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Introdução

No início da década de 60 olhavam-se os pais 
agoniados e sem perspectivas quanto s educação dos 
filhos. Um grupo de religiosos da Igreja Católica, 
juntamente com inúmeros casais leigos, também 
preocupados com essa problemática, reuniu-se com a 
finalidade de estruturar um movimento que pudesse 
ajudar os pais na difícil tarefa de educar os filhos. 

A Escola de Pais do Brasil – EPB [Figura 1] surgiu em 
16 de outubro de 1963, partindo de um modelo 
existente na França. Com o lema “O menor caminho 
entre pais e filhos”, seus fundadores embora católicos, 
de acordo com o histórico descrito pela Revista da 
EPB, não subordinaram o movimento à igreja católica e 
o tornaram aberto a todos os casais que, independente 
da raça, condição social, credo religioso ou político, 
desejam mudar ou melhorar a relação familiar.

A Escola de Pais é uma instituição particular, 
voluntária e gratuita, com um trabalho aberto aos pais e 
educadores que estejam interessados na educação e 
orientação de jovens e crianças. É filiada à Fédération 
Internatíonal Pour L`Education des Parents, com sede 
em Paris e é participante da Federação Latino-
Americana de Escola de Pais. Gradativamente a Escola 
de pais foi se expandindo, pelo interior do Estado de 
São Paulo e, ao mesmo tempo, por quase todo o 
território nacional. Atualmente existem 100 seccionais 
nacionais e internacionais, funcionando dentro do 
mesmo padrão de trabalho.

O presente trabalho buscou entender como acontece a 
intervenção da Escola de Pais do Brasil nas escolas e se 
há uma modificação de concepção de família e sua 
interelação após a participação dos pais no curso 
ofertado pela instituição.

Material e métodos

Para a composição da pesquisa, observamos as dez 
palestras realizadas em uma escola pública federal, 
registramos as falas em áudio, para posterior 
transcrição e avaliação, e realizamos 5 entrevistas
estruturada e aplicação de questionários em um 

momento posterior ao curso na qual buscamos saber em 
quê a EPB contribuiu na mudança de postura  mediante a 
educação dos filhos  após os círculos  de debates e 
palestras.
Analisamos também as revistas e impressos da instituição
que são comercializados durante os eventos. 

Resultados

Para analisarmos essa concepção de ambas as partes – EPB 
e participantes do curso, presenciamos as palestras do curso 
“O menor caminho entre pais e filhos”, promovido pela 
Escola de Pais do Brasil – EPB. Esse evento aconteceu no 
período de 09 de setembro a 11 de novembro de 2008 no 
Colégio Militar do Recife, oferecendo várias palestras e 
rodas de debates sobre educação e família.

O curso é composto por dez temas para debates, são eles:
Educação no mundo atual; Amor e segurança; Mãe, esposa 
e mulher – sua atualidade; O pai e o exercício da 
paternidade; A maturidade dos pais na vivência familiar;
Ação educativa na infância e na meninice; Dificuldade para 
se educar; Ação educativa na adolescência; Sexualidade 
humana; Como marco o mundo com a minha presença.

Ocorre em todo território nacional de uma mesma forma, 
obedecendo às mesmas normas, seguindo o mesmo temário 
e usando as mesmas dinâmicas de grupo, tudo isso para 
manter “(...) a unidade nacional que é rigorosamente 
controlada para que não haja uma possibilidade de 
mudança de temário de se chegar a conclusões erradas”.

Para analisarmos a proposta de debate da EPB, que trata da 
relação família e educação, destacaremos pontos 
importantes que norteiam os debates. 

No Seminário de abertura da EPB o palestrante conceituou 
família:
“Pai, mãe e filhos. Todas as pessoas do mesmo sangue 
filhos, irmãos, sobrinhos, etc... Grupos de seres que 
apresentam as características comuns.”

Ao fazer a análise do discurso percebe-se um equívoco 
sobre a conceitualização que o palestrante fez sobre 
família. Segundo Osório (2002), a família é uma unidade 



grupal na qual se desenvolvem três tipos de relações 
pessoais: aliança (casal), filiação (pais e filhos) e 
consangüinidade (irmãos). A estrutura familiar pode 
apresentar-se sobre três formatos básicos: nuclear 
(conjugal), extensa (consangüínea) e abrangente.

Diferente da concepção apresentada pelo palestrante e 
pela ideologia que permeia tanto o temário das 
discussões quanto o conteúdo analisado nos materiais 
impressos, a família não é necessariamente composta 
apenas por pai, mãe, filhos (nuclear) ou por pessoas 
com relações sanguíneas (extensa). O autor afirma 
claramente que há também a família abrangente que é 
composta por pessoas que coabitem mas que não tem 
nenhum grau  de parentesco. Além disso, percebe-se 
também nesse discurso a desconsideração dos outros 
arranjos familiares, evidenciando a família nuclear     
(pai-mãe-filhos) como modelo.  Não admite, mas expõe 
que este é o “correto e normal”.

Em outra palestra que falava sobre os papéis que cada 
pessoa assumia dentro da família, um dos palestrante 
argumentou:

P1: “- A família é um conjunto de relações. Evolução 
permanente da espécie humana. A família representa 
um canal de bênçãos por onde o Criador mostra sua 
imagem e semelhança. Quando lemos, com atenção o 
que o apostolo escreveu aos COLOSSENSES 3:18-21, 
entendemos a lógica para que as relações aconteçam 
com harmonias no lar. – Vós mulheres sede submissas 
aos vossos maridos como convém ao Senhor. Vós 
maridos amai as vossas mulheres e não as tratei 
asperamente. Vós filhos obedecei em tudo aos vossos 
pais, porque isso e agradável ao Senhor. Vós pais não 
irriteis aos vossos filhos para que não fiquem 
desanimados.”

Essa concepção nos remete ao modelo de família 
patriarcal, em que o homem é a autoridade, o provedor 
e protetor. Enquanto a mulher tem a função de rainha 
do lar, sendo essa responsável pela educação dos 
filhos, cuidar dos afazeres domésticos, zelar pelo 
esposo e, sobretudo manter a harmonia no lar
(PEQUENO,2001). 

Essa ideologia de família, na qual a mulher deve ser  
submissa  ao esposo regeu por vários séculos a 
concepção de família e o papel da mulher nessa 
instituição. Essa visão é fortemente defendida pela 
Igreja e resgatada no discurso do palestrante da Escola 
de Pais do Brasil, apesar desta afirmar que é uma 
instituição apolítica e laica. 

Em relação à sexualidade, não foi discutido questões 

sobre homossexualidade ou diversidade sexual. Em um dos 
momentos, a palestrante chegou a mencionar, após uma 
indagação de um pai presente, que eles estavam ali tratando 
de “normalidades”.

A parceria entre escola e família precisa estar atenta às 
questões de gênero nas quais os pais estão inseridos, pois 
os vários arranjos familiares existentes na modernidade 
precisam ser respeitados pela escola que é detentora pela 
transmissão do conhecimento formal (CARVALHO, 2000).
A postura dos palestrantes se mostra preconceituosa e 
excludente quanto às modificações atuais nos modelos de 
família e realidade social.

Ao aplicarmos o questionário e as entrevistas com os pais –
que se enquadravam no perfil de família nuclear exposto, as 
repostas mantiveram o mesmo patamar: não houve 
nenhuma contestação ou reclamação do que fora exposto. 
Os entrevistados se mostraram satisfeitos e até motivados a 
propagar o conteúdo do curso da EPB.

Discussão

A sociedade no decorrer dos anos transforma-se 
continuamente, conseqüentemente família e escola também 
sofrem modificações. A estrutura familiar reorganiza-se de 
várias formas e o modelo nuclear lentamente vais deixando 
de ser o único possível, embora ainda considerado o ideal.

Nesse contexto de mudanças, a escola deve estar preparada 
para lidar com diferentes situações de acordo com cada 
arranjo familiar, uma vez que é de suma importância para o 
processo de aprendizagem a relação intensa entre escola e 
família.

Durante as palestras e as discussões fica claro que ainda é 
muito forte a concepção de padrão e modelos familiares
que devem ser apenas heterossexual nuclear - pai-mãe-
filhos, e um preconceito arraigado contra as formações 
contrárias em suas práticas. Se por um lado a EPB 
possibilita as discussões de temas polêmicos, por outro 
restringe esses debates a modelos tradicionais 
desconsiderando qualquer outra organização familiar e 
orientação sexual.
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Figura 1. Logotipo da Escola de Pais


