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RESUMO  

Esta pesquisa disserta acerca da importância da família, envolvida na vida 

escolar de seus filhos ou tutelados e como isso repercute, no processo de ensino 

e aprendizagem, isto é, na sua vida escolar deste educando, por toda sua 

trajetória acadêmica.  A partir de meados do século XX,  começam a ganhar 

visibilidade novas configurações familiares: pessoas vivendo juntas sem estarem 

casadas legalmente, vivendo sozinhas por opção, mulheres chefes de família, 

novas famílias compostas por pessoas que já foram casadas e com filhos de 

outros relacionamentos, famílias formadas por casais homossexuais, que 

optaram em constituir família com filhos etc. A chamada família nuclear, 

composta por pai, mãe e filhos, tendo o pai como principal provedor financeiro e 

a mãe dedicada exclusivamente, aos afazeres da casa e educar os filhos, 

desconfigurou-se e tomou outro formato; sendo estes novos formatos, hoje 

aceitos e protegidos pela Constituição Federal de 1988.Os objetivos deste 

estudo foram descrever, ressaltar e retificar o envolvimento dos pais, ou, 

cuidadores com finalidade familiar e afetiva, na educação escolar destes filhos. 

A metodologia utilizada foi realizada, por meio de pesquisas e revisões de 

literatura. 
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ABSTRACT 

This research dissertations about the importance of the family, involved in the 

school life of their children or guardians and how it affects the process of teaching 

and learning, that is, in the school life of this student, throughout his academic 

career. Beginning in the mid-twentieth century, new family settings began to gain 

visibility: people living together without being legally married, living alone by 

choice, women heads of household, new families made up of people who were 

already married and with children from other relationships, families formed by 

homosexual couples, who chose to start a family with children, etc. The so-called 

nuclear family, composed of father, mother and children, with the father as the 

main financial provider and the mother devoted exclusively to the chores of the 

house and to educating the children, was disfigured and took another form; These 

new formats are now accepted and protected by the Federal Constitution of 1988. 

The objectives of this study were to describe, emphasize and rectify the 

involvement of parents, or caregivers with family and affective purpose, in the 

school education of these children. The methodology used was performed 

through research and literature reviews. 

Keywords: Family; New family settings; Family crisis; Parent-school relations; 

school performance 
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1.  INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa se pauta na valiosa importância da família, 

independentemente, da sua configuração na atuação e envolvimento na vida 

escolar de seus filhos ou protegidos. No fim da Idade Média, o objetivo maior 

para a construção de uma família, eram por motivos de proteção da honra e da 

vida e da propriedade, conservação de bens, ajuda no cotidiano. 

 Nas sociedades antigas as famílias formavam-se sem qualquer tipo de 

relação afetiva. Muitos casamentos existiam apenas para sobrevivência do 

homem e da mulher, por manutenção de latifúndios, por falta de condições da 

família da mulher; geravam filhos e o vínculo era exclusivamente, para os mais 

novos aprenderem um ofício e prestar serviços. 

Os objetivos gerais desta pesquisa visam ressaltar, esclarecer e 

descrever a real importância da participação familiar na educação escolarizada 

de seus filhos/tutelados. 

Os objetivos específicos pretendem abordar e conhecer as expectativas 

dos pais em relação ao papel da escola na formação dos alunos; relacionar o 

ponto de vista dos pais, com algumas ideias de pensadores e pesquisadores 

sobre a família e sobre a relação família-escola. 

 Procurando verificar se reconhecem ou não o cenário de crise de valores 

e de autoridade; propor, a partir dos autores pesquisados, algumas sugestões 

de ações da escola junto à família, de forma a tornar a integração, entre essas 

duas instituições real e efetiva. 

Justifica-se a escolha desta temática, diante da evasão escolar, do 

fracasso escolar e das dificuldades no processo de ensino e aprendizagem.  

Pois, ainda afirmam não delegar à escola tarefas, como a formação de valores 

e o estímulo à disciplina. 

Algumas sugestões foram elaboradas para que a escola desenvolva uma 

parceria efetiva com as famílias de seus alunos: estabelecer relações simétricas 

e de corresponsabilidade com os pais, oferecendo a eles espaços de reflexão 

sobre as questões que vivenciam com seus filhos. 
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A metodologia utilizada neste estudo é de cunho bibliográfico e por meio 

de artigos de revisão literária, sendo também descritiva e qualitativa, atribuindo 

maiores crenças e valores ao que foi lido, estudo e escrito. 
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2. UM BREVE RELATO HISTÓRICO 

No fim da Idade Média, o objetivo maior para a construção de uma família, 

era por motivos de proteção da honra e da vida, conservação de bens, ajuda no 

cotidiano. Nas sociedades antigas as famílias formavam-se sem qualquer tipo 

de relação afetiva (MARTINS, 1993). 

Muitos casamentos existiam apenas para sobrevivência do homem e da 

mulher, faziam filhos e o vínculo era exclusivamente para os mais novos 

aprenderem um ofício e prestar serviços (BARROS, 2000). 

Não havia uma ligação profunda entre pais e filhos, a infância era 

reduzida, logo se misturava aos adultos, a fim de aprender desde cedo ofícios 

para a sobrevivência e continuidade da família. Não havia sentimento afetivo, 

somente a necessidade de preparar homens e mulheres para desempenhar 

papéis na sociedade (VICENTE, 1994). 

A educação ficava garantida por outros adultos, os pais enviavam seus 

filhos para casas de outras pessoas, essas ficavam responsáveis pelo 

ensinamento dos menores ou preceptores. A criança aprendia o que 

precisava saber ajudando nas atividades domésticas e laborais 

(VICENTE, 1994, p. 72). 

 

As mudanças surgiram a partir do fim do século XVII, quando a família 

começou a enxergar a criança como um ser dependente, e encontrar importância 

nela. O sentimento de amor brotou, juntamente o cuidado e preocupação em 

preservar a inocência de cada um (GOMES, 2003). 

A partir daí a educação passada somente pela prática do cotidiano por 

estranhos, foi substituída pelas escolas. De início somente os meninos das 

classes mais dominantes frequentavam as escolas, era uma educação machista, 

onde as meninas não eram aceitas, ficavam em casa com suas mães 

responsáveis pelos afazeres domésticos (VICENTE, 1994). 

Logo, as crianças de origem mais humilde raramente eram alfabetizadas; 

nesse período a vida social, profissional e pessoal era vivida em público. O 

trabalho ou reuniões eram dentro de casas, visitas eram incessantes na casa um 
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do outro, raramente se dormia sozinho, havia sempre outras pessoas no quarto; 

tudo se passava no mesmo ambiente que a família vivia (VICENTE, 1994). 

Segundo Carvalho (1995), no século XVIII, a sociedade enxergou uma 

necessidade de separar a vida particular da vida profissional, com o objetivo de 

proteger a liberdade e a intimidade.  

Com o passar dos anos, as meninas também ingressaram para as 

escolas, as crianças passaram a ser tratadas como centro da atenção, e seu 

desenvolvimento era de extrema importância, assim, as crianças passaram a 

ficar mais tempo nas escolas (CARVALHO, 1995). 

2.1 Evolução da família 

Considerado a afirmação de Kaloustian (1994), a sociedade passou por 

grandes transformações após a Revolução Industrial, o mercado de trabalho 

expandiu, e com a necessidade de ajudar com a manutenção da casa, as 

mulheres foram para o comércio trabalhar (mercado de trabalho), ficando 

grandes períodos ausentes de casa. 

Logo, da criação e educação dos filhos; desde então o modelo de família 

tradicional foi desconstruída, nos tempos de hoje a sociedade é formada por 

diversas formações de família (KALOUSTIAN, 1994). 

O que diante da sociedade moderna se tornou um fato normal, 

principalmente, pelas novas resoluções que a família tomou nas últimas quatro 

décadas (MARTINS, 1993). 

2.2 Realidade atual 

Se nos tempos passados, os pais eram responsáveis pela educação e 

valores dos filhos e a escola era necessidade, para profissionalização, ou, uma 

escolha, hoje em dia, a educação é um direito de todos, conforme a Constituição 

Federal de 1988 (BRASIL, 1988), em seu artigo 205. “A educação, direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com 

colaboração da Sociedade”. 

Durante um longo tempo, a instituição escolar era respeitada e tinha total 

apoio e respeito pelos pais. Hoje em dia observa-se uma grande mudança, nas 
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atitudes e pensamentos dos adultos, relacionadas às ações realizadas dentro da 

escola para sua melhoria contínua (CORTELLA, 2016). 

Com os responsáveis trabalhando, com grandes cargas horárias, a 

ausência na educação familiar, regida pelos princípios, bons costumes, etiqueta, 

valores indissolúveis , em qualquer sociedade organizada;  é inevitável,  a falta 

de comprometimento da família e respectivamente, do aluno; e com isso o apoio 

que a escola deve receber da família,  com a formação dos alunos não acontece, 

trazendo consequências,  muitas vezes irreparáveis (GOMIDE, 2005). 

É comum ouvir situações de alunos com problemas de indisciplina, 

dificuldades de aprendizagem, vandalismo, entre outros. Problemas 

esses, que podem ser amenizados, se a escola e a família trabalharem 

juntos, porém, no contexto atual, a escola culpa a família e a família 

culpa a escola (GOMIDE, 2005, p. 79). 

Para Reis (2009), refere-se a um desequilíbrio social e familiar, onde cada 

família e cada aluno têm seu próprio ritmo. A maioria dos pais está perdendo a 

autoridade e o controle sobre os filhos, não conseguem impor limites. Por outro 

lado, vê-se ainda, pais exigentes e rígidos demais com os filhos. 

 Ambas as atitudes trazem problemáticas e dificuldades para o 

desenvolvimento, das crianças e adolescentes, quando há excesso em alguma 

situação, o resultado não é o melhor, deve-se buscar equilíbrio nas relações 

(REIS, 2009).  

Os pais colocam os filhos nas escolas, e/ou em aulas complementares, e 

buscam saciar o vazio da presença deles com essas opções. Porém não basta 

preencher o tempo dos filhos com atividades somente, é necessário diálogo, 

construir boas relações, já que a “família é a influência mais poderosa para o 

desenvolvimento e o caráter das pessoas” (KALOUSTIAN, 1994, p. 47). Sendo 

assim outros autores citam:  

Com a necessidade de ausentar-se do lar, as famílias colocam as 

crianças em creches e escolas, os pequenos começam a ir à escola 

precocemente, o que pode favorecê-las ou não, isso, depende do 

acompanhamento familiar e escolar realizado (JARDIM, 2006, p.20). 
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A sociedade mudou, e ambas precisam acompanhar essas mudanças de 

maneira conjunta, ajudando um ao outro, na busca do mesmo objetivo, educar 

as crianças. No que diz respeito ao direito à educação, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (BRASIL, 1990), em seu artigo 53 diz: 

A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania 

e qualificação para o trabalho (ECA, BRASIL, 1990), artigo 53). 

 

É de grande importância que os familiares e a comunidade, sejam 

orientados pela escola, para que a tentativa de um bom ensino e educação seja 

realizada com êxito.  

A escola deve promover iniciativas para atraírem a família ao universo 

escolar, alertando e orientando. Tais como: 

“a) programas educacionais direcionados aos pais de alunos;  

b) comunicação consistente com professores e outros profissionais da 

escola;  

c) envolvimento direto dos pais nas atividades escolares; d) 

envolvimento dos pais em atividades educativas desenvolvidas em 

casa;  

e) envolvimento dos pais nas decisões da escola. O envolvimento das 

famílias nestas atividades, no entanto, não assegura o 

estabelecimento de uma real parceria” (JARDIM, 2006, p. 172). 

 

 Como foi mencionado anteriormente, colaboração é mais do que 

envolvimento dos pais, em atividades escolares, e acima de tudo, uma atitude 

da escola. Por conseguinte, é possível que a escola envolva os pais em suas 

atividades sem tratá-los, no entanto, como parceiros e colaboradores.  

A seguir, algumas ideais que poderão incentivar e promover uma real 

colaboração entre famílias e escolas serão apresentadas.  Buscando parceria 

com boa comunicação com quem mais importa na vida dos alunos, juntos 

transformando a realidade de todos. 

Falta diálogo, afetividade, atenção, carinho, respeito. Grande parte dos 

alunos chegam ao ambiente escolar, com uma ausência de sentimentos e 
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orientações, que devem vir por parte dos familiares. Os professores por sua vez, 

tentam no decorrer das aulas suprir um pouco dessa carência, ficando cada vez 

mais sobrecarregados e exaustos. 

A família do ponto de vista do indivíduo e da cultura é um grupo tão 

importante que, na sua ausência, dizemos que a criança ou 

adolescente precisa de “família substituta ou devem ser abrigados em 

uma instituição que cumpra as funções materna e paterna, isto é, as 

funções de cuidados para a posterior participação na coletividade 

(BOCK, 2004, p. 249). 

 

 

Os maiores desafios da escola, junto aos educadores, são tornar a 

educação atraente, ou como incluir a tecnologia nas aulas, e até mesmo ou mais 

importante, como resgatar a participação dos pais na vida escolar dos alunos. 

Participar da vida dos filhos, não é somente arcar com as despesas e 

necessidades financeiras, e sim, cuidado, amor, atenção, diálogo, trabalhar 

limites e valores desde muito cedo. Com o passar dos anos se os pais 

continuarem impotentes em relação a isso, mais dificultoso e trabalhoso será 

para resgatar ou impor tais valores. Portanto, Cortella (2016), afirma: 

O pai e a mãe têm que saber que ele ou ela é a autoridade. Ao abrir 

mão disso, há um custo. Quem se subordina a crianças e jovens, e têm 

sobre eles alguma responsabilidade, está sendo leviano (CORTELLA, 

2016). 

 

 

A realidade de hoje em dia mudou, e com isso a família também. A 

sociedade capitalista exige condições financeiras cada vez melhores, logo, pais 

e/ ou responsáveis necessitam sair praticamente, o dia todo para seus 

empregos, estudos, a fim de garantir o melhor para a família.  

As mudanças necessárias, são diálogo no núcleo familiar e social, 

integrando pais e filhos, sendo que, esta é considerada a incubadora, aonde são 

forjados o caráter, o comportamento e os demais valores e princípios são 

formados.  Sendo assim, que a família é a primeira escola da criança e objetiva 
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seu bem-estar físico, psicológico, social, afetivo e moral. Essas são algumas 

ações, para que a escola e a família sejam efetivas e eficazes (WAGNER, 2002). 

Wagner A, Falcke D, Silveira LMBO, Mosmann CP. A comunicação em famílias 

com filhos adolescentes. Psicol Estud [periódico na internet]. 2002 [acesso em 07 jun 

2012];7(1):75-80. Disponível em: http://www.scielo.br/ pdf/pe/v7n1/v7n1a08.pdf 

2.3 Substitutos dos pais 

Com o passar do tempo, rotinas complicadas e exigentes, faz com que os 

pais se ausentem, ainda mais da vida dos filhos. Substituindo a presença familiar 

por outras opções que são insuficientes. Portanto, o conjunto de afetividade 

vinda de casa, afeta a educação positivamente ou não.  

Grande parte da população, é muito corriqueiro, que as crianças fiquem 

com avós, tios, babá ou alguém que os pais confiem, os cuidados dos filhos, 

enquanto, os mesmos não retornam para seus lares.  

Nesse meio tempo, com a falta de planejamento familiar, a tecnologia 

toma conta dos filhos, com um avanço muito rápido. Computador, tablet, 

televisão, celular, vídeo- game, entram na vida das crianças em uma velocidade 

tão grande, que quando os pais percebem, já foram dominados pelo vício, 

afastando mais ainda o vínculo entre os membros da casa. 

Com sua popularização, ocorrida por volta de 1995, a internet saiu dos 

laboratórios universitários e adentrou empresas e lares. Para ser mais 

preciso, invadiu o cotidiano de milhões de pessoas no mundo. (REIS, 

2009, p. 31). 

 

 

Sabendo que os professores são responsáveis pelo desenvolvimento, 

aprendizado, formação de opiniões dos alunos, é de extrema importância que 

haja incentivo por parte dos responsáveis para com os estudos.  
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3. FAMÍLIA X ESCOLA 

 O incentivo também se faz presente em participar, ser ativo na vida dos 

filhos, ter interesse no que está sendo produzido em sala de aula, valorizar os 

conhecimentos adquiridos, apoiar no que for possível, ou seja, a interação de 

todos é necessária para a formação de cada indivíduo. 

 A formação da família e as experiências vividas desde a infância deixam 

marcas no psiquismo humano, por isso o tamanho da importância em 

desenvolver junto aos filhos experiências positivas, valores, exemplos. Quanto 

mais ricas as interações, melhor será o desenvolvimento de cada criança. 

Os filhos copiam o modelo fornecido por seus pais porque gostam 

deles e os admiram. Esse processo acontece mediante a observação. 

Essa atitude de observar a postura dos pais diante de várias situações 

é que fará a diferença na postura da criança perante sua rotina, 

inclusive sua rotina escolar (GOMIDE, 2005, p. 79). 

 

 

 Se por um lado os pais devem ser presentes e participativos na vida dos 

filhos, por outro a escola deve ser além de um espaço de aprendizado, um local 

em que os alunos se sintam abraçados, compreendidos, como seres humanos. 

A formação de cada indivíduo para ser exercida com êxito, deve haver parceria 

entre família e escola. 

 Portanto, a escola necessita disponibilizar métodos e acessos; eventos 

que podem atrair a família, como a organização de eventos para toda a família 

na escola. 

“Feiras do livro, exposições, quadrilhas juninas, programas de Páscoa 

ou Natal, entre outros mil exemplos possíveis são alguns dos tipos de 

eventos que podem fazer com que os pais estejam em sua escola. 

Assim eles podem se integrar ao ambiente escolar, conhecer os 

professores e outros pais, e entenderem aspectos importantes da 

rotina do filho. Os estudantes ficam mais empolgados ao realizarem 

trabalhos melhores quando entendem que eles serão compartilhados 

com os pais. Aproveite os diferentes tipos de talentos que os 

estudantes possuem para mostrá-los. Isso vai motivá-los a crescerem 

e vai fazer com que os pais se sintam bem em participar do ambiente 

escolar. Os eventos também são uma ótima oportunidade para que os 
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pais estejam por dentro do universo dos seus filhos, e para que 

estreitem laços com os colaboradores” (MARTINS (a), 2007, p. 19). 

 

Para que essa tão sonhada prática da parceria seja realizada. Formar 

cidadãos pensantes, conscientes em relação ao mundo e a sociedade em que 

vivemos, é de suma importância. Daí a necessidade da participação de todos, 

lutar por um mundo melhor. 

A função da escola é a escolarização: é o ensino, a formação social, a 

construção da cidadania, a experiência científica e responsabilidade 

social. Mas quem faz a educação é a família (CORTELLA, 2016). 

 

Em família deve-se ensinar o ganhar e o perder, é essencial para a vida. 

Participar das lições e trabalhos de casa, além do conhecimento sobre o que o 

filho está aprendendo, desperta também a proximidade, atenção, carinho que 

muitos sentem falta (PETRINI, 2003) 

 Rotinas necessitam ser estabelecidas empela família: tempo para se 

alimentar, brincar, estudar, descansar. Conversas entre os membros da família 

devem fazer parte da rotina, assim como expressões de afeto, mesmo porque 

quando a criança chega à escola com bons hábitos e valores, o trabalho do 

professor junto da escola, flui com mais facilidade e se torna ainda mais eficaz 

(SARTI, 1996). 

 Para Yasbek (2003), estudioso da família e seus comportamentos sociais; 

a escola e a família devem trabalhar como uma equipe, colaborando e agindo 

em parceria, melhorando assim o rendimento escolar dos estudantes. Conhecer 

o perfil de cada família e a história de vida dos alunos traz informações 

importantes que auxiliam no desenvolvimento e planejamento particular de cada 

estudante.  

 Utilizar as reuniões, festas, apresentações de trabalhos, ou qualquer outro 

evento escolar, é sempre uma oportunidade para que haja comunicação 

necessária para estimular essa ideia de interação entre pais e escola. Identificar 

problemas, checar resultados, firmar parcerias, conscientizar familiares, são 
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algumas das funções que essas reuniões disponibilizam e são importantes para 

todos (YASBEK, 2003). 

 Reis (2009), considera que, os professores, gestores e funcionários; 

enfim, todos os envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem; devem 

deixar claro, o que é fundamental essa parceria, e cada um assumir seu papel, 

com os menores que mais necessitam. Cada um tem sua responsabilidade na 

formação da educação dos indivíduos, assim, direitos e deveres precisam ser 

claramente definidos e entendidos. 

Sonhamos com que todas as crianças cheguem à escola com valores 

excelentes, pais ativos na vida escolar, auxiliando, cooperando. Mas 

na prática sabemos que ainda não atingimos esse nível de educação. 

De qualquer forma, devemos estimular e conscientizar para que esse 

paradigma seja concretizado algum dia (REIS, 2009, p. 42). 

 Num todo é necessário sempre perguntar a todos envolvidos na educação 

do outro, se esperam preparar cidadãos apenas para provas, algo mecânico, ou 

esperam preparar cidadãos para a vida, completos? Devemos rever nossas 

prioridades o tempo todo. 

3.1 A importância da educação para a sociedade 

Oportunizar e construir uma cultura de base comum, de crescimento e de 

desenvolvimento básico, que todos têm direito e que demanda, em meio a alunos 

diferentes, que apresentem domínios culturais diferentes, ou ainda, pedagogias 

diferenciadas permitindo que cada qual possa ser mais e melhor do que já é 

(PETRINI, 2003). 

É de necessidade e prioridade uma escola justa, por um lado, aquela que 

trabalhasse a favor da equidade, isto é, promovesse a discriminação positiva 

procurando beneficiar com mais e melhores recursos, com ajuda específica, 

aqueles que têm menos e/ou apresentam maiores dificuldades (BOCK, 2001). 

Potencializando, a escola e  a família, por suposto, suas capacidades em 

exercer a liberdade e, por outro lado,  haverá maior igualdade, entre as classes 

sociais; e, uma escola que promove a socialização de todos e a singularização 

de cada um(JARDIM, 2006). 
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De modo particular, coloca-se em relevo seu potencial em termos de 

capacidade de articulação, com o desafio posto à minimização das 

desigualdades geradas em outras esferas da vida social, quais sejam, de 

condições de vida, de emprego, de saúde, enfim, das múltiplas carências 

objetivas que assolam os mais desfavorecidos socialmente (YASBEK, 2003) 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na medida em que a desigualdade tem raízes políticas e econômicas 

concretas, aqui registra-se um desafio para a construção de políticas públicas 

que, uma vez articuladas, desaguassem na superação da ‘pobreza’ do Estado e 

da organização e do funcionamento da sociedade, em especial quanto à garantia 

dos direitos de seus cidadãos, sendo que uma das maiores de mandas sociais 

de fracasso escolar é a ausência da família na escola (JARDIM, 2006). 

 Esse processo, malgrado outras possibilidades, não se fará sem a 

participação e, da formação daqueles e daquelas a quem se destinam essas 

políticas. Sem querer minimizar o tratamento central que deve ser dado à 

articulação dessas políticas, centra-se no esforço no sentido de identificar o 

significado dessa perspectiva para a formação de professores. 

 Antes, porém, faz-se necessário refletir sobre alguns traços contextuais 

de nossa realidade, sobre o sentido social de uma educação para e na 

democracia. 

Assim, pondera-se sobre as margens que situam nosso argumento neste 

artigo. As políticas públicas e os esforços que vêm sendo empreendidos, no 

sentido de garantir o sucesso escolar, podem assegurar um melhor rendimento 

no que tange às expectativas de êxito em relação a determinadas prescrições 

curriculares.  

Todavia, são insuficientes para dar conta da necessidade de uma 

educação consoante a uma sociedade democrática. Trata-se de pensar para 

além do critério do mérito, ou mesmo do caráter instrumental do conhecimento.  
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A primeira vivência do ser humano acontece em família, 

independentemente de sua vontade ou da constituição desta. É a família que lhe 

dá nome e sobrenome, que determina sua estratificação social, que lhe concede 

o biótipo específico de sua raça, e que o faz sentir, ou não, membro aceito por 

ela. Portanto, a família é o primeiro espaço para a formação psíquica, moral, 

social e espiritual da criança 

A família e a escola são parceiros fundamentais no desenvolvimento de 

ações que favoreceram o sucesso escolar e social das crianças, formando uma 

equipe. É fundamental que ambas sigam os mesmos princípios e critérios, bem 

como a mesma direção em relação aos objetivos que desejam atingir. 
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