
 

 

 

 

O REFLEXO DO ABANDONO EMOCIONAL DOS FILHOS NA VIDA 
ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 

 

 É certo que durante o percurso histórico de evolução da sociedade, a família 

passou por grandes transformações. Mudanças na estrutura familiar e nas relações 

entre os sujeitos que a constituem são apresentadas por diversos pesquisadores.   

 De acordo com Áries (1978), o “sentimento de família” passou a ser cultivado, 

cerca de três séculos atrás, como conseqüência de mudanças na atuação de outras 

instituições como o Estado e a igreja. A partir de então, a responsabilidade maior sobre 

uma criança nascida da união entre um casal passava a ser efetivamente do próprio 

casal. Tais transformações geraram um evidente fortalecimento da família como 

instituição social.  

 Porém; com o crescimento da indústria (sec. XVIII), a ascensão do capitalismo e 

os movimentos de liberação feminina, muitas mudanças foram ocorrendo no modelo 

organizacional da família e da sociedade.  

 A mulher foi levada para o mercado de trabalho ficando sobre si a demanda de 

administrar vida profissional e obrigações maternas.  A quem cabia uma já árdua tarefa 

de gestão familiar, agora também se esperava ascender profissionalmente.  Não que tal 

responsabilidade constituísse dever apenas das mulheres, ou que, galgar sucesso 

profissional fosse direito exclusivo dos homens. Mas, há de se convir que a tarefa de 

educar filhos - visto que, fora outorgada à família como lócus do desenvolvimento 

humano, a função de educar as crianças - constitui tarefa que exige grande empenho e 

desprendimento pessoal. 

 Contudo, um fenômeno notado na sociedade contemporânea tem chamado a 

atenção de cientistas, pesquisadores da sociedade e do comportamento humano; A 



presença atuante dos genitores/responsáveis cada vez mais reduzida na vida das 

crianças.  

 Aos que cultivam a reflexão crítica acerca dos trâmites do processo educativo fica 

a indagação pertinente: A quem estão confiados os cuidados com a educação – em 

seus variados aspectos - das crianças e adolescentes dessa geração?  

 Como formanda no curso de pedagogia de minha cidade, tenho me deparado 

cada vez mais frequentemente, com casos de crianças de níveis sociais variados em 

situação de aparente abandono emocional por parte dos pais ou daqueles que deveriam 

cumprir os papéis relativos a esses. Dependendo do contexto econômico em que a 

família está inserida a situação pode se diferenciar. Trata-se de meninos e meninas que 

passam maior parte do dia ocupados com diversas atividades ou, em outro caso, sob os 

cuidados de babás, ou ainda, quando a realidade financeira não permite tantos acessos, 

nas ruas – quando não podem contar com o apoio do ambiente escolar. 

 A questão em análise suscita várias hipóteses de dissolução. Escola de tempo 

integral, novos paradigmas acerca da função da escola e da família...  Quem tem a real 

responsabilidade sob a formação das crianças e jovens das novas gerações? 

 Todavia, a questão continua relevante. A cargo de quem está o acompanhamento 

e a mediação necessária ao desenvolvimento integral das crianças inseridas nos 

contextos apresentados?   

 Reflexos pertinentes a qualidade do tempo investido em família são percebidos 

tanto no desenvolvimento emocional como em aspectos cognitivos de crianças e 

adolescentes da sociedade contemporânea.  

 Uma proposta de ação conjunta entre escola e família no sentido de buscar 

reflexões sobre os diferentes aspectos da educação dos filhos é questão amplamente 

pesquisada no meio acadêmico.  

 Visto que, como fato historicamente construído, compete à família e a escola a 

incumbência de educar suas crianças e jovens, cabe-nos agora, fazer dessa tarefa uma 

ação conjunta relevante na formação de gerações de indivíduos felizes, conscientes e 

atuantes; agentes transformadores da realidade. 
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