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RESUMO 



 

O artigo trata do tema Prevenir para não remediar: o papel da família na formação e na 

educação infantil dos filhos. 

 

A escolha do tema justificou-se pela experiência do trabalho realizado em um determinado 

bairro de Fortaleza, onde foi observado a falta de vínculo familiar e afetivo entre muitas 

famílias e que crianças e adolescentes abandonam muito cedo a escola e que estão se 

envolvendo cada vez mais em atos criminosos. 

 

Foi traçado como objetivo: 

 

- Entender por que muitas crianças e adolescentes estão se envolvendo em mais crimes; 

 

- Analisar por que muitas crianças e adolescentes abandonam a escola cada vez mais 

cedo; 

 

- Investigar como a família pode colaborar para a formação e educação dos filhos na escola; 

 

Para fundamentar esse estudo buscou-se pautar em artigos e livros como, O Estatuto da 

Criança e do Adolescente, Constituição da República Federativa do Brasil e outros. 

 

A metodologia usada foi pesquisa bibliográfica, diante das leituras concluiu-se que os 

teóricos têm um olhar sensível e crítico a respeito da família suas funções na vida dos 

filhos. 

 

Palavras-chave: familia, educação, participação, formação. 

 

ABSTRACT 

 

The article deals with the theme Prevent not to cure: the role of the family in the formation 

and early education of children. 

 

The choice of the theme was justified by the experience of the work carried out in a certain 

neighborhood of Fortaleza, where there was a lack of family and emotional ties between 

many families and that children and adolescents drop out of school very early and are 

becoming more and more involved in criminal acts. 

 

It was designed as an objective: 

 

- Understand why many children and adolescents are getting involved in more crimes; 

 

- Analyze why many children and adolescents leave school earlier and earlier; 

 

- Investigate how the family can collaborate for the training and education of children at 

school; 

 



To support this study, we sought to rely on articles and books such as The Statute of the 

Child and Adolescent, Constitution of the Federative Republic of Brazil and others. 

 

The methodology used was bibliographic research, in view of the readings it was concluded 

that the theorists have a sensitive and critical view regarding the family and its functions in 

the children's lives. 

 

Keywords: family, education, participation, training. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem como tema “Prevenir para não remediar: o papel da família na 

formação e na educação infantil dos filhos na vida escolar. 

 

De acordo com Book, Furtado e Teixeira(1999) o grupo familiar tem a função social 

determinada a partir das necessidades sociais, sendo que entre suas funções está 

principalmente o dever de garantir o provimento das crianças, para que possam 

exercer futuramente atividades produtivas, bem como o dever de educá-las para 

que tenham moral e valores compatíveis com a cultura em que vivem(P, 138). 

 

Porém é preciso e também muito importante que a família se faça presente em 

todas as etapas da vida de seus filhos, transmitindo-lhes segurança, tranquilidade e 

afeto. 

 

Então se pergunta a família tem cumprido com o seu papel na formação e educação 

escolar de seus filhos? Está presente na função de orientar, acolher e educar? 

Porque o que se tem observado é que muitas crianças e adolescentes estão se 

envolvendo cada vez mais com atos criminosos e abandonando a escola muito 

cedo. 

 

Portanto a pesquisa tem como objetivo:  

 

- Entender por que muitas crianças e adolescentes estão se envolvendo cada 

vez mais com atos criminosos; 

- Analisar por que muitas crianças e adolescentes abandonam a escola muito 

cedo; 

- Investigar como a família pode colaborar para a formação da educação do 

filho na escola; 



 

2 ENTENDER PORQUE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ESTÃO SE 

ENVOLVENDO CADA VEZ MAIS COM ATOS CRIMINOSOS 

 

De acordo com as pesquisas realizadas hoje, devido às mudanças pelas quais 

passa a sociedade, a família não tem assumido sua responsabilidade na educação 

de seus filhos, muitos acreditam que a educação num sentido mais amplo depende 

apenas da escola. 

 

No entanto, apesar da escola ser uma instituição social por fazer a mediação entre 

indivíduo e sociedade, transmitindo conhecimentos culturais, modelos de 

comportamentos e valores morais, é na família que a criança se socializa, 

desenvolve o caráter e as virtudes sociais e morais. 

 

Paulo Freire afirma que: a família sendo o primeiro contato da criança é dela a total 

responsabilidade no seu desenvolvimento, é onde a criança aprende os primeiros 

valores éticos e cristãos, tendo como princípios valores, respeito e cultura. 

 

Sendo a família a base, responsável pelas principais referências na formação de 

seus filhos, onde a criança aprende o que é certo e o que é errado, através dos 

exemplos dados pelas mesmas, então estes precisam cumprir a sua 

responsabilidade. 

 

Para Aranha (1996, p.61) a educação dada pela família fornece o solo para o ser 

humano, tanto biológico, quanto social e psicológico. É a mediação entre indivíduo e 

sociedade, é seu dever acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos, assumir a 

importância de sua presença no contexto escolar. Compartilhar ações para a 

formação de um indivíduo é responsabilidade da escola e principalmente da família. 

 

Com certeza a presença da família é muito importante na educação dos filhos, 

participando da sua vida escolar dando suporte para se tornarem pessoas 

responsáveis bem preparadas profissionalmente e com autonomia. 

 

Mas infelizmente nem todas as famílias têm consciência da importância e influência 

na vida dos seus filhos, muitas vezes agem de forma errada, trazendo sérias 

consequências negativas para seus filhos. É o caso de famílias completamente 

desajustadas. 

 

Um exemplo disso é o excesso de razão, tem feito com que os pais não tenham 

convicção da correção. Psicólogos trazem em suas teorias o trauma da correção, 

afirmando que ela, em muitos casos pode impedir o desenvolvimento da 

independência da criança, tornando-a insegura. 

 



Pais ásperos que cobram com agressividade comportamentos que fogem da sua 

expectativa, mas tem baixa manifestação de afeto, são incapazes de reconhecer e 

elogiar seus filhos, acabam por apresentar baixa estima sentem-se culpados, 

buscam esconder o medo dos desafios por conduta obediente e agressiva ou 

rebelando-se e mostrando explosões emocionais sem motivo aparente. 

 

Houve uma mudança de comportamento e uma inversão de valores e respeito, tudo 

que era familiar, como pedir a benção ou informar para onde ia, transformou-se em 

algo retrógrado. 

 

Os papéis dos componentes do casal já não são bem definidos, cresceu muito a 

família composta apenas de mãe e filho ou avós e netos, a criança de desenvolve 

compartilhando o afeto com dois ou mais “adultos significativos.” 

 

Por isso as disfunções emocionais, quase sempre de origem relacional vem 

acontecendo por exemplo: ansiedade, depressão, distúrbios variados (atenção, 

aprendizagem). 

 

Sabemos que adolescência é tida como uma fase de extrema fragilidade psíquica e 

em razão disso se houver alguma falha ou intervenção nesse processo pode trazer 

consequências não só para o indivíduo mas, para a sociedade. 

 

A família precisa estar atenta, observar o comportamento dos seus filhos, 

principalmente na fase da adolescência, que é uma fase de experimentação 

caracterizada por mudanças e conflitos. É muito importante a prática do diálogo 

para uma relação de confiança. 

 

De acordo com Teixeira: (1994, P. 29) “a negligência e privação familiar são fatores 

responsáveis pelo cometimento de delitos”. 

 

A fragilidade do seio familiar pode ser apontada como um dos fatores, este seria um 

dos principais fatores dos jovens entrarem no mundo da criminalidade, assim esses 

jovens possuem famílias mas, estão ausentes, ela não tem suporte moral, financeiro 

e muito menos psicológico. 

 

Isso vem caracterizando o desajuste familiar onde as referências éticas e morais 

são distorcidas, as vezes nem existem. 

 

Muitas crianças e adolescentes presenciam ou são vítimas de violência domésticas, 

muitos sofrem abandonos dos pais, sendo criados por seus avós ou tios, isso faz 

com que esses jovens procurem outras influências em ambientes que nem sempre 

são os mais propícios. 

Existe um ditado que diz: “adote seu filho antes que um traficante o adote” e, 

infelizmente isso é uma realidade, em um ambiente onde não há diálogo, afeto e 



confiança e a família muitas vezes é ausente, crianças e adolescentes são aliciados 

por traficantes e entram em mundo sombrio que muitas vezes não tem volta. 

 

Segundo Amaral (1995) a principal causa da criminalidade não está no pobre em si, 

mas na disparidade entre ricos e pobres, num mesmo lugar e que acaba gerando 

um sentimento de revolta e descrença, uma vez que as oportunidades de melhorar 

de vida para estas pessoas são poucas, tornando os jovens sem perspectivas pois o 

que eles tem em mente é que não haverá uma contrapartida no ambiente escolar, 

fazendo com que eles migrem para algo que não está associado aos estudos. 

 

Pela falta de estrutura social os adolescentes que são de classe menos favorecidas 

são muitas vezes levados a pular a etapa de adolescência, pulando a fase das 

brincadeiras, sem preocupação, pois devem assumir responsabilidade de adultos 

tornando-se responsáveis, muitas vezes pelo sustento da família. 

 

Vivemos em um país em que a riqueza é mal distribuída onde a maior parte fica nas 

mãos de uma minoria, gerando diversos problemas sociais, inclusive a exclusão 

social, onde poucas pessoas têm oportunidade de usufruir de boas condições 

básicas de vida.  

 

De acordo com Leite (2011) o que impulsiona o jovem a recorrer ao mundo da 

criminalidade é a busca por sua identificação como um indivíduo pertencente a 

sociedade, que que quer ser visto e merece respeito, apesar do total descaso com 

que é tratado pelo estado e apesar da vista grossa feita pela elite vizinha. 

 

O estado é omisso nas suas obrigações com os jovens não cuida como deveria da 

sua juventude, pouco investe em educação, saúde e projetos sociais, o jovem 

precisa de mais atenção. 

 

A experimentação de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, tem acontecido nos 

primeiros anos da adolescência.  

2.1 PREVENÇÃO A EXPERIMENTAÇÃO PRECOCE DE DROGAS E APOIO ÀS 

FAMÍLIAS, RECOMENDA-SE: 

 

Às Secretarias Municipais de Saúde: ampliar e alargar a rede de atendimento 

psicossocial álcool e drogas (CAPS-AD) para atendimento a adolescentes que 

fazem uso abusivo de drogas. 

 

À Secretaria Especial de Políticas sobre drogas: estimular o financiamento de 

serviços comunitários que adotam metodologias pautadas na abordagem da 

redução de danos. 

 

Desenvolver um trabalho de orientação para os profissionais da rede 

socioassistencial e educacional para atuar junto às famílias. 



 

A Secretaria de Saúde do Estado: ampliar a rede pública de atendimento 

especializado para adolescentes usuários de substâncias psicoativas. 

 

As Secretarias Municipais de Saúde e Educação: ampliar a abordagem do programa 

Saúde na Escola (PSE) incluindo a saúde mental e a prevenção ao uso abusivo de 

drogas lícitas e ilícitas (comitê cearense pela prevenção de homicidas na 

adolescência). 

 

3 ANALISAR PORQUE MUITAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABANDONAM 

A ESCOLA. 

 

Abandono escolar: É a incapacidade de uma criança ou jovem para fazer aos 

padrões mínimos acadêmicos de uma instituição educacional, deixar de frequentar 

as aulas durante o ano letivo. 

 

Evasão escolar: Quando o aluno abandona ou reprova em determinado ano letivo, e 

que no ano seguinte não efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos. 

 

A Constituição Federal de 1988 assegura a educação como direito de todos e dever 

do Estado e dever da família. A educação é direito de todos e dever do Estado e da 

família serem promovidas 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. (Brasil, 1988, art. 205). 

 

Estatuto da Criança e do Adolescente complementa: no art. 53, Inciso I, igualdade e 

condições para acesso e permanência na escola 

 

Inciso II, direito de ser respeitado pelo seus educadores; 

Art. 54. é dever do estado assegurar à criança e ao adolescente:  

 

I - Ensino fundamental obrigatório e gratuito inclusive a eles que não tiveram na 

idade próprio; 

 

II - Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 

III - Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular do ensino; 

 

IV - Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade; 

 

V - Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um. 

 



VI - Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições dos adolescente 

trabalhador; 

 

VII - Atendimento no ensino fundamental, através de programa suplementares 

didáticos - escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

 

Porém, sabemos que essa garantia de acesso, permanência e qualidade do ensino, 

na realidade não acontece de fato, principalmente em famílias com condições 

financeiras desfavoráveis, existem muitas crianças e adolescentes fora da escola e 

um dos motivos é a entrada precoce no mercado de trabalho. 

 

Em uma reportagem, realizada pelo Jornal Diário do Nordeste em 11.10.2018 revela 

que crianças abandonam a escola por conta do trabalho. 

 

Um estudo feito em 59 municípios cearenses, apontam que 9.345 de 135 mil 

entrevistados estudam e trabalham, a taxa de evasão escolar nesse caso é três 

vezes maior  em relação aos que só estudam. 

 

Então de acordo com a pesquisa, são muitos os motivos pelos quais as crianças e 

adolescentes abandonam a escola muito cedo, porém o que predomina é a 

desigualdade social, ou seja muitas crianças e adolescentes têm necessidade de 

trabalhar para ajudar no sustento da família, por não ter condições mínimas de 

suprir suas necessidade básicas como: alimentação, higiene, vestuário, então 

começam a trabalhar sem antes terem concluído seus estudos. 

 

Em seguida vem a própria família, a criança e a escola. 

 

A família: pela desestrutura familiar, na participação na vida escolar do filho, falta de 

renda suficiente e problemas afetivos. 

 

A criança: muitas vezes a falta de interesse da criança pelos estudos, não 

participação das atividades escolares, falta de perspectiva e também dificuldade de 

aprendizagem. 

A escola: o professor na maneira de como repassar os conteúdos, disciplinas, a 

estrutura física e falta de recursos, e falta de política da escola que proporcione uma 

maior integração com a família. 

Além desses motivos, existem também: 

 

- O uso de drogas e envolvimento em outras atividades ilegais; 

 

- A gravidez na adolescência, que é muito elevada e retira da escola uma parcela 

significativa de jovens da escola; 

 



- O bullying, uma violência psicológica que é responsável por muitas crianças e 

adolescentes se recusarem a ir para escola, esse tipo de violência pode acontecer 

dentro de casa, na escola ou nas ruas e pode gerar sérias consequências e 

traumas; 

 

- Dificuldade de aprendizagem, muitos alunos não conseguem acompanhar os 

conteúdos escolares; 

 

- Pouco investimento em tecnologia; 

 

- Limitação física, seja por deficiência, por doença grave ou por serem portadores de 

necessidades especiais; 

 

- Distância da escola, a falta de acesso ainda é um problema em todos os estados 

brasileiros no caso de áreas rurais e periferias urbanas; 

 

- Reprovações cumulativas; 

 

- Baixa qualidade de ensino nas escolas; 

 

- Desentendimento com professores ou colegas; 

 

- Ausência de políticas públicas adequadas; 

 

- Problemas pessoais e até depressão; 

 

E quais as consequências? 

 

O abandono dos estudos pode ser uma ponte direta para a vida do crime. Baixa 

autoestima, o que dificulta as suas relações pessoais e profissionais, entrar no 

mercado torna-se mais difícil além de que a qualidade dos serviços prestados é 

baixa, tal como a remuneração. Tudo isso gera um forte sentimento de 

desmotivação o que acaba por consolidar ainda mais a desigualdade social. 

 

É preciso oferecer um conjunto de ações e programas diversos que promovam o 

engajamento dos jovens nas atividades escolares e as políticas públicas devem 

racionalizar a oferta de vagas, construir ou ampliar escolas, oferecer educação a 

distância e ampliar a rede de transporte escolar. 

 

Ações educativas e preventivas que informam os jovens sobre malefícios do 

envolvimento em atividades de risco. 

 

3.1 BUSCA ATIVA PARA INCLUSÃO DE ADOLESCENTES NO SISTEMA 

ESCOLAR, RECOMENDA-SE: 



 

A Secretaria de Educação Básica e os Secretarias Municipais de Educação: 

monitorar a frequência escolar e realizar busca ativa de crianças e adolescentes que 

estão fora da escola, em parceria com os conselhos tutelares e os centros de 

referência da Assistência Social (CRAS), e fortalecer o acompanhamento 

pedagógico aos professores e orientações educacional aos alunos com a 

manutenção e ampliação de programas de coordenação de área curricular e tutorial 

(diretor de turma) para as redes de ensino fundamental, tornando as escolas mais 

interessantes, adequadas e contextualizadas às necessidades de aprendizagem 

das crianças e adolescentes nos territórios. 

Abrir escolas nos fins de semana para atividades artísticas, culturais, de esporte e 

lazer nos territórios mais vulneráveis. 

 

Implementar a lei 13.230, de 27 de junho de 2002, que cria comissões de 

atendimentos, notificações e prevenção à violência doméstica contra crianças e 

adolescentes nas escolas da rede pública e privada do estado do Ceará - 

juntamente com formação continuada em mediação de conflitos para profissionais 

de educação (Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios da Adolescência). 

 

Acompanhamento de repressão inteligente e coibição ao uso e ao comércio de 

drogas nos entornos escolares, são opções viáveis para solucionar este problema. 

 

 

4 INVESTIGAR COMO A FAMÍLIA PODE COLABORAR PARA A FORMAÇÃO E 

EDUCAÇÃO DO FILHO NA ESCOLA. 

 

Mesmo considerando as diversas mudanças e configuração familiar atual, a família 

ainda ocupa um lugar intermediário entre a sociedade e o indivíduo, possuindo 

organização e dinâmicas particulares (Macarini, Martins, Minetto & Vieira, 2010). 

 

É compreendida como meio e grupo social em que a criança estabelece as 

primeiras relações, ela pode ser considerada como uma instituição responsável por 

promover a educação dos filhos e pode influenciar mutuamente o comportamento 

dos mesmo no meio social. 

 

A família constitui uma das mediações entre homem e a sociedade, isso porque não 

só interioriza aspectos ideológicos na sociedade, como projeta ainda em outros 

grupos, os modelos dominantes de relação criado e recriados dentro do próprio 

grupo (Carvalho, MB, 2006,p,90). 

 

Artur Ramos acredita que o meio social e cultural é determinante na conduta do 

indivíduo. Relembrando o mito Rousseauniano, de que a sociedade é que corrompe 

o indivíduo, a família e sua estruturação são fundamentais para indivíduos 

ajustados. 



 

Isso quer dizer que a relação familiar tem um peso muito importante quando se trata 

de formação e educação dos filhos, porque os pais são referência, por isso tem o 

poder de influenciar de maneira positiva o comportamento dos filhos, principalmente 

quando existe uma relação de amor e confiança. 

 

Portanto o papel da família é fundamental na educação das crianças e dos 

adolescentes, pois ela quem decide desde de cedo, o que seus filhos precisam 

aprender, qual instituição deve frequentar, o que é necessário saber para tomarem 

as melhores decisões no futuro, exercendo assim uma grande força na formação de 

valores culturais, éticos, morais e espirituais que vem sendo transmitido de geração 

em geração. 

 

Então a família precisa se conscientizar de sua importância na educação dos filhos, 

pois a falta desta conscientização e a resignação em aceitar o desinteresse dos 

mesmos, alegando culpa da escola, a falta de tempo para conversar com seus 

filhos, compromete o presente e o futuro. 

 

A família precisa entender que tem o dever de acompanhar o desempenho escolar 

da criança, com a responsabilidade de intermediar sua prática no dia a dia. 

 

E quando os pais se aproximam dos conteúdos aprendidos na escola e demonstram 

interesse essa atitude reflete diretamente no comportamento dos filhos, o papel dos 

pais é portanto emocional. 

 

É o peso da relação estabelecida com o mundo, com a ciência, com o conhecimento 

e por isso tão importante e determinante no direcionamento da formação dos filhos. 

 

Portanto, a participação da família na escola fortalece os vínculos sociais do aluno, 

elevando sua autoestima sendo ela o núcleo do desenvolvimento emocional e físico 

e a escola o ambiente institucional destinado a educação, a união família/escola 

reforça a educação dos filhos/alunos. 

 

É importante que os pais estejam cientes da proposta pedagógica da escola, 

participando da sua elaboração e efetivação. 

 

Teoricamente, a família teria a responsabilidade pela formação do indivíduo e a 

escola, por sua informação. A escola nunca deveria tomar o lugar dos pais na 

educação, pois os filhos são para sempre filhos e alunos, ficam apenas algum 

tempo vinculadas ao instituto de ensino que frequentam (TIBA, 1996 P.111). 

 

A participação dos pais na educação dos filhos traz inúmeras vantagens dentre elas: 

 

- Melhora da relação entre os responsáveis e escola; 



- Promoção de um relacionamento mais sólido entre os pais e os filhos; 

- Aumento da produtividade do aluno; 

- Maior integração das crianças e adolescentes com a sociedade; 

 

 

TRABALHANDO NA PREVENÇÃO 

 

O programa Cresça Com Seu Filho, é uma política pública coordenada pela 

Secretaria Municipal de Fortaleza em parceria com as Secretarias da Educação, de 

Cidadania e Direitos Humanos e do Trabalho, Desenvolvimento Social e combate à 

fome apoiada pelo Ministério da Saúde, Universidade Federal do Ceará e Instituto 

Primeira Infância. 

 

Visa favorecer o desenvolvimento integral da Primeira Infância desde a gestação até 

os três anos de idade com o objetivo de apoiar as famílias em situação de 

vulnerabilidade, para promover o desenvolvimento integral de suas crianças, através 

de atividades que possibilitam a mães, pais e cuidadores utilizarem suas 

potencialidades para mediar de maneira mais sensível o desenvolvimento de seus 

filhos. 

 

Trabalhar o fortalecimento de vínculos através dos três diálogos: 

 

- O diálogo emocional expressivo, cuidado sensitivo e de identificação 

empática com a criança vista como pessoa que tem sentimento. 

- O diálogo de ampliação de conhecimentos (cognição e linguagem), cuidado 

sensitivo mediacional e de identificação empática com a criança, como 

pessoa que tem intenções e iniciativas. 

- O diálogo de limites, cuidado sensitivo de regulação e de identificação 

empática com a criança como pessoa que tem planos e metas; 

 

Então com o fortalecimento de vínculos, a criação de regras e a imposição de limites 

claros e coerentes, além da atenção e apoio nas suas decisões e atitudes são 

fundamentais no processo e amadurecimento emocional dos indivíduos. 

 

Crianças e adolescentes quando amados, respeitados se tornarão adultos seguros, 

com boa autoestima e estabilidade emocional, também seu desenvolvimento 

intelectual e possibilita que ele realize o máximo possível do seu potencial. 

 

OBS: A criança que aprende a receber um não, também o dirá às drogas, ao álcool, 

ao sexo prematuro, a desonestidade e etc. 

 

Portanto, o programa cresça com seu filho, é um reforço importante para sensibilizar 

a família sobre sua função de ajudar as crianças na sua formação e na educação 



escolar, valorizando-os, demonstrando interesse pelas suas atitudes, amor, carinho 

e atenção. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final deste estudo ficou evidente que embora seja necessário e imprescindível a 

presença da escola e do estado com políticas públicas de qualidade para intervir na 

formação e educação dos indivíduos, a família é a principal responsável para formar 

cidadãos responsáveis, bem sucedidos e conscientes do seu papel na sociedade. 

 

O tema “Prevenir para não remediar: o papel da família na formação e na educação 

infantil dos filhos”, porque a prevenção é a melhor forma de evitar problemas 

futuros. Sabemos que a educação e formação do caráter começa na família, então a 

criança e adolescente que nasce e convive num ambiente saudável, recebendo 

carinho, atenção e amor, tende a refletir isso na vida futura, tornando-se um adulto 

responsável e comprometido com o bem comum. 

 

 

Por isso a importância da criação de mais projetos e programas que 

trabalhem juntos com as famílias, fazendo-as compreender e se sensibilizar 

com seu papel e importância na vida de seus filhos. 
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