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1. Introdução
A educação é o cerne do desenvolvimento social, sem ela, até mesmo as sociedades mais avançadas retornariam ao
estado primitivo em pouco tempo. Na sociedade, as escolas são espaços para construção do desenvolvimento social do
indivíduo.
 
A educação nasce quando se transmite e se assegura às outras pessoas o conhecimento de crenças, técnicas e hábitos
que um grupo social já desenvolveu, a partir de suas experiências de sobrevivência. Sendo assim, pode-se afirmar que
o nascimento da educação aparece quando o ser humano sente a obrigação de transformar as suas práticas cotidianas
ao seu próximo. ( Meksenas, 2002 p. 27)
 
A família é a principal instituição social, pois prepara, apoia e ajuda a prática social na construção do indivíduo, fazendo
com que este passe a conhecer e conviver com as diferentes realidades sociais. Diante deste pressuposto, a relação
entre escola e família deve estar entrelaçada no processo ensino aprendizagem e na convivência social favorecendo a
fecundação da cidadania. 
As famílias são acometidas por um turbilhão de informações impostas pela mídia que dentre outros fatores, influenciam
o direcionamento de toda a responsabilidade do educando para com a escola. Atualmente, profissionais que trabalham
com ensino se desdobram na tarefa de compreender e mediar repercussões das expressões da questão social que
chegam ao âmbito escolar, ampliando assim os desafios da educação formal brasileira.
A escola na sociedade é uma extensão da família, no entanto, neste mundo globalizado, a maioria das famílias não
acompanha o desenvolvimento escolar dos filhos, situação esta bastante preocupante, pois é imprescindível a parceria
entre o binômio, pois ambas devem conhecer e participar das realidades e limitações do processo educacional.
Na contemporaneidade, as famílias vivenciam diversas situações como desigualdades sociais, preconceito,
desemprego, competitividade, entre outras, que reproduzem conflitos no âmbito familiar que chegam até a escola. Para
enfrentar esses reflexos da questão social, família e escola devem estar envolvidas, atentas a qualquer situação que
relacione a vivência dos estudantes.
A escola é uma instituição que contribui para a transformação e manutenção social. Segundo Freire (1976), a escola é
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um espaço para conversar, confrontar-se um com o outro, discutir e fazer política. Porém a escola não pode mudar tudo
sozinha, nem a si mesma. Como instituição social, depende da sociedade para mudar.
Diante desta situação, este artigo tem como objetivo principal analisar a importância da relação entre a escola e a
família em meio aos conflitos escolares existentes, que a cada dia se instalam nas escolas dificultando o desempenho
da comunidade escolar bem como  fragilizando em primeiro lugar a relação entre escola e família. Sendo assim,
refletiremos sobre o papel social da escola que se traduz como um espaço essencial às necessidades humanas,
contribuindo para a formação social do homem.
Posteriormente, abordaremos fatores que apresentam a realidade social da escola brasileira, detectando um défcit na
estrutura organizacional da escola que apresentam-se com salas lotadas, professores mal remunerados e não
preparados para lhe dar com a realidade dos de disparidade social e conflitos relacionados a estrutura familiar em que
vivem os alunos. Ainda  veremos como se apresentam as expressões da questão social no âmbito escolar e como é de
suma importância a parceria entre escola e família a fim de atenuar  os conflitos escolares.
 
2-  Papel social da escola contemporânea
 
A escola é uma instituição que auxilia o processo de transformação da sociedade, por ser um espaço onde relações
sociais e conhecimentos são produzidos, traduz a subjetividade humana, a partir das suas necessidades, auxiliando na
construção e consolidação do conhecimento.
Neste aspecto, a escola se traduz em um espaço essencial às necessidades humanas, que contribui para a promoção
social do homem (SCHRAM; CARVALHO, 2007, p.02). Desempenhando um papel fundamental na construção de uma
sociedade mais justa e igualitária, onde, independente do sexo, raça, etnia e classe social, os sujeitos sociais são
considerados iguais.  
Sendo assim, a escola deve prezar pela formação de atores sociais que objetivem um projeto coletivo de sociedade, em
torno de um bem comum, indivíduos potencialmente reflexivos e mobilizadores que visualizem a necessidade de
transformação da sociedade. Sendo a transformação social um componente importante para a educação, e eficaz na
modificação das realidades dos sujeitos. Luckesi:
A educação dentro de uma sociedade não se manifesta como um fim em si mesma, mas sim como um instrumento de
manutenção ou transformação social. Assim sendo, ela necessita de pressupostos, de conceitos que fundamentem e
orientem os seus caminhos. A sociedade dentro da qual ela está deve possuir alguns valores norteadores de sua
prática.(Luckesi,1994, p.30)
 
Embora muitos estudiosos discutam a necessidade de transformação da escola ou indiquem alguns sinais que sugerem
renovações, ela ainda é considerada uma instituição com futuro para ganhos pessoais e sociais, sendo valorizada pela
comunidade (COSTA, 2003). A escola é um espaço significativo de aprendizagem e socialização, onde as famílias
acreditam que os filhos estão protegidos.
 
[...] educação escolar vem sendo exigência crescente da população, seja para ter um lugar “protegido” para seus filhos
(contra as drogas e outras ameaças), seja para permitir que consigam “uma vida melhor” (com maior possibilidade de
emprego e de ganhos diversos, inclusive respeito social), ou, ainda, como lugar de trocas sociais para si mesmo
(ALVES, 2005, p. 100).
 
No entanto, ainda se encontram na educação reflexos de concepções formuladas pela classe dominante. Neste sentido,
a escola tem operado em relações de repetição, de produção de subjetividade, tendo como finalidade o atendimento das
demandas da máquina de produção, o capital.
 
A escola como máquina de produção de subjetividade produz identidades, identidades que se repetem, identidades que
se reproduzem, identidades que, mesmo diferentes, retornam ao mesmo. The Wall, do Pink Floyd, no filme do mesmo
título de Alan Parker. A escola como linha de montagem; os estudantes que perdem seus rostos; todos na mesma
esteira; a esteira que leva a um imenso moedor de carne. Imagem forte, mas precisa. É isso que a escola moderna: um
imenso e metafórico moedor de carne; pois é isso que é a subjetividade moderna, capitalística: carne moída, massa,
identidade que reproduz o mesmo (GALLO, 2005, p. 217).
 
Neste contexto, a escola contemporânea não deve estar presa às necessidades emergentes do capital, mas deve ter
como papel maior, proporcionar processos formativos que auxiliem o crescimento pessoal do educando, preparando-o
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para o enfretamento das desigualdades sociais, presentes na sociedade capitalista.
Este é um grande desafio para as escolas brasileiras, que sofrem com os reflexos da desigualdade social que atingem o
ambiente escolar, não permitido na maioria das vezes que famílias tenham acesso à escola.
As mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais influenciaram nas transformações da sociedade, fortalecendo as
razões que subsidiam as desigualdades sociais.
Todas essas mudanças refletem de forma negativa, dificultando a permanência e acesso dos alunos nas escolas. As
famílias sofrem com o sistema capitalista sendo acometida pelo desemprego, miséria, má distribuição de renda e
desigualdades social.
Em meio à sociedade capitalista se faz necessário associar a busca pelo conhecimento às necessidades das
organizações globalizadas, onde o conhecimento é bombardeado pelas mudanças sociais a todo momento, exigindo-se
cada vez mais dos sujeitos, flexibilização de tempo, do trabalho e das relações.
Segundo Gadotti (2000), o conhecimento garante a projeção para o futuro, sendo este fator necessário para o processo
de crescimento da educação. O problema é que o sistema de exploração do homem, nem sempre projeta o crescimento
educacional como processo de formação e preparação do sujeito, mas como uma forma de moldar desde cedo o sujeito
às necessidades do capital.
Neste sentido, a escola contemporânea deve promover reflexões criticas e propositivas, fazendo com que os educandos
reflitam sobre as transformações que acontecem ao seu redor, buscando através desse processo melhores condições
educacionais e sociais.
Sabe-se que a palavra educação quando trata da relação com o homem tem significado muito maior do que o ensino e
aprendizagem.  Neste contexto, Paulo Freire (1976), afirma que o homem é um ser inacabado e por esta razão a
educação é possível para ele, pois a mesma implica uma busca para a realização do sujeito. Esta busca faz parte do
processo que conduz o sujeito à transformação social.
 
3-  A  Realidade social da escola brasileira
Percebe-se que a realidade social da escola brasileira tem um déficit em seu sistema educacional advindo de questões
como: salas superlotadas, professores maus remunerados, evasão escolar, falta de infraestrutura, entre outras.  A
escola brasileira é composta por grandes desafios encontrados no setor educacional, dessa forma são vários os
problemas da sociedade como: violência, desemprego, desvalorização profissional, modificações das relações
familiares, etc. Essas problemáticas acabam sendo refletidas no âmbito educacional, desestruturando assim o sistema
de ensino.
No Brasil existem varias legislações como a Constituição Federal de 1988, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LBD) de 1996, que permitem legitimar a política de educação, enquanto ação que contribui para a formação da vida
dos sujeitos.
No entanto, no atual contexto brasileiro, é possível compreender que a política de educação está cada vez mais
precária, diante do desmonte estrutural das políticas sociais viabilizado pela política neoliberal. Sendo assim, a escola
passa por sérias dificuldades, que culminam na descrença e fragilidade do ensino (público ou privado).
A leitura social do fracasso escolar, que segundo Amaro (1997), é uma questão de classe social, que acaba por ser
agravada na falta de uma política educacional que seja comprometida com os interesses e necessidades da população.
A escola não está sintonizada com a realidade social dos alunos, consequentemente das famílias, causando
desestímulo no aluno pelo ensino.
Ainda diante do fracasso escolar, Esteban (1999), afirma que este se configura dentro de um quadro de múltiplas
negações, dentre as quais se coloca a negação da legitimidade de conhecimentos, de forma de vida, formulados à
margem dos limites socialmente definidos como válidos. Tem-se, assim, a inexistência de um processo escolar que
possa atender as necessidades e particularidades das classes populares, permitindo que estas possam fazer parte na
construção do processo de ensino.
Já Martins(1999), afirma que nos últimos anos, apesar do esforço, de investimento técnico pedagógico nas escolas, a
incidência dos fatos das expressões sociais tem revelado a violência existente no interior das escolas, que se apresenta
como reflexos da questão social que também se faz presente no ambiente escolar.
Estes fatores dificultam o cumprimento da finalidade maior da escola, que é a de colaborar para a formação da
cidadania dos brasileiros. A escola tradicional tem uma visão positivista neoliberal, fixado na sociedade é compreendida
como aquela que é ligada ao mercado, tendo o tempo de ensinar e o tempo de avaliar. Os conteúdos escolares são
compreendidos e organizados pelo modo linear[1], hierárquica e, é de antemão distribuído por matéria, bimestre, série,
etc. Justificando outros pré-requisitos.
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(...) a escola (...) definida pela perspectiva neoliberal, considera a desigualdade um valor positivo e natural. O mérito
individual dos melhores estimula a competição e a concorrência necessária para a prosperidade de todos (...) trabalha
com conhecimento padronizado, a partir da ótica dos interesses sociais dos grupos dominantes (...) (KRUG; AZEVEDO,
2000, p.11).
 
Neste aspecto conservador, a educação sempre é projetada de cima para baixo, exibindo uma escola com perfil
burocrático e uniformizado. Tendo uma visão com caráter excludente, o que  acaba por tornar a escola contemporânea
incompetente em diversos aspectos, como a falta de vagas para quem dela mais precisa, e estar desligada da realidade
social em que se encontra o aluno.
Dentro deste contexto, a escola tem como principal função para a sociedade proporcionar um desenvolvimento que
concretize os direitos sociais. Sendo assim, o setor educacional oferece e possibilita várias alternativas para que os
sujeitos sociais que são excluídos do sistema possam ter a chance de se integrar pela participação, e através da luta
pela garantia de direitos sociais e do resgate da cidadania.
Nesta concepção, a escola deve ir além de ascensão material, que é apresentado à educação, não sendo transformada
em um meio de retorno financeiro, mas proporcionar instrumentos para o desenvolvimento pessoal.
 
No tocante à educação, os pais reproduzem os valores ideológicos presentes no discurso da sociedade, valorizando o
estudo como a única forma de obter ascensão social. Mas por não compreenderem a dimensão e a complexidade da
educação, atribuem aos filhos a culpa pelo fracasso escolar, desmotivando-os para o estudo (MARTINS, 1999, p.62).
 
A escola desejada deve estar ajustada na lógica de um ambiente ideal para a construção de uma sociedade hígida, uma
escola para a cidadania. Aquela que venha intervir em todas as formas de exclusão social provocada pela sociedade
capitalista em que tem o aluno como ser integral. Podendo, ao mesmo tempo, trabalhar a relação escola-aluno-família,
fazendo com que a família seja incluída nas ações. Para isso, é necessário romper com as visões tradicionais,
superando isso, tem-se uma escola libertadora[2] e que valorize a diversidade.
Diante das constantes mudanças ocorridas na sociedade, é pertinente cogitar sobre a organização do espaço escolar
dentro de uma “sociedade técnica/científico-informal” (LIBÂNEO, 2001, p. 40). Um espaço escolar, capaz de fazer frente
às inovações da sociedade capitalista que consequentemente modifica as relações entre os indivíduos, tornando-os
mais competitivos entre si. O neoliberalismo “prega o individualismo e a naturalização da exclusão social, considerando
como sacrifício inevitável no processo de modernização e globalização da sociedade”. (LIBÂNEO, 2001, p. 39).
 
4 - Espaço escolar e as expressões da questão social
A questão social está atrelada ao contexto histórico da sociedade capitalista, sendo constituída em  torno das
transformações econômicas, políticas e sociais. Segundo Telles ela é “o ângulo pelo qual as sociedades podem ser
descritas, lidas, problematizadas em sua história, seus dilemas e suas perspectivas de futuro”; (Telles,1996, p. 85) ele
afirma ainda que discutir esse tema é uma forma de problematizar alguns dos dilemas cruciais da realidade
contemporânea. Nessa perspectiva, em que se discutem os conflitos escolares
Os conflitos escolares têm se constituído, nos últimos anos, em problemas de amplitude mundial. A intensificação dos
problemas tem gerado uma espécie de “guerra” declarada e em meio a diversas dificuldades, a imagem da educação é
quem fica desgastada.
Sendo as desordens resultantes das expressões da questão social que tem se estendido até o espaço escolar,
questões como violência, criminalidade, desigualdade social, pobreza, preconceito, drogas, gravidez precoce, doenças
sexualmente transmissíveis, desestrutura familiar, entre outros, são questões presentes no cotidiano da escola que
influenciam a vida dos alunos.
No entanto, tais questões são mais presentes no contexto escolar do que se pensa. Desde a década de 1950 em países
como os Estados Unidos estes fatos eram analisados nas escolas. Todavia, com o passar do tempo, estes problemas
ganharam maior proporção e começaram a sair do controle.
 
A questão da violência e as violações dos direitos humanos no Brasil, especialmente as que atingem a vida e a
integridade física dos indivíduos, além de serem amplamente divulgadas na sociedade em geral, aparecendo com
bastante ênfase nos meios de comunicação de massa, constituem-se, segundo as pesquisas de opinião pública, em
uma das maiores preocupações da população nas grandes cidades. O interesse dos meios de comunicação por esta
temática encontra sua maior justificativa em dados estatísticos bastante alarmantes. Nos últimos quinze anos, os
homicídios triplicaram no Brasil e matam-se 50% mais jovens em São Paulo do que em Nova Iorque, sendo esta uma
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das cidades mais violentas entre as cidades de países desenvolvidos. O assassinato tem sido a principal causa de
morte de adolescentes do sexo masculino em São Paulo - em cada 100 mil adolescentes paulistanos, 88 foram
assassinados no ano passado (Folha de S. Paulo, 11 /11 /96 apud Silvia 1997, p. 259).
Esse crescimento da violência na sociedade principalmente entre os jovens acaba se refletindo no âmbito escolar, onde
têm-se disseminado conflitos com até traços de agressão entre estudantes e professores.
Dentre os problemas tratados como um dos mais recorrentes na vida escolar está o uso de drogas e o comportamento
violento dos estudantes com autoridades de ensino e entre eles mesmos. São problemas colocados como prioritários,
 geralmente, relacionados à violência exterior e à difusão do uso de drogas ilícitas (AUGUSTO, 2011, p.123).
Segundo Augusto (2011), vivemos um quadro atual em que a violência e as drogas ultrapassam os muros da escola, e
provoca sedutoras tentações na mente e no corpo dos alunos comportados.
De acordo com Delors et al (2000) no Relatório da UNESCO da Comissão Internacional sobre a Educação para o
século XXI, é importante ressaltar que a convivência escolar é um dos grandes desafios deste século.
A convivência escolar vem se destacando cada vez mais no mundo contemporâneo, sendo cotidianamente discutido,
levando a necessidade de analisar o contexto em que está inserido. Pode-se observar que é grande o desafio da
convivência escolar entre professores, alunos e toda equipe pedagógica durante a vida escolar. Disputas internas como:
autoritarismo, desrespeito às diferenças são envolvidas no cotidiano de professores, alunos que de alguma forma
fragiliza a convivência escolar e geram conflitos.
Constantemente veem-se nas escolas disputas internas geradas por desrespeito às diferenças, descontrole emocional,
comunicação distorcida que de alguma forma gera conflitos no espaço escolar.  Segundo Aquino, “há muito, os conflitos
deixaram de ser um evento esporádico e particular no cotidiano das escolas brasileiras e tornaram-se um dos maiores
obstáculos pedagógicos dos dias atuais”. ( Aquino, 1996, p.20),
O espaço escolar brasileiro vivencia situações diversas em meio a tantos conflitos existentes. Sendo que a diversidade
pode ser uma das principais fontes de conflitos nas escolas, situação que se agrava cada vez mais, devido o
assolamento das desigualdades sociais.
O conflito emerge em toda situação social em que se compartilham espaços, atividades, normas e sistemas de poder, e
a escola obrigatória é um deles. Um conflito não é necessariamente um fenômeno da violência, embora, em muitas
ocasiões , quando não abordado de forma adequada, pode gerar um conflito multiforme no qual é difícil reconhecer a
origem e natureza do problema. (ORTEGA, 2002, p.143).
Os conflitos no âmbito escolar têm sido cada vez mais reflexos dos problemas sociais que assolam o país. As
diferenças acabam não sendo aceitas quando fogem do padrão que é determinado pelas normas e regras da
sociedade, o que gera preconceitos, e, consequentemente, conflitos/violência. São as desigualdades com altos índices
que maximizam os problemas.
Neste cenário é que surge o bullying, compreendido como todas as atitudes de agressão adotadas por um ou mais
estudante contra outro, com intenção e repetidas, acontecidas sem motivos aparentes, causando dor e angústia, sendo
executadas dentro de uma relação de poder desigual (LOPES NETO, 2005).
Diante do exposto, enfrentar tais desafios não é simples e, em geral, depende de uma intervenção interdisciplinar .  A
escola é uma instituição que contribui para a transformação e manutenção social. Segundo Freire (1976), a escola é um
espaço para conversar, confrontar-se um com o outro, discutir e fazer política. Porém a escola não pode mudar tudo
sozinha, nem a si mesma. Como instituição social, depende da sociedade para mudar.
4.1 Expressões da questão social vivenciadas no âmbito escolar
Atualmente, o processo educacional do Brasil vem atravessando muitas situações de tensão, sobretudo no que se
refere à violência entre discentes, docentes e o meio social em que está inserido. O enfrentamento destas questões na
metamorfose da educação só será possível se houver a inclinação de cada um, Estado, sociedade, escola e família,
interagir de maneira a reconhecer as expressões da educação como questão social, questão esta entendida como as
personificações do sistema de construção e propagação da classe trabalhadora e de sua entrada na realidade política
da sociedade, requerendo que o empresariado e o Estado a reconheçam como classe. Segundo Iamamoto e Carvalho
(1983, p.77), a questão social “é a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a
burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e repressão”.
Percebe-se que questões como, violência, desrespeito, bullying, uso de drogas, entre outras, são repetições de
comportamentos negativos, relacionadas às disputas, consumismo, problemas sociais vivenciados pela sociedade.
 Estes aspectos negativos da sociedade, marcados por dificuldades advindas muitas vezes por falta do interesse das
esferas governamentais, de uma má estrutura familiar, serve como porta de entrada para que os mais diversos e difíceis
problemas cheguem até a escola. E dessa forma transmite para o ambiente educacional o compromisso de auxiliar nas
mais diversas situações de conflitos e expressões da questão social.
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Para Netto, inexiste qualquer “nova questão social” e sim “a emergência de novas expressões da ‘questão social’ que é
insuprimível sem a supressão da ordem do capital. A dinâmica societária específica dessa ordem não só põe e repõe os
corolários da exploração que a constitui medularmente: a cada novo estágio de seu desenvolvimento, ela instaura
expressões sócios-humana diferenciadas e mais complexas, correspondentes à intensificação da exploração que é a
sua razão de ser”. (Netto, 2001, p.48),
 
 
5- RELAÇÃO ESCOLA E FAMÍLIA
 
Conforme Carvalho (2000), historicamente a família tem recebido a responsabilidade tanto pelo sucesso como pelo
fracasso escolar. E isso não deixa de ter razão, pois o sucesso escolar está intimamente entrelaçado, em sua maioria,
com o apoio direto e sistemático da família que investe nos filhos, equilibrando tanto deficiências escolares quanto
obstáculos individuais, correspondendo, geralmente, famílias que apresentam recursos econômicos e culturais dos
quais se destacam a disponibilidade de tempo e o nível de escolaridade da mãe.
A escola na sociedade é uma extensão da família, no entanto, neste mundo globalizado, a maioria das famílias não
acompanha o desenvolvimento escolar dos filhos, situação esta bastante preocupante, pois é imprescindível a parceria
entre o binômio, pois ambas devem conhecer e participar das realidades e limitações do processo educacional.
 
Uma ligação estreita e continuada entre os professores e os pais leva, pois, muita coisa mais que a uma informação
mútua: este intercâmbio acaba resultando em ajuda recíproca e, frequentemente, em aperfeiçoamento real dos
métodos. Ao aproximar a escola da vida ou das preocupações profissionais dos pais, e ao
proporcionar,                                                reciprocamente, aos pais um interesse pelas coisas da escola, chega-se a
uma divisão de responsabilidades [...]. (PIAGET,2007,p.50)   
 
Nessa perspectiva, acaba que, de acordo com Tiba, à educação escolar é diferente da educação familiar. Não há como
uma substituir a outra, pois ambas são complementares. “Não se pode delegar à escola parte da educação familiar, pois
esta é única e exclusiva, voltada à formação do caráter e aos padrões de comportamentos familiares”. (Tiba, 1996,
p.187),
 
Se as desejamos 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.
(REIS, 2010, p. 22)
 
 
Considerações finais
 
A escola e a família não funcionam isoladamente nem paralelamente, pois vida escolar e vida familiar se completam, é
preciso que cada um, dentro da sua função, trabalhe, buscando conseguir uma construção coletiva, contribuindo assim
para a melhoria do desempenho escolar das crianças. O desarranjo de uma dessas partes provoca um mau
desempenho escolar, levando as crianças a terem futuros problemas sociais.
 
Por falta de um contato mais próximo e afetuoso, surgem as condutas caóticas e desordenadas, que se reflete em casa
e quase sempre, também na escola em termo de indisciplina e de baixo rendimento escolar. (MALDONADO, 1997, p
11).
 
À medida que a escola começar a dar oportunidade e criar mecanismos para atrair a família para o ambiente escolar,
novas chances certamente surgirão para que seja desenvolvida uma educação de qualidade, apoiada justamente por
esta relação família e escola. Enfim, essa relação é fundamental para metodologia educativa, pois os dois possuem
papel para desenvolver a sociabilidade, a afetividade e o bem-estar físico e intelectual, ou seja, o ideal é que família e
escola se abranjam numa relação de reciprocidade, pois as influências dos meios são importantes para a formação de
sujeitos. A família é essencial para o desenvolvimento do indivíduo na aprendizagem de valores e convivência no meio
social.
Muitas famílias delegam às escolas não só o papel de educar, mas também a de transmitir valores éticos, morais e
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formação de caráter, além de, por várias vezes, ter que suprir necessidades de carência afetiva trazidas de casa.
Logo, observamos que a relação família e escola está fragilizada, porém, apesar de destacarmos a importância da
parceria entre este binômio ainda está distante o equilíbrio entre ambos. Assim, sendo em meio as expressões das
questões sociais no ambiente escolar como: desemprego, drogas, desestrutura familiar,  seria necessário um trabalho
de uma equipe interdisciplinar como: psicopedagogo  psicólogo,  assistente social, para oferecer condições necessárias
no   acompanhamento do processo escolar nos dias atuais, estreitando a relação entre escola e família.
Ao fim deste trabalho, esperamos ter contribuído para a reflexão da necessidade de escola e família caminharem lado a
lado fortalecendo vínculos e obtendo bons resultados nesta relação.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1]A forma mais clássica de organização do conteúdo escolar, ainda hoje, é o modelo linear disciplinar, ou o conjunto de
disciplinas justapostas, na maioria das vezes de uma forma bastante arbitrária. (XAVIER et al., 2000)

[2]  A Pedagogia Libertadora foi almejada por Paulo Freire e prevê uma práxis revolucionária essencialmente autêntica
na condução de uma teoria que não se separa da prática. Ao contrário, se caracteriza pela ação dialógica que ela
estabelece entre si, supõe a superação da visão mecanicista de educação e das dicotomias na relação teoria-prática.
(MACIEL, 2011)
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 A Pedagogia Libertadora foi almejada por Paulo Freire e prevê uma práxis revolucionária essencialmente autêntica na
condução de uma teoria que não se separa da prática. Ao contrário, se caracteriza pela ação dialógica que ela
estabelece entre si, supõe a superação da visão mecanicista de educação e das dicotomias na relação teoria-prática.
(MACIEL, 2011)

[1]A forma mais clássica de organização do conteúdo escolar, ainda hoje, é o modelo linear disciplinar, ou o conjunto de
disciplinas justapostas, na maioria das vezes de uma forma bastante arbitrária. (XAVIER et al., 2000)
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