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RELAÇÃO SIMBIÓTICA ENTRE ESCOLA E FAMÍLIA PARA 

VENCER O FRACASSO ESCOLAR
INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo abordar a importância da relação escola-família e sua influência no

desempenho escolar dos estudantes. Sendo assim, para fortalecer essa relação, a escola deve buscar formas

de se aproximar das famílias, trocando ideias e experiências em relação à aprendizagem dos filhos.

CONCLUSÃO

A interação positiva entre escola e família permite

uma boa relação entre essas esferas, sendo que,

assim, poderão conhecer suas limitações, definir

objetivos em comum e juntos buscar alcançá-los.

Ela se faz necessária, pois a escola sozinha, sem o

apoio da família e da sociedade em geral, não

consegue cumprir com seu papel de formar

alunos/cidadãos.

Figura 1: Fracasso Escolar. Disponível em:

http://www.aprendizagens.com.br/fracasso-

escolar.html.
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Há que se destacar a necessidade de construir

mecanismos a fim de fortalecer a relação escola-

família, considerando que a escola, sem o apoio da

instituição família, não cumpre em sua integridade, seu

papel de formar os indivíduos para o exercício da

cidadania. A família deve ser compreendida como

base da educação e do desenvolvimento dos filhos,

por isso, a importância de ela participar do cotidiano

escolar. O apoio recíproco é essencial ao bem-estar

dos estudantes. Vale ressaltar, no entanto, que o ideal

é que as demais esferas – sociedade de uma forma

geral; esfera política e econômica – forneçam

subsídios a fim de fortalecer essa relação, para que a

escola tenha condições de desempenhar sua função

social e possibilitar experiências que resultem no

desempenho escolar e pessoal dos sujeitos, evitando

o fracasso destes tanto na escola como enquanto

cidadãos.

Por esse fator, Dessen e Polonia (2007, p. 21)

afirmam que “escola e família constituem dois

contextos de desenvolvimento fundamentais para a

trajetória de vida das pessoas”. Mas, para que essa

relação traga bons resultados, é essencial haver

comprometimento de ambos os contextos e

colaboração entre eles. Para contribuir com o papel

da escola, de facilitar a aprendizagem e formar

indivíduos para o exercício da cidadania, os pais

devem dar continuidade a esse trabalho,

propiciando condições e experiências através das

quais os filhos possam obter sucesso em suas

vidas. (SOUZA, 2009).
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A família pode, então, estimular o desempenho

escolar, ou contribuir para o fracasso escolar dos

filhos. Apesar das contradições, é possível constatar

sua importância para o desenvolvimento dos filhos.


