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Todas são famílias



FAMÍLIA

 Uma construção histórica e social 
recheada de valores e contradições 

Atualmente o conceito de família não é um
dado imutável e natural.

As configurações de família se modificam
em função das mudanças históricas e
sociais.



FAMILIAS

 Tipo ideal, estruturada boa e certa

 VERSUS

 Famílias erradas, desestruturadas e

desorganizadas



Função das famílias
 Família enquanto uma instituição social

 Uma unidade de consumo e reprodução da força 

de trabalho

 Base da sociedade  para os fundamentalistas 

religiosos

 Base de transmissão de valores sociais e 

socialização  para os funcionalistas



O VALOR DA FAMÍLIA

 Para autores como 
Bourdieu as famílias 
são responsáveis 
pela manutenção 
da ordem social, na 
reprodução social, 
da estrutura do 
espaço social e das 
relações sociais. 

Então como 
ficam as 
famílias 
hegemônicas 
diante das 
mudanças 
sociais e 
históricas?



ESCOLA

 Uma instituição social

 Função social da escola 

educação e desenvolvimento

educação e democracia

educação e equidade



Papel social da escola

 Mudanças históricas e sociais

 As interfaces da escola com o sistema político, 

econômico e social

 A escola e o mercado de trabalho



ESCOLA E FAMÍLIA

 Compartilhar  e/ou substituir

 A gestão escolar e o espaço das famílias nesta 

gestão

 Os professores e a autonomia pedagógica

 As relações professores e famílias
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