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RESUMO 

Através de pesquisa bibliográfica o trabalho procura apresentar uma reflexão 

acerca da importância da relação entre família e escola. No primeiro capítulo foi 

possível fazer um levantamento sobre como a parceria entre a instituição escolar e a 

família vem sendo apresentada na literatura. Já no segundo capítulo, partimos para 

um estudo sobre o fracasso escolar a fim de compreendermos as variáveis desse 

fenômeno e o quanto família e escola  podem corroborar para o bom desempenho 

escolar dos alunos.  As observações feitas no estágio PIBID é que impulsionaram os 

estudos. Pudemos concluir que o desempenho escolar dos alunos depende de 

múltiplos fatores, mas se estabelecida uma parceria entre família e escola o sucesso 

escolar da maioria das crianças é alcançado.   
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INTRODUÇÃO 

A relação família-escola é, hoje, tema presente na discussão sobre o alcance 

do sucesso dos alunos no processo de ensino e aprendizagem. Frequentemente, 

ouve-se dos docentes que o mau desempenho dos educandos é devido à falta de 

apoio por parte dos familiares, assim a família por muitas vezes é responsabilizada 

pelo fracasso escolar das crianças. Muitas vezes os profissionais da escola, acreditam 

que as crianças não vão bem nos estudos porque suas famílias estão desestruturadas 

e não participam continuamente da vida escolar das crianças.  

A preocupação em relação à escolaridade, ao baixo desempenho dos 

discentes, a pouca participação familiar nos processos escolares foram algumas das 

questões que motivaram o desenvolvimento desta pesquisa. 

Nesta perspectiva, o presente trabalho busca discutir a necessidade de uma 

colaboração entre escola e família, podendo assim ser um ponto de partida no 

encontro de soluções para muitos problemas enfrentados hoje no sistema 

educacional. 

 



OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo analisar o papel da família na educação dos 

filhos, refletir sobre o papel da escola, compreender a comunicação estabelecida entre 

pais e docentes e verificar ações fundamentadas por autores como Vitor Paro, que 

enumeram as vantagens dessa parceria para o pleno desenvolvimento das 

habilidades e competências na aprendizagem dos alunos. 

 

METODOLOGIA 

O estudo vem sendo desenvolvido a partir da pesquisa bibliográfica dos 

principais teóricos da área e de uma pesquisa de campo possibilitada pelas 

observações e vivências realizadas no programa Pibid em uma escola do município 

de Jaboticabal – SP. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Várias são as pesquisas1 que discutem sobre a importância da família dentro 

do contexto escolar. Elas apontam que quanto maior o vínculo que os pais ou 

responsáveis estabelecem com o processo de escolarização dos filhos maiores são 

as chances desses sujeitos apresentarem um bom desempenho escolar.  

A vida escolar e familiar mantém caminhos relacionados, na qual fica difícil 

diferenciar aluno/filho, por isso, é necessário que essa relação esteja fortalecida para 

que o desempenho escolar dessas crianças seja adequado. Quanto maior for a 

relação entre ambas as instituições, maior serão os benefícios em prol da 

aprendizagem e formação social do individuo. 

Segundo  Paro (2007) é imprescindível que exista essa parceria, visto que, 

apesar de cada uma delas apresentarem um papel com valores e objetivos 

diferenciados no que diz respeito à educação, uma necessita da outra, para que todos 

os propósitos sejam alcançados com sucesso. 

Cada instituição complementa a educação da criança em um determinado 

aspecto, contribuindo para a formação não só educacional, mas também social, 

intelectual, moral e ética.  

                                            
1 PARO (2007); PEREZ (2015) 



Assim, é necessário que haja uma consciência sobre a real importância da 

participação dos pais e da comunidade, tornando-os aliados na formação integral do 

aluno, contribuindo em última análise com a redução do fracasso escolar. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Com a pesquisa em andamento, até o momento, podemos reiterar a 

necessidade da parceria entre família e escola, enfatizando a importância de  ambas 

as instituições no  apoio e incentivo aos estudos das crianças. Por meio do  estágio 

do Pibid temos observado a realidade educacional e  constatado a pouca participação 

dos pais nas reuniões. Os motivos pelos quais isso ocorre, ainda estão sendo 

investigados. 
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