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RESUMO 
 
 

FAMÍLIA E EDUCAÇÃO: O SIGNIFICADO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA PAIS DE 
BAIRROS PERIFÉRICOS DE UM MUNICÍPIO DO VALE DO PARAÍBA. RESUMO A 
importância da escolaridade na opinião dos alunos de uma escola pública de um município do 
vale do Paraíba foi o objeto dessa pesquisa. Tivemos como objetivo geral compreender a 
relação que as famílias de um bairro periférico mantêm com a escolaridade de seus membros. 
Uma das funções da família é a socialização da criança e sua inclusão na cultura. A hipótese 
foi que pais com baixa instrução pouco valorizam a formação educacional de seus filhos. 
Tendo-se em vista a formação educacional como inserção social e os anos de estudo como um 
aspecto de ascensão social, justificamos o interesse acadêmico no tema, visando contribuir 
para o estreitamento da interação escola e família, objeto da intervenção profissional do 
Serviço Social. A relevância da pesquisa aos entrevistados se deve ao fato da mesma propiciar 
a reflexão do(s) mesmo(s) sobre o o tema proposto. A reflexão favorece a sensibilização sobre 
aspectos que não necessariamente são objeto de avalição em situações não guiadas. A 
abordagem da pesquisa foi qualitativa e o instrumento da coleta de dados foram entrevistas 
semiestruturadas com pais de alunos, sendo dois homens e duas mulheres. As pesquisas 
foram realizadas em escola municipal de ensino fundamental em uma cidade do Vale do 
Paraíba. No bairro escolhido as famílias convivem com a vulnerabilidade social. A interpretação 
dos dados foi realizada a partir das categorias família, educação e Serviço Social, através de 
seleção bibliográfica na perspectiva da teoria social crítica. Observamos através dos relatos 
apresentados pelos pais que a escolaridade é necessária para se ter uma carreira promissora, 
porém com divergência na resposta de uma mãe. Esta acha que a formação educacional nem 
sempre contribui para uma carreira promissora, pois existem pessoas com diploma de 
graduação que não conseguem se inserir no mercado de trabalho. A hipótese foi refutada; os 
pais assinalam a importância da educação devido estarmos em um mundo competitivo, sendo 
a escola é um diferencial. Todos relataram a necessidade de melhoria na educação oferecida 
que é de baixa qualidade. A participação dos pais no processo de escolarização é entendido 
como importante para o sucesso deste, bem como a participação de pais no ambiente escolar, 
na contribuição das diretrizes estabelecidas pela direção. Concluímos com a certeza de que os 
objetivos foram atingidos. Discutir a educação é relevante, considerando-se que a Política de 
Educação é um campo de trabalho promissor ao assistente social, considerando-se que na 
escola se expressam as várias expressões da questão social, como evasão escolar, violência e 
uso de drogas. Palavras-chave: Política Social. Serviço Social. Educação. Família.  


