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 O valor que o brasileiro dá à família é in-
questionável. São inúmeras as pesquisas que mos-
tram essa realidade. Fizemos há pouco uma enque-
te e logo nos primeiros dias tivemos mais de 1.200 
participantes. E o resultado mostrado ao lado não 
deixa dúvidas: família em primeiro lugar com 
76,3%. Em segundo lugar vem o Estudo com 15,4%  

 Assim, a escola inteligente é aquela que va-
loriza a família, que envolve a família o mais que 
puder na educação de seus filhos.  

 Tive o prazer de participar de um seminário 
em comemoração ao 20o. Aniversário do Ano Inter-
nacional da Família da ONU com a presença de re-
presentantes das Nações Unidas. Nesse seminário 
ficou claro que as melhores escolas são as que fa-
zem um grande esforço de envolvimento e valoriza-

ção da família, com resultados educacionais e acadêmicos muito superiores às que não fazem tal esforço.  
As dificuldades são imensas, mas os estudos comprovam que o envolvimento da família na educação é 
fundamental para o ganho de aprendizagem.  

 Muitos me dirão que a família está em crise e que a maior parte dos pais não deseja participar da 
educação de seus filhos  praticamente “terceirizando” a total responsabilidade de educar para a escola 
que, de fato, deveria exercer papel supletivo na educação integral das crianças, cabendo aos pais essa 
completa responsabilidade. Mas há que se tentar, sob todas as formas, esse envolvimento, com criativi-
dade e espírito pedagógico elevado e dentro de nossa missão de educadores. 

 Assim, se, de fato, não conseguimos o envolvimento de todos os pais, com certeza será possível 
propor aos mais abertos e interessados essa participação, mesmo que seja parcial, pois como a enquete 
mostra, família e estudo ainda estão entre os maiores valores, dos brasileiros. 

 Pense nisso.  
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