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Resumo 

           Neste trabalho abordamos a situação atual das família e suas dificuldade 

em acompanhar o processo de ensino dos filhos, pois a escola e a família são 

importantes para a construção de uma aprendizagem significativa. A ausência dos 

pais em reuniões pedagógicas pode ser um bom indicador do não 

acompanhamento da vida de seus filhos. Diante dessa problemática, o nosso 

objetivo de pesquisa é argumentar sobre a importância da família e da escola. 

Para que esses conflitos sejam sanados, é preciso uma parceria, e para que haja 

uma distribuição mais justa de responsabilidades na educação das crianças, de 

modo que possa contribuir na formação de cidadãos inteligentes, felizes, capazes 

de gerenciar os pensamentos, administrar as emoções, trabalhar perdas e 

capazes de enfrentar complexibilidades de situações que surgem na sociedade. O 

que acontece atualmente é a inversão dos papéis, onde a família espera da escola 

uma educação exemplar e completa para viver em sociedade. 

Introdução  

            Discussões sobre a influência da família na educação de seus filhos já não 

são de hoje, pois a família é o primeiro grupo social em que esta criança começa a 

interagir e buscar as primeiras referências em relação aos valores culturais, 

emocionais e sociais. A escola é o segundo grupo social onde a criança começa a 

ampliar sua rede de relações, pois assim como a família a escola também é 

responsável pelas mediações entre o indivíduo e a sociedade.  

           Professores sabem que o envolvimento da família tem um grande impacto 

no sucesso escolar dos alunos, porém reclamam que as famílias são omissas e os 

culpam pelo fracasso de seus filhos. Para que os pais possam colaborar é preciso 

incluí-los no planejamento pedagógico, para que possam entender as estratégias 

e as propostas da escola, pois este documento permite que façamos as melhores 

escolhas e as melhores formas de educar a todos. 

           Devemos promover encontros entre a família e a escola, promovendo 

espaços para os responsáveis falarem de suas angústias e expectativas, que não 

contenha somente pontos negativos mas que também possam falar dos avanços 

de seus filhos, pois muitos pais alegam não ir a reuniões, pois o assunto é 

somente o comportamento negativo dos mesmos. 

 



Objetivos 

           Identificar as possíveis causas da ausência da família no processo de 

ensino aprendizagem de seus filhos.    

 Metodologia  

           Este estudo caracteriza-se como pesquisa bibliográfica, por meio da qual 

foram obtidas informações teóricas em livros de autores renomados, com o 

objetivo de identificar quais as melhores estratégias para um bom relacionamento 

entre família e escola. 

Desenvolvimento 

           As relações familiares segundo Bartholo (2003) implicam na integração que 

o aluno apresenta com o processo ensino-aprendizagem, indagando que os pais 

são o maior valor que pode vir a possibilitar o entendimento do indivíduo.  

           Segundo Parolin (2003), a família tem o dever de estruturar o sujeito em 

sua identificação, individuação e autonomia. Esse processo ocorre no cotidiano da 

criança, no qual lhe são oferecidos carinho, atenção e dedicação para que possa 

suprir suas necessidades, por meio da arte da convivência. 

 

Tanto a família quanto a escola desejam a mesma coisa: 

preparar as crianças para o mundo; no entanto, a família 

tem suas particularidades que a diferenciam da escola, e 

suas necessidades que a aproximam dessa instituição. A 

escola tem sua metodologia filosofia, no entanto ela 

necessita da família para concretizar seu projeto educativo. 

(PAROLIM, 2003, p. 99)   

           Segundo Sigolo e Lollato (2001), a educação é dever da família, cabendo à 

escola dar continuidade ao processo formativo. Acreditam que deva existir uma 

integração com a comunidade, mas percebem um distanciamento causado pela 

transferência da responsabilidade exclusivamente à escola. Existe hoje grande 

diversidade e complexibilidade na organização dos núcleos familiares, as 

trajetórias de vida das pessoas mostram-se mais dinâmicas e instáveis, resultando 

em inúmeros arranjos familiares: separações, divórcios, novos casamentos, filhos 

de diferentes casamentos dos progenitores, filhos de produções independentes e 

uniões homossexuais. A relação entre a família e a escola deveria ocorrer no 

sentido de desvelar o real significado do ato de educar, implicando assim em uma 

aproximação entre as duas instâncias educacionais.. 

 



Resultados Preliminares 

         A relação escola e família é imprescindível para que ocorra uma educação 

de qualidade. 

 É impossível separar aluno e filho, quanto maior o fortalecimento da relação 

família e escola, melhor será o desempenho escolar desses filhos e alunos. Nesse 

sentido, é importante que família e a escola saibam aproveitar os benefícios desse 

estreitamento de relações, pois, isto irá resultar em princípios facilitadores da 

aprendizagem e formação social da criança.  

 A experiência escolar tem mostrado que a participação dos pais é de 

fundamental importância para o desempenho escolar e social das crianças. 

Portanto, é fundamental que algumas mudanças ocorram nas atitudes dos pais e 

professores, em busca de soluções para tais situações.  

 Não é uma tarefa fácil, mas não impossível, para se ter uma educação de 

qualidade é preciso agir. 
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