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RESUMO 

O presente estudo aborda: A Família e a Escola parceria essencial no processo de 
aprendizagem da criança contribuindo para a aprendizagem da criança. Ressalta que a 

participação da família promove o sucesso escolar. Tem como objetivo analisar e refletir a 
relação família-escola numa visão educativa para uma aprendizagem satisfatória, 
focando essas importantes instituições na orientação e construção da identidade de 
um indivíduo promovendo uma parceria que objetiva uma educação de qualidade, 
contribuindo para a formação integral da criança. A pesquisa apresenta o tema de 

forma contextualizada, considerando estudos de teóricos que melhor abordam o tema. Entre 
eles destacam-se: Bossa (2002), Libâneo (2003), Tiba (1996), Fernandez (1999) e Demo 
(1993). Seus estudos contribuem significativamente para o desenvolvimento do tema. A 

metodologia aplicada no estudo foi bibliográfica.  Portanto diante do estudo constatou-se 
que participação dos pais na escola é essencial para o sucesso na aprendizagem, 
pois não basta matricular, é importante garantir a permanência dos mesmos, para 
que aconteça uma educação de qualidade onde o foco principal seja uma 
aprendizagem significativa.  

Palavras-chave: Família. Escola. Aprendizagem 

 

ABSTRACT 

The presentstudyaddresses: The Family andtheSchoolessentialpartnership in 
thechild'slearningprocesscontributingtothechild'slearning. 
Emphasizesthatfamilyparticipationpromotesschoolsuccess. It 
aimstoanalyzeandreflectthefamily-schoolrelationship in aneducationalvision for 
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satisfactorylearning, 
focusingtheseimportantinstitutionsontheorientationandconstructionofanindividual'side
ntity, promoting a partnershipthataimsatqualityeducation, contributingtothe integral 
formationofthechild. The researchpresentsthetheme in a contextualizedway, 
consideringstudiesoftheoriststhatbest approach thetheme. Amongthem are: Bossa 
(2002), Libane (2003), Tiba (1996), Fernandez (1999) and Demo (1993). His 
studiescontributesignificantlytothedevelopmentofthetheme. The methodologyapplied 
in thestudywasbibliographic. Therefore, it wasfoundthattheparticipationofparents in 
schoolisessential for success in learning, because it isnotenoughtoenroll, it 
isimportanttoensuretheirpermanence, sothat a 
qualityeducationhappenswherethemainfocusismeaningfullearning. 

Keywords: Family. School. Learning 

 

INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho apresenta uma análise reflexiva a respeito da 
participação da família e o sucesso escolar numa visão pedagógica, considerando 
que a participação dos pais na vida escolar dos filhos tem apresentado um papel 
importante no desempenho escolar.        O estudo abordará a instituição 
escolar como um local de desenvolvimento do saber e não de retaliação do aluno. 
Família e escola devem aliar-se no objetivo de formar um aluno capaz, trabalhando 
os aspectos afetivos, cognitivos e sociais, pois é juntamente nos mesmos que estão 
a disposição para aprender, construindo e firmando os conhecimentos, tornando-os 
realmente sólidos. 

 Diante desse propósito o presente estudo tem por objetivo analisar e refletir a 
respeito da relação família-escola numa visão educativa para uma aprendizagem 
satisfatória, focando essas importantes instituições na orientação e construção da 
identidade de um indivíduo promovendo uma parceria que objetiva uma educação 
de qualidade, contribuindo para a formação integral da criança.  

 A pesquisa apresenta o tema de forma contextualizada tendo como 
fundamentação teórica autores renomados como: Fernandez (1991), Demo (1993), 
Bossa (2002), Libâneo (2003) e Tíba (1996) e a utilização da metodologia 
bibliográfica. 

    O presente trabalho consta de três quatro tópicos:  a introdução, no 
segundo aborda sobre a atuação dos gestores para aproximação da família na 
escola, o terceiro ressalta a importância da parceria família e escola para o sucesso 
na aprendizagem, o quarto tópico retrata os  benefícios da participação da família na 
aprendizagem escolar das crianças e por último as considerações finais. 

Diante da pesquisa constatou-se que é preciso que a família esteja presente 
para pensar em educação de qualidade. O que se constata, é que, na maioria das 
vezes, ainda há uma resistência por parte dessas em aproximar-se das questões 
que se referem a participação nas decisões da escola, ou até mesmo compartilhar 
do que as mesmas desenvolvem, isso facilitaria muito os objetivos a serem 
alcançados pelas instituições de ensino. 
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O PAPEL DOS GESTORES NA APROXIMAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA 

 Toda gestão participativa parte do diálogo do reconhecimento do contexto 
social do aluno, sem preocupar somente com o repasse e acúmulo de conteúdos, a 
criança em sua essência precisa ser observada, valorizada e reconhecida em seu 
potencial, identificada em suas múltiplas habilidades e inteligências. Uma gestão 
democrática do processo educacional parte da união dos atores envolvidos a 
educação, família e escola devem firmar um acordo permanente com o objetivo do 
sucesso escolar. A escola deve colaborar para efetivação da aprendizagem, a 
família cabe ofertar meios para que a escola seja uma instituição eficaz na formação 
do indivíduo. 

 A prática pedagógica também pode ser avaliada pelos pais, se é boa ou 
ruim, quais os aspectos positivos e negativos que interferem ou colaboram com a 
aprendizagem do aluno, tudo isso de modo colaborativo, opinando e discutindo a 
respeito de situações que possam promover avanços na escola.  

O papel social da família e da escola é ensinar boas ações e atitudes, 
construindo valores que servirão durante toda a vida da pessoa. A visão do mundo 
da aprendizagem ultrapassa os muros escolares, é necessário o compromisso das 
famílias com a educação dos filhos. Assim o fazer pedagógico depende da 
compreensão e de envolvimento de ambas as instituições.  

  Desta forma a família e a gestão da escola necessitam trabalhar em 
parceria somando esforços, de modo que haja maior engajamento e 
responsabilidade dos pais, seja nas tarefas domiciliares, seja na participação dos 
eventos escolares, nos projetos desenvolvidos pela escola, atuando nos colegiados, 
principalmente no conselho escolar, dando opiniões, assim será possível a 
construção de uma Instituição Democrática, compromissada com os bons resultados 
e excelência do ensino.  

 Observa-se que muito tem se dito sobre a importância desta relação entre 
escola e família, que o Estado ou Município tem se mobilizado para que isto ocorra, 
por tanto cabe a cada gestor buscar as parcerias necessárias para que escolas e 
famílias possam caminhar juntas, promovendo reuniões, fortalecendo a participação 
da família na escola possibilitando o efetivo envolvimento dos pais e da comunidade 
na construção do Projeto Político Pedagógico (PPP), indicando metas e ações que 
possibilitem o fortalecimento de uma gestão democrática e participativa. Estas 
estratégias certamente influenciarão para atingir os objetivos que a escola se propõe 
alcançar.  

A função real da escola sinaliza que o ambiente escolar pode ser fator de 
combate as desigualdades, assim como o da construção do valor do conhecimento. 
A escola é um lugar privilegiado da propagação de saberes. 

 É importante que esse acesso seja permitido em igualdades de condições, 
é necessário que haja eficiência e eficácia no ato de ensinar, família e escola juntas 
trabalharão em função da não evasão, da não repetência, pois se acredita que o 
acesso a escolarização terá como critério fundamental a permanência e a pró-
eficiência do educando e principalmente que seja dado ao aluno as condições para o 
sucesso escolar. É importante que as famílias reforcem a importância da escola e 
que as instituições escolares vejam nas famílias grandes colaboradores. 
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A relação de respeito entre pais, responsáveis e professores é primordial. 

Um deve compreender o outro em suas especificidades. O planejamento do que se 
pretende ensinar deve ser claro e coeso, é de interesse dos envolvidos compreender 
que sem planejamento prévio e sem metas preestabelecidas é impossível o alcance 
de uma escola de excelência.  

Fala-se muito em inclusão da família na escola, mas será que todos sabem 
realmente o significado de fazer essa inclusão? “Ou será que as escolas estão 
somente aceitando o fato como a novidade do momento”, como se incluir fosse 
apenas aceitar ideias diferentes na sala de aula? 

A participação a família na escola é uma luta que consiste em combater a 
homogeneidade e a uniformização de ideias, valores, costumes, atitudes, posições 
políticas e ideológicas, utilizadas como estratégia de manutenção e perpetuação da 
dominação e exploração humana, em troca de riquezas, de territórios, de 
conhecimento, enfim, de poder, de participação. As fontes de diversidade são 
representadas por todos aqueles grupos que se encontram em parceria social. 

O papel da escola é promover a aprendizagem indistintamente, indo de 
encontro às necessidades educacionais inerentes a todo ser humano, sejam elas 
especiais ou não, fazendo da escola um espaço plural onde os seus agentes, 
principalmente os educandos, sejam respeitados e trabalhados em suas diferenças 
sem, contudo, desencadear estratégias seletivas ou separatistas entre eles. 
Cabendo aos gestores estarem cientes de seu papel enquanto mediadores e 
facilitadores para que aconteça essa inclusão.  

Neste sentido de acordo com Perrenoud (2002), o docente além do 
conhecimento dos conteúdos de ensino, necessita possuir um conjunto de saberes 
abrangentes, didáticos e transversais, provenientes da sua formação contínua, das 
trocas com colegas e construídos ao longo de sua experiência. 

Por um lado, eles descobrem por meio de tentativa e erro, não sem 
sofrimento, conhecimentos elementares que teriam podido construir em sua 
formação profissional, por exemplo, que as crianças não são adultas, que 
todas elas são diferentes, que elas precisam de confiança, que elas 
constroem por si mesmas seus saberes. Por outro lado, para sobreviver, 
desenvolvem práticas ofensivas que, embora não propiciem aprendizado, 
ao menos lhes permitem manter o controle da situação por isso, alguns 
evitam, durante muito tempo, aplicar métodos ativos e dialogar com outros 
profissionais. (PERRENOUD, 2002, p. 195). 

  

Com sua habitual competência, o autor mostra que o “paradigma reflexivo” 
pode conciliar, no dia a dia da sala de aula, razão científica e prática, conhecimento 
de processos universais e saberes de experiência, ética, envolvimento e eficácia. 

  

GESTÃO DEMOCRÁTICA E O PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA 
ESCOLA    

A democracia escolar só acontece realmente dentro de um processo 
cooperativo e participativo, no entanto, a mesma apresenta limites e possibilidades, 
por isso Paulo Freire (2005, p.30) diz que “a eficácia da educação está em seus 
limites e lembra aos educadores progressistas que a educação não á a alavanca da 
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transformação da sociedade”. No entanto todos sabem da importância da educação 
para o desenvolvimento da mesma. 

Uma gestão democrática deve basear-se na CF de 05?10/1988, como 
também pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 20/12/1996), 
não esquecendo ainda, do que está estabelecido pelo Plano Nacional da Educação 
(PNE – Lei nº 10.127. 09/10/2001).  

Em algumas instituições educacionais existe uma falsa democracia, que 
explícita uma falsa liberdade, mas implicitamente há modelos retrógrados de gestão, 
com autoritarismo exacerbado e preconceitos por não acreditarem que a escola não 
está preparada para o processo de inclusão ora necessário e nem busca meios para 
que a mesma aconteça, uma vez que não se pode fugir das responsabilidades que 
ora são concedidas a própria escola.  

A autonomia da escola começa a partir do momento onde seus gestores 
reconhecem na comunidade a importância da mesma para uma gestão democrática 
e participativa. A liberdade de expressão de todos os atores no processo educativo é 
fator preponderante para a excelência dos resultados. 

 

O PAPEL DA LIDERANÇA E O PROCESSO DE INSERÇÃO DA FAMÍLIA NA 
ESCOLA 

A capacidade dos gestores em proporcionar a inclusão familiar estende-se 
também a toda a comunidade escolar, estabelecendo a compreensão do conceito de 
inclusão escolar e o papel da própria gestão para que a mesma aconteça requer 
ainda o fortalecimento de práticas educativas, estimulando o uso de recursos que 
favoreçam a apropriação do conhecimento, elaborando coletivamente diretrizes para 
uma educação participativa.  

A escola surge na vida da criança como um dos principais ambiente extra 
familiar. O ser humano é um todo, não deve ser visto pela metade ou por partes. A 
escola faz parte de sua história. A função de um gestor ou de um docente deve 
vislumbrar a vida de cada aluno. A educação é um meio de aperfeiçoar aptidões, 
isso acontece tanto na família, como em sala de aula, o universo escolar dar sentido 
a aprendizagem e é importante que o fator afetividade seja desencadeado no 
contexto escolar.  

 Talvez o atual desejo da escola como instituição seja a família mais próxima 
dela, para enfrentar as atuais dificuldades, as intencionalidades e obrigações 
decorrentes para efetivar a parceria desejada. Essa relação não diz respeito apenas 
aos filhos/alunos, mas a todos: familiares, professores e comunidade em geral.  

 Para lçami Tiba (1996, p.121), "as crianças precisam ser protegidas e 
cobradas de acordo com suas necessidades e capacidades, protegidas nas 
situações das quais não seguem se defender, e cobradas naquilo que estão aptas a 
fazer". Por essa razão, escola e família possuem funções que se assemelham e se 
aproximam funções estas que poderiam se resumir, sinteticamente, em como 
proteger e educar, dar autonomia à criança, pode permanecer no espaço da troca e 
de suplementariedade, sem cair na armadilha da disputa, buscando acertos e 
corrigindo erros. 
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 E entender que a relação que o aluno mantém com a escola está 

relacionada não só com o tipo de família, como também, com as relações que seus 
membros mantêm entre si. Porque é no momento que o filho é colocado na escola 
que o sistema familiar fica exposto.  

 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 formal dos filhos deve ser constante e 
consciente. Vida familiar e vida escolar são simultâneas e complementares e é 
importante que pais, professores, filhos/alunos compartilhem experiências, 
entendam e trabalhem as questões envolvidas no seu cotidiano sem cair no 
julgamento culpado x inocente, porém buscando compreender as nuances de cada 
situação.   

 A educação é responsável pela herança cultural, compreendendo, assim, um 
processo de socialização, uma vez que por esses motivos, a parceria entre essas 
duas instituições é fundamental para que o processo de aprendizagem tenha 
sucesso.  Se as desejam eficazes temos de reconhecer as características de cada 
uma e descobrir as pontes possíveis existentes para essa parceria.  

Ambas estão em crise, sendo criticadas pelo que não fazem e deveriam 
fazer numa realidade de grandes transformações, embora em meio de tantas 
críticas, ambas ainda sejam instituições valorizadas.  

   

FAMÍLIA NO AMBIENTE ESCOLAR: UMA PARCERIA PARA O SUCESSO NA 
APRENDIZAGEM  

É possível ter uma relação mais estreita entre escola e família, mas é 
preciso que ambos cumpram seus papéis. Porém percebe-se que apesar dos 
interesses serem das duas partes a escola é a principal responsável em promover 
iniciativas que levem as famílias a participarem. Abrindo suas portas, promovendo 
atividades culturais, projetos educacionais e trabalhando de forma a orientar as 
famílias nos seus direitos e deveres como parte da comunidade escolar. 

A escola deve entender a família como um lugar onde não se adquire 
apenas conhecimentos voltados para os conteúdos curriculares, mas como uma via 
de mão dupla de ações significativas, como a escola tem sido narrada e fabricada 
em diferentes tempos/ espaços.  

É necessário quebrar paradigmas, vencer os conflitos, compartilhar ideias. 
Muitos são as discussões no campo educacional: como fazer uma educação de 
qualidade? Precisa-se partir do seguinte pressuposto: A inteiração família e escola é 
a base para o início de uma grande caminhada cuja chegada é um processo de 
construção de uma aprendizagem significativa, assim como a eficácia e a melhoria 
no atendimento oferecido pelas escolas.  

Não se pode deixar que aconteçam rupturas entre família e escola. Trata-se 
de um elo que deve ser fortalecido. Precisa-se amar, pois quem ama educa, saibam 
ser semeadores de sonhos nas escolas, nos lares, nas ruas. A falta de participação 
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das famílias no contesto escolar é grave, assusta, na comunidade tem relatos de 
pais que são chamados de três em três meses para ver uma nota que não resume 
as potencialidades e as múltiplas inteligências de um educando, família, tem que 
está na escola em suas ações, seus projetos enfim viver escola, vivenciar escola, 
participar da escola. Família e escola devem aliar-se na cooperação, no fazer, no 
decidir, ambas têm corresponsabilidade no processo ensino aprendizagem. 

O atendimento as famílias têm se mostrado bastante eficiente no sentido de 
se atingir tal objetivo. Estes se constituem em encontros com elementos de 
intervenção que pode ser com a caixa de trabalho, material disparador, entre outros 
de caráter lúdico, individual ou em grupos de crianças, onde serão utilizadas 
estratégias visando o fortalecimento da participação da família na escola. 

Na instituição escolar, encontram-se outros tipos de resistência, pois essa 
ação exige mudanças no sentido de avaliar as propostas de ensino, a partir do 
acompanhamento do processo de aprendizagem do aluno. É preciso repensar o ato 
de aprender na instituição escolar utilizando uma proposta viável em busca de uma 
aprendizagem satisfatória uma vez que o sucesso escolar depende de um maior 
envolvimento família, escola: uma participação democrática e eficaz.    

Quando envolve a família nas responsabilidades escolares, está dividindo 
tarefas, diminuindo conflitos, somando esforços e acima de tudo multiplicando as 
oportunidades de termos uma escola melhor. Não esquecendo ainda que, quando 
se refere a aprendizagem a função da escola é ensinar, e a da família é 
acompanhar, trazer sugestões para que a escola melhore e consequentemente os 
objetivos sejam alcançados.  

 Percebe-se que para tanto a escola continue promovendo um diálogo amplo 
e respeito mútuo, otimizando valores, atitudes e comportamentos de toda equipe 
escolar e fortalecendo cada vez mais a participação da família na escola. O 
sentimento de união fortalece a educação das crianças e jovens.  

 

OS BENEFÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA APRENDIZAGEM 
ESCOLAR DAS CRIANÇAS 

 É de conhecimento dos cidadãos que todo indivíduo tem direito ao acesso a 
educação. Trata-se de um dos direitos mais básicos de todos e está garantido na 
Constituição Federal. Diz o artigo 205 da Constituição Federal de 1988: “A 
educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.” 

 A afirmativa nos leva ao conhecimento e alguns princípios básicos a respeito 
da educação que estão citados na Carta Magna de 1988 que mostra efetivamente 
que a educação é direito de todos, sendo dever do estado e da família, devendo a 
mesma ser fomentada pela sociedade, buscando o pleno desenvolvimento do ser 
humano, assim como o preparo para a cidadania e a qualificação para o exercício 
profissional.  Em nenhum momento a família poderá ser excluída de suas 
responsabilidades na educação das crianças e jovens, como o principal grupo social 
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a família necessita acompanhar a aprendizagem dos filhos e o seu desenvolvimento 
integral, contribuindo de modo eficaz para a cidadania.  

 A participação da família na escola como incentivo no processo educativo é 
um fato que contribui para os bons resultados no sentido de uma educação eficaz, o 
pleno desenvolvimento do indivíduo só acontece satisfatoriamente com o 
envolvimento família escola, numa perspectiva de formação da pessoa em sua 
totalidade e em suas potencialidades; desde o estímulo do cognitivo até a 
preparação para o efetivo exercício da cidadania.  

 

REDUÇÃO DA INDISCIPLINA ESCOLAR X PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA 

 É importante a compreensão que a proximidade família e escola podem 
minimizar situações que interferem negativamente na aprendizagem escolar, entre 
elas a principal que é a indisciplina escolar.  

A participação efetiva dos pais ou responsável promove a disciplina, a 
socialização e os benefícios são consideráveis, além de possibilitar o 
reconhecimento de outros problemas ou dificuldades que possam interferir 
negativamente na vida escolar e no desenvolvimento cognitivo dos educandos. A 
família precisa construir um hábito de conversar, interagir com os filhos, perguntar 
sobre a escola ou o que aconteceu na sala de aula, o que aprendeu de mais 
interessante, assim como o que considera atrapalhar o aprendizado.  

É essencial que a família não seja pega de surpresa por um problema ou 
situação desafiadora. Conversar só na hora de reclamar não é uma atitude 
adequada ou apropriada. A solução de conflitos, dúvidas ou dificuldades deve fazer 
parte do cotidiano familiar.  

A contribuição da família na educação dos filhos é fundamental, nenhuma 
tecnologia a substituirá, nada é tão importante quando o estimulo, o apoio e o 
acompanhamento que a família destina ao educando. Nenhum método educacional, 
nenhuma didática inovadora será capaz de substituir um olhar carinhoso e atencioso 
de uma família que se preocupa com o envolvimento cognitivo e afetivo de uma 
criança ou adolescente que esteja no universo da aprendizagem e construção de 
saberes diferenciado.  

 

O QUE FAZER PARA PROMOVER A APROXIMAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA 

 A família e a escola são as principais instituições onde as crianças 
aprendem os primeiros passos para a vida e aprendem a seguir em passos 
consistentes construindo seus sonhos, planos e projetos de vida. A família 
principalmente influencia a formação inicial do sujeito.  

 A afirmativa de Dessen e Polônia (2007, p.13), diz que: “a escola e a família 
além de contribuírem, influenciam na formação do cidadão”, pois as mesmas 
compartilham funções sociais, políticas e educacionais. Desta forma uma não 
substitui a outra em suas responsivas funções.   

 Quando se fala em participação da família na escola não podemos esquecer 
as crianças que possuem necessidades especiais. A inclusão de crianças com 
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deficiências é uma questão que requer atenção da sociedade e principalmente dos 
pais. A família é o primeiro e principal agente socializador das crianças para que o 
desenvolvimento integral dos pequenos aconteça é necessária a inserção do sujeito 
na sociedade.  

  Os conhecimentos oriundos da vivência familiar são determinantes para a 
continuidade do processo evolutivo da criança em se tratando da aprendizagem. A 
necessidade das famílias que possuem filhos com necessidades especiais estarem 
diretamente ligado as ações da escola fortalece o elo entre a vida familiar do aluno e 
suas relações no ambiente externo escolar, pois família e escola devem ser 
ambientes propícios de boas relações e de construções de valores que sirvam 
durante toda a vida.  

 Para Filho (2000) a relação entre a família e a escola é uma das questões 
mais discutidas por pesquisadores dos sistemas e unidades de ensino. Esse autor 
destaca, em relação à prática pedagógica dos professores e da escola em geral, que 
a forma e a intensidade da relação entre escolas e famílias variam 
consideravelmente, estando relacionados aos mais diversos fatores, como ocupação 
dos pais, número de filho, escolarização das famílias, cultura, meio urbano e meio 
rural, classe social, entre outros fatores.  

  Para o desenvolvimento dos filhos os pais acreditam que a relação 
favorável entre família e escola é um importante caminho em busca do alcance dos 
objetivos. Incluir e refletir sobre o envolvimento das famílias é uma ação constante 
na vida educacional dos filhos.  

Repensar como a família contribui com a escola é uma bela reflexão, pois a 
educação não é feita isoladamente é uma ação coletiva que requer interesse, união 
e responsabilidade dos envolvidos. Ações contextualizadas promovem interação 
entre as partes envolvidas no processo educativo.  

 O olhar atento e conhecimento do contexto familiar contribuem para o 
reconhecimento do aluno em sua ação de estudar e aprender. A oportunidade de ter 
a família como aliada constitui um aspecto favorável não só para o desenvolvimento 
individual da criança, mais de toda a sociedade. O envolvimento da família diminui 
as dificuldades e possibilita a aquisição do sucesso escolar de modo satisfatório.  

  

CONCLUSÃO  

 Durante a realização desta pesquisa foi possível observar que é fundamental 
a participação da família na escola e o fortalecimento desta parceria é fundamental 
para que o sucesso escolar aconteça efetivamente. Sendo necessário que as 
famílias percebam a necessidade de aproximar-se do contexto escolar, não apenas 
em época de reuniões, é necessário que o interesse pela vida escolar dos filhos se 
torne um hábito na rotina, nunca uma obrigação, esta obrigação é, sobretudo, 
necessária.  

 Nessa análise considera-se importante que não apontem culpados para o 
fracasso escolar, buscando a união entre estas duas importantes instituições: família 
e escola para a superação dos obstáculos.  
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 É importante salientar que é um importante desafio a busca de uma 
aprendizagem satisfatória onde gestores, professores e famílias caminhem juntos, 
pois a educação é dever de todos e participar da educação dos filhos parte desde o 
acompanhamento das tarefas domiciliares até a participação nas reuniões de pais e 
mestres.  

Portanto diante da nova sociedade é fator determinante que as relações 
afetivas possam contribuir para uma aprendizagem significativa e a aproximação 
família escola facilita a aquisição do conhecimento consideravelmente. 

 Envolver as famílias sem misturar responsabilidades não é tarefa simples. 
As famílias devem se mostrar dispostas a participar, pois diante do insucesso de um 
aluno a escola e a família passam a se culpar e a apontar os culpados, quando isso 
acontece escola e família se enfraquece diante de seu principal propósito que é o 
êxito na educação de jovens e crianças, pois os mesmos são levados a escola com 
o objetivo de aprender os conteúdos e os professores esperam que as famílias os 
acompanhem, o que muitas vezes não acontece. 

 É preciso que a família esteja presente para pensar em educação de 
qualidade. Estar presente na vida escolar e em todos os sentidos da vida dos filhos 
é extremamente importante. O que se constata é que, na maioria das vezes, ainda 
há uma resistência por parte das famílias em aproximar-se das questões que se 
referem a participação nas decisões da escola, ou até mesmo compartilhar do que 
as mesmas desenvolvem, isso facilitaria muito os objetivos a serem alcançados 
pelas instituições de ensino. 

 A participação dos pais na escola é essencial para o sucesso na 
aprendizagem, pois não basta matricular, é importante garantir a permanência dos 
mesmos, para que aconteça uma educação de qualidade onde o foco principal seja 
uma aprendizagem significativa.  
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