


 

Texto III 

 

Para compreender os processos de desenvolvimento e seus impactos na pessoa, é preciso focalizar tanto o contexto 

familiar quanto o escolar e suas inter-relações. Por exemplo, o planejamento de pesquisa sobre violência na adolescência 

deve incluir tanto as variáveis familiares, que podem contribuir significativamente para a manutenção de 

comportamentos antissociais na escola, quanto às relacionadas diretamente com a escola, como o baixo desempenho 

acadêmico, que, aliadas aos fatores interpessoais, acentuam este problema. 

Outros exemplos bastante conhecidos são a evasão e repetência escolar. Sabe-se que a estrutura familiar tem um forte 

impacto na permanência do aluno na escola, podendo evitar ou intensificar a evasão e a repetência escolar. 

Embora um sistema escolar transformador possa reverter esses aspectos negativos, faz-se necessário que a escola 

conte com a colaboração de outros contextos que influenciam significativamente a aprendizagem formal do aluno, 

incluindo a família.  

Referências 

• Capitães da Areia: é um romance de denúncia de autoria do escritor brasileiro Jorge Amado, escrito em 1937 

(censurado sob pretexto de ser propaganda comunista). A obra retrata a vida de um grupo de menores abandonados, 

que crescem nas ruas da cidade de Salvador, Bahia. 

• Constituição de 1988:  

A Constituição Federal (CF) de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, é a que rege todo o ordenamento 
jurídico brasileiro hoje. Desde a independência do Brasil em 1822, é a sétima constituição que nosso país tem 
– e a sexta desde que somos uma República. A CF/88 é um marco aos direitos dos cidadãos brasileiros, por 
garantir liberdades civis e os deveres do Estado.  

- Art. 205. 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. 

- Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. 

• ECA 

• LDB: O artigo 2º da LDB afirma que a educação é direito de todos e dever da família e do Estado cabendo aos 

pais, na idade própria, matricular seus filhos na rede escolar, cumprindo ao Estado a responsabilidade de 

oferecer vagas e condições adequadas de ensino.  

• Filme documentário “Pro dia nascer feliz”. 
• Paulo Freire:  

“A educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo”. 

“Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.” 
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