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RESUMO 
 
As dificuldades da família atual, para contribuir em casa e na escola, interferir a necessidade 
de formação moral e profissional dos seus filhos. Nessa função praticamente está sendo 
transferida para a escola e, dessa forma omissa, as crianças passam a não ter os contatos 
necessários com seus pais, dificultando cada vez mais um amadurecimento saudável e 
conciente dos seus direitos e deveres de suas funções. O distanciamento familiar, a falta de 
comunicação entre ambas, prejudica esse processo de formação e aprendizado. Para que o 
professor possa ter uma boa atuação em sala de aula é importante conhecer a realidade e as 
limitações de cada um de seus alunos, e a partir daí desenvolver formas mais adequadas que 
possam garantir seu desenvolvimento pessoal e cognitivo, de maneira que os objetivos 
possam ser alcançados, ou maior parte dele. Este contexto o presente artigo discute a relação 
entre família e escola Municipal de Ensino Fundamental Maria da Glória Macedo e quais os 
benefícios que ambas instituições, atuando juntas, trazem para a formação e para o 
aprendizado do aluno. 
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ABSTRACT 
 
The difficulties of the current family, to contribute in house and the school, to intervene the 
necessity of moral and professional formation of its children. In this function she is practically 
being transferred to the school and, of this omissive form, the children pass not to have the 
necessary contacts with its parents, being made it difficult each time plus a healthful 
matureness and conciente of its rights and duties of its functions. The familiar distanciamento, 
the lack of communication between both, harms this process of formation and learning. So 
that the professor can have a good performance in classroom is important to know the reality 
and the limitations of each one of its pupils, and from then on to develop forms more adequate 
than they can guarantee its personal and cognitivo development, thus the objectives can be 
reached, or greater has left of it. This context the present article argues the relation between 
family and Municipal school of Basic Education Maria of the Glory Macedo and which the 
benefits that both institutions, acting together, bring for the formation and the learning of the 
pupil. 
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INTRODUÇÃO 

 

Criar os filhos educá-los, prepará-los para agir com responsabilidade e segurança 

no conturbado mundo em que hoje vivemos é uma tarefa exigente e desafiadora.            

Considerando que o ser humano aprende o tempo todo, nas mais diversas instâncias que a 

vida lhe apresenta, o papel da família é fundamental, pois é ela que decide, desde cedo, o quê 

seus filhos precisam aprender, quais as instituições que devem freqüentar, o que é necessário 

saberem para tomarem as decisões que os beneficiem no futuro. 

Escolher a escola adequada às expectativas da família e que, ao mesmo tempo, seja 

do agrado da criança, é um empreendimento cujo sucesso depende, em grande parte, da 

perspicácia e habilidade dos pais ao avaliar diferentes propostas. Estar atento ao projeto 

educativo e ao perfil disciplinar da instituição auxilia a optar por aquela cujos valores e 

fundamentos mais se assemelhem aos da família em termos de exigências, posturas, visão de 

mundo. Conhecer as dependências e possibilidades da escola, seus diferenciais, bem como os 

profissionais que estarão encarregados da educação de seu filho também é recomendado. 

 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 funcionários da Escola, a convivência com os colegas, 

são fatores decisivos para o seu desenvolvimento social. 

  Família e escola são pontos de apoio e sustentação ao ser humano; são marcos de 

referência existencial. Quanto melhor for a parceria entre ambas, mais positivos e 

significativos serão os resultados na formação do sujeito. A participação dos pais na educação  

dos filhos deve ser constante e consciente. Vida familiar e vida escolar são simultâneas e 

complementares. É importante que pais, professores, filhos/alunos compartilhem 



experiências, entendam e trabalhem as questões envolvidas no seu dia -a -dia sem cair no 

julgamento “culpado x inocente”, mas buscando compreender as nuances de cada situação, 

uma vez que tudo o que se relaciona aos filhos tem a ver, de algum modo, com os pais e vice-

versa, bem como tudo que se relaciona aos alunos tem a ver, sob algum ângulo, com a escola 

e vice-versa. 

Assim, cabe aos pais e à escola a preciosa tarefa de transformar a criança imatura e 

inexperiente em cidadão maduro, participativo, atuante, consciente de seus deveres e direitos, 

possibilidades e atribuições. 

Partimos da hipótese de que constantemente a instituição escolar recebe alunos  

desmotivados quanto à importância da educação em suas vidas e isso ocorre porque há 

ausência dos pais no processo de aprendizagem.  

Visando a descoberta de alguns pressupostos teóricos iniciais, optamos por fazer 

estudo de caso que segundo Ludke (1986), 

“Visa à descoberta, mesmo que o investigador parta de alguns pressupostos teóricos 

iniciais. Ele poderá se manter constantemente atento a novos elementos que podem 

emergir como importantes durante o estudo”. 

Utilizando como fonte norteadora contribuição e pensamento de Áries (1978), 

Haberkorn (1987), Silva, Chuz (2004), (2005), Mattos (2005), Piletti (2001) e Zilbermenn 

(1987) que deram suporte e guiaram todos os passos para o estudo ao qual se propôs este 

trabalho. 

A relevância deste estudo concentra-se na necessidade de se saber até que ponto a 

participação dos pais na educação cientifica dos seus filhos pode vir influenciar no 

rendimento escolar dos mesmos. 

A ausência dos pais no cotidiano da criança, na escola e nos lares, é percebido 

através de debates, vivencias nas escolas e na comunidade. Observamos que os filhos estão 

cada vez mais agressivos, egoístas, irresponsáveis e intolerantes, acarretando para evasão, 



repetência escolar, abandono e o distanciamento em que vivem as crianças e adolescentes das 

escolas públicas. 

Heberkorn (1993) diz que: 

“Nem toda criança ao nascer dispõe de um lar bem organizado, com pai, mãe e 

irmãos. São cada vez mais numerosos os filhos de mães solteiras ou cujos pais estão 

separados.” 

Essa afirmação é bem visível na realidade que nos deparamos.Ao analisar, 

investigar e identificar os fatores que levam os pais à não se fazerem presentes à escola, aos 

estudos, as atividades escolares e o não envolvimento dos mesmos nas ações das escolas, 

percebemos que acabam por comprometer o desenvolvimento cientifico de seus filhos. Alem 

disso a desestruturação familiar deixa sempre graves seqüelas na aprendizagem e na formação 

da criança. 

No domínio da autoridade dos pais, há uma confusão dentro das gerações. Os 

próprios pais ficam confusos em relação às normas que lhes são apresentadas pela sociedade, 

em resultado disso, eles se tornam incoerentes na criação de seus filhos, capazes de decidir 

que acha que seja o melhor para os mesmos. 

 
1.Fatores que conduzem os pais à não se fazerem presentes aos estudos 
 
 
 

Para que uma instituição natural tão ligada à carne como a família se tornasse 

objetivo de devoção, essa reabilitação da condição leiga necessária. Os progressos do 

sentimento da família – ao contrário do casamento medieval da linhagem – penetrou na 

devoção comum. O sinal mais antigo dessa devoção, ainda muito discreto, aparece no hábito 

iniciado pelos doadores de quadros ou vitrais da igreja de agrupar em seu redor toda a família, 

e, mais ainda, no costume posterior de associar a família ao culto do santo padroeiro. No 

século XVI, era freqüente oferecer como ex-votos, retratos dos santos padroeiros do marido e 



da mulher, cercados pelos próprios cônjuges e suas crianças. O culto os santos padroeiros 

tornou-se um culto à família. 

Segundo Zilbermann (1987), o sistema de linhagens e clientela predominou na 

Europa durante a Idade Média, vinculado a estrutura de parentesco, vigora sempre que se tem 

como meta a manutenção da propriedade e a transmissão da herança. Supõe, a supremacia de 

uma classe aristocrática, proprietária de terras, que amplia sua dominação através da expansão 

dos vínculos familiares. 

Stone (apud Zilberman, 1987, p. 21) descreve a situação das crianças nesta época: 

não recebiam qualquer atenção particular, nem gozavam de um status diferenciado, 

verificando-se ainda taxas de mortalidade infantil, quando ao parto ou em tenra idade. 

Participam de modo igualitário da vida adulta, conforme assinala Dieter Richter (apud 

Zilbermann, 1987, p. 22). 

 
Na sociedade antiga, não havia “infância”: nenhum espaço separado do mundo 
“adulto”. As crianças trabalhavam e viviam junto com os adultos, testemunhavam os 
processos naturais da existência, participavam juntos deles da vida, nas festas, 
guerras, audiências, execuções. Dieter Richter (apud Zilbermann, 1987, p. 22). 

 
No século XVII passam a acontecer mudanças sensíveis. A centralização do poder 

em torno a um governo absolutista virá acompanhada do enfraquecimento dos grupos de 

parentesco, vinculados as grandes propriedades e a aristocracia fundaria. O estado moderno, 

no processo de abolição do poder feudal, encontrará na família nuclear seu sustentáculo 

maior, cabendo-lhe então reforçar e favorecer a sua situação e estrutura, assim como sua 

universalidade. Porém, tendo patrocinado, o modelo da classe média urbana, vê-se que a 

mudança aponta para aliança entre poder político centralizador e as camadas burguesas e 

capitalistas, que lançará a expansão de uma ideologia familista, fundada no individualismo na 

privacidade e na promoção de afeto. 

Tendo assim seu lugar assegurado nas tradições culturais comuns na narração de 

histórias, nos cantos e nos jogos. Idem, idem, idem. 



Stone (apud Zilbermann, 1987, p. 22), identificam neste processo dois momentos 

diferenciados: no século XVII, a organização é fortemente patriarcal e recebe grande 

influência e estímulo dos protestantes, já que os pastores viam a criança como um indivíduo 

que somente podia se domado pela educação religiosa rígida, cabendo aos pais este papel de 

sujeito da vontade infantil; no século XVIII, os pequenos e as mulheres gozam de maior 

liberdade, de modo em que a família exibe imagem de uma parceria interna, dominado pelo 

liberalismo e calor afetivo, e não pelo paterno e a obediência hierárquica. 

 
Século XVII já se verificava um interesse especial da criança, provocando a edição 
dos primeiros tratados de pedagogia, escritos pelos protestantes ingleses e franceses, 
é no século XVII que assistirá a uma autêntica ascensão da infância ao centro das 
considerações. Idem, idem, idem. 

 
Segundo Donzelot (1979, p. 51) resulta a ascensão da mulher no ambiente 

doméstico, o que lhe permite assegurar o controle do universo caseiro e adquirir um novo 

lugar social, atenuando o patriarcalismo do século anterior e avançando ideologicamente, na 

medida em que o Estado não poderá mais prescindir de sua colaboração para a estabilidade e 

funcionamento da engrenagem social. 

Na esfera dos pobres, a evolução é mais lenta, uma vez que se tratava de 

incorporar o trabalhador à concepção da família, habituados a abandonar as crianças aos 

cuidados de instituições de caridade mantidas pelo poder público ou religioso, o casamento 

não lhes parecia como uma necessidade, menos ainda a educação dos filhos, via a regra 

ilegítima. É a doação desta criança que aumenta o custo social da pobreza; além disso, as altas 

taxas de mortalidade infantil, por falta de atenção e cuidados na época conveniente, privaram 

as indústrias nascentes de mão-de-obra barata e disponível. Daí a modificação: cabia 

estimular o matrimônio e a manutenção da criança. É mais uma vez foi através da aliança com 

as mulheres que esta meta foi atingida, ao ver valorizada a circunstância de que, uma família 

ordeira e ascendente, ainda que de procedência proletária, agora promovida como naturais 

quais sejam, os encargos domésticos se o cuidado das crianças. 



Reduto da classe proletária, o processo não se dá com a mesma uniformidade. 

Donzelt, já citado, assinala os diferentes esforços, ao longo do século XIX, para não apenas 

considerar a vida doméstica do operariado, a partir do mesmo centro, a mulher para garantir a 

educação das crianças. Não apenas estas continuaram a ser abandonada precocemente, 

quando, no caso de sua conservação na família, eram obrigados a trabalhar cedo, tratada com 

violência ou então negligenciada. 

 
Embora o modelo familiar burguês possa ter pretendido alcançar uma universalidade 
através de seus traços característicos tais como: a valorização da unidade interna e 
dos laços de afeto, elevando-se a importância da mulher e da criança; o estímulo à 
privacidade (Zilbermann, 1987, p.32). 

 
 
 
A preservação da criança visa à formação de manutenção de um contingente 

obreiro disponível; é a família dentro do qual a responsabilidade maior cabe as mães, que se 

lega esta tarefa. Devido à necessidade premente de aumento de renda familiar, as menores são 

jogadas no mundo com rapidez e violência. Por sua vez, os adultos não cumprem seu papel 

integralmente, o que justifica a reação dos poderes públicos e privados, intensificando sua 

interferência no quadro doméstico operário. 

A escola tem esta procedência liberal, procurando universalizar o conhecimento, 

por outro lado, a ênfase na freqüência do aluno as aulas tem papel ideológico bastante 

compreensível; e está relacionada a sua formação de instrumento saneador dos constantes 

sociais. 

A educação formal é imprescindível, uma vez que possibilita a separação entre o 

jovem e o adulto, tarefa que a família, e, sobretudo a mulher, preenche de modo imperfeito. E 

é quando a escola que dissolver os laços que prendem os meninos a vida social, como no caso 

dos trabalhadores, que se mostram claramente seus objetivos isolacionistas. Pois, foi por 

causa dos alunos oriundos da classe operaria que o meio proletário, um contingente 

significativo de mão-de-obra com o objetivo de proteger a infância e evitar o aviltamento³ dos 



salários. Isto provocou a diminuição da renda familiar, o que repercutiu necessariamente no 

aumento da produtividade do adulto. Donzelot (1979, p. 32) descreve o fenômeno, partindo de 

fato que no século XIX, eram as crianças que tinham melhores oportunidades de emprego. 

Sendo a mão-de-obra mais barata, geravam um lucro imediato, porém, menos habilitados, o 

resultado eram a menor produtividade. Fazendo obrigatório o ensino, as crianças eram 

retiradas do mercado de trabalho, porém era preciso estimular os pais a colocarem os filhos no 

colégio. Eis o procedimento adotado pelo Estado: 

 
Somente a educação gratuita, portanto, não era a solução. Dever-se-ia então decretar 
um sistema simples de educação compulsória? Não tal proposta chocava seriamente 
com a lógica liberal. Então porque não inverter a tática? Valemo-nos da isenção de 
pagamento para atrair famílias que estavam imbricadas em blocos de dependências e 
da obrigatoriedade. (Donzelot, 1979, p. 76-6). 

 
À escola compete reconhecer a realidade da comunidade; unir-se a família e para 

que todos indistintamente aprendam disseminando as dificuldades, os problemas de ausência 

dos pais. É nesta medida que se desvelam o sentido enclausurado do ensino e as condições em 

que se dá a formação da criança no meio familiar atual, seja rico ou pobre. Aqueles que 

viviam marginalmente nos dúbios vestígios das antigas redes de solidariedade. Idem, Idem, 

Idem. 

 
Ninguém desconhece que a falta do amparo familiar, mais precisamente a 

carência afetiva durante a infância, pode conduzir a uma deteriorização integral da 

personalidade. 

A presença dos pais sempre se fez necessário na educação. Segundo ensinos 

psicológicos, os comportamentos de cuidados maternos são tão indispensáveis para o futuro 

da criança que, na sua falta, se encontra as raízes fundamentais do desajuste infantil, o que se 

vê são crianças carente que se encontram perdidas entre a internet, TV, e vídeo games, o que 

acaba no adulto desajustado. 



O fato de ambos os pais trabalharem fora de casa é, muitas vezes, apontando com 

um dos principais motivos que levam a falhas na educação infantil, tais como o aparecimento 

de inúmeros tipos de problemas de comportamento por parte das crianças. Dentre os 

principais problemas que podemos notar estão: agressividade, problemas escolares (pais não 

participam da vida escolar), drogas, carência afetiva, depressão. 

Os pais estão cada vez mais ausentes e por isso não conseguem educar os filhos 

de forma correta. O importante é saber que os pais ausentes não significam necessariamente 

pais displicentes. A convivência familiar sadia é constante e indispensável para modular os 

temperamentos e instrumentalizar o caráter. Uma sólida estrutura familiar é o grande segredo 

da estrutura social. 

O que gera problemas na educação das crianças não é o fato dos pais trabalharem 

fora, mas a maneira com se comprometem com a educação dos seus filhos, a forma como 

administra o seu tempo e o tipo efetivo de educação que colocam em prática. Pais podem estar 

fisicamente próximos de seus filhos durante a maior parte do dia, mas podem não estar 

efetivamente disponível a eles. Não conversam intimamente, não brincam, brigam, e gritam a 

maior parte das vezes que se dirigem à criança. 

Por outro lado, existem famílias que, mesmo estando maior parte do dia longe de 

seus filhos, conseguem manter um relacionamento próximo afetuoso e se envolver na 

educação dos seus filhos. 

Com as profundas transformações sofridas pela família, todos que vivem em uma 

situação de precariedade, vivem em luta pelo sustento da mesma, o que gera por sua vez a 

constante ausência dos pais no lar. 

Pais ausentes devem desenvolver algumas habilidades importantes para 

participarem ativamente na educação dos filhos: administrar o tempo, serem afetivos, 

monitorar a distância, ser cuidadoso na escolha de com quem e onde deixar a criança na 



ausência dos mesmos, der atenção, estarem acessíveis (para a criança poder recorrer nos 

momentos em que precisar). 

Mattos diz que os problemas sobre o comportamento de jovens, principalmente no 

que diz respeito ao uso de drogas, crises de depressão delinqüência, surgem na maior parte 

das vezes em decorrência da ausência dos pais e isso se verifica tanto entre casais separados 

quanto nas famílias que se mantêm juntas. 

O que pode estar produzindo uma geração desnorteada é o fato de seus pais 

abdicarem de seus papéis. Eles deixam de se comunicarem com os filhos e evitam impor 

regras limites e as conseqüências são graves: os pais não enxergam problemas que estão 

diante dos olhos. 

A ausência dos pais é grave, é na família que o ser humano cresce e desenvolve 

suas características étnicas, sociais e morais. 

Características essas que vão nortear a vida de adultos. Sem uma orientação que 

pode ser dada quando os pais estão presentes na vida dos filhos, não é difícil imaginar que 

tipo de adulto a sociedade está formando. 

As separações conjugais representam riscos quando os pais e mães pensam que se 

divorciam da paternidade ou maternidade. “Pais não são pais por alguns momentos. São para 

sempre”, não importa a forma da família, mais a qualidade do relacionamento. Negligencia 

não é defeito de pais separados e sim dos ausentes. 

Os filhos querem coerência por parte dos pais. Não adianta impor regras e ditar 

comportamentos e viver de outra forma. O exemplo pode contar muito mais do que as broncas 

ou castigos. Em resumo: os jovens querem ser tratados com justiça. 

Situações como esta vem à tona principalmente em duas situações: quando no 

deparamos em casos chocantes, como o índio Pataxó queimado em Brasília por um grupo de 



adolescente; ou quando os problemas envolvendo os jovens desajustados e infelizes 

acontecem muito perto, a ponto de sermos obrigados a procurar uma solução urgente. 

Os adultos não podem se furtar a passar valores de convivência, cooperação, 

solidariedade e respeito mútuo. 

A família possui uma função psicosocial de proteger seus membros e uma função 

social de transmitir e favorecera adaptação à cultura existente. A escola, através do processo 

das múltiplas atividades que oferecem, objetiva de modo geral, tanto a conservação dos 

valores culturais já estabelecidos, quanto promover transformações evolutivas e estruturais, 

visando melhor adaptação do educando nos contextos social e familiar. 

Observa-se que a tarefa da escola e da família se completa, mas uma não substitui 

a outra e em termos de grandes transformações nos valores, mais do que nunca estas 

instituições sociais precisam interagir para auxiliar o pleno desenvolvimento das jovens 

gerações. 

O movimento de participação da família na escola, a princípio custava apenas de 

experiências isoladas com os pais, se bem que em muitos colégios tenham sido realizados 

excelentes trabalhos de vivencia social entre família e escola. A partir de 1935 encontram-se 

Associações de Pais e Mestres nas escolas primárias de alguns estados, nos anos 60 foram 

afundadas as “Escolas de Pais”, nas décadas de 70 e 80 surgiram os “Círculos de Pais e 

Professores”, os Comitês Comunitários surgiram na década de 90 e atualmente além das 

tradicionais reuniões dos pais e a comunidade, também estão participando de algumas escolas 

de um trabalho voluntariado denominado de “Amigos da Escola”. 

Haberkorn, no livro “A Família na Escola e a Escola na Família”, a questão 

histórica estende-se aos principais problemas da vida contemporânea, uma vez que traz 

implícito o movimento de constantes transformações de papéis desempenhados por todos os 

membros do sistema social. 



O Sistema Educacional vem mostrando muitas dificuldades em associar o acesso 

e a permanência com qualidade e igualdade de oferta para uma clientela afetada por profundas 

desigualdades sociais. 

Com uma certa freqüência, a escola depara-se com alunos cujas famílias são 

configuradas por um cônjuge, famílias reconstituídas após morte ou separação do casal. 

Novas configurações familiares e as escolas devem de resignificar os conceitos de famílias 

disfuncionais. 

O conflito de gerações é patente nas sociedades atuais, embora a contestação, 

pelas gerações mais jovens, das normas e dos valores impostos pelos mais velhos seja uma 

característica geral das sociedades humanas. 

Nenhum cientista social duvida que a família seja importante no desempenho 

social dos jovens. Alguns até afirmam que a influência da família pode se dar através de 

vários fatores que configuram dificuldades: 

A renda das famílias: a diferença em termo de posse pode gerar diferenças em 

termos de sucesso escolar, pois famílias com melhores situações econômicas tem 

possibilidade de oferecer condições mais favoráveis ao bom desempenho escolar dos filhos. 

O grau de instrução da família: quanto maior o grau de instruções dos pais, mais 

eles tem condições de acompanhar os filhos nas tarefas escolares. No mínimo, eles estão 

capacitados a entender as lições passadas aos filhos, pois isso, mais aptos a auxiliá-los nas 

tarefas escolares. 

Os valores da família: para uma criança ser bem sucedida no sistema escolar, ela 

precisa estar bastante motivada, tanto para permanecer no sistema como para realizar 

satisfatoriamente todas as tarefas exigidas. A hipótese básica que norteia os estudos nessa área 

é a de que o sucesso dos filhos no sistema educacional, entre outras coisas, está na motivação 

que as famílias consigam despertar nos filhos em relação às instruções. 



Estudos culturais mostram que outro grande problema da relação família e escola 

referem-se ao distanciamento cultural da escola com as culturas familiares. CANDAU (2000) 

A escola vem assumindo praticamente sozinha um papel que em princípio, não 

deveria ser só seu, o de educar seus alunos para a cidadania. A família deve confiar na 

estrutura física e humana da escola, mas não pode se eximir5, transferindo toda a 

responsabilidade. 

Kuethe (1974, p. 47) afirma que: “É imperativo que a escola entenda a 

importância de conhecer o ambiente que envolve, com suas necessidades”. 

Se há algum tempo a escola se questionava apenas sobre seus métodos, passou a 

se questionar sobre os seus fins, sobre o papel multicultural e seu comprometimento social. A 

participação da família quando a escola se questiona sobre a visão que a família tem sobre ela 

e desperta para a integração no seu cotidiano, vislumbrando atender com qualidade a sua 

clientela. As pesquisas constataram que os pais de famílias da classe pobre tendem a dar 

menos importância a educação dos filhos do que os pais da classe média e alta. Além disso, as 

expectativas de êxito dos filhos das famílias pobres são mais limitadas do que as expectativas 

apresentadas pelas crianças das famílias da classe média e alta. Enquanto os jovens pobres 

ambicionam posições como as de supervisor fabris e policiais, os da camada mais altas 

ambicionam torna-se advogados ou médicos. 

Então, percebe-se em muitos alunos a falta de criatividade e espontaneidade ao 

falar sobre as suas expectativas, nota-se que as escolas em sua maioria atendem os interesses 

do poder, mesmo que involuntariamente, ao deixar que seus alunos desenvolvam um 

sentimento de apatia e conformismo com a situação de sua realidade. AFONSO (1993, p. 23), 

fala que “é muito comum encontrar nas escolas públicas, os problemas psicossociais, que 

podem ser um veículo de afastamento dos pais”. 



Muitos pesquisadores tentaram explicar essa discrepância afirmando que ela 

comparava a alegada desinformação e a própria pobreza. Diziam que os pobres por 

desconhecerem não valorizarem o único meio que poderia melhorar a situação de vida deles. 

Pesquisadores como Scanzoni e caro discordam dessa explicação, dizendo que ocorria 

exatamente o contrário da desinformação. Por terem plena consciência da dimensão dos 

obstáculos que lhes são impostos no sistema de ensino, os pobres sabem ser irreal qualquer 

aspiração a postos de maior prestígio na sociedade. Assim, suas respostas, muito mais do que 

significa um baixo nível de ambição, indicavam um ajustamento às circunstâncias e as 

dificuldades com que conviviam. 

Para que a educação sistematizada obtenha êxito é imprescindível à participação e 

o compromisso por parte da família 

É na família, na segurança do lar, no aconchego dos pais compreensivos que os 

problemas devem ser resolvidos e as dúvidas dissipadas. É através do incentivo encorajado 

que erguemos a auto-estima e caminhamos em frente, seguros e confiantes como sentíamos ao 

agarrarmos a mão que nos conduz nos primeiros passos. 

Kuethe (1974, p. 19) comenta que o pai ou mãe é uma figura significativa no 

processo ensino-aprendizagem sob muitos sob muitos outros aspectos além da formação e 

modificação das atividades da criança. 

A família precisa criar oportunidades para que seus filhos desenvolvam traços 

saudáveis de personalidade, como por exemplo: amor fraterno, civilidade, compreensão, 

confiança, coragem, cordialidade, disciplina, empatia, entusiasmo, equidade, esperança, 

estima, fidelidade, honestidade, justiça, lealdade, otimismo, probabilidade e sabedoria. 

É na responsabilidade e no labor do pai que deve um filho espelhar-se, na 

seriedade e no afeto da mãe que se devem despojar o medo e as afeições. Sabe-se que na 

criança o aprendizado ocorre por imitações dos procedimentos de adultos, seus exemplos são 



seguidos e seus costumes difundidos e sendo assim, devem tais exemplos de comportamentos 

ser realmente dignos e honrosos. 

Uma família bem estruturada que sabe lidar com os problemas e as dificuldades 

do dia-a-dia, que entendem os limites dos seus filhos e respeita a individualidade de cada um, 

que não vive de cobrança e nem rotulam os seus filhos, certamente estará formando adultos 

sem neurose e nem conflito, sem traumas, capazes de enfrentar e superar possíveis 

dificuldades do dia-a-dia. 

Para o ser humano informação um clima instável e calmo, a harmonia dos pais, a 

sua força e a sua ternura sem franqueza preparando para enfrentar sem medo novas relações. 

Toda criança precisa ser criada em um ambiente seguro e tranqüilizador, ter nos 

pais verdadeiros exemplos de virtude e dignidade, viver um ambiente favorável ao seu 

desenvolvimento e motivador para despertar suas habilidades e opiniões; e ter assim liberdade 

para expressar seus sentimentos, discutir sua franqueza, anseios e dúvidas junto aos pais. 

Certamente essa criança não encontrará grandes dificuldades na sua vida, 

sobretudo na atividade escolar, pois o ambiente onde vive será sempre o equilíbrio, harmonia 

e compreensão; assim deve ser uma verdadeira família, onde a casa não seja um espaço físico, 

um abrigo e um local onde as pessoas se encontram, mas um lugar onde as pessoas possam se 

sentir se amar e ajudar-se mutuamente; a escola será vista pela criança como um 

complemento do lar; como local de novas aprendizagens e socialização sem, contudo 

transformá-la em um lugar de medos, conflitos e constrangimentos. 

O que falta na família são pessoas capazes e com decisão de fazerem a sua parte 

para a melhoria da sociedade, a melhoria da formação dos filhos, pessoas que assumam a 

responsabilidade pelas mudanças a sua volta. Um bom relacionamento entre pais e filhos e 

estabilidade do casal refletem paz de segurança; tudo o que uma criança necessita para se 

desenvolver bem. 



2. Escola e família: analisando a ausência dos pais na Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Maria Glória Macêdo 

 
 

Para verificarmos a relação entre escola e família no que diz respeito ao 

acompanhamento dos pais na educação dos filhos foi escolhido a  Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Maria da Glória Macêdo, localizada na Avenida Corinto Leite, S/N, no Bairro 

Industrial, zona norte da cidade, apenas a dois quilômetros do centro da capital. A instituição 

foi criada pelo Decreto Lei nº. 15/59, e fundada em 07 de julho de 1959 e atualmente funciona 

nos três turnos, apenas com o ensino fundamental, que é da 1ª à 4ª série. 

José Conrado de Araújo Filho, prefeito em gestão no ano de 1960, homenageou 

sua mãe, dando o seu nome a uma escola que hoje pertence ao município, funcionando na 

área do ensino fundamental, “Maria da Glória Macêdo”, que a princípio era uma escola de 

instruções a pessoas carentes para aprenderem a arte de corte e costura, e possuía apenas uma 

sala, depois aumentou mais duas salas e era ministrada aula de ensino primário, e por fim 

depois de algumas reformas passou a ser de ensino fundamental, com a administração da 

prefeitura do Estado. Vale ressaltar que a escola a princípio foi construída com recursos da 

homenageada. 

Os questionários foram aplicados para analisar a ausência dos pais na educação 

dos filhos e para pesquisarmos a interação entre o processo educativo entre pais e alunos, 

professores, alunos e pais, para isso elaboramos perguntas com assuntos constantes que 

trazem dificuldades no processo de aprendizagem dos discentes. 

Podemos perceber que alguns têm o Ensino médio completo, porém a grande 

maioria tem Ensino Fundamental e outros não sabem ler dificultado assim o acompanhamento 

escolar dos seus filhos. 



Percebemos que os pais aqui entrevistados afirmam que apesar de algumas 

dificuldades a maioria acompanha as atividades dos seus filhos. E procura sempre ajudar suas 

crianças quando os mesmo não compreende o assunto dado pelos professores. 

Quando perguntamos da importância da escola para educação dos filhos, todos 

responderam que a escola é um futuro para suas crianças podendo dar a elas uma vida digna, e 

um trabalho.Essa questão é observada por  NOGUEIRA, (2000, p61): 

“O motivo que leva muitos pais a incentivarem o filho a permanecerem na escola 

são a perspectiva da inserção no mercado de trabalho ou o distanciamento do contato com a 

rua, do mundo da droga, das más companhias”. 

Em relação à participação nas reuniões escolares a maioria diz participar e 

comenta sobre a importância dessas reuniões, do dialogo entre pais e professores, maior parte 

desses pais não fazem questionamentos nas reuniões permanecendo colados ouvindo o 

professor.A grande maioria diz que sua relação com os professores e a direção é amigável. 

Foi perguntado também sobre o tempo livre dos pais e muitos respondem que 

gostam de assistir TV, ouvir música e internet. 

Muitos têm dificuldades de acompanhar os seus filhos, pois na sabem ler e nem 

escrever, mas procuram sempre buscar ajuda de um vizinho.Vimos que CANDAU, alerta essa 

questão escolar com a cultura da família e como esta interfere no sucesso escolar dos seus 

filhos. 

Nos questionários aplicados aos docentes percebemos que a maioria diz que para 

que o aluno tenha um bom desempenho em suas atividades escolares é necessário o 

acompanhamento dos pais, que estes sinta que há interação entre a escola e família e que os 

objetivos são comuns, levar o aluno ao seu desenvolvimento pleno, o exercício da cidadania e 

capazes de vencer os desafios. 



“Tanto a família quanto a escola precisam estar unidas em benefícios do 

desenvolvimento total da criança” (SILVA, 2004). 

Segundo os professores quando seus alunos estão passando por alguma 

dificuldade os pais são chamados individualmente de acordo com as necessidades, embora 

haja reuniões de pais já previstas pelo calendário escolar. 

Para os docentes quanto maior a escolaridade, maior são as contribuições que os 

pais darão aos seus filhos, pois estão mais preparados para ajudar no desenvolvimento das 

atividades. 

Para eles quando os discentes não possuem uma base familiar isto acaba 

influenciando na vida escolar dos mesmos, mas procuram trabalhar de forma coletiva, 

buscando sempre o dialogo, pois para os professores os princípios são pontos básicos a serem 

passados pela família e essencial no desenvolvimento da criança. Destacamos algumas 

palavras de PILETTI, 2002 “A maior parte os filhos é inconsciente. Muitos pais não têm 

plena consciência de que seus comportamentos, sua maneira de ser e de falar têm enorme 

influência sobre o desenvolvimento do filho”. 

A maioria dos entrevistados, afirma que o contexto social do aluno deve ser 

levado em consideração na hora da aprendizagem, pois a escola não pode ignorar a realidade 

do aluno e o contexto social que o mesmo está inserido. É importante que o corpo docente da 

escola esteja relacionado com a família dos alunos, é importante conhecer a origem dos seus 

alunos para trabalhar, valorizando as usas experiências do mundo. 

 

Para os professores as reclamações mais freqüentes são brigas entre colegas e 

perda de material e mau comportamento. A maioria dos docentes responderam que tem um 

relacionamento amigável com os pais. Procurando sempre manter o diálogo. Apesar de 

conhecer poucos. 



A escola desenvolve alguns projetos em datas comemorativas, palestras 

educativas, que procuram mostrar a importância da família no processo de aprendizado dos 

seus filhos. 

Nos questionários aplicados aos alunos com faixa etária de 8 a 14 anos 

percebemos que há um empate na questão de acompanhamento dos pais nas atividades 

escolares, porém a maioria quando não compreende algum assunto na sala de aula ajuda a 

seus pais muitos não recebem essa ajuda e recorrem ao irmão mais velho e a uma pessoa mais 

próxima da família. 

Mas, porém os mesmos cobram dos seus filhos notas boas, e quando os mesmo 

não conseguem tirar uma nota satisfatória seus pais reagem com: bronca, castigo, briga e 

reforço escolar. 

A maioria dos alunos entrevistados gostam das professoras boazinhas, bonitas e 

que explicam os assuntos bem e com calma. Fora da escola fica bem claro nas entrevistas que 

as crianças gostam de brincar, assistir TV e passear no Shooping.           

 

CONCLUSÃO: 
 

 

A instituição familiar por ser o primeiro grupo social do qual o individuo faz 

parte é grande contribuinte na formação do futuro cidadão, isso porque é nela que são faladas 

as primeiras palavras, é nela que se aprende as primeiras regras, costumes e que se adquire os 

primeiros valores morais. 

Da mesma forma a Escola é de suma importância o ato docente na formação 

intelectual, social e psicológico do aluno. Ambas são responsáveis por essa preparação das 

crianças futuras cidadãs, conscientes de seus direitos, daí a importância de escola e família 



caminharem juntas na luta de uma educação mais qualificada que proporcione o 

desenvolvimento de seus filhos. 

 Assim sendo o presente artigo buscou analisar a importância da família e escola, 

a interação e o dialogo, bem como a participação dos pais na educação dos seus filhos. 
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