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RESUMO 

A experiência escolar tem mostrado que a participação dos pais é fundamental para 

que o desempenho escolar e social das crianças seja satisfatório, na esteira do 

entendimento de estudiosos como Piaget (1975) e Vygotsky (1998), para os quais o 

desenvolvimento da criança é processo participativo, não automático, é ativo, 

contínuo e ocorre durante toda a vida do indivíduo. A aprendizagem, neste passo, 

constitui-se como um processo de mudança de comportamento que ocorre tanto na 

interação do indivíduo com outros seres humanos, como com o ambiente 

(estímulos). 

Assim, para assegurar um bom desenvolvimento do individuo, os pais e a escola 

devem contribuir na formação e educação formal das crianças de maneira sólida e 

consciente. 
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 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por finalidade colaborar com a discussão e reflexão sobre a 

necessidade e a importância do bom relacionamento entre a família e a escola para 

um melhor desempenho escolar das crianças. 

A complexidade da estrutura familiar contemporânea, aliada às profundas 

transformações ocorridas ao longo dos anos e que afetaram ambas as instituições 

(família e escola) têm dificultado esta relação. Como exemplo, podemos mencionar 

o fato de as mães ou responsáveis terem de trabalhar para auxiliar no sustento da 

casa, situação que acabou delegando para a escola tarefas educativas outrora do 

âmbito familiar.  

Nossa legislação, a começar pela Constituição Federal, em seu art. 227, caput, 

passando pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069, de 13 de julho de 

1990, art. 4º) e pela própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394, de 20 

de dezembro de 1996, art. 1º), erige a família como co-responsável pelos processos 

formativos da criança, inclusive no contexto escolar. Porém, na prática, são poucos 

os avanços observados, daí a relevância da reflexão proposta.  

 

OBJETIVOS 

O objetivo geral é, através de uma reflexão acerca destas duas instituições tão 

importantes na formação dos indivíduos, analisar como o estreitamento da relação 



 

 

 

família-escola pode facilitar a aprendizagem e a formação social da criança. Com o 

desenvolvimento deste processo, como objetivo específico, pretendemos discutir, 

refletir a relação Família e Escola, analisar a importância do acompanhamento dos 

pais na vida escolar de seus filhos e apontar o papel do professor no processo de 

motivação para os estudos e aprendizagem da criança.  

 

METODOLOGIA 

Para atingirmos os objetivos, a metodologia adotada será a pesquisa bibliográfica. 

 

DESENVOLVIMENTO  

Tanto a estrutura familiar como suas funções têm sofrido profundas mudanças no 

decorrer das décadas, adequando-se à realidade de cada época. As famílias 

contemporâneas, com suas particularidades, não são uniformes nem possuem um 

modelo padrão, apresentando apenas traços em comum.  

Um dos graves problemas da família contemporânea é a falta de tempo dos pais 

para com os filhos. A criação, a educação e a preparação dos filhos nos dias atuais 

é um desafio gigantesco.  

A escola, por sua vez, é o espaço que dá oportunidade às pessoas para a 

convivência com seus semelhantes. Muito mais que uma instituição de ensino, a 

escola pode ser reconhecida como uma instituição de cunho social com a finalidade 

diretamente educativa que tem a função de propiciar a socialização e o 

desenvolvimento de seus alunos.  

Considerando que a família e a escola têm papéis fundamentais na formação do 

indivíduo, cada qual dentro de suas especificidades, chega-se à conclusão que 

ambas devem atuar de maneira complementar no processo de ensino-aprendizagem 

dos alunos, sendo poderosas aliadas para eventuais dificuldades.  

Assim, para assegurar um bom desenvolvimento do individuo, os pais e a escola 

devem contribuir na formação e educação formal das crianças de maneira sólida e 

consciente.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Ao falarmos sobre família e escola temos que nos atentar para um contexto repleto 

de mudanças culturais e sociais ocorridas nas últimas décadas e que provocaram 

uma verdadeira reestruturação na sociedade brasileira. 



 

 

 

Neste contexto, criar e educar os filhos, preparando-os para agir com 

responsabilidade e segurança no complexo mundo em que vivemos é uma tarefa 

exigente e desafiadora, ainda que prazerosa e gratificante. 

Considerando que o ser humano aprende o tempo todo, o papel da família é 

fundamental. 

Cabe à família, segundo Parolin (2010), a tarefa de estruturar o indivíduo em sua 

identificação, individuação e autonomia e, à escola, fazer a leitura da família: 

A tarefa dos pais, dos professores e dos familiares é a de favorecer 
uma consciência moral, pautada em uma lógica socialmente aceita, 
para que, quando esta criança tiver que decidir, saiba como e por 
que está tomando determinados caminhos e decisões.  (PAROLIN, 
2010, p.42) 

Família e escola têm, assim, papéis complementares. 
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