
La recerca en educació familiar: 
desenvolupament i objectius 

Paul Durning* 

Des de sempre, els adults han ensenyat als nens a menjar, a defensar
se, a comportar-se bé amb els altres, a honorar les divinitats ... La im
portancia de les practiques educatives parentals, essencials per a la su
pervivencia deis grups humans, es reconeix des de fa molt temps. Així, els 
sumeris, en unes petites taules escrites fa més de quatre mil anys, descri
vien la importancia del paper de la mare en I'educació deis fills (Kramer, 
1986). Pero, per bé que s'havia reconegut que procrear i educar els fills 
constitueix una funció essencial del grup familiar, I'estudi deis processos 
educatius al si de la família havia estat totalment negligit fins a aquests da
rrers anys. Tot i que des de fa més d'un segle el desenvolupament de la 
recerca en ciencies de I'educació ha acompanyat el desenvolupament de 
la institució escolar, I'educació familiar -més antiga i participant d'una re a
litat quotidiana que se su posa banal i, sobretot, patrimoni de les dones
no ha estat fins fa molt poc objecte d'interes per part deis investigadors. 

Ens hem proposat, en aquest article, definir I'educació familiar. Desta
carem el sorgiment recent d'aquest camp d'investigació, abans de des
criure algunes de les principals tematiques que centren avui en dia I'in
teres deis investigadors, deis interventors 1 i, fins i tot, deis pares. 

1. Un camp de recerca emergent 

1.1. PRIMERES DEFINICIONS 

El terme educaci6 familiar designa I'acció d'educar dirigida cap als fills 
que s'exerceix dins la família, i es distingeix, doncs, de I'acció pedagogi
ca aplicada a I'escola . 

• Paul Durning és professor de Ciencies de l'Educació al Centre de recerca d'educació i for
mació de la Université de Paris X-Nanterre, on és el coordinador d'un equip de recerca sobre 
I'area de familia. Especialista en el camp de I'educació familiar, la intervenció amb els pares i la 
suplencia familiar, i és el cap de redacció de «la Revue Internationale de l'Éducation Familiale ... 

Adre<;a professional: durning@parisx.u-paris10.fr 
(1) Entenem per aquest terme els diferents professionals cridats a cooperar amb els pares a 

la guarderia o a I'escola, a ajudar-ne alguns amb intervencions a domicili i, fins i tot, en cas 
de dificultat greu, a assegurar I'educació deis seus fills despla<;ats fora de I'ambit familiar. 
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g' Hi podem diferenciar tres dimensions (Durning, 1994): 
e ... 
::J 
e L'educació familiar reagrupa un conjunt de practiques socials d'e-
::J ducació realitzades a I'interior de grups familiars i dirigides cap als 
ra 
Q. fills per part deis adults que els eduquen, sovint els mateixos 

pares. 2 

Per extensió, I'activitat socioeducativa condu'ida per interventors so
cials i dirigida als pares (formació parental) o als fills (intervenció 
educativa d'ajuda o de substitució del grup familiar) contribueix a 
I'educació familiar. 

Finalment, I'educació familiar és avui en dia una disciplina de for
mació i de recerca universitaria, centrada en les practiques paren
tals d'educació i de socialització deis nens, i en les múltiples inter
vencions socials relacionades amb la família en les seves diverses 
funcions educatives. Si bé la producció recent d'investigacions en 
aquest camp s'inscriu en el desenvolupament més general deis tre
balls dedicats a la família, és convenient distingir I'educació familiar 
de la nebulosa més amplia de les ciéncies de la família; en aquest 
ambit general interessen totes les dimensions de la família (de
mografiques, conjugals, jurídiques, históriques, etc.), mentre que 
I'educació familiar es caracteritza pel fet que se centra en I'activitat 
educativa deis pares i de certs professionals (Durning, 1994, 1995a; 
Pourtois i Desmet, 1989). 

1.2. UN DESENVOLUPAMENT TARDA, PERÓ RAplD 

Durant els anys seixanta, es van dur a terme als Estats Units nombro
ses investigacions empíriques -en particular pel que fa a la Iluita contra 
el fracas escolar de la població negra i de les capes desfavorides-, en el 
marc deis grans programes socials anomenats «de compensació" (Head
start i Follow-through). Les investigacions sobre les intervencions han pre
cedit, així, I'estudi sistematic deis processos educatius intrafamiliars. 

Pel que fa als treballs en Ilengua francesa, cal esperar als anys vuitanta 
perqué s'arribin a desenvolupar realment les investigacions, sota la influén
cia de treballs portats a terme sobretot al Ouebec, per Bernard Terrisse i Gé
raid Boutin, i deis realitzats a la Universitat de Mons (Bélgica) per Jean-Pie-

(2) Distingirem, dones, I'edueaeió familiar de la formaeió parental. El terme «edueaei6 paren
tal .. (éducation parentale) -tradueeió literal de parent education, en anglés ameriea, i al 
qual preferim «formació parental .. (formation parentale~ designa, com ja apuntaven Lamb 
i Lamb (1978), «una temptativa formal d'inerementar la eonsciéncia deis pares i la utilitza
eió de les aptituds parentals .. , (citat per Pourtois). De forma més general, participa de la 
formació parental tota acció educativa de sensibilització, d'aprenentatge, d'entrenament o 
de dilucidació relativa als valors, a les actituds i a les practiques parentals d'educació. 
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rre Pourtois i el seu equipo Així, a Franya, la creació d'estudis universitaris 
d'educació familiar a partir de 1985, primer a la Universitat de París X (Pa
rís-Nanterre) i després en altres universitats, va contribuir a un desenvolu
pament, lent pero real, de les recerques en educació familiar. Actualment, 
en diversos pa'ISOS francofons els treballs són realitzats per estudiants de se
gon i tercer cicle, al si d'equips de recerca. Aquestes investigacions abas
ten les ciéncies de I'educació, el treball social i, de vegades, la psicologia o 
la sociologia; es constitueixen, doncs, equips pluridisciplinaris. 

La creació de I'associació internacional d'investigacions i d'interven
cions en educació familiar (AIFREF) ha permés, a través de sis congressos 
internacionals -des del primer, a Mons, el 1986-, un aveny rapid deis in
tercanvis entre investigadors europeus, francofons o Ilatins, i investigadors 
nord-americans, sobretot del Quebec. Des de 1997, aquesta mateixa as
sociació publica la Revue Internationale de l'Éducation Familia le, que per
met una millor difusió deis treballs entre els investigadors i els interventors 
francofons. 

1.3. ELs GRANS CAMPS DE L'EDUCACIÓ FAMILIAR 

Podem distingir sis camps de recerca i d'intervenció social en educa
ció familiar (Durning 1996a): 

1. Primer, evidentment, I'estudi deis processos educatius o similars 
aplicats pels pares als nens i adolescents que estan educan!. En els da
rrers cinc anys, els investigadors han explorat, sobretot, les estratégies de 
control deis pares envers els fills, les funcions de les mares, el desenvolu
pament del nadó o de I'infant en funció de I'edat i el sexe, els determinants 
familiars de la trajectoria escolar, les practiques educatives familiars amb 
els adolescents, etc. 

Finalment, els investigadors d'educació familiar s'han interessat per 
I'estudi deis maltractaments, considerats com a disfuncions de les practi
ques educatives familiars. Aquesta perspectiva permet anar més enlla de 
I'oposició reductora entre les lectures psicologiques del maltractament 
com a patologia de la relació i les lectures sociologiques, que insisteixen 
en la incidéncia que hi tenen les condicions socioeconomiques, i ens por
ta a construir un coneixement de les practiques normals de control deis 
nens. 

2. Les relacions entre les diferents instancies que participen en I'edu
cació deis infants (família i guarderia, família i escola, etc.) són un camp 
de recerca al qual s'han dedicat particularment els investigadors france
sos, pero també els belgues i els SU·ISSOS. 

3. D'altra banda, s'han dedicat nombroses recerques a I'experimen
tació, la validació i I'avaluació de les intervencions socials realitzades per 
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ajudar les famílies en la practica de les seves tasques educatives. Aques
tes investigacions acompanyen la creació d'intervencions planificades a 
l'America del Nord i el desenvolupament de polítiques d'ajuda a les famí
lies a Franya. 

4. Les intervencions de substitució familiar aplicades en dispositius 
com les famílies d'acollida o els internats, en els quals els nens són edu
cats fora de la seva família, constitueixen un camp de recerca important; 
com amostra assenyalem, per exemple, els treballs centrats en les famí
lies de nens que s'han desplayat fora del nucli familiar. 

5. La formació deis interventors encarregats de cooperar amb les fa
mílies, d'ajudar-Ies -amb accions educatives fora de casa o amb visites 
a domicili de les puericultores, per exemple- o, també, de substituir-les 
-en els internats o en els serveis d'acolliment familiar-, constitueixen un 
camp important de recerca. 

6. Finalment, I'estudi de les polítiques social s sobre les famílies re
emplaya I'educació familiar, ja que aquestes polítiques intenten adquirir 
una influencia sobre les condicions en que els nens i els adolescents són 
educats. Així, les polítiques d'ajuda financera a les famílies, pero també 
les polítiques de lIuita contra el maltractament infantil i les polítiques rela
cionades amb els procediments de degradació parental i d'educació des
prés del divorci constitueixen els objectius de les recerques que s'estan 
duent a terme. 

Examinarem les investigacions relacionades amb les practiques paren
tals destacant la complexitat deis ro/s parentals, i després descriurem suc
cessivament els objectius relacionats amb les cooperacions entre els pa
res i els professionals i, finalment, les intervencions socioeducatives dirigi
des als pares amb dificultats. 

2. Ser pare: un estatus amb múltiples facetes 

Ser pare conjuga realitats biologiques i dimensions jurídiques que fo
namenten la filiació i que permeten la inscripció del nen en el corpus so
cial. Representa també una responsabilitat quotidiana de la qual en resul
ten nombroses activitats relacionades amb la cura de I'infant i amb el fet 
d'assegurar-li una educació -que es tradueix en modalitats diferents
durant gairebé vint anys. Utilitzem el neologisme de parenta/itat per ano
menar el fet de ser pare en referencia a aquesta triple dimensió. 

Quan un home i una dona que cohabiten sense gaires conflictes tenen 
assegurades aquestes tres real itats , la qüestió de la naturalesa de la pa-
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rentalitat, la distinció entre els seu s atributs fonamentals i els secundaris, 
no representa una gran dificultat. No passa el mateix quan aquestes di
mensions estan repartides entre persones o instancies diferents. La fre
qüencia deis divorcis i de les recomposicions familiars, pero també la mul
tiplicació deis naixements assistits medicament, ens porta a distingir les di
mensions biologiques, les jurídiques i una activitat afectiva amb els nens, 
privilegiant sovint aquesta última dimensió de la parentalitat.3 

L'activitat d'educar un o més nens és una practica social finalitzada, 
constituIda per un conjunt de conductes aplicades durant un cert temps, 
mirant d'assegurar les condicions d'un desenvolupament adequat deis 
nens en un cert nombre d'aspectes, sobretot el físic, l'intel'lectual, I'afectiu 
i el social. La denominació d'aquesta activitat -extremament banal- en 
frances és difícil, ja que si bé disposem del verb é/ever per fer-hi referen
cia, el substantiu é/evage s'utilitza poc, i el d'éducation sovint esta massa 
marcat per la seva referencia escolar. En angles, el terme de parenting s'u
tilitza en el Ilenguatge corrent, pero els anglofons disposen també de care 
o de chi/d-rearing. Nosaltres proposem de seguir I'exemple deis quebe
quesos, que han recuperat el terme de parentage utilitzat al segle XII, pero 
que va caure en desús des de Ilavors. De tota manera, cal esmentar les 
reserves d'algunes feministes americanes, segons les quals aquest terme 
oculta les especificitats maternals i paternals; assenyalem, finalment, que 
la seva utilització no sempre permet distingir si I'activitat de parentage la 
duen a terme "pares» en un entorn familiar normal,4 o professionals en or
ganitzacions de substitució familiar (internats o serveis d'acolliment familiar 
especialitzat) (Durning, 1995b). 

2.1. LA COMPLEXITAT DEL PROCÉS EDUCATlU 

Les practiques parentals, múltiples i diverses, no poden ser dissocia
des de les dimensions afectives i relacionals en que s'inscriuen, ni de les 
dimensions axiologiques i racionals a les quals es refereixen les persones 
implicades. L'afecte entre pares i fills ocupa un Iloc important en els pro
cessos educatius desenvolupats en el nucli familiar. De tota manera, con
vé examinar d'altres elements, com els objectius, els valors, els coneixe
ments transmesos i les estrategies educatives adoptades. En I'experiencia 
quotidiana deis pares, aquestes dimensions axiologiques i cognitives estan 
estretament lIigades amb les dimensions emocionals. Una practica educa
tiva banal, de sanció, per exemple, no pot ser veritablement entesa si no 
és referida a aquests quatre constituents: les dimensions relacionals, els 

(3) EIs interrogants van dirigits molt més freqüentment a la paternitat, ates que la gran majoria 
deis infants occidental s són educats per la seva mare biológica. 

(4) EIs americans parlen, Ilavors, de nurturance: es tracta d'un terme que descriu al hora la re
producció biológica, I'educació deis nens i la unitat domestica i familiar constitu'ida per una 
parella heterosexual (Ginsbourg-Faye, 1990). 
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valors, els processos cognitius i les practiques efectivament desenvolupa
des. La comprensió adequada deis fenomens és ardua pel gran nombre 
de variables que hi intervenen conjuntament, per la seva interdependencia 
i pels efectes acumulatius inherents a la durada del procés. Aquesta com
plexitat porta I'investigador a distingir precisament els múltiples compo
nents del procés educatiu. 

La primera recerca important en Ilengua francesa va ser la que va fer 
Jean-Pierre Pourtois sobre les practiques d'ensenyament de les mares en
vers el seu fill de 3-4 anys (Pourtois, 1979). Tornant a estudiar la mateixa 
cohort, H. Desmet i J. P. Pourtois (1993) han demostrat que certes variants 
familiars anotad es quan el nen tenia quatre anys estaven relacionades 
amb el nivell escolar aconseguit vint anys més tardo 

Posteriorment, Jacques Lautrey ha intentat relacionar el modes d'es
tructuració familiar, les practiques educatives parental s i I'éxit escolar deis 
nens (Lautrey, 1980). L'exit escolar del nen és de fet (massa?) freqüent
ment considerat com I'únic indicador de la qualitat del procés educatiu fa
miliar. Aleshores el grup familiar es considera una mena de capsa negra 
que produeix, en certes condicions, un fracas o un exit escolar. 

Aquests treballs assenyalen particularment la incidencia a curt i a Ilarg 
termini de les practiques cognitives de les mares. Una analisi sistematica de 
la literatura i un conjunt de recerques, portad es a terme en el centre que ha 
creat al Ouebec, han permes a E. Palacio-Ouintin enumerar les principals 
practiques educatives que distingeixen les mares segons el desenvolupa
ment cognitiu del seu fill. Les mares deis fills que han manifestat millors ac
tuacions cognitives els ajuden a explorar per ells mateixos, els orienten per 
indicis i informacions pertinents, els animen amb compHments i mantenint el 
seu interes fent-Ios preguntes no solament sobre la seva tasca, sinó també 
sobre el seu procediment. Les mares deis fills que obtenen pitjors resultats 
cognitius tenen més aviat tendencia a controlar molt, a intervenir en lIoc seu, 
a formular freqüentment crítiques i ordres, i a «xerrar» les solucions. 

2.2. DE LA DUALlTAT AL SISTEMA 

La segona característica de les practiques educatives parentals és que 
estan fortament inscrites en el seu context i no en poden ser, dones, abs
tretes. Des del moment en que I'investigador pren en consideració, més 
enlla de la relació mare-fill, per exemple, una presencia paternal, es veu 
portat a no pensar sinó en termes de dualitat i de relacions interpersonals, 
pero, aixo sí, en termes de sistema. En efecte, si és possible estudiar la re
lació pare-fill, com la relació mare-fill, també importa tenir en consideració 
la incidencia de la relació entre els dos pares sobre la relació que té ca
dascun amb el nen. 

Així, els investigadors prenen més en compte, progressivament, la in
fluencia de la xarxa de suport a la qual pot acudir un pare; pero hem de 
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recordar també els treballs sobre la incidencia de la qualitat de les rela
cions entre els habitants de barris contrastats, com ara els que ha realitzat 
Garbarino als Estats Units o Camil Bouchard al Canada. A Franga, el so
cioleg Serge Paugam ha subratllat la gran importancia d'aquesta xarxa per 
impedir que els joves aturats siguin totalment marginats: "La raó principal 
d'aquesta marginalitat és I'absencia d'una relació estable amb la família. 
Per a aquells que es troben amb grans dificultats per introduir-se en la vida 
professional, el fet de no poder ser ajudats pels membres de la família els 
priva de formes elementals de solidaritat" (Paugam, 1993, pago 19). 

2.3. LA DIMENSIÓ INTERACTIVA DELS PROCESSOS 

Oualsevol pare percep confusament que intenta ajustar la seva mane
ra de ser i d'intervenir amb el seu filio filia en funció d'aquest, de la seva 
edat, en nombroses cultures en funció del seu sexe5

, pero també del seu 
caracter, d'un handicap eventual. Aquesta realitat aparentment banal no 
s'ha tingut en compte fins fa ben poco Considerar un efecte interactiu del 
nen sobre I'activitat parental d'adequació representa renunciar als models 
científics i a les eines estadístiques més corrents, que comporten la distin
ció entre una causa i un efecte, o almenys entre dues variables, indepen
dent i dependent. 

Tot i que indiquem sovint la incidencia del divorci en els problemes de 
comportament deis nens, sobretot a I'escola, J. Block ha pogut demostrar 
que els desacords educatius entre els pares eren un excel'lent indicador a 
Ilarg termini del seu divorci (Block, Block, Morrison, 1981). Ara bé, els de
sacords educatius són molt més evidents i pertorbadors en el cas d'un nen 
"difícil,,6 que en el cas d'un nen "facil". Aquest últim s'adaptara als modes 
parental s diferents del pare i la mareo Un nen més difícil s'oposara al pare 
o a la mare, al qual el conjuge retraura el comportament desviador del nen. 
El nen es pertorbara pel sentiment d'estar creant conflictes entre els seus 
pares, i aquesta pertorbació probablement augmentara les seves dificul
tats de comportament i els desacords deis pares. Som davant un procés 
interactiu: la recerca d'una causa primera o d'un responsable no té cap 
sentit. 

El fet de prendre en consideració el nen mateix ens ha portat a estu
diar els nens que, confrontats a situacions desfavorables, semblen no ma
nifestar els trastorns esperats. 

En un estudi de 1992, del qual s'informa al capítol 5 del nostre Ilibre 
(Werner, 1992; Durning, 1995a), E. E. Werner sintetitza a partir de I'examen 

(5) Els estudis contemporanis confirmen que els pares desitgen evitar les diferencies segons 
el sexe del fill; s'especifiquen més les practiques que les intencions .. 

(6) La situació extrema és la deis pares que s'enfronten amb I'educació d'infants amb dismi
nucions, deis quals sabem que són molts els que se separen. 
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g' de nombroses investigacions els principals resultats referits a la «resilien-
c: cia,'? individual deis nens que han crescut en contextos que els confronten ... 
~ amb nombrosos riscs psicologics i socials. 

:; Després d'haver intentat demostrar la importancia de I'estudi de les 
ctI 
Q. practiques parentals d'educació, és convenient ampliar la perspectiva con-

siderant d'altres interventors entre els nens. Proposem de reprendre el con
cepte de «coordinació" (proposat per Kellerhals i Montandon, 1991) per 
fer referencia a I'activitat parental d'educació i a les seves relacions amb 
al tres educadors del nen. Es pot parlar de delegació, cooperació, etc. 

3. Pares i professionals, una cooperació difícil 

Els pares saben bé que no són els únics educadors deis seus fills, ja 
que en els pa'lsos occidentals I'activitat educativa de les famílies es com
pleta amb la intervenció important i precog d'educadors professionals. Tot 
i que I'escolaritat no és obligatoria fins als 6 anys, un 100% deis nens de 
4 anys estan escolaritzats, així com una gran majoria deis de 3 anys 
(98,8%) i un 34,4% deis nens de 2 anys8 De fet, el nen petit s'ha vist aca
rat molt més aviat a persones externes al grup familiar -moltes vegades 
remunerades- a les quals ha estat confiat durant el dia, a la guarderia o 
amb assistents maternals des de I'edat de 2 mesos. Els pares tenen poc 
control sobre aquesta socialització exterior, tot i que les dificultats amb que 
es trobaran els seus fills seran sistematicament imputades a la seva res
ponsabilitat ... 

La cooperació és particularment difícil amb I'escola. Per raons so
ciohistoriques, fins i tot polítiques, els mestres francesos remarquen que 
compleixen una missió al servei de l'Estat i no al servei deis pares. La des
confianga cap a I'augment de les Ilibertats d'elecció de I'escola per part 
deis pares esta justificada pel fet que aquesta oportunitat pot representar 
que prevalguin les aspiracions relacionades amb I'entorn més que les re
lacionades amb les actuacions del nen, i que resulti més facil I'agrupament 
de nens de famílies més afavorides en les millors escoles. 

A més, les intencions relacionals d'aquesta cooperació no es poden su
bestimar: és molt més facil d'anar a coneixer els mestres del nen quan tot 
va bé a I'escola que no pas quan se sap que el nen té dificultats. Aixo 

(7) Literalment, el terme de resiliéncia és un concepte de física que expressa en kg/cm2 la re
lació d'energia cinéflca necessaria per trencar un metall amb la superfície destru'lda. Resi
liéncia i resisténcia al xoc serien més o menys sinanims. En una traducció de I'article de S. 
Werner Quéru utilitza I'expressió "plasticitat individual" (plasticité individueffe). 

(8) Xifres franceses de 1994 (Norvez, 1998). 
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aclareix I'afirmació classica deis mestres: els pares que vénen a I'escola 
ho fan inútilment i els que haurien de venir, en canvi, no vénen ... 

Aquest sistema de relacions extremament complex requeriria mestres 
seriosament preparats per dirigir situacions de comunicació caracteritza
des per la multiplicitat deis objectius deis protagonistes, per la diversitat i, 
sovint, per una forta incomprensió recíproca pel que fa a les experiencies 
anteriors i exteriors a que cadascú es refereix en I'intercanvi. 

4. De la formació parental a I'ajuda als pares 
amb dificultats 

Durant molt de temps, la principal referencia deis pares eren els re
cords de la seva propia educació. L'evolució massa rapida del món que 
els envoltava, del sistema escolar i de les exigencies del treball han por
tat incontestablement a afeblir i a confondre els referents als quals els 
adults recorren per educar els fills. Analitzant la situació en els pa'isos es
candinaus a final deis anys vuitanta, Lars Dencik ha subratllat que era del 
tot nou que la majoria deis pares fossin tan conscients de I'evolució de les 
situacions que admetien com a evidencia que la referencia a la seva pro
pia educació era insuficient per guiar-se en el seu ro! parental (Dencik, 
1988). 

Educar nens comporta, en efecte, mobilitzar nombroses competencies 
que evolucionen a mesura que ells van creixent, des que són nadons fins 
a I'adolescencia. Amb tot, a Fran<;a la formació deis pares es veu molt so
vint com a ridícula o perillosa. Els professionals, en canvi, que es benefi
cien de formacions Ilargues i diversificades, assenyalen sovint que la for
mació modifica la seva manera d'analitzar les situacions educatives amb 
els seu s propis fills i la manera com reaccionen. No podria passar el ma
teix amb certs pares? 

Més enlla de les accions de formació cap als pares o els joves vol un
taris, es realitzen "intervencions socioeducatives», la majoria de vegades 
per part de professionals, per ajudar i aconsellar els pares en la seva tas
ca educativa, i per donar-los supor!. Aquestes accions miren de prevenir 
el trasllat deis nens a institucions especialitzades, fet que s'ha revelat ex
tremament costós i d'una eficacia limitada a Ilarg termini, sobretot per les 
dificultats de reinserció social deis joves que en surten. 

Distingim tres modalitats principals d'intervencions a domicili: les inter
vencions de protecció maternal i infantil, les accions amb els pares des
prés del naixement d'un nen discapacitat i les accions educatives realitza
des en un ambit obert amb pares que tenen dificultats amb els seus fills. 
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g' Les visites anomenades "postnatals» d'una puericultora a domicili 
E constitueixen una intervenció molt precog, i molt sovint la primera, suscep-
c5 tibie d'ajudar els pares en les seves tasques educatives. 

'S Les investigacions que ha fet el nostre equip a la regió parisenca mos-
ca 
D.. tren que les puericultores identifiquen bé (gairebé sempre des de la pri-

mera visita) les famílies amb dificultats (Durning i Mackiewicz, 1994). És 
cert que aquestes famílies sovint acumulen diversos problemes: ingressos 
insuficients i allotjament exigu o precari ... Aquestes dificultats economi
ques indu'ides per I'atur s'associen freqüentment a problemes de salut i, 
sobretot, a un a'illament social de la mareo Admetrem amb facilitat que 
aquestes condicions afavoreixen els conflictes familiars i el desenvolupa
ment de trastorns psicopatologics ... La veritable dificultat no és, doncs, 
descobrir-ho, sinó proposar i aplicar una acció susceptible de millorar la si
tuació. 

En un treball comparatiu i de síntesi de les estrategies i practiques d'in
tervencions amb els pares, portat a terme amb el meu col'lega quebeques 
(Boutin i Durning, 1994), hem mostrat una gran dificultat i una reticencia 
deis professionals a intervenir juntament amb els pares, cosa que ens por
ta, de fet, a multiplicar les intervencions tardan es i massa agressives. 

Durant la seva formació, els interventors social s s'han vist portats a pri
vilegiar I'analisi de les dificultats deis seus clients desconfiant de tot pro
jecte d'acció sospitós de ser coercitiu i modelitzant. En el model de la cura 
analítica el canvi s'entén, sobretot, com una dilucidació per part del bene
ficiari de la seva situació, afavorint una recerca de les causes lIunyanes (in
fantils) sobre les actuals. Els interventors estan molt preocupats per no 
"forgar» els pares. Pero, sobretot a falta d'una metodologia socioeducati
va fiable, les intervencions portades a terme per les puericultores, i des
prés pels educadors i educadores, molt sovint sembla que només perme
ten mantenir el nucli familiar i seguir vigilant la situació. Quan les dificultats 
no cessen malgrat aquest suport, el professional es veu obligat a proposar 
mesures molt més coercitives, primer amb una acció educativa realitzada 
en un entorn exterior sota ordenanga judicial, i finalment amb el trasllat deis 
nens fora del nucli familiar. 

5. Objectius actuals 

La importancia de les qüestions relacionades amb I'educació familiar 
apareix de manera evident en els diferents pa·isos. Ho manifesten diverses 
tematiques: les qüestions deis maltractaments infantils, de la pedofília, del 
manteniment de la relació pare-fiII després de la separació de la parella o, 
també, de la "dimissió». deis pares, sobretot en els barris conflictius. Po-
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dríem recordar, finalment, els debats persistents i nombrosos relacionats 
amb I'adopció o amb la procreació médicament assistida. 

Certament, aquestes qüestions requereixen el desenvolupament de 
nombroses investigacions, pero també d'una difusió més eficay deis co
neixements que tenim per evitar una aproximació purament ideologica, 
que tendeix, de vegades, a esdevenir repressiva. 

Així, davant el desenvolupament de la violéncia urbana entre els ado
lescents i els preadolescents, els responsables polítics i els mitjans de co
municació, pero també certs interventors socials, prenen actualment com 
a punt de mira «la incapacitat parental», sense dubtar a projectar-hi una 
aproximació repressiva. A Franya, per exemple, es record a de tant en tant 
la possibilitat de multar els pares, la possibilitat de suprimir o de posar sota 
tutela els subsidis familiars, i fins i tot es planteja abaixar la majoria d'edat 
per castigar abans i de manera més contundent. Es crida els pares a la 
comissaria, fins i tot als tribunals, on s'han arribat a demanar de forma ex
traordinaria algunes condemnes per «sostreure's a les obligacions de pare 
o mare» (Le Monde, 15 de gener de 1998). Al Ouébec, la policia crida, 
més aviat, els pares deis joves taxeurs (atracadors). 

El pare o mare cridat a la comissaria o al tribunal sentira la injunció de 
controlar el seu fill sigui com sigui. Després, fa només uns anys, es produ'ia 
I'estigmatització deis pares violents, es protestava pels pares que deixaven 
de banda els seu s fills. En els dos casos, xoca el fet que no es produeixi 
cap acció centrada a donar suport als pares normals. 

L'educació deis nens i deis adolescents sempre és difícil, i ho és més, 
sens dubte, en els períodes Ilargs de crisi economica, durant els quals els 
joves s'exclouen. No és pas qüestió, dones, de negar la gravetat deis pro
blemes que plantegen els infants o els adolescents, de subestimar les di
ficultats que poden envair un nombre important de pares. Pero qué passa 
amb les intervencions deis professionals i de les institucions educatives, 
quina ajuda pro posen per als pares amb dificultats? 

El no-desenvolupament d'accions de sensibilització, fins i tot de formació 
parental, esta associat amb la manca de coordinació entre la recerca i la in
tervenció social, especialment a través d'institucions de formació deis inter
ventors. Aixo ocorre ampliament entre els interventors socials, que rarament 
participen en la producció de recerques i que no disposen, practicament, de 
lIocs de peritatge identificat comparables als Chi/dren Bureau americans o 
britanics que, a més a més, constitueixen una font de recursos per als res
ponsables polítics, els periodistes, etc. Més enlla d'una participació de ve
gades excessiva en la mediatització de les qüestions educatives, podríem 
demanar la posada en practica d'una política coordinada que miri de crear 
les condicions de cooperació entre els interventors socials i de facilitar la di
fusió deis coneixements cap als nombrosos actors que s'hi veuen implicats. 

El cost economic de les intervencions dirigides als pares, i encara més 
de les d'acolliment, és considerable. Seria un desproposit dedicar un per-
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.~ centatge mínim d'aquestes quantitats a realitzar investigacions per conéi-
E xer millor els processos que estan en joc i experimentar noves interven-
::J cions? e 
'3 
ca 
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Se plantea el campo de la 
educación familiar como 
una área, que a pesar de 
estar presente desde los 
inicios de los tiempos, re
sulta emergente su conoci
miento científico que re
quiere de un soporte para 
su desarrollo. En el artículo 
se explicitan los campos 
de investigación en educa
ción familiar sobre los que 
actualmente se están tra
bajando así como las líne
as generales, presentando 
un análisis de algunas de 
las investigaciones relacio
nadas con las prácticas 
parentales destacando la 
complejidad de los roles 
parentales, para pasar a 
una descripción de los ob
jetivos relacionados con las 
cooperaciones entre los 
padres y los profesionales 
y finalmente las interven
ciones socio-educativas di
rigidas a los padres con di
ficultades. 
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Abstracts 

Le domaine de /'éducation 
fami/iale est, malgré sa 
présence depuis la nuit 
des temps, émergeant en 
ce qui con cerne sa con
naissance scientifique qui 
requiert un support pour 
son développement. Oans 
cet article sont exposés les 
domaines de recherche en 
éducation famitiale actue
lIement en cours, ainsi que 
leurs grandes tignes, tout 
en présentant une analyse 
de quelques-unes des re
cherches ayant rapport 
avec les pratiques parenta
les en soutignant la com
plexité des roles parentaux, 
pour ensuite décrire les ob
jectifs par rapport ¿ la coo
pération entre les parents 
et les professionnels, puis 
finalement les interventions 
socio-éducatives adressées 
aux parents ayant des diffi
cultés. 

Family education, the ori
gins of which can be tra
ced back to the beginning 
of time, is emerging as an 
academic subject in its 
own right in need of rese
arch to ensure its further 
development. This article 
lays out those areas of fa
mily education currently 
being studied and the main 
lines of research, including 
an analysis of research into 
parental practices with an 
emphasis on the comple
xity of parental roles, a 
description of the aims 
sought from cooperation 
between parents and pro
fessionals in the field and 
finally an examination of 
the socio-educational sup
port for those parents fa
cing difficulties. 
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