogmática para se 
conseguir esses dois objetivos – educação de atitudes e educação na autonomia – é o 
exemplo; também na retórica clássica a personalidade moral do orador constituía um elemento 
importante para atrair a atenção e a adesão do público. O exemplo persuade acerca do valor 
intrínseco a certas atitudes e a certos modos de julgar. As idéias se impõem quando se sabe 
defendê-las, e a defesa que revela suas próprias perplexidades e ambigüidades - e se mostra 
capaz de ponderar sobre elas - pode ser mais convincente que uma firme e segura declaração 
de princípios” (CAMPS, 1995, p.52). 
 
Seria, contudo, possível pensar em um consenso no plano da moralidade? Noções de bem 
comum, de felicidade – e até de amizade – teriam um mínimo comum passível de ser posto 
como universal? Sabe-se que, em tal encruzilhada, situam-se inúmeros dos debates e 
impasses do mundo contemporâneo, particularmente no Ocidente. Trazendo o tema para o 
cenário educativo, como pensar a educação para o bem agir? Por seu turno, não parece e nem 



é suficiente, apropriado e nem mesmo ético, aderir ao discurso que assume com franqueza o 
relativismo moral e cultural em sua radicalidade, mediante a argumentação de que diferentes 
culturas ou comunidades projetam para si acepções diferenciadas de bem, que deverão ser 
validadas enquanto tal, posto que fruto da tradição e do hábito. Tal relativização da questão 
ética – bastante comum nos tempos que correm – reverbera a noção de que compete a cada 
grupo social estatuir seu próprio código de valores; e – por decorrência, ainda que tacitamente 
- não se pensa mais sobre o assunto. A pluralidade cultural levada ao seu limite tornaria 
inócua a discussão, posto que parte da idéia de que cada comunidade se torna “a medida de 
todas as coisas” que têm lugar nela.  
 
Caberia, talvez, defender a existência de valores sociais que se expressem como virtudes 
específicas passíveis de serem reputadas como características desejáveis em distintas 
sociedades. Discernimento, coragem, fidelidade, prudência, amizade não poderiam, como em 
Aristóteles, ser pensados em sua dimensão universal? Como sublinha Yves de La Taille, o que 
difere nas variadas sociedades seria, antes, o tratamento conferido a tais temas. Aquilo que é 
considerado coragem em uma dada cultura não o seria necessariamente em outra. Porém, 
prossegue o estudioso: 
 
 “(...) o fato de haver sérias discordâncias a respeito do que é a verdadeira expressão da 
coragem, da prudência ou da humildade, longe de depor contra a importância humana do 
tema, pelo contrário, a reforça. Parece que cada cultura em geral e cada indivíduo em 
particular sentem a necessidade de pensar e julgar tais características humanas que 
respondem pelo nome de virtudes. Portanto, não é a presença ou a ausência do pensar sobre 
virtudes que diferencia pessoas ou culturas, mas sim a qualidade desse pensar. Assim como a 
racionalidade e a moral, o tema das virtudes é universal. Tanto é verdade que, nas conversas 
do cotidiano, elas estão presentes, e isso ocorre não somente entre os adultos, mas também 
entre as crianças (LA TAILLE, 2000, p.111)”. 
 
Haveria, de alguma forma, uma relação de simpatia entre o ser humano e a virtude? Como um 
comportamento que favorece o outro e não eu mesmo, mas às minhas custas, poderá ser por 
mim considerado correto? Como se dá, no tabuleiro social, o reconhecimento e a identificação 
de virtudes postuladas como válidas para todos? Se isso não for possível, o que resta do 
discurso sobre a virtude, além da relatividade intrínseca a qualquer norma que o pudesse 
regular?  Superar o impasse traiçoeiro do relativismo ético requereria transcender alguns 
limites circunscritos às mundividências de comunidades; ou as particularidades desta ou 
daquela cultura local. Existiriam, em alguma medida, parâmetros passíveis de serem tomados 
como sujeitos de validade universal – ainda que seja por pacto ou convenção que venhamos a 
estabelecer tal demarcação. Como destaca Changeux, poder-se-ia reconhecer na motivação 
moral uma atitude própria da espécie humana, embora “o critério da ação moral, dos códigos 
éticos [seja] uma construção cultural, historicamente demarcada em cada sociedade e em 
cada época... Esses valores éticos universais corresponderiam a estratégias adquiridas na 
sobrevivência dos indivíduos de nossa espécie, onde a linguagem fornece o meio coletivo para 
expressar o bom, mas, sobretudo, o bom para todos” (CHANGEUX, 1999, p.26).  
 
A despeito de partilharmos de tal convicção, parece válido explicitar o alerta exposto por 
MacIntyre que, ao se referir à virtude da justiça, manifesta alguma hesitação para conferir 
validade comum à percepção social que o tema ganha na atualidade. Onde localizar alicerces 
comuns para se referir ao tema? Nos termos do autor: 
 
“Quando louvou a justiça como primeira virtude da vida política, Aristóteles o fez de maneira a 
sugerir que a comunidade, que carece de acordo prático com relação a um conceito de justiça, 
também deve carecer da base necessária para a comunidade política. Porém, a falta de tal 
base deve, portanto, ameaçar nossa própria sociedade. Pois o resultado dessa história... não 
tem sido apenas a incapacidade de concordar a respeito de um catálogo das virtudes, mas a 
incapacidade ainda mais fundamental de concordar acerca da importância relativa dos 
conceitos de virtude dentro de um esquema moral, no qual as noções de direitos e de utilidade 
também têm um lugar essencial. Também tem sido a incapacidade de concordar com relação 
ao teor e o caráter de determinadas virtudes. Já que a virtude agora é compreendida, em 
geral, como uma disposição ou sentimento que produz em nós obediência a certas normas, o 



acordo com relação a quais serão tais normas é sempre pré-requisito para o acordo sobre a 
natureza e o teor de determinada virtude. Mas esse acordo prévio quanto à normas é... algo 
que nossa cultura individualista não pode oferecer “(MACINTYRE, 2001, p.409)”. 
 
Para Aristóteles, ética e política são práticas, porque se definem pela ação. Agindo eticamente 
é que adquirimos a prática da virtude. Educando com correção é que nos tornamos 
educadores. Além disso, educar supõe a “mimesis”; imitação de ações exemplares. Dirá o 
autor da Poética que, “segundo o caráter, as pessoas são tais ou tais, mas é segundo as ações 
que são felizes ou o contrário. Portanto, as personagens não agem para imitar os caracteres, 
mas adquirem os caracteres graças às ações. Assim, as ações e a fábula constituem a 
finalidade da tragédia, e, em tudo, a finalidade é o que mais importa” (ARISTÓTELES, Poética, 
p.25).  
 
A idéia de imitação ou de “mimesis” é o centro da análise estética de Aristóteles, supondo – 
pelo conceito – ser uma associação entre o que é apresentado ou representado e a existência 
prévia da pessoa: espectador ou aprendiz. A noção do imitar tem a ver com a perspectiva da 
preservação: imita-se o que se louva; louva-se o que é honrado, e, portanto, o que deve ser 
preservado. Na educação, como na dramaturgia, o criador convida o espectador a se envolver 
com um desempenho, uma “mimesis” da realidade, e, portanto, por delegação, com a própria 
realidade. Haveria, por ser assim, algum envolvimento subjetivo no drama. Este se torna 
sujeito, para o mestre e para o aprendiz. Daí a magia da ação educativa quando assumimos a 
confluência proposta por Aristóteles dessa imitação / representação do bom, do belo e do bem 
– tríade necessária para pensar a formação da virtude ao educar. Trata-se de hábitos; no justo 
meio; pela prudência do discernimento; alicerçados pela equidade das práticas; e de criações 
de rotinas e de rituais coletivos, públicos e dirigidos ao bem comum; e, portanto, à felicidade - 
como se fosse por amizade. 
 
2. 3. Breve história da Ética. 
 
As teorias éticas nascem e desenvolvem-se em diferentes sociedades como resposta aos 
problemas resultantes das relações entre os homens. Os contextos históricos são pois 
elementos muito importantes para se perceber as condições que estiveram na origem de 
certas problemáticas morais que ainda hoje permanecem atuais. 
 
A ética estuda as normas do comportamento humano, onde o homem tende a realizar, na 
prática, certos atos identificados com o bem. A conduta moral da humanidade, através da ação 
particular do homem reflete sobre a vida de outros indivíduos, que vai da aprovação ou 
reprovação de ações externas.  
 
Os Sofistas defenderam o relativismo de todos os valores. O seu maior adversário foi Sócrates, 
que muitos consideram fundador da ética, porque defendeu uma moralidade autônoma 
independentemente da religião e exclusivamente fundamentada na razão. O valor supremo da 
vida é atingir a perfeição, o ideal. Atribuiu ao Estado um papel fundamental na manutenção 
dos valores morais (por meio da educação estatal das crianças), a ponto de subordinar-lhe a 
autoridade de pai e mãe. O seu discípulo Platão, apoiado na teoria das idéias transcendentais e 
imutáveis, deu continuidade à ética socrática afirmando que a verdadeira virtude provém do 
verdadeiro ser, porque o mundo verdadeiro é somente o mundo das idéias. 
 
Segundo a ética aristotélica: “só será feliz o homem cujas ações sejam sempre pautadas pela 
virtude”. Aristóteles não só organizou a ética como disciplina filosófica mas, além disso 
formulou a maior parte dos problemas que mais tarde iriam ocupar os filósofos morais: relação 
entre as normas e os bens, entre a ética individual e a social, entre a vida teórica e prática; 
classificação das virtudes, etc. 
 
A excelência moral, então, é uma disposição da alma relacionada com a escolha de ações e 
emoções, disposição esta consciente num meio termo determinado pela razão. 
 
(Aristóteles, 1992). 
 



   3. Sobre ética e educação do ponto de vista social 
 
(...) os seres humanos experimentam prazer compartilhando sentimentos, e sofrem quando 
não podem compartilhá-los... Ter bons sentimentos significa, em poucas palavras, saber 
comportar-se, saber o que fazer quando a dor ou a alegria nos invade. Possuir a perspicácia e 
a sensibilidade suficientes para entender o que sucede com o outro, e o autodomínio e a 
delicadeza imprescindível para a exteriorização dos nossos afetos. (Victoria Camps, Virtudes 
públicas). 
 
A formação do ser humano ético, sempre foi entendida ser o papel da sala de aula. E hoje a 
ética na matéria educacional está sendo objeto de reflexões. Fervilha de forma intensa nas 
instancias políticas e familiares e torna-se um paradigma de referências. Enfim, este fervilhar 
sobre ética e ao mesmo tempo educação, contudo, parece não ter nada de novo a se dizer. O 
estudo da ética é sempre inseparável da discussão sobre a vida justa. E a vida justa como 
categoria só pode ser apreendida quando pensamos a realidade social: a vida com os outros; a 
interação coletiva, etc. 
 
A educação é uma forma de socialização das novas gerações e conserva os valores dominantes 
(como a moral) naquela sociedade. Mas é também uma possibilidade e um impulso à 
transformação, caso esteja interessada no desenvolvimento das potencialidades dos 
educandos. Toda educação é uma ação interativa, se faz não somente pela informação e 
transmissão de conhecimentos, mas também pela comunicação entre seres humanos. Existe 
um outro ser com o qual relacionar-se; por isso, a ética está implicada. 
 
No aspecto social, quando Kant (1796) afirma que o sujeito não chega a ser homem a não ser 
por meio da educação, está confirmando a natureza social do processo de formação humana, 
ou de hominização, como diria Paulo Freire (1981), expoente de uma corrente pedagógica que 
valoriza o aluno como construtor do conhecimento.  Segundo Paulo Freire, “ Não há educação 
fora das sociedades humanas e não há homem no vazio”.       
 
Paulo Freire entendia que a principal função da educação é de caráter libertador. Para ele, 
ensinar seria, fundamentalmente, educar para a liberdade (FREIRE, 1981, pág.36). Neste 
sentido a educação, no aspecto social, transmite de forma eficaz, saberes, valores, normas, 
imagens, representações. Fornece mapas de um mundo complexo, agitado e ao mesmo tempo 
permite navegar através dele. 
 
Diferente rumo apresenta o pensamento de Durkheim, que expressa uma doutrina pedagógica 
apoiada na concepção de homem inserido na sociedade, e que o processo educacional é 
realizado pela família, igreja, escola e comunidade. Ele acha que o objeto da sociologia é o fato 
social, e a educação é considerada como tal, isto é, se impõe, coercitivamente, como uma 
norma jurídica ou como uma lei. De acordo com Durkheim e Parsons (1964), a educação não é 
um elemento para a mudança social, e sim um elemento fundamental para a “conservação” e 
funcionamento do sistema social.  
 
4. A História da família 
 
4.1. O Nascimento da família. 
 
No dicionário Aurélio (1998), o termo família significa: “... o pai, a mãe e os filhos, pessoas do 
mesmo sangue (...) comunidade formada por um homem e uma mulher, unidos por laço 
matrimonial e pelos filhos nascidos dessa união”. A introdução do indivíduo na sociedade se faz 
por intermédio da família, que se encarrega de sua socialização. 
 
A socialização é, assim, o processo através do qual o indivíduo incorpora os padrões sociais de 
sua cultura e aprende a comportar-se e a conviver com as demais pessoas. A concepção de 
família no Brasil nasceu no século XIX, no período sucessivo à Revolução Industrial, quando 
ocorreram muitas mudanças na sociedade, com o avanço da tecnologia, que permitiu o 
emprego de máquinas em grande escala, possibilitando um incremento nas operações 
industriais e comerciais. Nesta época, a família passou a ocupar um novo lugar na sociedade. 



Diante das transformações nos setores de produção e do mundo do trabalho, os componentes 
da família diminuem sua convivência com a comunidade mais ampla, criando uma sociedade 
mais nuclear. 
 
As transformações econômicas trouxeram, inevitavelmente, modificações de ordem afetiva no 
cotidiano das famílias: a mulher passou a trabalhar fora de casa e a mão de obra composta 
por crianças e adolescentes começou também a ser utilizada. 
 
O crescimento do número de mulheres como chefes de família, o declínio das taxas de 
fecundidade, as separações conjugais, a maior participação no mercado de trabalho, são os 
principais fatores apontados como expressão da emergência de novos arranjos familiares e da 
redefinição dos papeis. 
 
A sociologia atribui à família o papel de agente socializador. Segundo Parsons (1973), as 
funções de família moderna centram-se principalmente na formação da personalidade dos 
indivíduos. 
 
A família é uma instituição mutável. A existência de um modelo em determinada época não 
significa que um conjunto de regras e padrões de comportamento não possa sofrer 
transformações. A família como instituição mutável, pode assumir diversas configurações em 
torno da atividade básica biológica: a reprodução. Deve ser analisada dentro de um processo 
histórico, que implica dinâmicas e mudanças de valores, idéias e regras transmitidas ou 
moldadas no seu interior. Não é uma instituição estática, remove-se tanto nos espaços das 
construções ideológicas, quanto no papel que exerce na organização da vida social. É o elo 
mediador entre o patrimônio genético do recém nascido e seu ambiente cultural, interpõe-se 
entre os homens e o grupo social. A família defende e protege o bebê, faz com que ele assimile 
a cultura do seu grupo social, prepara-o para a vida na comunidade. 
 
Na sociedade atual, a família apresenta-se como lugar de construção de personalidade e, ao 
mesmo tempo, de conflitos e tensões, aumentadas pelo estresse, as dificuldades econômicas, 
os valores impingidos pelos meios de comunicação de massa. Todos esses fatores dificultam a 
criação da personalidade ética do individuo. 
 
 4.2– Estrutura Familiar. 
 
Cada um dos componentes da célula familiar – pai de um lado e a mãe de outro - traz consigo 
um contingente de informações genéticas e culturais que fazem parte inalterável de seu 
patrimônio herdado. Ao gerar um filho, fundem suas tendências, criando uma nova célula com 
características próprias. 
 
Segundo Dias (1992) há quatro variáveis que influencia no grau de competência familiar 
classificados por: 
 
a)Famílias Ótimas: são as em que existem estruturas definidas e sólidas, cuja autoridade 
encontra-se nas mãos dos pais, que sabem utilizá-la, considerando os sentimentos, os direitos 
e as vontades por negociar suas decisões; o consenso surge por meio da argumentação e da 
apresentação de pontos de vista. 
 
b)Família Competente: são aquelas nas quais já existe uma situação estabilizada de 
dominação e submissão da parte dos pais. Os pais têm excesso de poder e autoridade, por 
meio do qual dominam os outros componentes e influem categoricamente nas decisões a 
serem tomadas. Não é possível se chegar a um consenso utilizando uma discussão ou uma 
negociação democrática. 
 
c) Famílias Disfuncionais: são caracterizadas pela presença de conflitos velados ou 
declaradamente existentes, em que nem sempre os pais exercem papeis de dominadores ou 
de submissos. Existem disputas entre os pais, cada qual deseja dominar o outro e não está 
disposto a aceitar um segundo plano. Eles não conseguem atingir um consenso acerca de 
quem deve decidir um assunto ou realizar alguma coisa. Desta forma, as crianças ficam 



divididas e acabam por se distanciar, afetiva ou espacialmente, dos pais, em busca de um 
ambiente menos traumatizante. 
 
d)Famílias Severamente Disfuncionais: encontramos nestas famílias um conjunto de indivíduos 
em convivência amorfa e caótica que exclui, por si própria, toda possibilidade de 
funcionamento ou existência de uma equipe familiar (Dias, 1992). 
 
 5. A família brasileira. 
 
Estudar a família brasileira e suas variações e organizações exigem cautela. A antropóloga 
Cynthia A. Sarti em seu artigo de 1997 para a “Data Folha” (A família contemporânea cm 
debate), sugere elementos que podem compor esse terreno movediço. Segundo ela, a 
exposição do individuo às possíveis transformações dos panoramas social, político, cultural, 
econômico e biológico alteram os códigos e valores utilizados na interpretação da realidade. Ao 
longo da história brasileira, a família veio passando por transformações importantes que se 
relacionam com o contexto sócio-economico-politico do país. No Brasil - colônia, marcado pelo 
trabalho escravo e pela produção rural para a exportação, é possível identificar um modelo de 
família tradicional, extensa e patriarcal, na qual os casamentos baseavam-se em interesses 
econômicos, a mulher era destinada à castidade, à fidelidade e à subserviência. Os filhos das 
famílias abastadas, considerados extensão do patrimônio do patriarca, dificilmente 
experimentavam o sabor do aconchego e da proteção materna, pois eram amamentados e 
cuidados pelas amas de leite. 
 
A partir do século XIX, identificou-se um novo modelo de família brasileira. A proclamação da 
república, o fim do trabalho escravo, as novas práticas de sociabilidade com o inicio do 
processo de industrialização, urbanização e modernização do país constroem terreno fértil para 
a proliferação do modelo de família nuclear burguesa, originário da Europa. Trata-se da família 
constituída por pai, mães e poucos filhos. O homem continua detentor da autoridade e “rei” do 
espaço público; enquanto a mulher assume uma nova posição: “rainha do lar”, rainha do 
espaço privado da casa. Desde cedo, a menina é educada para desempenhar seu papel de mãe 
e esposa, para zelar pela educação dos filhos e ter os cuidados com o lar. 
 
Nos últimos vinte anos, várias mudanças ocorridas no plano sócio-politico-economico 
relacionadas aos processos de globalização da economia capitalista, vêm interferindo na 
dinâmica e na estrutura familiar, e possibilitando mudanças em seu padrão tradicional de 
organização. 
 
Conforme Pereira (1995), as mudanças mais evidentes são: 
 

• queda da taxa de fecundidade, devido ao acesso aos métodos contraceptivos e de 
esterilização;  

• tendência de envelhecimento populacional;  
• declínio do numero de casamentos e aumento da dissolução dos vínculos matrimoniais 

constituídos, com crescimento das taxas de pessoas vivendo sozinhas;  
• aumento da taxa de coabitações, o que permite que as crianças recebam outros 

valores; menos tradicionais;  
• aumento do número de famílias chefiadas por uma só pessoa, principalmente por 

mulheres solteiras, que trabalham fora e tem menos tempo para cuidar da casa e dos 
filhos. 

• É preciso ressaltar que estas mudanças não devem ser encaradas como tendências 
negativas. Esta aparente desorganização de família é vista como um aspecto da 
reestruturação que está sofrendo, a qual, se por um lado pode causar problemas, por 
outro pode ser a solução. É contraditória, pois abala o sentimento de segurança das 
pessoas; mas, com a diminuição da solidariedade familiar, proporciona emancipação de 
segmentos tradicionalmente aprisionados no espaço conjugal. Também os papeis 
sociais atribuídos diferencialmente ao homem e à mulher tendem a desaparecer não só 
no lar, mas também no trabalho, na rua, no lazer e em outras esferas da atividade 
humana. 

 



Embora a cada momento histórico corresponda um modelo de família brasileira, ele não é 
único. O surgimento de uma tendência não elimina a outra. 
 
Segundo Kaloustian (1988), a família é o lugar indispensável para a garantia da sobrevivência 
e da proteção integral dos seus membros, independentemente do arranjo familiar ou da forma 
como vem se estruturando. É a família que propicia os aportes afetivos e sobretudo materiais 
necessários ao desenvolvimento e bem estar dos seus componentes. Ela desempenha um 
papel decisivo na educação formal e informal: é no seu espaço que são absorvidos os valores 
éticos e humanísticos e se aprofundam os laços de solidariedade. É também em seu interior 
que se constroem as marcas entre as gerações e são observados valores culturais. A família 
não é somente o berço da cultura e a base da sociedade futura, mas é também o centro da 
vida social. A educação bem sucedida da criança na família é que vai servir de apoio à sua 
criatividade e ao seu comportamento produtivo quando for adulto. A família tem sido, é e será 
a influencia mais poderosa para o desenvolvimento da personalidade e do caráter das pessoas. 
Sendo evidenciado no nosso tipo de organização social, o papel crucial da família quanto à 
proteção, afetividade e educação, onde devemos buscar fundamentação para a relação 
educação escola e família?  
 
O dever da família com o processo de escolaridade e a importância da sua presença no 
contexto escolar é publicamente reconhecido na legislação nacional e nas diretrizes do 
ministério da educação aprovados no decorrer dos anos 90, tais como: 
 

• Estatuto da criança e do adolescente (lei 8069/90), nos artigos 4º e 55.  
• Política Nacional de Educação Especial.  
• Lei de Diretrizes e Bases da Educação.  
• Plano Nacional de Educação.  
 

Assim, a família brasileira hoje se encontra razoavelmente amparada por um conjunto de leis 
modernas, que consideram os aspectos na sociedade do século XXI.  
 
5.1. Compreendendo a família atual 
 
No decorrer da historia, como já citado nesse estudo, houve algumas sofridas transformações 
nos modelos das famílias, quando a mulher ingressa no mercado de trabalho, dividindo com o 
homem o papel de provedora de bens e educadora dos filhos; isso aponta para a 
transformação das relações da família, na direção da forma “igualitárias”.       
 
Com isto, surgem nas relações familiares inúmeros conflitos entre o modelo de autoridade 
patriarcal e os igualitários ou liberais. O modelo advindo da família burguesa ainda mantém 
sua força e vigência sobre seus membros. Um pretende impor sua vontade sobre o outro. Os 
questionamentos voltados para os aspectos da educação dos filhos geram incertezas dando 
vazão a sentimentos como insegurança e discussões sobre o estabelecimento de limites. O 
sentimento de culpa ocasionado pelo possível cumprimento ou transgressão de normas é 
introjetado no meio da família. Além de passar por estas transformações, a família ainda tem 
de adaptar-se à situação socioeconômica, que sofre mudanças significativas e influencia a 
qualidade de vida das famílias (TEIXEIRA, 1996). È um processo constante de modernização. 
Desta forma, a família nuclear vem ganhando importância e reforçando a ideologia da 
igualdade entre as pessoas (direitos para todos). Todavia, percebe-se uma diversidade de 
arranjos domésticos e familiares para viver em família, e os sentimentos familiares existentes 
reforçam seus laços. 
 
E os modelos familiares vigentes atualmente? 
 
Relembramos que o surgimento da família moderna se deu a partir da família burguesa, 
grande estrela da sociedade capitalista. Poster (1979) coloca que a família burguesa mantinha 
um sólido vinculo afetivo entre seus membros (pai / mãe / filhos); os papeis eram claramente 
definidos: o pai sustentava a casa, supria as necessidades materiais (mundo externo), a mãe 
cuidava da casa e da educação dos filhos, tentava suprir em todos os sentidos as necessidades 
físicas e emocionais de seus componentes (mundo interno), os filhos eram obedientes e 



estudiosos. Com o avanço tecnológico, a inclusão da mulher no mercado de trabalho e as 
outras transformações já descritas, a família burguesa sofre alterações significativas no modo 
de funcionar. Modo este que ressalta a família nuclear (nós) e os (outros) de toda a sociedade. 
A luta é para manter os valores, os padrões e os sentimentos intocáveis nesse modelo burguês 
de estrutura familiar. 
 
Nessa família nuclear burguesa, tudo deveria ocorrer na mais perfeita harmonia. 
 
As pesquisas de Gomes Szymanski (1992) com as famílias da periferia de São Paulo nos 
auxiliam na compreensão dos modelos de família atual. Ela apresenta um conceito surgido das 
analises das observações e dos depoimentos de seus participantes; a família pensada e a 
família vivida. 
 
Ela notou que as pessoas falavam da vida da sua família como se a estivessem comparando 
com alguma outra família. Esta parecia ser a certa, a boa, a desejável; a família em que vivia 
era diferente. Com a pesquisa, foram selecionados dois tipos de famílias, a saber: 
 
Família pensada: neste modelo as relações interpessoais ocorrem de forma harmoniosa. Seus 
membros executam papel esperado. Pai, provedor de recursos, mãe só cuida de casa e dos 
filhos. Filhos estes, comportados, obedientes e estudiosos. Seguir este modelo é agir de forma 
coerente: muitas famílias não vivem sob o modelo pensado. Mas, o que devemos observar é 
que esta família não só recebe o modelo da sociedade, mas que este também é formado no 
decorrer da nossa vida em família. As expectativas, as regras, as crenças e os valores que 
cada um traz para dentro da família, vão aos poucos construindo novas culturas familiares. A 
história de vida de cada pessoa leva-a a encarar a si, aos outros e ao mundo de forma única; o 
que ocorre numa família atinge de certa forma a todos os seus membros, mas de maneira 
diferente de uma para a outra. Pode-se começar uma nova família com a proposta de colocar 
este modelo em funcionamento.  
Família vivida: 
Nesta família encontra-se o agir concreto do cotidiano, que poderá ou não estar de acordo com 
a família pensada. Esta família se manifesta como uma solução, isto é, como caminhos 
possíveis que podem ser adotados frente às situações diferentes que surgem no seu cotidiano. 
A autora, com a sua pesquisa, lembra que quando duas pessoas resolvem casar, ambos 
entram na relação para formar uma família com duas ou três propostas de família pensada. Ao 
confrontá-la no cotidiano, deparam-se com inúmeras dificuldades que podem ser de ordem 
econômica, geográfica, habitacional; de hábitos diferentes, entre outros. E é ai que se iniciam 
os arranjos e as manobras; vão sendo adotados modos de agir que se cristalizam mum viver 
que, na maioria das vezes, afasta-se do modelo pensado. Vivem-se a nostalgia de um modelo 
pensado irrealizado, gerando insatisfações e desencadeando vários problemas. Esta família é 
considerada “desestruturada” ou incompleta, é responsabilizada por problemas emocionais, 
desvios de comportamento e pelo próprio fracasso escolar da criança. Isto nos leva a pensar 
que o foco está na estrutura da família e não na qualidade das inter-relações (SZYMANSKI, 
1995, P.23-25). 
 
Com isto, o modelo de família pensada que aqui foi adotado, é o da família nuclear burguesa, 
onde os papeis sociais estão bem definidos e cujas soluções das dificuldades são dadas pela 
cultura vigente. Portanto a família pensada ou idealizada era a boa. 
 
Para compreender a família brasileira atual, a sua estruturação e as suas características, pode-
se partir da reflexão sobre qual modelo de análise é apropriado para essa compreensão.  
 
Tal análise exige muita observação, pesquisa e abandono de conceitos ou preconceitos. O 
primeiro passo de todo processo seria estudar a historia da organização familiar no Brasil, a 
“família patriarcal”. 
 
Corrêa (1982), em Repensando a Família Brasileira, mostra que tal historia começa nas 
regiões onde foram implantadas as grandes unidades agrárias de produção, os engenhos de 
açúcar, as fazendas de criação ou as plantações de café, no século XVI, transformando-se em 
matriz da sociedade colonial inteira até meados do século XIX. A forma como Freyre 



denominou a família brasileira não é representativa, pois na mesma época existiam outras 
formas de composição familiar no Brasil. Na crítica a Gilberto Freyre aparece a exclusão de 
todos os segmentos sociais que contribuíram para a compreensão de família patriarcal da 
época, como na escravidão indígena, que teve papel fundamental na povoação do país. No 
inicio do século XIX a corte portuguesa imperava no Brasil colonial. Nesse período surge uma 
oposição entre Estado colonial e a família senhorial brasileira.  
 
Embora alguns estudos dêem muita ênfase ao quadro da estrutura familiar patriarcal no inicio 
do século XVI, outros trabalhos apontam para aspectos diferentes da composição familiar no 
Brasil. Para Samara (1987) houve uma exagerada tendência à moral e à pureza, na forma 
como historiadores e romancistas descrevem o quadro, estereotipando algumas relações. A 
demasiada ênfase que è dada à autoridade do homem (marido) sobre a mulher, no modelo 
patriarcal, não retrata outras formas de problemas vivenciados. As mulheres, ociosas e 
recatadas “teriam, sob o ponto de vista da historiografia tradicional, um estilo de vida restrito 
ao lar, segregadas e com raras oportunidades de aparecer em público”. As pinturas da época 
retratam outra faceta da realidade: acrescentam imagens das mulatas, negras e brancas 
pobres que andavam pelas ruas em busca da sobrevivência, ou viviam vida 
promiscua.(SAMARA, 1987, p.34). 
 
O quadro que se apresenta no final do período colonial mostra que na prática os valores 
tradicionais de submissão da mulher estavam sendo afetados e modificados, embora a 
autoridade permanecesse nas mãos do sexo masculino. Observa-se, nesse período, que 
inúmeras mulheres começam a participar da vida ativa da sociedade, abrindo negócios, 
assumindo cargos, chefia da família e trabalhando para manter os filhos (SAMARA, 1987). 
 
De um lado a família contemporânea das classes populares luta pela sobrevivência, enfrenta o 
estado de miséria, a desumanizarão, a perda de vínculos. De outro lado, surgem os laços 
estreitos e amplos de solidariedade entre as famílias. Essa luta pela sobrevivência aumenta o 
relacionamento íntimo nos pequenos cortiços. 
 
As famílias de classe média lutam pela manutenção do privado e pelo fortalecimento dos laços 
familiares. Para elas, a família é considerada um valor social, devendo agir-se dentro dela de 
maneira dócil, amena, da melhor forma possível. 
 
Resumindo, a família brasileira passou por várias transformações em todos os níveis e em 
todas as classes sociais; continua sendo uma instituição fundamental, que luta para manter 
certos padrões e valores, mas ao mesmo tempo apresenta alguma dificuldade em lidar com as 
novas situações, considerando as rápidas e contínuas mudanças que acontecem no mundo 
globalizado. 
 
6. Representação social dos pais no comportamento dos filhos. 
 
O comprometimento com as questões descritas por muitos estudiosos em torno da família, é 
de uma sensibilidade singular. Ao transportar um pensamento ou transmitir dados coletados, 
tem-se um novo olhar para esse universo a ser redescortinado. 
 
Segundo Gabriel Chalita (2004), “não se experimentou para a educação nenhuma célula social 
melhor do que a família”. Nela forma-se o caráter. Qualquer projeto educacional sério depende 
da participação familiar. A carência familiar nunca é suprida, isto é, a ausência de uma família 
não é substituída. Hoje, as transformações sociais estão levando a instituição familiar à 
falência. As pessoas usam máscaras para esconder pensamentos e sentimentos; todo mundo 
mente para todo mundo. A educação por conta do estado e de instituições pouco oferece a 
uma criança em valores de representação social. Há uma dicotomia família / modernidade, 
onde o amor, a amizade, o respeito não são vistos, por alguns, como necessidades básicas. Na 
família moderna, em alguns casos, falta este amor. Basta acompanhar a mídia e os 
consultórios de psicologia para perceber a agressividade, a impotência existente nos lares. 
Todos fingem não saber. Jean-Jacques Rousseau, filósofo francês (1712-1778), sustentava a 
idéia de que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe e o obriga a usar máscaras. O 



homem verdadeiro é aquele que se encontra em estágio primitivo, que não foi contaminado 
pela “civilização”.   
 
Em termos teóricos, considerando que as representações sociais dos pais são transmitidas aos 
filhos por meio do processo de socialização que implica na adoção de crenças, valores e 
maneiras de perceber o mundo, e que estas representações irão mediar os comportamentos, 
isto justifica a relação procurada entre a representação dos pais e comportamento dos filhos.  
 
Pode-se observar que os pais, pelo modo de como mantêm o contato com os filhos, marca o 
relacionamento social e o desenvolvimento emocional posterior da criança, que sofre uma 
influência de primeira instância dos pais dentro de casa, em relação a sua integração na 
sociedade (MACHADO, 1997), o que poderá, mais tarde, afetar seus relacionamentos com 
companheiros, na convivência social. 
 
Dentro dessas questões, ressalta-se ainda que os pais são o espelho para os filhos. Alguns 
estilos educativos, algumas culturas, fazem diferenças em vários aspectos na educação dos 
filhos, que de acordo com cada pai ou, melhor, com cada família, interfere e correlaciona com 
a personalidade da criança, sendo alguns pais mais liberais e outros mais autoritários, e assim 
por diante. 
 
Em suma, a família continua tendo papel importante na função educativa. 
 
6.1. Considerações teóricas de alguns estudiosos sobre valores e família.  
 
O ser humano, esse gigante, como diz Chalita, é uma instituição em que as máscaras devem 
dar lugar à face transparente, sem disfarce. O diálogo é necessário. Se em outros tempos 
bastava um olhar severo para se corrigir o comportamento, hoje se vive a era do “pó que” e 
outras gírias. A família autoritária perpetua a sociedade autoritária. Isto significa dizer que 
hoje se vive um reflexo de uma família ou de uma sociedade conflituosa em seus valores. A 
competitividade, o desejo de ter o melhor, o medo de fracassar: são todas cobranças que 
fazem doer à alma. A construção de uma nova sociedade passa por cima da construção de 
uma nova família. Essa tem a responsabilidade de formar o caráter, de educar para os desafios 
da vida, de perpetuar valores éticos e morais. Os filhos se espelham nos pais e os pais devem 
desenvolver uma cumplicidade com os seus filhos. Não é um bom exemplo o fato de um filho 
assistir à uma mãe pegar na feira laranjas a mais do que pagou; nem uma família em que as 
frustrações ou os frustrados com a própria infância, projetam a sua agressividade na prole. 
Não é exemplo a embriagues de pais, a falta de uma refeição junta, etc. Não é exemplo o 
machismo, o preconceito, etc. 
 
A família é a célula mãe da sociedade O conflito de gerações, por vezes, faz com que os pais 
queiram viver a vida dos filhos e vice-versa. É essencial que a criança ganhe confiança, se 
senta valorizada e assistida. 
 
De acordo com Bandura (1961), um de seus trabalhos onde mostrou a influência de modelos 
agressivos sobre o comportamento, principalmente das crianças, desencadeou uma série de 
trabalhos no campo desse modelo. Ele afirma (1971) que a escolha do modelo de 
agressividade em crianças tem como determinantes a historia de condicionamento do sujeito, 
mas não explica suficientemente quais aspectos da história de vida do sujeito poderiam estar 
determinando esta tendência à escolha dos modelos. São consideradas as experiências 
anteriores por imitação e as conseqüências de associação. 
 
“As pessoas podem representar simbolicamente influências externas e mais tarde usá-las para 
dirigir suas ações, elas podem resolver problemas mentalmente, sem ter que concretizar as 
várias alternativas, e elas podem antecipar as conseqüências prováveis para diferentes ações e 
alterar seus comportamentos de acordo com isso” (BANDURA, 1973, p.42). 
 
Depois de considerar que, em geral, as teorias de personalidade apesar de não ignorarem os 
dois tipos de influencias (individuais e ambientais) falham em considerá-las como entidades 
independentes, Bandura (1971) completa com alguns princípios básicos que norteiam sua 



teoria: o ambiente é apenas uma potencialidade, não uma propriedade fixa que 
inevitavelmente é impingida ao indivíduo e a qual seu comportamento eventualmente se 
adapta. O comportamento em parte cria o ambiente e o ambiente resultante, por sua vez, 
influencia o comportamento. Nesse processo causal recíproco, o ambiente é tão influenciável 
quanto o comportamento que ele controla. (p.43). 
 
Winnicott propõe dois tipos de ambiente: o meio facilitador do desenvolvimento dos processos 
maturacionais inatos do indivíduo, e um outro, onde falhas grosseira induzem ao trauma e ao 
aparecimento do “falso-self”. Portanto, qual será o tipo de ambiente que as pessoas serão 
capazes de oferecer às futuras gerações? Certamente não é justo que toda a culpa da falência 
seja colocada na família. Afinal de contas, parece que o Estado vem relegando, cada vez mais, 
suas responsabilidades para as organizações não Governamentais, as comunidades, as igrejas 
e outros atores sociais. Contudo, quais os artifícios que podemos usar para reinventar às 
famílias?    
 
Outros pensadores se debruçam sobre a problemática educacional dos valores. Educar nos 
valores e para os valores – que tipo de homem e para que sociedade, para que mundo, para 
que futuro? 
 
A construção de um sistema de valores e a aquisição dos conhecimentos, atitudes e 
capacidades necessárias à cidadania, numa sociedade democrática, ilustrariam as duas faces 
da auto-realização: a face interna ou expressiva que visa, sobretudo, responder às 
necessidades, às motivações e aos regulamentos interiores; e a face externa ou adaptativa 
que visa, sobretudo, responder às exigências, às pressões e aos critérios do ambiente. 
 
Alerta-se para duas vertentes constitutivas do ser humano – personalização e socialização – às 
quais a educação imperiosamente deve atender, qualquer que seja a via de auto-realização do 
educando. Alguns autores seguem essas teorias, como Joel Rosnay (1977) que faz apologia 
dos valores que emergem na sociedade organizada. De uma forma linear, preconiza uma 
abordagem centrada nas interdependências e apresenta uma teoria sistêmica da educação, 
integrada numa visão global do mundo. Para este autor, a educação sistêmica considera o 
homem na sua multidimensionalidade.  
 
A educação deve procurar sempre a visão integrada dos saberes e relacionar entre si os fatos 
e os acontecimentos a adquirir. 
 
Sabe-se que o ser humano aprende o tempo todo, nos mais diversos momentos que a vida lhe 
apresenta, o papel da família é fundamental, pois é ela que decide, desde cedo, o que seus 
filhos precisam aprender, quais as instituições que devem freqüentar, o que é necessário 
saberem para tomarem as decisões que os beneficiam no futuro. Tanto quanto a convivência e 
o relacionamento familiar são fatores fundamentais para o desenvolvimento individual: a 
inserção da criança no universo coletivo, a mediação entre ela e o mundo, entre ela e o 
conhecimento, sua adaptação ao ambiente escolar, o relacionamento com os professores e os 
funcionários da escola, etc; todos são decisivos para seu desenvolvimento social. 
 
Família e escola são pontos de apoio e sustentação ao ser humano; são marcos de referência 
existencial. Quanto mais forte é a parceria entre família e escola, mais positivo e significativo 
será o resultado na formação do sujeito. Participação esta que deve ser constante e 
consciente. A vida escolar e familiar é simultânea e complementar. Segundo Di Santo, cabe 
aos pais e escola, a preciosa tarefa de transformar a criança imatura e inexperiente em 
cidadão participativo, maduro e atuante, consciente de seus deveres e direitos, das suas 
possibilidades e atribuições. 
 
O pensamento de alguns estudiosos teóricos da família, apresentados nessa pesquisa, 
demonstra mais uma vez a importância de um ambiente familiar saudável para uma criança. 
 
  
 
 



7. Conclusão. 
 
O estudo aqui proposto retrata que a família passou por transformações que causaram 
mudanças em seu relacionamento intrafamiliar e conseqüentemente alteraram as relações dos 
pais com seus filhos, sendo essa relação de suma importância para o crescimento das crianças. 
Essas questões merecem um tratamento cuidadoso que considere outros aspectos sociais, 
culturais e legais; estes não serão aqui abordados, por não poder aprofundá-los. As várias 
condutas nos diferentes tipos de relacionamentos entre pais e filhos vão definir se essa relação 
é benéfica ou maléfica para o futuro desempenho da criança dentro de uma sociedade. São 
muitos os fatores que podem exercer influência sobre a criança, mas especificamente a família 
é o mais significante. Os exemplos comuns a respeito da insuficiência do atual convívio 
familiar, são as precárias formações e relações afetivas, que resultam em algumas dificuldades 
conjugais na vida adulta da criança e outros obstáculos de estruturação. Contudo estas 
considerações fazem voltar a atenção para a evolução feminina? O ser humano, em seu caos 
social, ver-se-á obrigado a modificar os rumos e estabelecer novas medidas para atender a 
reorganização de uma micro-sociedade chamada “família”. A formação do sujeito começa na 
família, logo após o nascimento (o “tapinha” no bumbum). Desta forma inicia o processo de 
humanização e libertação, com o objetivo de inserir a criança no mundo civilizado.  
 
Com a evolução da sociedade, os valores também se transformam, perderam o seu valor 
absoluto para adquirir um valor de troca, como uma mercadoria. Conseqüentemente, a família 
foi obrigada a desempenhar papeis adequados e conformados à realidade, a usar uma 
máscara, a viver de aparências. A questão é que o comportamento está associado, de acordo 
com o que foi apresentado nesse trabalho, ao processo de socialização, incluindo valores e 
crenças. Sabemos que a sociedade atual precisa de valores éticos e morais, ou novos ou 
recuperados.  
 
O que ocorre é que a sociedade tem uma ética, uma educação e uma cidadania que lhe são 
próprias no mundo de hoje, mas de difícil aplicação. Enquanto articuladores do conhecimento, 
os educadores devem promover ou oferecer mecanismos para formar um cidadão consciente e 
responsável que definirá seu próprio destino. Atualmente encontra-se um novo modelo de 
sociedade e como tal o mesmo deve ser questionado, junto com todas as outras problemáticas 
humanas. 
 
Resta à sociedade praticar um certo grau de flexibilidade e não se omitir frente às 
responsabilidades sempre crescentes. No mundo atual, centrado no individualismo, não é 
percebido o outro, que deveria ser a referência do nosso agir. Valorizar mais o “ser” e não o 
“ter”, é uma das formas manter um comportamento “virtuoso”, baseado no pensamento 
aristotélico de que a virtude é algo que se manifesta na prática. 
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