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FAMILÍA NO CONTEXTO ESCOLAR: OS EFEITOS DA PARTICIPAÇÃO ATIVA DA 

FAMILÍA NA EDUCAÇÃO EM TEMPOS ATIPÍCOS. 

 

Scarlett Ohana Gurgel de Moura 1 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como tema, “A família no contexto escolar: os efeitos da 
participação ativa da família na educação em tempos atípicos”, e tem como objetivo, 
analisar a percepção dos pais sobre a escola e o desempenho escolar que seus 
filhos apresentam, através da participação ou da ausência de cada um deles, como 
também compreender se é possível à escola caminhar sem a participação da família 
e analisarem quais são fatores que contribuem e influenciam nessa participação e 
que, de certa forma, influenciam na educação da criança. Percebe-se que, o 
acompanhamento dos pais/família nas tarefas do cotidiano escolar dos filhos é um 
fator determinante para o desempenho do aluno na escola, tornando a família uma 
instituição importante no processo ensino-aprendizagem. O presente trabalho é fruto 
de estudos bibliográficos, sobre o olhar de autores como: Falcão (2007), Battaglia 
(2002), Tiba (1996), Libâneo (2002) Oliveira (1997), Silva (2002), Vieira (2000), Paro 
(1996), dentre vários outros não citados aqui. É perceptível que a interação entre as 
duas instituições tem apresentado um papel fundamental no desempenho escolar do 
educando. O diálogo entre ambas as partes tende a colaborar com o equilíbrio do 
conhecimento o que é possível verificar uma aprendizagem de qualidade. Para a 
realização desse trabalho foram utilizados questionários diversificados, que foram 
respondidos por pais, alunos e professores, permitindo assim o embasamento para 
esse estudo. 
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FAMILY IN THE SCHOOL CONTEXT: THE EFFECTS OF THE FAMILY'S ACTIVE 

PARTICIPATION IN EDUCATION IN ATYPICAL TIMES. 

Scarlett Ohana Gurgel de Moura 2 

 

ABSTRACT 

 

This work has as its theme, "The family in the school context: the effects of the active 

participation of the family in education in unusual times", and aims to analyze the 

perception of parents about the school and the school performance that their children 

have, through of the participation or absence of each one of them, as well as 

understanding if it is possible for the school to walk without the participation of the 

family and to analyze what are the factors that contribute and influence this 

participation and that, in a certain way, influence the child's education. It is noticed 

that the monitoring of parents/family in the daily school tasks of their children is a 

determining factor for the student's performance at school, making the family an 

important institution in the teaching-learning process. The present work is the result 

of bibliographical studies, under the perspective of authors such as: Falcão (2007), 

Battaglia (2002), Tiba (1996), Libâneo (2002) Oliveira (1997), Silva (2002), Vieira 

(2000), Paro (1996), among several others not mentioned here. It is noticeable that 

the interaction between the two institutions has played a fundamental role in the 

student's school performance. The dialogue between both parties tends to 

collaborate with the balance of knowledge, which makes it possible to verify quality 

learning. To carry out this work, different questionnaires were used, which were 

answered by parents, students and teachers, thus providing the basis for this study. 
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INTRODUÇÃO 

A família por ser o primeiro grupo de convívio, tem uma função social muito 

importante, pois é no meio familiar que o ser humano inicia suas habilidades, seus 

costumes e daí põe em prática o que aprendeu. 

Quando chega ao meio escolar, a criança mostra suas atitudes frente ao seu 

mundo, cheios de novidades, curiosidades e perspectivas diante de outras 

realidades. 

Levando em consideração que o ser humano aprende o tempo todo, nas mais 

diversas coisas que a vida lhe apresenta, o papel da família é muito importante, pois 

é ela que decide, desde o início, o que seus filhos devem aprender, quais são 

instituições que devem frequentar o que é necessário saberem para tomar as 

decisões que os favoreçam no futuro. Com o passar do tempo, parecem não ter o 

mesmo objetivo em relação à educação da criança. 

O presente trabalho objetiva analisar a percepção dos pais sobre a escola e o 

desempenho escolar que seus filhos apresentam, através da participação ou da 

ausência de cada um deles, como também compreender se é possível à escola 

caminhar sem a participação da família e analisar quais são fatores que contribuem 

e influenciam nessa participação e que, de certa forma, influenciam na educação da 

criança.  

Segundo Paro (2000, pág.16), pesquisador que realizou um estudo sobre o 

papel da família no desenvolvimento escolar de alunos do ensino fundamental, 

mostra que o distanciamento entre escola e família não deveria ser tão grande, pois 

para ele, a escola não “assimilou quase nada de todo o progresso da psicologia da 

educação e da didática, utilizando métodos de ensino muito próximos e idênticos 

aos do senso comum predominantes nas relações familiares”.  

Paro (2000, pág.68) nos remete ainda ao fato de que, a atual escola dos 

filhos, é bastante parecida com a escola que os pais frequentaram, e por isso, estes 

últimos não deveriam sentir-se tão distanciados do sistema educacional, e também o 

professor, embora admita a necessidade da participação dos pais na escola, não 

sabe bem como encaminhá-la. Nas palavras de Paro; “parece haver, por um lado, 

uma incapacidade de compreensão por parte dos pais, daquilo que é transmitido na 

escola; por outro lado, uma falta de habilidade dos professores para promoverem 

essa comunicação”. 
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É possível notar sem que seja preciso estudar muito que nas famílias de 

classe média, as mães que acompanham assiduamente o aprendizado e o 

rendimento escolar do filho, que organizam seus horários de estudo, examinam as 

tarefas diariamente, sabem quem são as professoras e frequentam as reuniões 

escolares, aquela criança tende a ter um bom desempenho escolar. 

Nos estudos realizados, foi possível também analisar a fala frequente no 

âmbito da escola pública que atende às famílias de baixa renda, as queixas de 

professores desgostosos com as dificuldades de aprendizagem de seus alunos e 

que reclamam da falta de participação dos pais. Durante essas pesquisas, 

compreendeu-se que professores e coordenadores sentem a deficiência com 

relação ao acompanhamento dos pais nas atividades escolares de seus filhos/ 

dependentes.  

Por isso, nasceu o interesse de entender qual é a participação que a escola 

espera da família e o que a família espera da escola. Que participação é essa tão 

almejada por ambas? Esse tema estudado é relevante devido à necessidade que a 

sociedade contemporânea está passando, nota-se os apelos que uma boa parte da 

sociedade faz para as autoridades e comunidades, numa tentativa de resgatar a 

família e seus valores.  

A Participação familiar é uma necessidade atual e desejada por todos que 

fazem parte do contexto escolar. Daí o interesse desse trabalho que é voltado para 

identificar essa possível falta de participação da família no contexto escolar. Porque 

educar é uma função de todo nós e quando a família participa da educação da 

criança, elas podem sair-se muito melhor na escola e na vida. 

A necessidade de se buscar formas de articulação entre família e escola é de 

grande importância no processo educacional. Ainda mais que se vê a educação hoje 

como algo permanente, por toda a vida, um processo continuado, onde a 

participação dos pais é necessária na formação das novas gerações. 

Por sermos profissionais ligados diretamente à escola pública, observamos 

com nitidez o distanciamento da família na escola. Com isso trazemos algumas 

propostas de incentivo para a família juntamente com a escola para que possa trazer 

um resultado mais satisfatório no ensino-aprendizagem do alunado. Com isso 

procura-se conhecer as formas de organização das escolas púbicas; conceituar os 

termos referentes à gestão escolar; conhecer a concepção do país, gestores e 
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professores em relação à participação da família nas escolas públicas de 

Jaguaribara. 

De acordo com a tradição, a família tem sido vista como parte fundamental do 

sucesso ou fracasso escolar. A busca de um consenso entre família e escola deve 

fazer parte de qualquer trabalho educativo que tem como enfoque a formação de um 

indivíduo independente. Essa harmonia entre escola e família baseia-se na divisão 

do trabalho de educação de crianças, jovens e adultos, abrangendo expectativas 

mútuas. 
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CAPÍTULO I – A RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA 

Este trabalho vem tratar de questões família-escola, o objetivo é apresentar 

definições de família e suas diferentes formas e composições, fazer uma abordagem 

específica da escola e a interdependência existente entre a família e esse sistema. 

Explorar pesquisas que investigam esta temática sob o ponto de vista dos diferentes 

aspectos que envolve essa relação. 

A temática que envolve a relação família e escola tenta trazer resultados em 

suas pesquisas, para melhor identificar os problemas que surgem no longo processo 

de construção, bem como promover caminhos que levem a resultados positivos 

capazes de superar toda essa problemática. 

De acordo com a autora do livro relação Escola e Família, o crescente 

interesse pela temática se pode ver refletido na própria tendência mundial também 

encontrada aqui no Brasil, o desenvolvimento por parte dos governantes, com 

políticas de aproximação da família na escola. 

Vendo por esse contexto percebemos que os governantes têm dado uma 

parcela de incentivo e colaboração para que ambas as instituições sejam parceiras 

nesse processo que envolve estabelecer uma união que traga resultados positivos. 

Uma vez que a família se tornou objeto imprescindível elevando assim, a um nível 

de qualidade e produtividade dentro do ambiente escolar.  

Ainda que essa postura seja criticada, os resultados mostram que essas 

intenções vêm dominando e chamando bastante a atenção da família que fazem 

parceria com as escolas, é um processo longo de construção, onde na maioria das 

vezes a família empurrara a responsabilidade para a escola e a instituição escolar 

por sua vez culpa a família no aspecto que se refere a educação do aluno. 

É sem sombra de dúvidas um assunto a ser bastante discutido ao longo do 

caminho, mas a ligação já foi estabelecida e esse intercambio vai obter seus 

resultados de aperfeiçoamento e reciproca mutua. Uma vez que a família abra 

espaço para a escola aprimorar bons resultados. 

A temática da relação entre família e escola já é assunto pesquisado na área 

da psicologia. Essa divisão de responsabilidades entre família e a escola fortalece 

no processo de desenvolvimento do indivíduo. 
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Conforme o psicólogo e pesquisados Eliot Turiel o entendimento das 

influencias das famílias é difícil e complexo, pais as crianças vivenciam ao lado de 

seus pais experiências das mais diversas. 

 A escola por sua vez tem que lidar com a maneira que cada família educa 

seus filhos, aspectos como a parentalidade precisam ser compreendidos pela 

escola, são múltiplos os fatores que envolvem essa relação e que precisa ser 

entendido por ambas instituições, família e escola. Portanto, o conceito de família é 

um tanto complexo visto do ponto de vista que o termo deveria ser usado no plural, 

pois as famílias não são mais vistas como antigamente, que tinham em sua 

composição: pai, mãe e os filhos, já que existe no nosso cotidiano famílias que se 

modificaram e que se modificam a cada momento da vida. 

Terezinha Féres, Carneiro e Cílio Ziviane também realizam pesquisas sobre 

os múltiplos arranjos amorosos da atualidade, ou seja, ela relata o fato das famílias 

em seus aspectos sexuais, uma vez que existe vários grupos de famílias formados 

não apenas pelos heteros, mas nas famílias homossexuais, há também as famílias 

de pais separados, pais solteiros, contando ainda com as famílias formadas por 

adoção. Tudo isso é considerado família vendo do ponto de vista da sociedade. 

Essas mudanças são tantas e visíveis que os professores chegam a 

questionar a falta de sucesso escolar, culpando a família pelo fracasso dos alunos, 

visto que a falta e a participação das famílias nas escolas são ainda um número bem 

irrelevante. A família é considerada a peça chave na educação do ser humano, são 

responsáveis pela formação e principalmente por sua localização na estrutura social 

e a família a responsável de entregar um ser humano a sociedade em que vive.   

1.1. FUNÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA, DA ESCOLA E INTERDEPENDÊNCIA DOS 

SISTEMAS FAMÍLIA E ESCOLA 

Educação e escola têm uma relação estreita, apesar de esta não configurar 

uma relação de dependência, pois há uma distinção entre a educação escolar e a 

educação que ocorre fora da escola. De acordo com Guzzo (1990), o sentido 

etimológico da palavra educar significa promover, assegurar o desenvolvimento de 

capacidades físicas, intelectuais e morais, sendo que, de forma geral, tal tarefa tem 

sido de responsabilidade dos pais. 
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De acordo com Bock, Furtado e Teixeira (1999), o grupo familiar tem uma 

função social determinada a partir das necessidades sociais, sendo que entre suas 

funções está, principalmente, o dever de garantir o provimento das crianças para 

que possam exercer futuramente atividades produtivas, bem como o dever de 

educá-las para que "tenham uma moral e valores compatíveis com a cultura em que 

vivem" (p.238). Nesse mesmo sentido, Oliveira (2002) resume a função da família 

dizendo que "a educação moral, ou seja, a transmissão de costumes e valores de 

determinada época torna-se, nesta perspectiva, seu principal objetivo" (p.16). 

A responsabilidade familiar junto às crianças em termos de modelo que a 

criança terá e do desempenho de seus papéis sociais é tradicionalmente chamada 

de educação primária, uma vez que tem como tarefa principal orientar o 

desenvolvimento e aquisição de comportamentos considerados adequados, em 

termos dos padrões sociais vigentes em determinada cultura. 

A escola é a instituição que tem como função a socialização do saber 

sistematizado, ou seja, do conhecimento elaborado e da cultura erudita. De acordo 

com Saviani (2005), a escola se relaciona com a ciência e não com o senso comum, 

e existe para proporcionar a aquisição de instrumentos que possibilitam o acesso ao 

saber elaborado (ciência) e aos rudimentos (bases) desse saber. A contribuição da 

escola para o desenvolvimento do sujeito é específica à aquisição do saber 

culturalmente organizado e às áreas distintas de conhecimento. No que diz respeito 

à família, "um dos seus papéis principais é a socialização da criança, isto é, sua 

inclusão no mundo cultural mediante o ensino da língua materna, dos símbolos e 

regras de convivência em grupo, englobando a educação geral e parte da formal, em 

colaboração com a escola" (Polonia & Dessen, 2005, p.304). 

Escola e família têm suas especificidades e suas complementariedades. 

Embora não se possa supô-las como instituições completamente independentes, 

não se pode perder de vista suas fronteiras institucionais, ou seja, o domínio do 

objeto que as sustenta como instituições. 

Esses dois sistemas têm objetivos distintos, mas que se interpenetram, uma 

vez que "compartilham a tarefa de preparar as crianças e os jovens para a inserção 

crítica, participativa e produtiva na sociedade" (Reali & Tancredi, 2005, p.240). A 

divergência entre escola e família está na tarefa de ensinar, sendo que a primeira 

tem a função de favorecer a aprendizagem dos conhecimentos construídos 

socialmente em determinado momento histórico, de ampliar as possibilidades de 
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convivência social e, ainda, de legitimar uma ordem social, enquanto a segunda tem 

a tarefa de promover a socialização das crianças, incluindo o aprendizado de 

padrões comportamentais, atitudes e valores aceitos pela sociedade. 

Desta forma entende-se que, apesar de escola e família serem agências 

socializadoras distintas, as mesmas apresentam aspectos comuns e divergentes: 

compartilham a tarefa de preparar os sujeitos para a vida socioeconômica e cultural, 

mas divergem nos objetivos que têm nas tarefas de ensinar. 

1.2. RELAÇÃO FAMILIA-ESCOLA 

Tendo como pano de fundo a divisão de responsabilidades no que concerne 

à educação e socialização de crianças e jovens e a relação que se estabelece entre 

as instituições familiares e escolares, pesquisas e levantamentos acerca desta 

relação passam a ser objeto de estudo de diversas áreas do conhecimento, como a 

psicologia, a sociologia, a educação, entre outras. 

Considerando as várias perspectivas e abordagens relativas ao tema, os 

trabalhos e pesquisas sobre a temática da relação família-escola podem ser 

organizados em dois grandes grupos, denominados enfoque sociológico e enfoque 

psicológico (Oliveira, 2002). 

No enfoque sociológico a relação família-escola é vista em função de 

determinantes ambientais e culturais. A relação entre educação e classe social 

mostra um certo conflito entre as finalidades socializadoras da escola (valores 

coletivos) e a educação doméstica (valores individuais), ou seja, entre a organização 

da família e os objetivos da escola. As famílias que não se enquadram no suposto 

modelo desejado pela escola são consideradas as grandes responsáveis pelas 

disparidades escolares. Seguindo este enfoque, faz-se necessário, para o bom 

funcionamento da escola, que as famílias adotem as mesmas estratégias de 

socilização por elas utilizadas. 

Assim, a representação de modelo familiar certo/correto ganha projeção e se 

naturaliza, tendo a própria escola como disseminadora da ideia de que algumas 

famílias operam de modo diverso do seu objetivo. Em função dessa divergência, as 

estratégias de socilização das famílias passam a ser a preocupação da escola, de 

forma que está amplia seus âmbitos de ação, tentando assumir ou tentando 

substituir a família em sua ampla missão socializadora. Para Oliveira (2002), há uma 
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intenção que passa muitas vezes despercebida nessa tentativa de aproximação e 

colaboração, que é a de promover uma educação para as famílias tidas como 

"desestruturadas". O ambiente escolar exerce um poder de orientação sobre os pais 

para que estes possam educar melhor os filhos e estes, por sua vez, possam 

frequentar a escola. 

Enquanto no enfoque sociológico a família é responsabilizada pela formação 

social e moral do indivíduo, no enfoque psicológico ela é responsabilizada pela 

formação psicológica. A ideia de que a família é a referência de vida da criança - 

o locus afetivo e condição sine qua non de seu desenvolvimento posterior - será 

utilizada para manter certa ligação entre o rendimento escolar do aluno e sua 

dinâmica familiar, colocando, mais uma vez, a família no lugar de desqualificada 

(Oliveira, 2002). 

Nesse enfoque, as razões de ordem emocional e afetiva ganham um 

colorido permanente quanto ao entendimento da relação família-escola e da 

ocorrência do fracasso escolar. Ganha status natural a crença de que uma "boa" 

dinâmica familiar é responsável pelo "bom" desempenho do aluno. As descrições 

centradas no plano afetivo ganham a atenção dos professores que, com algum 

conhecimento de psicologia, levam esse discurso para dentro da sala de aula e 

passam, em um processo naturalizado por todos, a avaliar e analisar o 

comportamento dos alunos. 

Posto desta forma, nota-se que o enfoque sociológico aborda os 

determinantes ambientais e culturais presentes na relação família-escola, 

destacando que cabe à escola cumprir as exigências sociais, enquanto o enfoque 

psicológico considera os determinantes psicológicos presentes na estrutura familiar 

como os grandes responsáveis pelo desencontro entre objetivos e valores nas duas 

instituições. Assim, em uma espécie de complementaridade, encontra-se um velado 

enfrentamento da escola com a família, aparentemente diluído nos grandes projetos 

de participação e de parceria entre esses dois sistemas, podendo-se afirmar que em 

ambos os enfoques destacam-se dois aspectos principais: 1) a incapacidade da 

família para a tarefa de educar os filhos e 2) a entrada da escola para subsidiar essa 

tarefa, principalmente quando se trata do campo moral (Oliveira, 2002). 

A partir destas colocações, vê-se que a relação família-escola está 

permeada por um movimento de culpabilização e não de responsabilização 

compartilhada, além de estar marcada pela existência de uma forte atenção da 
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escola dirigida à instrumentalização dos pais para a ação educacional, por se 

acreditar que a participação da família é condição necessária para o sucesso escolar 

(Oliveira, 2002). 

1.3. A QUEM CABERIA A RESPONSABILIDADE DE CONSTRUIR ESSA RELAÇÂO 

No relato de muitos professores há a afirmação de que, apesar de abrirem 

as portas da escola à participação dos pais, esses são desinteressados em relação 

à educação dos filhos, na medida em que atribuem à escola toda a responsabilidade 

pela educação. Esta argumentação dos professores "visa, apenas, culpar a vítima e 

é uma visão pessimista das relações escola/pais" (Marques, 1999, p.15), a partir da 

qual não se consegue dar passos positivos para ultrapassar os obstáculos à relação 

família-escola. 

Ao contrário dos professores que acreditam que os pais é que devem ir à 

escola mostrando-se interessados pelo desenvolvimento de seus filhos e pela 

relação entre família e escola, Tancredi e Reali (2001), Reali e Tancredi (2002), 

Caetano (2004) acreditam que a construção da parceria entre escola e família é 

função inicial dos professores, pois eles são elementos-chave no processo de 

aprendizagem. Dada a formação profissional específica que têm, as tentativas de 

aproximação e de melhoria das relações estabelecidas com as famílias devem partir, 

preferencialmente, da escola, pois "transferir essa função à família somente reforça 

sentimentos de ansiedade, vergonha e incapacidade aos pais, uma vez que não são 

eles os especialistas em educação" (Caetano, 2004, p. 58). 

Todavia, apesar desse discurso em que se fala que a escola é que deve ir 

às famílias, os modelos de envolvimento entre as famílias e a escola focalizam 

principalmente os pais e se referem pouco às ações dos professores e da escola na 

promoção da relação família-escola, como mostram os modelos propostos por Joyce 

Epstein, Don Davies e Owen Heleen (Marques, 1999). 

Para exemplificar, o modelo de Joyce Epstein (Marques, 1999) defende a 

existência de cinco tipos de envolvimento: a) os pais ajudarem os filhos em casa, 

que diz respeito à função dos pais em atender as necessidades básicas dos filhos e 

em organizar a rotina familiar diária; b) os professores comunicarem-se com os pais, 

que se refere à função da escola de informar os pais acerca do regulamento interno 

da escola, dos programas escolares e dos progressos e dificuldades dos filhos; c) 
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envolvimento dos pais na escola, apoiando voluntariamente a organização de festas 

e alunos com dificuldades de aprendizagem; d) envolvimento dos pais em atividades 

de aprendizagem, em casa, participando da realização de trabalhos, projetos e 

deveres de casa; e) envolvimento dos pais na direção das escolas, influenciando e 

participando da tomada de decisões, se possível. 

O aspecto mais comum entre os três modelos (Joyce Epstein, Don Davies e 

Owen Heleen) refere-se ao fato de que em todos a ação dos pais é priorizada, seja 

diante de questões pedagógicas (ensino tutorial em casa ou na escola, trabalho 

voluntário dos pais na escola e na sala de aula, apoio na realização de tarefas, 

trabalhos e atividades de aprendizagem) ou de questões políticas (pais com poder 

deliberativo na escola, participando e influenciando a tomada de decisões). Os 

modelos pouco se referem às ações da escola e dos professores no sentido de 

promover a relação família-escola; tais ações são referidas somente nas ocasiões 

em que cabe à escola informar aos pais acerca do regulamento interno da escola, 

dos programas escolares e de progressos e dificuldades dos filhos. 

Ao listar as "16 maneiras de envolver os pais na escola", Marques (1999) fez 

uma adaptação do trabalho de Joyce Epstein e elaborou uma lista de procedimentos 

que podem favorecer a aproximação das famílias. Entretanto, tal lista menciona, 

exclusivamente, ações a serem desencadeadas pelos pais no contexto familiar, sem 

haver menção à interação família-escola. 

Além de tais ações se referirem apenas a atitudes a serem adotadas pelos 

pais, fica explícita, entre as maneiras listadas, a crença existente acerca da 

necessidade de orientar e ensinar aos pais sobre como ensinar seus filhos: "explicar 

aos pais certas técnicas de ensino" ou "propor aos pais que treinem os filhos, 

ajudando-os a fazer exercícios de leitura, matemática, etc."(Marques, 1999, p. 21). 

Tais atitudes decorrem da noção da escola de que o envolvimento dos pais 

aparece relacionado à participação e colaboração nas atividades propostas pela 

escola e no interesse pelo desempenho de seus filhos. As expectativas quanto à 

participação dos pais envolvem o acompanhamento da tarefa de casa ou a formação 

do aluno em termos de disciplina, respeito e comportamento adequado (Hernández, 

1995). 

Junto a diretores e professores percebe-se, também, a pouca tendência da 

escola para buscar uma parceria. É interessante observar a colocação acerca do 

posicionamento contraditório dos diretores e professores que, por um lado, 
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“acusaram os pais de falta de compreensão ou aceitação dos problemas das 

crianças, e o pouco retorno de seus esforços para ajudá-los" (Hernández, 1995, 

p.107), mas, por outro lado, sentem-se invadidos pela presença dos pais, pois 

consideram que os pais não sabem participar com uma relação de colaboração, mas 

sim de cobrança, uma vez que não entendem do processo de ensino-aprendizagem. 

À família são impostos limites para entrar em questões próprias da escola, 

como no campo pedagógico. Mas o mesmo parece não acontecer com a escola em 

relação à sua entrada na família, pois aquela acredita estar autorizada a penetrar 

nos problemas domésticos e a lidar com eles, além de se considerar apta a 

estabelecer os parâmetros para a participação e o envolvimento da família. 

Na tentativa de entender os fatores e razões que levam a escola e seus 

atores a atribuir importância fundamental a esta relação, segue um levantamento de 

pesquisas científicas realizadas sobre esta temática, dando prioridade aos trabalhos 

desenvolvidos no contexto brasileiro. 

1.4. A VISÃO DA ESCOLA 

Uma das possibilidades para se estudar o tema da relação família-escola é 

conhecer as concepções de professores a respeito das famílias de seus alunos. 

Nesse sentido, pesquisa realizada com professores da educação infantil em uma 

escola do interior paulista sugere um desconhecimento, por parte dos professores, 

das características das famílias atendidas, ou uma imagem estereotipada das 

mesmas, uma vez que as descrições feitas estão carregadas de conotações 

negativas e preconceituosas (Tancredi & Reali, 2001). Na visão de alguns 

professores o modelo de família que se configura é uma família idealizada, que 

oferece suporte, aconchego e que tem funções diferentes para cada fase da vida 

(Oliveira, 2002). 

A comunicação entre escola e família passa pela intermediação da criança, 

sendo esta comunicação aparentemente de mão única, por haver pouco espaço 

institucional para a manifestação das famílias. A ação das famílias é limitada e 

determinada de acordo com os interesses da escola. Assim,"num primeiro momento, 

defende-se uma participação ampla dos pais na escola, mas o que se verifica é uma 

participação que tem a ver com o fato de conhecer o trabalho da escola" (Oliveira, 

2002, p.105). 
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Quanto ao tipo de interação estabelecido entre professores e famílias, "além 

de dar uma falsa aparência de intimidade, dá ao professor o controle do 'diálogo' 

mantido" (Tancredi & Reali, 2001, p.12), já que as famílias são recebidas nos 

portões da escola, ou na porta da sala de aula, a partir da reivindicação das próprias 

famílias, e pouco tempo é dedicado a esta interação. 

As famílias não são vistas pelos professores como parceiras que têm 

objetivos comuns, apesar de estas se mostrarem conscientes do importante papel 

da escolarização na vida dos filhos, e de estarem dispostas a contribuir com a 

escola (Reali & Tancredi, 2002). Na compreensão dos professores, o apoio dos pais 

no processo de ensino "se limita a reforçar aquilo que o professor realiza e pede às 

crianças, ao invés de sugerir que os pais poderiam se envolver mais com questões 

escolares de maneira mais participativa e recíproca" (Bhering, 2003, p.499). 

Pesquisa com professores e diretores também apontou que o principal 

aspecto positivo ou vantagem da aproximação da família com a escola é o 

envolvimento dos pais na educação dos filhos. Este envolvimento diz respeito "a 

atitudes de co-responsabilidade e interesse dos pais com o processo de ensino-

aprendizagem incluindo a participação ou colaboração em atividades, em eventos ou 

solicitações propostas pela escola" (Hernández, 1995, p. 59). 

Entretanto, envolver a família na educação escolar pode representar uma 

ameaça para alguns professores, por se sentirem destituídos de sua competência e 

de seu papel de ensinar, apesar de que "a presença e participação dos pais na 

escola não pode e não deve significar uma desresponsabilizarão dos professores 

para com a aprendizagem dos alunos e do governo com o financiamento da 

educação" (Tancredi & Reali, 2001, p.4). 

Quanto às dificuldades encontradas no estabelecimento de relações 

harmoniosas, pode-se citar a forma que a escola adota, geralmente, para 

estabelecer contato com as famílias, a qual é unidirecional (parte da escola para a 

família) e motivada por situações de baixo rendimento escolar e de mau 

comportamento dos alunos (Bhering, 2003). 

Outro membro da comunidade escolar que também está envolvido nas 

relações entre família e escola é o psicólogo escolar; portanto, ainda dentro da visão 

da escola sobre esta relação, tem-se as concepções dos psicólogos escolares. 

Nesta perspectiva, pesquisa realizada junto a psicólogas escolares na região de 

Campinas (SP) (Leal, 1998) apontou que a escola é que determina os tipos e a 
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frequência das oportunidades de participação dos pais. A responsabilidade pelo 

sucesso ou pelo fracasso da relação foi atribuída, pelas psicólogas, a ambos os 

sistemas envolvidos, enquanto em relação à qualidade da relação família-escola, 

tenderam a responsabilizar mais a família que a escola pela insuficiência e 

obstáculos encontrados. 

Para as psicólogas pesquisadas, promover a integração e orientar a família 

são maneiras importantes de mediar a relação família-escola, havendo uma "clara 

tendência dessas psicólogas em se envolver mais na orientação de pais e em 

reunião de pais, despendendo mais tempo e oferecendo com maior frequência, o 

serviço de orientação" (Leal, 1998, p.96). Assim, a atuação dessas psicólogas 

restringe-se principalmente à orientação aos pais, levando à reflexão de que o 

psicólogo parece não estar investindo em inovações para possibilitar ou melhorar 

esta relação. 

1.5. A VISÃO DOS PAIS 

Outra possibilidade para se estudar o tema da relação família-escola é 

conhecer a concepção dos pais sobre a relação entre família e escola. Os estudos 

de Bhering e Siraj-Blatchford (1999) e Bhering (2003) identificaram que, para os 

pais, o envolvimento deve ser de responsabilidade e iniciativa da escola, enquanto o 

papel deles seria complementar às metas educacionais da escola. 

Para os pais, o envolvimento refere-se a uma forma de participar 

intensamente de atividades relacionadas ao ensino e à aprendizagem escolar, tanto 

em casa quanto na escola; diz respeito a diversos procedimentos adotados pelos 

pais para auxiliar na aprendizagem dos filhos (deveres de casa, leitura de livros, 

jogos que estimulam o desenvolvimento cognitivo) e à participação ativa na escola 

(na sala de aula, biblioteca, excursões). A ajuda ou colaboração refere-se à 

prestação de serviços como, por exemplo, em eventos sociais, feiras, festivais, 

excursões e aquisição de materiais e equipamentos para a escola. 

Na visão das famílias as interações estabelecidas com a escola ocorrem nos 

horários de saída, nas reuniões de pais convocadas pela escola ou em datas 

comemorativas, o que ilustra um relacionamento superficial e limitado a situações 

"formais", como as reuniões bimestrais e as comemorações, ambas organizadas 

pela escola (Reali & Tancredi, 2002). 
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Quanto à função de cada um (pais e professores), embora apresentem 

preocupações comuns, como o bom desempenho escolar das crianças, pais e 

professores acreditam ter tarefas diferentes e mostram-se relutantes em fazer aquilo 

que consideram ser tarefa do outro. Para os pais, os professores deveriam manter a 

educação escolar como sua responsabildiade, enquanto aos pais caberia assegurar 

que as crianças estivessem prontas para a educação escolar (Bhering, 2003). 

Ainda quanto à opinião dos pais, o Ministério da Educação (MEC), por meio 

do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

realizou um estudo de âmbito nacional sobre a relação família, escola e educação 

(Brasil, 2005). No âmbito nacional, as reuniões de pais e professores são os eventos 

que mais mobilizam os responsáveis, sendo que um chamado imprevisto para o 

comparecimento à escola desperta fortes apreensões na família, pois surge, de 

imediato, a ideia de que a convocação está relacionada a problemas disciplinares de 

alguma gravidade, ou de baixo rendimento ou, ainda, de alguma deficiência, 

tratando-se, sempre, de um fato já ocorrido e que será apenas comunicado aos pais. 

1.6. A VISÃO DOS ALUNOS 

Comumente, as pesquisas realizadas sobre a temática da relação família-

escola privilegiam as opiniões dos professores e dos pais. Todavia, duas pesquisas 

recentes focalizam a opinião dos alunos sobre a temática da relação família-escola. 

Um estudo realizado junto a estudantes do ensino médio de uma escola 

particular em Curitiba (PR) investigou como os alunos das três séries do ensino 

médio (1Â°, 2Â° e 3Â° anos) veem a relação da escola com a família. De acordo 

com os resultados, identificou-se que os alunos das três séries percebem a relação 

família-escola de uma maneira muito negativa. Para os alunos, a cobrança quanto 

ao rendimento escolar é uma questão bastante presente; a relação familiar baseada 

no diálogo mostra-se comprometida devido à falta de tempo dos pais e à não 

liberdade que os alunos têm para tratar de suas intimidades com os pais (Cardoso, 

2003). A convocação dos pais ao colégio em situações que se referem apenas às 

notas ou ao comportamento deixa os alunos "revoltados" por não terem sido 

consultados e por não haver a mesma ação quando se trata de elogios. 

Em pesquisa realizada no Distrito Federal (DF) sobre as relações família-

escola, também participaram alunos de 1ª, 5ª e 8ª séries do ensino fundamental de 



23 

 

escolas públicas do DF. Os resultados obtidos na pesquisa apontam que, na visão 

dos alunos, há paulatinamente um decréscimo da participação dos pais nas 

atividades programadas pela escola, à medida que o aluno avança na série. "Os 

pais das séries iniciais estão mais presentes nas atividades programadas pela 

escola, havendo uma diminuição da sua participação quando o aluno avança na 

série, de modo que, na 8ª série, a sua participação é bastante limitada" (Polonia, 

2005, p.155). 

De acordo com os alunos, a presença nas reuniões e conselhos de classe é 

a atividade mais frequente com envolvimento dos pais, superando a participação nos 

eventos socioculturais, em que se nota um decréscimo na participação, 

especialmente para os alunos de 5ª e 8ª séries (Polonia, 2005). 

Entre as ações apontadas pelos alunos que poderiam ser desencadeadas 

pelos pais e pela escola para melhorar as condições da escola, destacam-se 

aquelas em que eles se posicionam como possíveis mediadores da relação família-

escola, ou seja, aquelas ações que podem ser realizadas pelos próprios alunos, 

como estimular a participação dos pais e intermediar a comunicação entre a escola 

e os pais. Polonia (2005) constata, ainda, que os alunos da 8ª série se sentem mais 

responsáveis pela intermediação (entregar bilhetes, avisos e informes), enquanto os 

alunos da 1ª série se sentem mais responsáveis pelo estímulo à participação (contar 

mais sobre as atividades desenvolvidas na escola, solicitar a participação dos pais 

etc.). 

Este último dado sinaliza para o importante papel que os próprios alunos 

podem assumir diante das relações entre suas famílias e a escola, pois, geralmente, 

ao investigar os processos de comunicação entre a família e a escola, suas 

influências, intersecções e interações, as pesquisas focalizam especialmente o 

papel dos adultos nesta inter-relação. 

A partir dos relatos de pesquisas que, em seu desenho metodológico, 

investigaram a visão dos diferentes segmentos de participantes envolvidos na 

relação família-escola, pode-se observar o quanto esta relação se apresenta de 

maneira diferente para cada um deles. Se, por um lado, pais e professores 

compartilham a preocupação com o desempenho escolar dos filhos e alunos, de 

outro, não compartilham as mesmas ideias sobre como cada um desses segmentos 

pode contribuir para o sucesso dos filhos. Além disso, se para os pais e para a 

escola o rendimento escolar é um aspecto que motiva a relação família-escola, para 
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os alunos, a cobrança quanto ao rendimento escolar é uma questão bastante 

presente e negativa. 

A partir desta breve descrição de pesquisas científicas, entende-se que 

pontos importantes para a compreensão atual da relação família-escola foram 

sinalizados, além de outros que apontam para aspectos que precisam ser 

modificados em prol do sucesso desta relação. 

A família é considerada a primeira agência educacional do ser humano e é 

responsável, principalmente, pela forma com que o sujeito se relaciona com o 

mundo, a partir de sua localização na estrutura social. 

Existem muitas formas de entender o conceito de família, sendo que suas 

definições tradicionais se baseiam em diferentes critérios como, por exemplo, 

restrições jurídicas e legais, aproximações genealógicas, perspectiva biológica de 

laços sanguíneos e compartilhamento de uma casa com crianças (Petzold, 1996). 

De acordo com Trost (1995), a menor unidade de grupo é o casal, uma 

díade ou um par e, em seu entendimento, uma família se forma quando um casal se 

casa ou quando passa a viver na mesma casa (coabitação), ou mesmo quando uma 

criança nasce e é criada por apenas um dos pais solteiros (pai ou mãe). Esta 

concepção privilegia a díade enquanto unidade mínima da família, que deve ser 

constituída, pelo menos, por dois adultos ou por um adulto e uma criança. Infere-se, 

da definição de Trost (1995) acerca da família, que se incluem os casais que se 

constituíram legalmente, mediante casamento civil e/ou religioso, e também os que 

apenas optaram por morar juntos, considerando, ainda, os casais heterossexuais e 

homossexuais. 

Buscando estabelecer uma definição de família, Petzold (1996) lembra que o 

critério de intimidade deve ser a variável fundamental para definir família, o que, 

consequentemente, reflete-se no fato de que mesmo os casais sem filhos são 

reconhecidos como uma unidade familiar. A partir desta consideração, a família é 

um grupo social especial, caracterizado por intimidade e por relações Inter 

geracionais (Petzold, 1996). 

Focalizando a realidade brasileira no que concerne à definição de família, a 

Constituição da República Federativa do Brasil (1988) estabelece os princípios 

fundamentais em relação à instituição familiar e reconhece como entidade familiar a 

união estável entre homem e mulher, ou a comunidade formada por quaisquer dois 

pais e seus descendentes. Nota-se uma diferença significativa na definição 
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estabelecida pela Constituição Brasileira em relação às apresentadas anteriormente 

quanto à não inclusão das relações não heterossexuais enquanto unidade familiar. 

Apesar da crescente discussão acerca das possíveis definições de família e 

da busca por um conceito comum, ainda não é possível afirmar que exista uma 

definição de família que seja aceita e adotada consensualmente pelos estudiosos da 

área, pelas instituições governamentais e pela sociedade. Mesmo não havendo essa 

concordância unânime acerca da definição de família, há que se privilegiar aquelas 

definições que contemplam as variáveis mínimas, ou básicas, do que se entende por 

família, pois é a partir destas variáveis que se poderão realizar estudos e pesquisas 

mais amplos e representativos das relações humanas. Tais variáveis se referem, 

neste momento, à existência de uma díade e à intimidade vivenciada por seus 

membros nesta relação. 

Em função desta ampliação conceitual sobre família, o termo permite, 

atualmente, a inclusão de modelos variados de família, para além daquele 

tradicionalmente conhecido. Os modelos familiares não mais se restringem à família 

nuclear que compreendia a esposa, o marido e seus filhos biológicos (Turner & 

West, 1998). Atualmente há uma diversidade de famílias no que diz respeito à 

multiplicidade cultural, orientação sexual e composições. 

Nesse sentido, os diferentes tipos de família que têm sido descritos com 

maior frequência pelos pesquisadores da área são: família homossexual ou casais 

homossexuais; família extensa; famílias multigeracionais; família reconstituída ou 

recasada; família de mãe ou pai solteiro; casais que coabitam/vivem juntos; viver 

com alguém cuidando dele (Petzold, 1996; Stratton, 2003; Turner & West, 1998). 

Tendo em vista a diversidade de organizações familiares, considera-se que 

a referência às famílias diz respeito àquelas configurações familiares compostos por, 

pelo menos, um adulto e uma criança ou adolescente. 

As dificuldades no desenvolvimento e na colaboração que existe entre as 

duas das mais importantes que são as instituições de ensino e a família no geral é 

gerar resultados positivos que fortaleçam nesse entendimento que tem a 

necessidade mútua da cumplicidade. 

Já sabemos que a família e a escola têm o dever de se fazer cumprir o seu 

papel que consiste na aprendizagem do ser humano, as duas tem a mesma função, 

promover uma educação continuada, sem questionar os métodos que cada um usa 

para melhor favorecer esse plano educacional. 
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“Vários autores tem discutido os diferentes mecanismos e estratégias de 

integração entre país e escalas, reconhecendo suas particularidades e apontando os 

pontos que favorecem e dificultam tal relação”. Mas, a primeira grande dificuldade 

está em definir o tipo de envolvimento que deve acontecer entre as duas instituições. 

Estudiosos apontam cinco tipos de envolvimento entre os contextos familiar 

e escolar: obrigações essenciais dos pais (promoção do desenvolvimento integral da 

criança, como por exemplo, os cuidados com a saúde); obrigações essenciais da 

escola (diz respeito às formas em que a escola viabiliza a participação dos pais, 

como, por exemplo, a explicitação do funcionamento geral da escola); envolvimento 

dos pais em atividades de colaboração (refere-se à participação dos pais em 

atividades extracurriculares como, por exemplo, organização de eventos); 

envolvimento dos pais em atividades que afetem a aprendizagem e o 

aproveitamento escolar (o principal exemplo é o auxílio que os pais prestam aos 

filhos para que façam a “lição de casa”); envolvimento dos pais no projeto político-

pedagógico da escola (reflete a participação efetiva dos pais nas tomadas de 

decisões quanto às metas e os projetos da escola). 

Essa é sem sombra de dúvidas uma das atitudes mais coerentes tanto por 

parte da escola como dos pais em firmar um acordo que garanta que todas essas 

atribuições funcionem na sua totalidade.  

Todavia, pesquisa demonstram que a participação dos pais é sempre 

bastante restrita e as famílias apenas são convidadas a se envolverem em 

atividades escolares secundárias, sendo dificilmente convidadas a participar da 

elaboração e do desenvolvimento dos projetos pedagógicos da escola.  

De tal maneira fica cada vez mais difícil incluir a família na decorrência 

desse processo pedagógico, se houvesse uma parceria firmada pelas duas 

instituições, a escola e a família, já tiveram percorrido um longo caminho e 

avançando cada dia mais no que se refere a aprendizagem. 

Muitas vezes um envolvimento inadequado traz efeitos controversos aqueles 

esperados e desejados. Existem alguns efeitos perversos no tipo de envolvimento e 

estratégias de construção da relação escola e família presente na atualidade, entre 

eles: 

 Atribuição de papel acadêmico à família; 

 Negação na distinção entre a educação formal e a educação informal; 

 Reforço das classificações escolares, exclusão e fracasso escolar; 
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 Reforço da divisão sexual do trabalho de cuidado e educação infantil; 

 Ampliação dos deveres domésticos das mães: o trabalho acadêmico; 

 Reforço da descriminação de classe, raça, gênero, pela criação de 

estruturas hierarquizadas diferenciadas de participação escolar. 

As pesquisas têm demonstrado que os pais estão constantemente 

preocupados e envolvidos com as atividades escolares dos filhos e que dirigem a 

sua atenção à avaliação do aproveitamento escolar, sendo isso independentemente 

do nível sócio econômico ou escolaridade. 

O que dizem algumas pesquisas sobre a relação escola e família. Maria 

José Braga Viana realizou uma pesquisa exatamente sobre a longevidade escolar 

em família de camada populares. Pesquisa comprovou que existem maneiras 

particulares de a família participar da construção do sucesso escolar dos filhos. 

Os mesmos dados foram encontrados em pesquisa com 860 países das 

cinco regiões do Brasil, contatando que as famílias se mostravam desejosos de ter 

participação ativa na vida escolar de seus filhos. 

Elizbeth Polty, ao investigar a interação entre família e a criança com 

dificuldades de aprendizagem, afirma que o papel da família é essencial no processo 

de construção de uma nova relação com o saber, as crianças que contaram com a 

compreensão e ajuda adequada dos pais e da escola apresentaram sensível 

redução nos conflitos emocionais resultantes do continuo fracasso. 

As questões apresentadas pelas autoras ilustram bem e confirma de modo 

bem mais esclarecedor, que quando a família se faz presente no ambiente escolar, 

tomando por sai atividades atribuídas até então a escola, esse contexto poderá ser 

de grande valia no andamento desse processo de aprendizagem. 

Maria Alice Nogueira, ao relatar uma investigação sobre a trajetória de 

estudantes provenientes de famílias cujos pais são professores universitários com 

alta formação, também oferecem importantes contribuições sobre a relação entre 

escola e família. 

Feita esta constatação, fica claro que quanto maior for o comprometimento 

da família com a escola, maior a chance de obter alunos e professores com maior 

capacidade de compromisso com a educação. 
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A autora Ruge Grossi Milani retrata um importante fator que contribui no 

comportamento das crianças e na desestruturação familiar que acontece com a 

violência doméstica. 

As crianças vítimas de violência doméstica apresentam um baixo 

desenvolvimento na sua vida escolar, e por sua vez carrega sobre si as 

responsabilidades que deveriam ser atribuídas aos pais ou a seus responsáveis que 

deveria ser atribuída aos pais ou a seus responsáveis, isso implica em sua rotina um 

tempo maior dedicado ao trabalho quando deveria usar esse tempo para os estudos 

e as suas atividades escolares. 

A autora relata que a sociedade atual atravessa profundas transformações 

familiares e socioculturais que se podem configurar em condições de risco 

psicossocial. Neste sentido, as dificuldades comportamentais, muitas vezes, vão 

mostrar-se associados a esse contexto de vida. 

Muitos estudos vêm sendo desenvolvidos com a finalidade especifica de 

delimitar as consequências da violência doméstica sobre o desenvolvimento infantil, 

tais estudos têm buscado explorar a violência doméstica nas suas diferentes formas, 

com a violência física, psicológica e sexual, a negligencia e a violência interparental, 

presenciada pela criança. 

Pesquisadores encontram maior frequência de comportamento em crianças 

maltratadas e ainda mais déficits nas habilidades sociais e menor resiliência egoica, 

ou seja, menor flexibilidade no controle dos impulsos, o que dificulta a regulação 

efetiva do afeto e do comportamento. Nos estudos em questão, os efeitos da 

violência sobre o comportamento foram mediados pela competência social e pela 

resiliência egoica (egoica = egoísmo). 

Levando em consideração que o Conselho Tutelar tem um caráter de 

provisão de suporte, há a necessidade de estudos sistemáticos sobre como se 

encontram as crianças e as famílias atendidas pelos órgãos posteriormente a 

situação de violência, tendo em vista que recebam medidas de proteção. 

Ao se destacas o papel de provisão de suporte a criança e a família por 

parte do Conselho Tutelar, enquanto um serviço de proteção a um risco amplamente 

reconhecido como a violência doméstica, elas podem estar correndo o risco de 

manutenção do comportamento agressivo e antissocial, devido a percepção de 

seres bem-aceitas socialmente. 
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Apesar da família e a escola serem os principais contextos de 

desenvolvimento humano, poucos estudos científicos tem-se dedicado a 

compreender de forma sistemática a relação existente entre a escola e a família. Se 

por um lado, a relevância da família e da escola como contextos privilegiados de 

desenvolvimento humano está bastante consolidada em virtude dos estudos da 

psicologia da família e da psicologia do desenvolvimento, por outro lado os aspectos 

que constituem e intervém na relação entre estres dois contextos, sejam como 

barreiras à colaboração ou contribuindo para sua promoção, ainda não estão 

suficientemente estabelecidos, ocorre então, que um dos reflexos do baixo 

desenvolvimento de pesquisas cientificas voltadas a intersecção que se estabelece 

cotidianamente entre família escola e a sociedade como um todo, uma vez que o 

indivíduo está ligado diretamente a esses três grupos. O indivíduo pertence primeiro 

a sua família, em segundo ao núcleo escolar e por último a sociedade. Os três 

grupos são responsáveis pelo indivíduo como um todo. 

Segundo as autoras, Ana Carolina, Rute Grossi, Solange Franci e Luciane 

Guimarães, os estudiosos sobre a família e sua influência no desenvolvimento dos 

filhos tem sido alvo de interesse de profissionais de diferentes áreas.  

O primeiro grupo ao qual o ser humano pertence, convencionalmente 

denominada família, é algo muito velho e paradoxalmente muito novo. É fato que a 

família, assim como as demais instituições sociais, vem passando por mudanças 

que redefiniram sua estrutura, seu significado e o seu papel na sociedade. 

Independente do seu formato, a família está inserida dentro de um contexto 

sociocultural e apresenta um caráter dinâmico em seu funcionamento que faz com 

que, através dos vínculos afetivos, seus componentes desenvolvam os próprios 

códigos de referências e de crenças que resultam em uma espécie de cultura 

familiar própria.  

A estabilidade da família e de seus membros está na dependência direta do 

padrão de equilíbrio e intercambio emocional, no qual o comportamento de um 

membro é afetado por todos os outros. Assim, problemas na vida familiar dente os 

quais o divórcio, podem ter efeitos de diferentes alcances sobre a saúde mental da 

família e de seus componentes. O divórcio dos pais, pode ter um impacto muito 

grande sobre o desenvolvimento infantil, pois representa, para uma criança, uma 

fase marcante da sua vida. Entretanto, dependendo do comportamento dos pais, 

essa fase pode ser vivida de forma tranquila ou atribulada. 



30 

 

De acordo com as autoras o tipo de relação que a família vive, afeta 

diretamente no processo de construção de qualquer indivíduo, desde as relações 

estáveis como um ponto positivo na vida do indivíduo, quanto nas relações 

turbulentas que afetam de modo negativo a vida desse indivíduo. 

As autoras afirmam que este tema começou a despertar a atenção, pois é 

uma prática que vem sendo denunciada de forma recorrente. Sua origem está ligada 

à intensificação das estruturas de convivência familiar, o que fez surgir em 

consequência, maior aproximação dos pais com os filhos. Assim, quando da 

separação dos genitores, passou a haver entre eles uma disputa pela guarda dos 

filhos, algo impensável até algum tempo atrás. 

No entanto, muitas vezes a ruptura da vida conjugal gera na mãe sentimento 

de abandono, rejeição, traição, surgindo uma tendência vingativa muito grande. 

Quando não consegue elaborar adequadamente o luto da separação, pode surgir 

um processo de destruição por meio do qual procura desmoralizar o ex-cônjuge, 

A Síndrome de Alienação Parental (SAP) é o termo proposto para a situação 

em que a mãe ou o pai de uma criança a treina para romper os laços afetivos com o 

outro genitor, criando fatores sentimentos de ansiedade e temor em relação ao outro 

genitor. 

Esse é um dos principais problemas que afetam as famílias, com isso fica 

fácil perceber na escola alunos que trazem na bagagem um assunto ainda pouco 

questionado por parte dos professores em relação a família, uma vez que a escola 

poderá ser mal interpretada, e assim vai ficando cada vez mais difícil atingir um nível 

de aprendizagem quando é preciso deixar de tratar um problema que deveria ser 

discutido entre ambas instituições. Sendo assim a escola bem como a família vai 

armazenando problemas que nunca serão postos como algo que dificulta na 

aprendizagem do aluno. 

As autoras atribuem os conflitos conjugais entre os pais geram na criança 

muita ansiedade.  

Quando tais conflitos levam a separação dos pais, os filhos lidam com essa 

situação de diversas maneiras, dependendo da forma como os genitores lhe 

explicam os reais motivos que os levam ao divórcio. 

Neste sentido, a presente pesquisa teve como objetivo caracterizar os 

interesses entre a Síndrome de Alienação Parental e a depressão infantil para a 

realização do estudo procedeu-se uma pesquisa bibliográfica no qual se buscou 
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identificar autores que tratam da dinâmica familiar e do divórcio parental segundo a 

perspectiva psicanalítica. 

A depressão infantil pode ocorrer em casos como o da Síndrome de 

Alienação Parental, não é fácil perceber, pois como todas as síndromes, a 

depressão infantil necessita de um estudo feito sob um olhar psicológico que pode 

ser realizado dentro da família, como aprofundar para um caso a ser estudado 

também dentro da escola, alguns especialistas apostam que os estudos feitos com 

psicólogos juntos aos professores podem trazer resultados relevantes nessa área 

que diz respeito a uma depressão infantil. 

De acordo com as autoras no que diz respeito a depressão infantil, o termo 

“depressão”, na linguagem corrente, tem sido empregado para designar tanto um 

estado afetivo normal (a tristeza) quanto um sintoma, uma síndrome e um (ou várias 

doenças). Enquanto sintoma, a depressão pode estar presente nos mais variados 

quadros clínicos, entre traumáticos. A depressão na infância e na adolescência 

começou a ser mais estudada a partir da década de 1960. Com o desenvolvimento 

de estudos e pesquisas sobre transtornos de humor em crianças e adolescentes, 

não há mais dúvidas de que a depressão atinge as pessoas em diferentes faixas 

etárias. 

A depressão infantil é atualmente um dos principais transtornos de 

comportamento da infância, uma vez que ela acarreta séria comprometimentos no 

desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança, despertando o interesse e 

a inquietação em profissionais de distintas áreas. 

[...] as crianças depressivas podem sofrer de quadro classes principalmente 

de dificuldades, que estão relacionadas ao pensamento, às emoções, ao 

comportamento e aos processos psicológicos[...]. Os problemas com o pensamento 

podem ser: dificuldades de concentração, indecisão, sensação de inutilidade, 

pensamentos mórbidos e sentimentos de culta excessiva. Os problemas emocionais 

se apresentam em forma de abatimento irritabilidade, interesse ou prazer reduzido 

nas atividades e falta de expressão ou variação emocional. As dificuldades 

comportamentais são percebidas na agitação ou na letargia, e as dificuldades 

psicológicas podem incluir muito ou pouco sono, falta ou excesso de apetite, fadiga 

e falta de energia. Estes sintomas, de uma forma geral, são utilizados para o 

diagnóstico da depressão infantil. 
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É importante ressaltar que, além de afrontar questões éticas, morais e 

humanitárias, e mesmo bloquear ou distorcer valores e o instinto de proteção e 

preservação dos filhos, o processo de alienação parental também agride 

frontalmente o dispositivo constitucional legal, uma vez que o artigo 227 da Carta 

Maior versa sobre o dever da família em assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, o direito constitucional a uma convivência familiar harmônica e 

comunitária, além de coloca-los a salvo de toda forma de negligencia, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. Nesta mesma perspectiva o artigo 3º 

do Estatuto da Criança e do Adolescente também garante esses direitos.  

Tudo isso poderá desenvolver na criança quando estiver na fase adulta o 

interesse pelo álcool, pelas drogas, por uma série de malefícios causando até uma 

depressão como consequência, esses são tipos de conflitos que somente poderá ser 

derrotado com a força de vontade e com ajuda de um profissional, psicólogo ou 

terapeuta. Aliás a terapia familiar se encaixa perfeitamente na solução de casos de 

alienação parental. 

[...] cabe aqui salientar que a alienação também se dá e na maioria das 

vezes ocorre não de maneira explicita sob forma de brainwash – (lavagem cerebral), 

mas, sim de maneira velada, bastando, por exemplo, que a mãe, diante de 

despretensiosa e singela resistência do filho em visitar o pai, por mero-cansaço ou 

por querer brincar, nada faça, pecando por  omissão e não estimulando nem 

ressaltando a importância do contato entre pai e filho ou mesmo transformando e 

publicizando uma trivial discursão caseira em verdadeiro ambiente de casos e 

motivos para desencadear o egoístico processo destrutivo.  

A alienação parental não afeta apenas o progenitor alienado, mas também 

todos aqueles que cercam, como familiares e amigos, privando a criança de um 

convívio saudável com todo um núcleo familiar e afetivo do qual faz parte e ao qual 

deveria permanecer integrada. 

O referente estudo tem como objetivo esclarecer a relação que na maioria 

das vezes é tratada como Síndrome uma vez que essa alienação é feita a partir dos 

próprios pais, que ao invés de buscar caminhos que aproximem os filhos dos pais, 

preferem entrar em uma guerra de troca de ofensas e discussões sem nenhuma 

fundamentação. 

Segundo Winncott, a sociedade, uma vez constituída por indivíduos, 

alcançará sua maturidade com a participação de pessoas emocionalmente mais 
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saudáveis. Reforçar o papel de destaque atribuído a família, considerando o jogo 

afetivo vivido dentro dela como um preparo perfeito para a vida. Para ele, a família 

será sempre referida como o lugar adequado para o desenvolvimento tanto da 

individualidade quando da sociabilidade.  

Assim, caso os pais se divorciem, é importante que a criança tenha a 

certeza de que os pais estão anulando somente o vínculo que havia entre o casal e 

que não deixaram de amá-lo uma vez que ela tem a necessidade de ser protegida e 

amada por ambos os pais. 

Os pais precisam ter o conhecimento sobre os seus sentimentos, afinal 

existe ex-casal, mas nunca existirá um ex-pai, uma ex-mãe ou um ex-filho. 

Sexualidade: a importância da família e da escola como formadores sexuais. 

Por Márcio de Oliveira e Eliane Rose Maio, que dizem que abordam assuntos sobre 

sexualidade ainda parece ser um tabu na atual conjuntura. Talvez pela formação 

que as pessoas têm, talvez pelo contexto familiar ou pelo contexto social, mas por 

que há tanto receio em se discutir sobre um aspecto intrínseco a nos desde o útero 

até a morte? Porque há receio em se falar de sexualidade, reprodução, orientação 

sexual? Quem deve discutir? A escola? A família? Este texto propõe alguns 

apontamentos a respeito dessas temáticas focalizando, especialmente, os núcleos 

familiar e escolar. 

Vivemos hoje em uma sociedade que facilmente distorce esse tipo de 

conceito quando o assunto é orientação sexual até mesmo dentro do ambiente 

familiar é fácil e visível encontrar essa discordância que de onde deviam partir essa 

orientação, enfrentar ou melhor abordar um assunto que seria até então destinado 

somente a família, não é só visto como um tabu, mas encarado como inversão de 

valores, tornando o assunto desnecessário e desinteressante na maioria das vezes.  

A partir disso, algumas questões passam a nortear este estudo: de que, [e p 

dever de educar sexualmente um indivíduo? Qual a melhor forma de introduzir essa 

educação? 

Desde pequenos, somos ensinados a conviver em sociedade. A primeira 

instituição que começa a “moldar” os sujeitos é a família, seja ela constituída de pai 

ou mãe, sejam de dois pais ou duas mães. Assim, conforme nosso sexo biológico, 

seremos educados de determinadas formas. A respeito dessa diferenciação na 

forma de agir. 
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O mundo como homens e mulheres se comportam em sociedade 

corresponde a um intenso aprendizado sociocultural que nos ensina agir conforme a 

prescrições de cada gênero. Há uma expectativa social em relação à maneira como 

homens e mulheres devem andar, falar, sentar, mostrar seu corpo, brincar, dançar, 

namorar, cuidar do outro, amor, etc. 

O debate toma proporções diversas. Pais e mães, ao mesmo tempo em que 

afirmam não ter conhecimento para educar sexualmente seus filhos, dizem, também, 

que a escola não é lugar para tal tarefa. Da mesma forma, professores defendem 

que a escola é que deve trabalhar com os conhecimentos científicos, mas não há 

tempo para trabalhar com a sexualidade.  

Nesse contexto, a educação sexual [...] é criticada por uma parcela pequena, 

porém efetivamente significativa de professores e elementos da comunidade como 

um trabalho não da escola trabalho não da escola, mas da família. A nosso ver, a 

educação sexual deve ser realizada, sempre, em conjunto: família e a escola. É o 

que buscamos discutir adiante. 

No entanto, os pais e os professores não detêm todo conhecimento para 

trabalhar com o tema sexualidade. Ainda assim, alguns pontos são fundamentais 

para os pais e/ou educadores discutirem tal tema, quando este for solicitado. O 

trabalho de educação sexual deve implicar [...] uma visão de conjunto e um quadro 

de referências alimentado pelo diálogo, por princípios de justiça, equidade e valores 

democráticos. Assim, alguns aspectos deveriam ser retirados de nossos diálogos e 

intervenções.  

[...] devem ser evitadas posturas banalizadas por pressupostos 

assimilacionistas, essencializantes ou medicalizado, bem como os posicionamentos 

embalados por disposições diferencialistas, particularistas, regressivas ou 

separatista.  

Conforme o texto apresentado pelos autores a participação da família, junto 

com escola são essenciais nessa construção do conhecimento e do entendimento 

para a vida sexual de uma criança, é a partir do diálogo que vai se transformando a 

realidade do indivíduo para um despertar bem mais rico no que se refere ao 

entendimento da vida sexual. 

Os autores apontam que aos poucos as famílias vêm apresentando menos 

resistência para abordar o tema sexualidade e orientação sexual. Mas, ainda, muitas 
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vezes esse papel é repassado a escola. De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs). 

A família, parece não ter muita consciência do quão grande e decisivo é seu 

papel na educação sexual de uma criança. O carinho demonstrado entre pai e mãe, 

pai e pai, mãe e mãe entre os responsáveis, bem como a relação afetiva dentro de 

casa são alguns exemplos de demonstração de afeto e também de demonstração 

sexual que a criança passa a observar. Essas relações, porém, devem ser 

demonstradas de forma que não haja excessivas brigas, nem receio com relação a 

abrações e beijos. É importante valorizar o respeito, a gratidão, o diálogo, o carinho, 

para que assim, a criança desenvolver a ideia de que sexo, sexualidade e suas 

relações não são algo ruim, sujo e vergonhoso.  

As soluções para responder a essas questões conflituosas devem ser bem 

analisadas por parte dos pais em relação ao assunto sexualidade.      

Ainda de acordo com os autores, a educação sexual deve continuar na 

escola? Como devem agir os professores com respeito a esse tema? Deve-se 

utilizar o senso comum ou explicações cientificas? Os professores devem abordar o 

tema ou apenas fingir que não viram as dúvidas sobre sexo, sexualidade e suas 

vertentes? 

De acordo com os estudos feitos à respeito dessa temática, o papel do 

professor sexual, bem como deixar bem esclarecida todas as respostas feita no 

ambiente escolar, não deverá ser um tabu entre professores e alunos, mas um 

assunto que trabalhe com fundamento e com propostas que sejam do interesse de 

ambas as partes, o aluno e seus questionamentos devem estar aptos ao 

conhecimento uma vez que esse tema sexualidade já faz parte do documento DCN 

(Diretrizes Curriculares Nacionais). 

Os autores apresentam o seguinte contexto: o tema sexualidade é proposto 

em documentos da educação como nas DCN (Diretrizes Curriculares Nacionais) e 

nos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais). Os profissionais que trabalham com 

crianças dentro da escola e também os que atuam fora dela, devem estar atentos 

acerca das atitudes sexistas que podem cometer. Destacamos o fato de que há 

muitas personalidades diferentes no contexto escolar e todas elas devem ser 

respeitadas. 

Algo importante que as escolas deveriam ofertar aos educadores, e que 

pode ser possível de se fazer, é um grupo de discussões entre os próprios 
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professor, equipe pedagógica, zeladores, secretários, etc, sobre o tema sexualidade. 

Nesse contexto, pensamos que eles sanariam, primeiramente, as próprias dúvidas, 

para então adentrem na escola e/ou em sala com suas ansiedades e preocupações 

já discutidas. 

As crianças chegam a escola com um pensamento “já formado” acerca das 

informações que aprendem cotidianamente sobre o manejo de alguns objetos, modo 

de tratar as pessoas, etc. Nesse sentido, os professores devem partir desses 

conhecimentos para progredir ao abordarem conhecimentos científicos. Por meio 

dessa bagagem de experiência de vida que as crianças já têm, o educador vai 

descontruindo e/ou construindo novos conhecimentos.  

[...] tomar a prática vivida pelos alunos como o ponto inicial do planejamento 

e da implementação do currículo e do ensino parece, assim, ser algo que precisa ser 

jeito e benfeito, pelos professores de nossas escolas. Embora tal princípio esteja 

sempre presente no discurso acadêmico, sua explicação nas salas de aula ainda é 

insatisfatória: alguns professores continuam a ignorá-la, outros não entenderam 

suficientemente bem, e outros, ainda não conseguiram operacionaliza-lo com 

sucesso. 

Acreditamos que “o reconhecimento da escola na educação sexual pode ser 

acentuado na medida em que há a conscientização de que, pela educação [...] é 

possível atingir um grande número de crianças e adolescentes. Com isso, 

entendemos que, mesmo quando a criança não recebe uma educação sexual de 

qualidade ou consciente, a escola – pelo fato de atender a milhares de crianças e 

adolescentes, pode dar conta desse papel, fazendo com que o conhecimento 

chegue a todos os sujeitos que por ela passarem. 
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CAPÍTULO II – A FAMÍLIA NO O PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM  

A Família é vista como a alicerce da sociedade, entretanto ante as 

mudanças econômicas, políticas e, principalmente sociais, vê-se a instituição familiar 

estruturada de forma totalmente diferente de anos atrás. O velho padrão familiar, 

antes composto de pai, mãe e filhos e outros membros, cuja a autoridade 

centralizava-se no patriarca e/ou matriarca, deixa de existir e em seu lugar 

aparecem novas arranjos familiares. Ou seja, famílias formadas sob as mais 

variadas configurações, desde as mais simples, compostas apenas por pais e filhos, 

outras constituídas por casais oriundos de outros relacionamentos, até famílias 

compostas por homossexuais e famílias apenas composta por avós e netos, o que 

não quer dizer que estas novas formações não possam ser consideradas famílias. 

Constituídas de forma diferente, mas famílias. 

Além do mais, as confusões da vida atual que ocasionam a falta de tempo 

dos pais para uma boa convivência com os filhos, a velocidade com que essas 

transformações têm ocorrido, além do grande número de separações e divórcios, 

atrapalham para as famílias proporcionar o que habituamos chamar de “educação 

de berço”.  

Essas transformações e o aumento da expectativa de vida, a diminuição do 

índice de mortalidade, o aumento de mulheres entrando no mundo do trabalho, além 

do aumento das separações e divórcios, foram algumas das heranças consentidas 

pelo século XX. Em sequela disso, a família moderna, assim como a instituição do 

casamento parece estar vivenciando uma grande transformação. E, em 

consequência, nota-se um grande aumento de pequenas famílias chefiadas por 

jovens esposas tentando se firmar financeiramente. Ao explanar sobre essas 

mudanças que aconteceram na estrutura familiar ROMANELLI (2005, p.77) diz: 

 
“Uma das transformações mais significativas na vida doméstica e que 
redunda em mudanças na dinâmica familiar é a crescente participação do 
sexo feminino na força de trabalho, em consequência das dificuldades 
enfrentadas pelas famílias”. (ROMANELLI, 2005, p. 77) 
 

Segundo o Dicionário Aurélio (1999, p.178), a palavra família pode ter vários 

significados. Dentre eles interessa-nos mencionar: 

 
1. Pessoas aparentadas, que vivem, em geral, na mesma casa, 
particularmente o pai, a mãe e os filhos; 2. Pessoas unidas por laços de 
parentesco, pelo sangue ou por aliança; 3. Ascendência, linhagem, estirpe; 
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4. P. ext. Grupo de indivíduos que professam o mesmo credo, têm os 
mesmos interesses, a mesma profissão, são do mesmo lugar de origem, 
etc.: 5.Sociol. Comunidade constituída por um homem e uma mulher, unidos 
por laço matrimonial, e pelos filhos nascidos dessa união; 6.Sociol. Unidade 
espiritual constituída pelas gerações descendentes de um mesmo tronco, e 
fundada, pois, na consanguinidade; 7.Sociol. Grupo formado por indivíduos 
que são ou se consideram consanguíneos uns dos outros, ou por 
descendentes dum tronco ancestral comum e estranhos admitidos por 
adoção. 

 

Depois de percorrer diversas literaturas sobre o tema é corriqueira 

encontrarmos com a afirmativa de que a família é considerada como a primeira 

instituição da qual o ser humano faz parte e o seu principal papel é a socialização, 

ou seja, a transferência da cultura, dos costumes e valores sociais. “É através da 

própria família que a criança se associa ao mundo adulto” (PRADO, 1985, p.40). 

GUARESHI (apud Macedo, 1994, p.7), diz que a família é a primeira 

instituição social em que o indivíduo entra em contato em sua vida. A família o 

acompanha, de certa forma, até a sua morte. Pode-se dizer que o papel principal da 

família é o de gerar condições de sobrevivência e desenvolvimento emocional e 

cognitivo de todos os seus membros, durante toda a sua vida. 

KNOBEL (1992, p. 33), defende a ideia de que “é na interação familiar que 

se configuram os traços da personalidade. No lar, os mais velhos, os mais 

amadurecidos, são os modelos que os mais novos seguirão”. Desta forma, podemos 

induzir que é na família, que se historiam os mais acentuados traços da 

personalidade do ser humano. 

Segundo OSÓRIO (1996, p.112), família é um conceito que pode ter várias 

interpretações, porém todas elas são descritivas. Sendo assim, é possível descrever 

várias estruturas e modalidades que essa instituição assume através da história, 

mas não é possível defini-la. 

Para VIEIRA (1978, p.76), sociologicamente família é um conjunto social. Ela 

pode ser constituída por duas pessoas de sexo diferente que tem como objetivos o 

aprazimento de suas necessidades físicas, psicológicas, específicas e 

interdependentes. A família pode ser fundada por entidades biológicas tais como o 

amor, a simpatia, a sexualidade ou a identidades de temperamentos; e por 

entidades sócio-psíquicas, ou seja, de onde resultam a convivência e a amizade. A 

instituição familiar é respeitada como a menos imperfeita das comunidades. 

Compreendemos que a família desempenha várias funções na sociedade. 

Podemos citar entre as muitas funções a ela cabíveis, a de procriação, habitacional, 
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assistencial, econômica, política, cultural e religiosa. É difícil refletirmos sobre a 

família sem nos embaraçarmos nesse enredo, visto que o ser humano é um ser 

social em interação com o meio em que vive. 

Para MACEDO (1994, p.12), o que determina a família são as funções que 

seus membros exercem e as relações constituídas entre eles. Nesse grupo social 

podem-se incluir muitas formas de arranjo, de acordo com suas características de 

lealdade, afeição e durabilidade de pertinência, já que não é possível, de forma 

concreta, que alguém se destitua da família. Devido à multiplicidade das interações 

familiares entre seus membros, a família tem uma função complexa de, ao mesmo 

tempo, proteger e educar. 

OSÓRIO (1996, p.123) resolve como uma estrutura familiar saudável aquela 

que se estabelece como uma espiral dialética, aberta e flexível, sem uma rigidez que 

determine os papéis e funções de cada membro. OSÓRIO (1996, p.125) ainda relata 

que, cabe aos pais entender os requisitos necessários ao bom desempenho físico e 

emocional dos filhos. Sobre o papel da família moderna Prado (1985, p. 21), diz: 

 
Uma família é não só um tecido fundamental de relações, mas também um 
conjunto de papéis socialmente definidos. A organização da vida familiar 
depende do que a sociedade através de seus usos e costumes espera de 
um pai, de uma mãe, dos filhos, de todos os seus membros, enfim. Nem 
sempre, porém, a opinião geral é unânime, o que resulta em formas 
diversas de família além do modelo social preconizado e valorizado. 
(PRADO 1985, p. 21) 

 

Podemos ousar afirmarmos que a família vai se constituindo a partir do 

momento que cada um de seus membros vai estabelecendo sua história através das 

relações e interações no seu núcleo. 

PRADO (1985, p. 23), assegura ainda que “é através da família, a menor 

célula organizada da sociedade, que o Estado pode exercer um controle sobre os 

indivíduos, impondo-lhes diferentes responsabilidades conforme cada momento 

histórico”. 

PRADO (1985, p.26) relata também que para um fato social de 

extraordinária importância para as relações sociais e que nos manda entendermos 

as dificuldades das relações familiares observadas no cotidiano escolar. PRADO 

(1985, p. 26) diz que “hoje os vínculos entre as partes da família nuclear diminuem 

porque a responsabilidade coletiva da família enquanto núcleo através do qual se 

realizam projetos em comum diminui cada vez mais”.  



40 

 

As relações familiares são determinadas pela sociedade. O tempo que cada 

membro empregava na família, fator este que fortalecia os laços familiares, acabou 

sendo submergido pelo mercado de trabalho e pelo consumo, que admitem cada 

vez menos, os momentos de convivência. 

Segundo BASSEDAS (1996, p.12), existem famílias superprotetoras, que 

acabam, pelo excesso de proteção, causando um ambiente sem organização, sem 

autoridade e distribuição de tarefas. Nesse ambiente manso os pais acabam 

resolvendo dificuldades e problemas dos filhos, ocasionando assim crianças e 

adolescentes irresponsáveis, apáticos, inseguros, imaturos e dependentes 

psicologicamente dos pais. 

Compreendemos que a sociedade e, adjunto a ela, a família, convive num 

ritmo acelerado. Cada membro é aspirado por uma rotina de trabalho e 

comprometimentos fazendo com que muitas vezes as relações familiares entre pais 

e filhos, entre esposo e esposa, praticamente desapareçam. 

Observamos que a família é “devorada” pelo crescimento do consumo, do 

querer, do ter. As pessoas são valorizadas pelo que tem e não pelo que são. Os pais 

procuram demasiadamente satisfazer os próprios desejos e o desejo de consumos 

dos filhos. Valores sociais estão sendo deixado de lado em nome do consumismo. 

Os vínculos familiares estão cada vez mais frouxos e a indiferença parece 

apropriar-se das relações de afeto, de amor, de respeito, de solidariedade. Notamos 

no cotidiano escolar a quebra desses valores sociais. Observamos que o ritmo 

desgovernado e o descrédito nos valores sociais em que estão convivendo as 

famílias modernas, refletem-se na instituição escolar, pois nos encontramos com 

alunos que parecem não conhecer os princípios de igualdade, solidariedade, de 

respeito e preservação. 

PRADO (1985, p. 29), deixa a ideia acima mais forte quando assegura que 

“cada vez mais, cada membro da família deseja sua autonomia e independência, e a 

noção de comunidade familiar cede lugar a um individualismo absoluto”. Devemos 

nos atentar ao fato de que a família vem sofrendo rigorosas transformações ao longo 

da última década.  

Ainda segundo PRADO (1985, p.32)), de acordo com os interesses 

socioeconômicos, as mudanças sociais vão acontecendo e as estruturas familiares, 

bem como os seus valores, vão se transformando. Não há como acontecer 

modificação sem transformação. Isso implica dizer que, com as alterações que a 
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instituição familiar vem passando, sem dúvidas, os valores familiares ao mesmo 

tempo vão se modificando. 

Apesar de várias modificações nas composições familiares, a escola 

acredita que a família permaneça educando seus filhos da mesma forma como a 

maior parte dos professores foram educados a duas ou três décadas atrás. A partir 

daí inicia os conflitos entre família e escola, e quais seriam as funções de cada uma 

dessas instituições. 

Ao nos debruçarmos sobre a questão, é necessário ter clareza de que a 

finalidade não é buscarmos “responsáveis”, mas sim procurarmos compreender 

como família e escola podem trabalhar juntas, visando o desenvolvimento positivo 

do aluno e o sucesso no período em que ele está nos bancos escolares. 

2.1. A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA  

Toda e qualquer instituição de ensino tem por finalidade a aprendizagem do 

aluno, pois é nele que as práticas escolares se concretizam de forma positiva ou 

negativa. Assim sendo, a família também desenvolve um importante papel, podendo 

ou não colaborar para a aprendizagem de seus filhos. Tanto o contexto familiar 

como o escolar tem o papel de desenvolver a sociabilidade, a afetividade e o bem 

estar físico dos indivíduos. Por isso é interessante realizar um estudo de como se dá 

ou não a articulação entre família/escola, já que para o desenvolvimento integral do 

sujeito, para que este possa ter uma educação de qualidade a família do mesmo 

modo deve contribuir. LIBÂNEO (2000, p.22) define educação como:  

 
Conjunto de ações, processos, influências, estruturas que intervêm 
no desenvolvimento humano de indivíduos e grupo na relação ativa 
com o ambiente natural e social, e social, num determinado contexto 
de relações entre grupos e classes sociais. (LIBÂNEO, 2000, p.22) 

 

Nesse sentido, o que muitas vezes ocorre é a família atribuir 

responsabilidades que sobrecarregam a escola e os professores, atrapalhando 

assim o processo de aprendizagem das crianças. As responsabilidades ao invés de 

ser transferidas devem ser compartilhadas, pois ambas devem ser parceiras, e a 

escola por mais esforços que faça nunca dará conta de substituir a família. A 

organização familiar é composta em dois tipos básicos: família nuclear e extensa. A 

primeira reúne pai, mãe e filhos, já à família extensa é aquela que reúne além dos 
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pais e dos filhos outros parentes próximos. Para entender esse conceito de família 

CHINOY (2008, p.545) determina como: 

 
Uma instituição formada por pais e filhos que moram ou não juntos na 
mesma casa, ou um grupo de pessoas ligadas pelos laços de sangue 
podendo incluir tios, tias e primos, como também todos os indivíduos que 
procedem de um progenitor comum. (CHINOY, 2008, p.545) 

 

É imprescindível informar que o termo “família” citado no texto se refere a 

todos os responsáveis pela criança de acordo com a formação familiar na qual a 

mesma está inserida. 

A escola necessita estar organizada para receber as famílias do século XXI, 

de modo que ambas criem relações de respeito e companheirismo em prol da 

educação da criança e sempre dialoguem entre si. 

Para que exista uma articulação entre a família e a escola, é necessário 

além disso saber sobre o que pensam os pais sobre seu papel no processo de 

formação dos seus filhos, e assim tentar sensibilizá-los da sua importância no 

processo de aprendizado. Pois essa participação irá ajudar na prática pedagógica 

dos educadores, e unidos família-escola serão responsáveis pela inclusão da 

criança na sociedade, fazendo com que o mesmo seja independente e crítico em 

relação ao contexto em que está inserido. 

É primordial refletirmos sobre as diversas formas e dinâmicas familiares, 

para desta forma entendermos os discursos de participação dos pais na vida escolar 

dos filhos. As famílias se compõem e existem de diferentes jeitos, assim sendo para 

pensar a relação família/escola, também é necessário penetrar um pouco mais 

sobre as funções e etapas ou ciclos das famílias. 

O molde de família patriarcal, com o pai na administração financeira da casa, 

determinando e direcionando o rumo dos sujeitos, não é mais dominante, há muitas 

famílias que as mulheres muitas vezes assumem as duas funções a paterna e 

materna. Hoje em dia é muito comum encontrarmos famílias que não têm a figura 

materna ou paterna.  

 
[...] função psíquica da família é servir de continente para as ansiedades 
existenciais dos seres humanos durante seu processo evolutivo. A 
superação das chamadas ‘crises vitais’ ao longo do périplo existencial de 
cada indivíduo é indubitavelmente favorecida por um adequado suporte 
familiar à desestabilização que tais crises acarretam. (OSÓRIO, 1996, p. 
21). 
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O arranjo da família brasileira tem passado por várias mudanças ao longo do 

tempo. Entretanto, mesmo com todas as mudanças, as suas funções de prover as 

necessidades básicas da socialização primária não mudaram. Seu valor enquanto 

instituição, núcleo de crescimento onde ocorre o processo evolutivo do ser humano 

ainda permanece.  

Ao falar sobre família, não fazemos referências a um modelo de família, 

considera-se a variedade de modelos familiares onde cada um tem sua 

particularidade. Considera-se como família o grupo de adultos e crianças no qual a 

criança se insere, e quando se refere a pais, se entende como adultos que tem 

responsabilidade legal sobre a criança. Carvalho (2009, p. 01) relata: 

 
Hoje em dia não podemos mais falar da família brasileira de um modo geral, 
pois existem várias tipos de formação familiar coexistindo em nossa 
sociedade, tendo cada uma delas suas características e não mais seguindo 
padrões antigos, nos dias atuais existem famílias de pais separados, 
chefiadas por mulheres, chefiadas por homens sem a companheira, a 
extensa, a homossexual, e ainda a nuclear que seria a formação familiar do 
início dos tempos formada de pai, mãe e filhos, mas não seguindo os 
padrões antiquados de antigamente. (CARVALHO, 2009, p.01) 

 

Segundo CHINOY (2008, p.223) A família tem como função social de passar 

para a criança normas/condutas, valores/crenças, condições da reprodução humana 

para a manutenção e continuidade da vida humana na terra. Dessa forma, não se 

pode atribuir simplesmente para a escola a responsabilidade pela formação da 

personalidade da criança, esta deve apenas completar o papel da família, assim a 

responsabilidade de ambas no processo de aprendizagem da criança é essencial. 

OSÓRIO (1996, p.82) determina os papéis de ambas na educação dos 

educandos/filhos como: 

 
Costuma-se dizer que a família educa e a escola ensina, ou seja, à família 
cabe oferecer à criança e ao adolescente a pauta ética para a vida em 
sociedade e à escola instruí-los, para que possam fazer frente às exigências 
competitivas do mundo na luta pela sobrevivência. Talvez essa seja uma 
concepção por demais simplista para equacionar as relações entre a família 
e a escola em nossos dias, mas qualquer avanço na discussão de até onde 
vai o papel da família e onde começa o da escola nos conduziria a outro 
patamar de considerações que extrapolam os limites da contestação à 
pergunta formulada. (OSÓRIO, 1996, p.82) 

 

A participação dos pais no cotidiano escolar dos filhos é um fator decisivo 

para o papel do aluno na escola, tornando a família a instituição importante no 

processo ensino-aprendizagem.   
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BHERING e SIRAJ-BLATCHFORD (1999, p.115) destacam que a 

participação de pais na escola não só colabora com o processo escolar, como 

também na melhoria do ambiente familiar, provocando uma melhor compreensão do 

processo de crescimento e aprimoramento das relações. 

Segundo PARO (2000, p.16), o papel da família no desenvolvimento escolar 

de alunos do ensino fundamental, mostra que o distanciamento entre escola e 

família não deveria ser tão grande, pois para ele, a escola não” assimilou quase 

nada de todo o progresso da psicologia da educação e da didática, empregando 

métodos de ensino muito próximos e idênticos aos do senso comum predominantes 

nas relações familiares. 

PARO (2000, p.68) nos remete ao fato de que, a atual escola dos filhos, é 

muito semelhante com a escola que os pais frequentaram, e por isso, estes últimos 

não careceriam sentir-se tão distanciados do sistema educacional, e também o 

educador, embora aceite a necessidade da participação dos pais na escola, não 

sabe bem como conduzir. Nas palavras de PARO (2000, p.68): “parece haver, por 

um lado, uma incapacidade de compreensão por parte dos pais, daquilo que é 

transmitido na escola; por outro lado, uma falta de habilidade dos professores para 

promoverem essa comunicação”. 

Diante desse ponto de vista IÇAMI TIBA (1996, p.140), assegurou que: O 

ambiente escolar deve ser de uma instituição que complete o ambiente familiar do 

educando, os quais devem ser agradáveis e geradores de afeto. Os pais e a escola 

devem ter princípios muito próximos para o benefício do filho/aluno.  

O papel que a família desempenha na vida da criança é de grande 

importância para seu desenvolvimento escolar, isso em hipótese alguma pode ser 

desconsiderado. 

IÇAMI TIBA (2012, p116) expõe que: Os pais sabem de suas 

responsabilidades quanto ao futuro de seus filhos. Quando se sentem incapazes-

incluindo aqui certo conforto-, tendem a delegar a educação de seus filhos a 

terceiros: escola, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, babás, funcionários, 

avós tios dos filhos etc. 

O processo educativo da criança dar início a partir de quando ela passar a 

existir e toda família é responsável, até porque é com eles que a criança tem o 

primeiro contato. A escola tem o anseio de que a família seja mais próxima, para 

que juntas possam dividir os problemas e as dificuldades, porém, na maioria das 
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vezes a família incumbe esta responsabilidade a outras pessoas, quando algo 

acontece de errado à responsabilidade recai sobre a escola. 

IÇAMI TIBA, (1996, p. 111), relata que a família teoricamente teria a 

responsabilidade pela formação do indivíduo, e a escola, por sua informação. A 

escola jamais deveria tomar o lugar dos pais na educação, pois os filhos são para 

sempre filhos e os alunos permanecem apenas algum tempo ligados às instituições 

de ensino que frequentam.  

  A família tem grande importância no processo educativo, institui em um 

ponto de referência, despertando no aluno, junto com a escola, o desejo pelo 

conhecimento, preparando o aluno para atuar na sociedade. Sendo a escola, a 

principal responsável em gerar iniciativas que levem a família a participar do 

processo de educação escolar, esta deve criar condições para que exista a 

interação, aproximando os dois espaços de convívio da criança. Um movimento da 

escola em direção à família, mostrando que a aproximação com as famílias é parte 

do trabalho escolar.  

FEVORINI (2009, p. 114), relata que, “não se trata de a escola ensinar os 

pais a serem pais, mas de proporcionar um espaço reflexivo em que eles possam se 

reconhecer e exercer seu papel de educadores com mais segurança e autonomia.” 

Quanto à falta de um necessário conhecimento e habilidade dos pais para 

estimularem e entusiasmarem de forma positiva os filhos a respeito de bons hábitos 

de estudo e valorização do saber, o que se verifica é que os educadores, por si, não 

têm a iniciativa de um trabalho a esse respeito junto aos pais e mães. (PARO, 2007 

p.65). 

O envolvimento dos pais nas atividades escolares exige programação, 

compreensão das partes envolvidas sobre as expectativas em relação à educação 

escolar da criança. É necessário estabelecer atividades que sejam lógicas com o 

tipo de envolvimento que se quer levantar com as famílias. Não basta chamar a 

família para a escola sem uma finalidade clara.  

Segundo MARQUES (2002, p.78), fundamentado na tipologia de Joyce 

Epstein há seis tipos de atividades para envolvimento entre escola e família: 

 
Tipo 1 - ajuda da escola às famílias - as escolas proporcionam assistência 
às famílias para que estas consigam cumprir as suas obrigações básicas 
com o vestuário, alimentação e saúde; tipo 2 - comunicação escola-famílias 
- as escolas comunicam regularmente às famílias acerca do progresso dos 
alunos e sobre o programa educativo; tipo 3 - ajuda da família à escola - 
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envolvimento da família em atividades de voluntariado na escola; tipo 4 - 
envolvimento da família no processo educativo em casa - apoio na 
realização dos trabalhos de casa e apoio ao estudo; tipo 5 -participação na 
tomada de decisões e na direção da escola - desempenho de tarefas nos 
órgãos da escola; tipo 6 - intercâmbio com a comunidade - partilha de 
responsabilidades e recursos entre a escola e as instituições comunitárias 
que trabalham com as crianças e os jovens. (MARQUES, 2002, p.78) 

 

A escola deve constituir relações que admitam o diálogo visando a 

aproximação das duas instituições, pois quanto maior for a interação entre os dois 

ambientes, melhores serão os resultados na aprendizagem, assim sento ficarão 

mais próximas de alcançar seus objetivos que caminham para um mesmo fim. 

Muitos estudos sugerem que o fato da escola e a família realizarem um trabalho 

coletivo leva a criança a ter maior resultado e consequentemente a um sucesso 

maior quer no cotidiano escolar, quer em outros ambientes de convívio social. 

Tanto a escola quanto a família, são imprescindíveis ao indivíduo, quanto 

mais forte a parceria entre elas, os resultados serão mais eficientes no 

desenvolvimento do ser humano, essa parceria deve ser constante quando uma 

complementa a outra. É de suma importância trocar as experiências vivenciadas no 

cotidiano, seja ela positiva ou negativa sem fazer julgamento daquilo que não deu 

certo, mais sim buscar melhorar cada vez mais para que se tenham resultados 

satisfatórios no final. 

A escola não necessitaria assumir o lugar dos pais uma vez que fica pouco 

tempo com a criança, porém, o fazem porque determinados pais tem o discurso 

pronto de que trabalham e não sobra tempo para educá-los. A mudança da família 

por outra instituição pode acarretar uma insegurança emocional na criança. Na 

escola, por ser um ambiente diferente da família a criança institui relações com 

outras crianças e com adultos, é aí que ela recebe o auxílio dos professores na 

busca de conhecimentos, assim cabe aos professores além de agregar suportes 

teóricos à formação do indivíduo, a função de apoiar as dificuldades apresentadas 

pelos educandos através da afetividade, função está também fundamental no 

convívio familiar. 

De tal modo a escola acaba assumindo para si a total responsabilidade de 

educar, deixando de realizar seu verdadeiro papel que é nortear os caminhos de 

uma vida profissional para este futuro adulto e por conseguinte um futuro cidadão de 

bem com o encargo de transformar o país em uma nação bem desenvolvida, dando-
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lhe autonomia e com um caráter marcantemente determinante para dar a próxima 

geração um país melhor e amenizando os problemas de nossa sociedade atual. 

CHALITA (2001, pp. 17 e 18) expõe que: “Por melhor que seja essa escola, 

por mais que estejam bem preparados, seus professores, jamais a escola vai 

preencher a carência deixada por uma família ausente. Pai, mãe, avó ou avô, tios, 

quem quer que tenha a responsabilidade pela educação da criança deve participar 

efetivamente sob pena de a escola não conseguir atingir seu objetivo.” 

Nesse mesmo sentido FREDDO (2004, p.56) expõe que: apego, família e 

educação compõem os pilares sobre os quais a criança configura sua estrutura 

emocional, bem como características e especialidades importantes de sua 

individualidade e de seu modo pessoal de estar no mundo. É muito presumível que 

se de certa continuidade entre o apego, o estilo educativo e as estruturas que 

caracterizam as respectivas famílias. Isso quer dizer que o modo como se 

configuram as estruturas familiares provavelmente estar sujeito ao estilo de apego 

existente entre pais e filhos e do modo como a criança e o adulto se relacionam.  

A qualidade das relações instituídas no interior das famílias pode influenciar 

no processo de desenvolvimento e aprendizagem. Quando as famílias demostram 

interesse nas atividades desenvolvidas na escola, se fazem presente na vida da 

criança, o resultado na aprendizagem é melhor. A participação da família na vida 

escolar dos filhos é de extrema importância para a formação do aluno, fazendo com 

que este se sinta seguro, amparado tanto pela escola quanto pela família, o que irá 

beneficiar o processo aprendizagem. 

É necessário somar forças na ação educativa para que se cheguem aos 

objetivos almejados na construção do conhecimento e na formação do cidadão.  

PARO, (2007, p.12) relata que “quando se fala em educação para a 

formação do cidadão, é esse conjectura que deve estar por trás: o de que, como 

condição para elevar-se a um nível humano de liberdade, diferentemente da mera 

necessidade natural, o indivíduo precisa “atualizar-se” historicamente pela 

apropriação de um mínimo do saber alcançado pela sociedade da qual ele faz 

parte.”  

Com relação às perspectivas da família com relação à escola com seus 

filhos encontram-se várias ideias de que a instituição escolar “eduque” o filho naquilo 

que a família não se julga capaz e que ele seja preparado para obter êxito 

profissional e financeiro. Conforme CARVALHO (2006, p.77) 
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A família não é o único canal pelo qual se pode tratar a questão da 
socialização, mas é, sem dúvida, um âmbito privilegiado, uma vez que este 
tende a ser o primeiro grupo responsável pela tarefa socializadora. A família 
constitui uma das mediações entre o homem e a sociedade. Sob este prisma, 
a família não só interioriza aspectos ideológicos dominantes na sociedade, 
como projeta, ainda, em outros grupos os modelos de relação criados e 
recriados dentro do próprio grupo. (CARVALHO, 2006, p.77). 

 

A formação dos professores segundo aos valores éticos e o 

desenvolvimento dos padrões de comportamento e dos padrões morais, muitas 

vezes é relatada pela família como responsabilidade somente da escola, segundo DI 

SANTO (2006, p.3), em seu artigo Família e Escola: uma relação de ajuda relata que 

ultimamente, a família tem passado para a escola a responsabilidade de instruir e 

educar seus filhos inserindo-os na sociedade. 

Notamos que a família é uma instituição de extrema importância para a 

formação e o desenvolvimento do sujeito, conforme relatado Lei 9.394/96 que é Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB, em seu artigo 2º (LDB/1996. art. 

2º) garante:  "A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”.  

Os pais têm um papel de extrema importância nos primeiros anos de vida 

dos filhos. O desenvolvimento e o aprendizado tem início bem antes da educação 

formal. A educação formal é uma complementação que precisa fazer parte da 

formação do indivíduo O papel da família também inclui ter uma atenção especial 

com a educação das crianças, e se preocupar com o desempenho do filho na escola 

bem como com a forma com que se relaciona com as pessoas de sua convivência é 

uma tarefa extraordinária e tem que ser exercida pelos pais. 

 “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se 

educam entre si, mediatizados pelo mundo. ” (FREIRE, 1987, p. 68). 

Para que esse processo de formação tenha sucesso é necessária uma 

parceria entre ambas escola e família, de modo que caminhem juntas e tracem seus 

objetivos, uma complementando e colaborando com as necessidades da outra. 
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2.2. A ESCOLA  

As transformações que tem acontecido na sociedade hoje em dia em 

resultado de informações velozes, os grandes avanços tecnológicos e tantos outros 

fatores tem repercutido na estrutura da família e por conseguinte também na escola. 

Deste modo, faz-se necessário também voltarmos nossa atenção para a escola que, 

apesar das mudanças, permanece desempenhando a função de transmitir 

conhecimentos científicos. 

Na verdade, descobrir formas de interagir com as famílias e sociedade de 

modo a beneficiar um trabalho adequado e propício a todos se estabelece num 

grande desafio para a escola. Diante dessas premissas, nota-se que o papel da 

escola ultrapassa a condição de mera transmissora de conhecimentos.  

SYMANSKY (2001, p.3), lembra que o papel da escola é primordial na 

constituição do sujeito, tanto em seu desenvolvimento pessoal como emocional. 

Assim sendo, é necessário que a escola pense novamente na sua prática 

pedagógica para atender melhor a singularidade de seus alunos, o que a obriga a 

uma parceria com a família, de forma a abranger seus objetivos educativos. É 

importante que a escola procure estreitar suas relações com a família em nome do 

bem-estar do aluno.  

Décadas atrás Durkheim (1978, p.36), já assegurava que, ao nascer, o ser 

humano é um ser egoísta e associal e, em razão disso, é necessário que a 

sociedade adicione a este uma “natureza capaz de aceitar a vida moral e social”. 

Mas como ela fará isso? Através do processo de socialização da criança. A 

socialização primária é realizada no seio da família, mas será a escola a instituição 

social primordial para esse processo, pois é na educação que ocorre a “socialização 

metódica da jovem geração”. Portanto, é a escola a instituição social que torna 

aceitável o acesso ao saber sistematizado. 

 
Independentemente de suas modificações no decorrer da história, a escola 
foi a instituição que a humanidade criou para socializar o saber 
sistematizado. Isto significa dizer que é o lugar onde, por princípio, é 
veiculado o conhecimento que a sociedade julga necessário transmitir às 
novas gerações. (MEC, Consed, 2009) 

 

Não podemos falar em educação e função social da escola sem nos remeter 

à Constituição Federal (1988) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
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(LDB- Lei nº 9394/96). Baseada na Constituição da República Federativa do Brasil, 

(Capítulo III, Seção I, Artigo 205) a LBD estabelece: 

 
Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. (LEI DE DIRETRIZES E 
BASES DA EDUCAÇÃO) 

 

A LDB (Título I, Art.1º) institui que a educação deve abranger os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, em 

organizações e movimentos sociais e, nas instituições próprias de ensino que 

deverão vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 

BRANDÃO (1985, p. 63), retira o conceito de Educação da Enciclopédia de 

Moral e Civismo, editada pelo Ministério da educação e Cultura, que diz que: 

 

Educação. Do latim ‘educere’ que significa extrair, tirar, desenvolver. 
Consiste, essencialmente, na formação do homem de caráter. A educação é 
um processo vital, para o qual concorrem forças naturais e espirituais, 
conjugadas pela ação consciente do educador e pela vontade livre do 
educando.[...] Não se reduz à preparação para fins exclusivamente 
utilitários, como uma profissão, nem para desenvolvimento de 
características parciais da personalidade, como um dom artísticos, mas 
abrange o homem integral, em todos os aspectos de seu corpo e de sua 
alma, ou seja, em toda a extensão de sua vida sensível, espiritual, 
intelectual, moral, individual, doméstica e social, para elevá-la, regulá-la e 
aperfeiçoá-la. É processo contínuo [...]. (BRANDÃO, p.63) 

 
 

Ante de um significado tão bonito sobre “Educação”, nos deparamos nas 

últimas três ou quatro décadas com uma educação escolar cada dia mais 

sucateada. Conforme afirma Rodrigues (1988, p.186) a escola passou a ser, 

ferramenta e vítima da ideologia dos grupos possuidores do poder e cumpre bem 

sua missão formando consciências, preparando lideranças, difundindo valores, 

preparando trabalhadores para manter a ordem social e o controle do Estado. 

Como afirma RODRIGUES (1998, p.22) a escola sofre as interferências e 

influências do poder político e econômico do Estado, do conhecimento científico e do 

desenvolvimento da tecnologia. A escola forma os indivíduos para o acesso ao 

conhecimento e ao desenvolvimento científico baseando-se numa organização de 

sistema escolar imposta pelo Estado e que se expressa, por exemplo, além da 

organização vertical da escola, nos livros didáticos e no currículo. 
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RODRIGUES (1998, p.30), afirma ainda que não se pode negar que a 

escola é uma instituição social que tanto influencia como sofre influências a 

realidade na qual está implantada. Desta forma ela pode tanto alienar quanto “ser o 

bisturi que abre os olhos para a compreensão do mundo”. 

BRANDÃO (1985, p.78), nos alerta que as exigências sociais formam os 

indivíduos na e para a sociedade. Cada sociedade tem seu próprio modo de educar 

para manter a ordem social em diferentes momentos históricos. Cada tipo de 

sociedade real, histórica, cria e atribui o tipo de educação de que precisa. A 

educação é corrompida por interesses de controle social. 

Qual tipo de Educação interessa à sociedade brasileira? Com a conjuntura 

das políticas neoliberais, em particular, após o movimento Educação para Todos, 

assinalado pela Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em 

Jomtien (Tailândia), o atraso da Educação brasileira acentuasse ainda mais, pois 

fica claro a dualidade da escola: “escola determinada no conhecimento, na 

aprendizagem e nas tecnologias, voltada aos filhos dos ricos” e “escola do 

acolhimento social, da integração social, voltada aos pobres e dedicada, 

principalmente, a missões sociais de assistência e apoio às crianças” (LIBÂNEO, 

2012, p.16). 

LIBÂNEO (2012, p.17) deixa claro que, com o patrocínio e, também os 

interesses do Banco Mundial, considerou-se durante a referida conferência, que a 

escola tradicional não se adaptava aos novos conceitos de educação e era 

impossibilitada de ofertar conhecimentos para toda a vida, conhecimento 

operacional e prático. 

Foi proposto então uma escola para atender às necessidades 

básicas/mínimas e aprendizagem, adotadas como eixo de desenvolvimento humano, 

e a minimização dos conteúdos se agravam ainda mais. A escola dar início então a 

se caracterizar como um lugar de ações socioeducativas, visando o atendimento das 

diferenças individuais e sociais e à integração social. 

(MIRANDA: in LIBÂNEO, 2012, p.22), expõe que a partir daí institui-se as 

premissas pedagógicas humanitárias e a escola começa a primar pelas diferenças 

psicológicas de ritmo de aprendizagem, pelas diferenças sociais e culturais. 

Flexibilidade e sociabilidade passam a ser palavras de ordem. A escola do 

conhecimento, do domínio do conteúdo, passa a dar valor a organização social das 

relações humanas e a aprendizagem acaba sendo necessitada do seu caráter 
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cognitivo (TORRES: in LIBÂNEO, p.23) e diminuída à aquisição de capacidades de 

aprendizagem. O objetivo da escola passa a ser o completo desenvolvimento do ser 

humano.  

LIBÂNEO (2012, p. 25), afirma ainda que é essa escola que temos hoje é 

uma escola que deixa de lado a ciência acumulada pela humanidade, que vem 

gerando um fracasso em massa, abandono e repetência e que esconde 

mecanismos de exclusão ao longo do seu processo de escolarização. O resultado é 

uma escola enfraquecida, “um ensino reduzido às noções mínimas, professores mal 

preparados, mal pagos, humilhados e desiludidos”. LIBÂNEO (2004, p.53-54), relata 

que a escola deve procurar cinco objetivos: 

 

1.Promover o desenvolvimento de capacidades cognitivas, operativas e 
sociais dos alunos (processos mentais, estratégias de aprendizagem, 
competências do pensar, pensamento crítico), por meio dos conteúdos 
escolares; 2. Promover as condições para o fortalecimento da subjetividade 
e da identidade cultural dos alunos, incluindo o desenvolvimento da 
criatividade, da sensibilidade, da imaginação; 3. Preparar para o trabalho e 
para a sociedade tecnológica e comunicacional (...); 4. Formar para a 
cidadania crítica, isto é, formar um cidadão-trabalhador capaz de interferir 
criticamente na realidade para transformá-la e não apenas formar para o 
mercado de trabalho; 5. Desenvolver a formação para valores éticos, isto é, 
formação de qualidades morais, traços de caráter, atitudes, convicções 
humanistas e humanitárias. (LIBÂNEO, 2004, p.53-54) 

 

Segundo PARO (2007, p.12), “é pela educação que o homem tem a 

possibilidade de construir-se historicamente, diferenciando-se da mera natureza”, e, 

é na escola que os sujeitos devem formar-se cidadãos. Isso quer dizer que é através 

da assimilação dos conhecimentos produzidos e elaborados pela humanidade, todo 

aluno necessitaria elevar-se a um nível humano de liberdade onde ele, de fato, 

desvelasse subjetivamente a realidade em que está fincado. Entretendo, o que 

notamos é que a baixa qualidade da escola pública se dá, sobretudo, porque esta 

não fornece o mínimo que se necessita para que os alunos se estabeleçam como 

seres humanos. 

Como afirma SAVIANI (1989, p. 38-39), a escola, está longe de ser uma 

ferramenta de equalização social, é duplamente um fator de marginalização”: 

converte os trabalhadores em marginais e os colocam à margem do sistema de 

ensino. A escola “qualifica o trabalho intelectual e desqualifica o trabalho manual”. 

Confiamos que a função social da escola atualmente é a reprodução da 

sociedade em que está inserida. A escola, infelizmente, exerce o papel de produzir a 

sociedade de classes e reforçar o modo de produção capitalista. Para que possamos 
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atuar frente à realidade que está posta, é necessário entende-la em sua totalidade e 

ter a perceptibilidade de que a realidade histórica intervém na realidade educacional. 

Apesar da desordem em que se depara e educação brasileira, temos que 

pensar formas de minimizar os problemas de ensino e aprendizagem no cerne da 

escola. Confiamos que se envolvermos a família no processo educacional, se a 

família dar início a se ver como parte importante e indispensável na educação 

escolar do aluno tenha uma chance de transformarmos, mesmo que minimamente, o 

quadro do desinteresse geracional dos alunos, pelo aprender, pelo conhecimento. 

Assim, refletimos que para efetivar a participação da comunidade escolar é 

necessário que a escola se mostre democrática, que entenda e admita conflitos, 

bem como, que saiba administrá-los. 

RODRIGUES (1988, p.36), reflete que sendo a escola um lugar de 

contradições, é preciso que ela trabalhe de forma organizada, proporcionando aos 

alunos, aos pais e a comunidade a possibilidade de uma participação efetiva nas 

decisões que lhes são relacionadas. RODRIGUES (1988, p.38/39) acredita que, 

 

[...] a participação da comunidade no âmbito da escola é um processo de 
mão dupla, isto é, a escola deve participar dos processos decisórios da 
totalidade da sociedade, da mesma forma que a sociedade deve participar 
dos processos decisórios da totalidade da atividade escolar (RODRIGUES, 
1988, p.38). 
 
[...] É fundamental que a escola universalize a sua experiência e a sua 
prática pedagógica, que ela não continue sendo a escola de uma classe, 
nem uma escola para uma classe. A escola se democratizará à medida que 
seus processos decisórios estiverem coligados aos interesses de todas as 
classes (RODRIGUES, 1988, p.39)  
 

OSÓRIO (1996, p.62) defende que a primeira e essencial tarefa da escola é 

a de admissão na vida social fora do âmbito doméstico. Apesar disso, não se 

necessitam transmitir à escola tarefas peculiares da família que é dar limites, formar 

a criança ética, estética e religiosa, dentre outras, e a escola também, no seu 

processo de aprendizagem, não deve apelar à família para a solução de problemas 

que precisam ser dimensionados e resolvidos no âmbito escolar. 

A escola não pode jogar a culpa pelo fracasso escolar da criança à família, 

ela necessita sim, ensinar para a família o que ela deve ser feito para auxiliar, ajudar 

o aluno, para que o mesmo apresente êxito no processo de escolarização. 

Família e escola devem trabalhar em conjunto, não é possível que a escola 

desenvolva um trabalho pedagógico de qualidade com a “hipertrofia de funções” que 
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ultimamente lhe é aplicada. A função da família é trabalhar a dimensão ética, moral, 

religiosa, já a função da escola é passar conteúdos acumulados historicamente pela 

sociedade. Família e escola devem se completar na construção de um ser humano 

mais participativo e consciente. 

Os encargos da escola atualmente vão além de simples transmissora de 

conhecimento científico. Sua função é muito mais vasta e intensa. Tem como tarefa 

intensa, educar a criança para que ela tenha uma vida completa e realizada, além de 

formar o profissional, colaborando assim para melhoria da sociedade em questão. 

TORRES (2008. p. 29) afirma que [...] uma das funções sociais da escola é preparar 

o cidadão para o exercício da cidadania vivendo como profissional e cidadão. A 

escola tem como função social democratizar conhecimentos e desenvolver cidadãos 

participativos e atuantes. 

2.3. A FUNÇÃO DA ESCOLA NO COTIDIANO DA CRIANÇA 

A função da escola é proporcionar um conjunto de práticas já 

preestabelecidas e tem a finalidade de contribuir para que os estudantes se 

apropriem de conteúdos culturais e sociais de maneira crítica e construtiva. Esta 

função socializadora nos remete a dois aspectos: o desenvolvimento individual e o 

contexto social e cultural.  

Segundo FREIRE, 2000. p. 132) “O papel formal da escola é o de ser a 

responsável principal pela organização, sistematização e desenvolvimento das 

competências científicas, éticas e tecnológicas de uma nação.”  

Conforme FORMIGA, (1999. p.2) inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, tem por desígnio o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o 

trabalho, bem como, meios para progredir nele e em estudos posteriores. 

Para LIBÂNEO (1999, p. 56), “cabe a educação fornecer, de algum modo, os 

mapas de um mundo complicado e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a 

bússola que permite navegar através dele.” Para que isso aconteça à educação 

deve ater-se em torno de quatro aprendizagens principais, que serão para cada 

indivíduo, os pilares do conhecimento; aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a viver juntos, aprender a ser. Devemos que perceber que estas quatro 
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vias do saber, tornam-se apenas uma, devido um ser dependente da outra, 

precisando sempre de trocas de informações entre elas.  

O educador quando está em sala de aula descobre vários fatos, cada aluno 

aprende de uma maneira, cada um tem sua própria e única história. Ser professor é 

ter um olhar compassivo, ver cada aluno como pessoa, não apenas como receptor, 

é ir além da sala de aula, é prestar atenção ao aluno e preocupar-se de sua 

aprendizagem. É necessário que as famílias entendam isso, que contribuam para 

que os professores se aproximem da família para compreender seu aluno. Segundo 

SZYMANSKI (2009, p.35) é necessário estabelecer diálogo entre professor e aluno, 

reconhecendo que: 

 
Dialogar com uma criança e um adolescente não significa abdicar da 
autoridade: significa instaurar um pensar crítico; mostrar sensibilidade e 
abertura para compreender o outro; ter confiança na sua capacidade de 
compreensão; estar disponível para criar novas soluções; considerar os 
fundamentos éticos da educação; transmitir o conhecimento e a 
interpretação do mundo. (SZYMANSKI, 2009, p.35). 

 
O professor necessita saber que educar é construir junto com o outro, é 

excitar, é propiciar momentos de aprendizado que muitas vezes não se caracterizam 

pelo modelo tradicional de ensino, e sim em momentos de brincadeiras, lazer, dentre 

outros, fazendo com que as crianças se desenvolvam de forma adequada. O cuidar 

e educar não somente andam juntos como estão conectados, não tem como educar 

sem cuidar e vice-versa. 

O professor tem como papel educativo ajudar na construção do 

conhecimento e a herança cultural, além de ajudar para o desenvolvimento das 

inteligências, da socialização e cidadania, ou seja, o professor como profissional 

necessita ter um olhar no qual possa entender o indivíduo sob vários aspectos: sua 

história de vida, contexto social e familiar do qual faz parte, seu desenvolvimento 

cognitivo, biológico e emocional, entre outros aspectos constitutivos do sujeito.  

A educação é imprescindível a todos, e se concretiza em nossa vida desde o 

nascimento até a morte. É para a sobrevivência do ser humano, para o desabrochar 

da vida na sociedade, é para melhorar a sobrevivência humana, e o educador deve 

saber o quanto é responsável por esta educação.  

Conforme GADOTTI (2003, p.29) “Só aprendemos quando colocamos 

emoção no que aprendemos. Por isso é necessário ensinar com alegria”. De tal 

modo os educadores e as famílias necessitam se colocar no lugar das crianças para 
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tentar aperfeiçoar a aprendizagem, ensinar, educar com sentimento é de extrema 

importância, as crianças precisam dessa educação, dessa ligação que envolve 

sentimentos, pode ser difícil com todos os alunos, mas deve-se fazer o possível para 

construir vínculos. 

FREIRE (1997, p. 25) relata que “quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende ensina ao aprender”. Temos que estar conscientes disto, aprendemos a 

medida que ensinamos, ensinamos a medida que aprendemos, o professor aprende 

ao ensinar, as famílias precisam saber que também aprendem ao ensinar as 

crianças, ao acompanhá-los à escola, ao ajudá-los a crescer.  
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CAPÍTULO III – A FAMÍLIA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

A parceria entre familiares e as instituições de ensino seja a educação 

formal ou a técnica, é solidificada quando os dois estão unidos para alcançar 

objetivos em comum, que é formar cidadãos conscientes da sociedade em que 

vivem, com valores éticos e morais e com uma perspectiva de um futuro bem-

sucedido.  

Existem vários padrões de famílias, não existe apenas um tipo de família na 

sociedade brasileira, mas têm singularidades entre elas. É possível garantir que 

cada família tem sua identidade e estão em constante avanço, compostas com a 

finalidade básica de prover a subsistência de seus membros. 

Os professores, cada vez mais, vêm se encontrando com alunos que 

apresentam dificuldades como falta de atenção, indisciplina, insatisfação em 

aprender, dificuldades em tolerar frustrações e em postergar o prazer, que são 

pressupostos básicos para o crescimento e para a boa aprendizagem. 

A família é um sistema de conexões afetivas em que a pessoa nasce com 

probabilidade de ser (biológica e psíquica), mas que só se materializarão ao entrar 

em contato e atuar como semelhante. O Ser só se humaniza através de outro 

humano (processo de identificação).  

A aprendizagem ganha significado dentro do contexto familiar e social, ainda 

que a absorção dos conteúdos seja particular. Entretanto, espera-se que o ambiente 

familiar com estabilidade coopere de forma positiva para o bom desempenho da 

criança na escola, ainda que não possa garantir seu sucesso, uma vez que este 

estar sujeito a outros fatores que não apenas os familiares.  

Tanto a escola quanto a família, são indispensáveis ao indivíduo, quanto 

mais forte a parceria entre elas, os resultados serão mais eficientes no 

desenvolvimento do sujeito, essa parceria deve ocorrer de forma constante quando 

uma complementa a outra. É de grande valia dividir as experiências vivenciadas no 

dia-a-dia, seja ela positiva ou negativa sem fazer julgamento daquilo que não deu 

certo, mais sim procurar melhorar cada vez mais para que se tenham resultados 

satisfatórios no final. 

A escola não deveria assumir o lugar dos pais uma vez que eles ficam pouco 

tempo com a criança, no entanto, o fazem porque alguns pais tem o discurso pronto 

de que trabalham e não sobra tempo para educá-los. 
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Assim a escola acaba tomando para si o total encargo de educar, deixando 

de realizar seu verdadeiro papel que é guiar os caminhos de uma vida profissional 

para este futuro adulto e por conseguinte um futuro cidadão de bem com a 

responsabilidade de modificar o país em uma nação bem desenvolvida, dando-lhe 

autonomia e com um caráter marcantemente contundente para dar a próxima 

geração um país melhor e diminuindo os problemas de nossa atual sociedade. 

CHALITA (2001, pág. 17 e 18) diz que: “Por melhor que seja essa escola, 

por mais bem preparados que estejam seus professores, nunca a escola vai suprir a 

carência deixada por uma família ausente. Pai, mãe, avó ou avô, tios, quem quer 

que tenha a responsabilidade pela educação da criança deve participar efetivamente 

sob pena de a escola não conseguir atingir seu objetivo.” 

O papel que a família desempenha na vida da criança é de grande valor 

para seu desenvolvimento escolar, isso em nenhuma hipótese pode ser 

desconsiderado. A família tem a obrigação de fazer um acompanhamento quanto o 

desempenho escolar do seu filho, com a responsabilidade de intermediar sua prática 

no dia a dia. 

A família tem um papel muito importante e de muita responsabilidade na vida 

escolar dos filhos, isso é uma concordância entre os professores. É importante que 

os pais sejam sabedores de como é a proposta pedagógica da escola, desde a sua 

elaboração até a sua efetivação. É preciso propor ações que façam a família vir para 

a escola, distanciando a os obstáculos existentes entre essas duas instituições. 

A escola vai somente complementar o ambiente familiar, uma vez que os 

primeiros estímulos devem aparecer na família, acompanhando dia-a-dia as 

dificuldades e os progressos e instigando para que possam aprender cada vez mais. 

Esta parceria entre família e escola vai depender da relação e da proposta da escola 

para colocar a família no ambiente escolar. 

A construção do Projeto Político Pedagógico da escola é um modo de fazer 

esta aproximação entre família e escola, incitando a participação para que de fato 

entendam a proposta e se sintam parte da escola, onde possam firmar 

compromissos na educação das crianças. 

Os pais precisam ter uma relação mais próxima com os professores, não 

apenas em reuniões e datas comemorativa, mais em outras ocasiões que possam 

participar ativamente contribuído com a escola no processo de aprendizagem dos 

alunos. 
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Os pais que participam de maneira da educação dos filhos têm resultados 

satisfatórios no final do ano letivo, infelizmente em nossas escolas não há ações que 

aproximem as famílias do ambiente escolar, a falta de políticas públicas e 

planejamento acabam comprometendo essa aproximação. 

A escola tem a vontade de que a família esteja mais junta, para que unidas 

possam dividir os problemas e as dificuldades, entretanto, na maioria das vezes a 

família encarrega esta responsabilidade a outras pessoas, quando algo ocorre de 

errado à responsabilidade incide sobre a escola. 

A família representa um grupo social primário que influencia e é influenciado 

por outras pessoas e instituições. É um grupo de pessoas, ou um número de grupos 

domésticos ligados por progênie (demonstrada ou estipulada) a partir de um 

antepassado comum, casamento ou adoção. Nesse significado o termo confunde-se 

com clã. Dentro de uma família sempre existe um certo grau de parentesco.  

As primeiras aprendizagens do sujeito iniciam-se em a partir do seu 

nascimento, quando a criança começa a diferençar sua mãe e a perceber a 

presença de outras pessoas. A aprendizagem de uma criança está conexa 

diretamente aos aspectos afetivos, na interação com o meio na qual ele está 

inserido e na relação com outros sujeitos, assim ela vai aprendendo a criar conexões 

inicialmente com sua família e em seguida com o mundo. 

Os pais têm um papel imprescindível nos primeiros anos de vida dos filhos. 

O aprendizado e o desenvolvimento principiam bem antes da educação formal. A 

educação formal é uma complementação que precisa fazer parte da formação do 

indivíduo. O papel da família inclui também ter uma atenção especial com a 

educação das crianças, e se preocupar com o desempenho do filho na escola, bem 

como com a forma com que se relaciona com as pessoas de seu convívio é uma 

tarefa importante e tem que ser cumprida pelos pais. 

A família é o primeiro grupo social que possibilita o desenvolvimento de uma 

criança, pois é no meio familiar que o indivíduo encontra afeição, cuidado, aprende 

sobre princípios, respeito, valores, cultura e ética. É essencial que os membros da 

família saibam preparar seus filhos para a educação formal, escolar. A 

responsabilidade pela educação dos filhos, vem dos pais por isso é muito importante 

a integração da família no ambiente escolar. 

A instituição escolar é o segundo grupo social onde são ofertados todos os 

conceitos educacionais, culturais e formativos. No ambiente escolar ensina-se 
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também valores que são imprescindíveis na vida das crianças, jovens ou adultos, 

preparando assim todos os alunos para que no futuro sejam cidadãos capazes para 

desempenhar seu papel na sociedade. 

Ressalta-se neste trabalho a importância de pensar o quanto a educação e 

as costumes passados para a criança pela família, que influenciam, não apenas no 

aprendizado, mas também no comportamento e na conduta apresentada pelo 

indivíduo em qualquer local, independente da presença familiar. Na escola não 

acontece de maneira diferente. Nela também, o aluno apresenta ou não os hábitos e 

costumes aprendidos e vivenciados no ambiente familiar. 

É indispensável para o aluno o acompanhamento e a relação desenvolvida 

em família, para que o mesmo se coloque no ambiente escolar sem maiores 

problemas. TIBA (1996, pág.178) relata que “é dentro de casa, na socialização 

familiar, que um filho adquire, aprende e absorve a disciplina para, num futuro 

próximo, ter saúde social.”. 

Conforme HELOÍSA LÜCK, (2010, pág.86), a participação dos pais na vida 

da escola tem sido observada em pesquisas, como um dos indicadores mais 

significativos na determinação da qualidade do ensino, isto é, aprendem mais os 

alunos cujos pais participam mais da vida da escola.  

Às vezes, os diretores escolares não apenas deixam de ouvir os pais, como 

até evitam fazê-lo, e de dar espaço para a participação familiar. É possível que 

façam dessa forma também por terem medo de perder espaço e autoridade. 

3.1. A FAMÍLIA, A ESCOLA E SUAS RESPONSABILIDADES 

Criar os filhos educá-los, prepará-los para atuar com uma responsabilidade e 

abono no perturbado mundo em que atualmente vivemos é, uma ocupação tão 

incontestável e desafiadora tanto quanto prazerosa e gratificante.  

Avaliar que o ser humano aprende a todo o momento, nas mais distintas 

oscilações que a vida lhe apresenta, a função da família é primordial, uma vez que é 

ela que determina, desde cedo, o que seus filhos precisam estudar quais os 

estabelecimentos que devem frequentar e o que é obrigatório saberem para 

aceitarem as decisões que os favoreçam no futuro. 

Recomendar a escola adaptada às esperanças da ascendência e que, ao 

mesmo tempo, seja da bondade da criança, é uma empresa, cujo sucesso estar 
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amarrado, em grande parte, da inteligência e presteza dos pais ao avaliar várias 

decisões. Estar atento ao projeto educativo e ao perfil disciplinar da escola ajuda a 

escolher por aquela cujos valores e fundamentos mais se assemelhem aos da 

família em termos de exigência, posturas, visão de mundo. Conhecer as 

dependência e possibilidades da escola, seus diferenciais, bem como os 

profissionais que serão incumbidos da educação de seu filho é de extrema 

importância. 

Na grandeza a convivência e o relacionamento familiar são fatores básicos 

ao desenvolvimento singular, a admissão da criança no mundo coletivo, a 

intercessão entre ela e o mundo, entre ela e o conhecimento, sua acomodação ao 

ambiente escolar, o relacionamento com os professores e funcionários da escola, a 

coexistência para o seu incremento igualitário. 

Compreender o sujeito como parte de um princípio, ou todo aparelhado, com 

elementos que interatuam entre si, influenciando cada parte e sendo por ela 

influenciada, traz uma claridade ao alcance acerca do desenvolvimento humano, 

colaborando para a cogitação sobre os argumentos familiar e escolar, que tanto 

podem ser elementos de continência, inclusão e segurança, como manancial de 

conflitos, com ênfase nas perdas que se podem apresentar no andamento. 
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CAPÍTULO IV – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para Fonseca (2002, p. 22), methodos significa organização, e logos, estudo 

sistemático, pesquisa, investigação; ou seja, metodologia é o estudo da 

organização, dos caminhos a serem percorridos, para se realizar uma pesquisa ou 

um estudo, ou para se fazer ciência. Etimologicamente, significa o estudo dos 

caminhos, dos instrumentos utilizados para fazer uma pesquisa científica. Segundo 

Gil (2007, p. 16), a pesquisa é a atividade nuclear da Ciência. Ela possibilita uma 

aproximação um entendimento da realidade a investigar. A pesquisa é um processo 

permanentemente inacabado. Processa-se por meio de aproximações sucessivas da 

realidade, fornecendo-nos subsídios para uma intervenção no real. 

A metodologia de pesquisa, para Minayo (2003, p. 16-18) é o caminho do 

pensamento a ser seguido. Ocupa um lugar central na teoria e trata-se basicamente 

do conjunto de técnicas a ser adotada para construir uma realidade. A pesquisa é 

assim, a atividade básica da ciência na sua construção da realidade. A pesquisa 

qualitativa, no entanto, trata-se de uma atividade da ciência, visa a construção da 

realidade, mas se preocupa com as ciências sociais em um nível de realidade que 

não pode ser quantificado, trabalhando com o universo de crenças, valores, 

significados e outros construto profundos das relações, assim não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 

4.1 Tipo de pesquisa 

Foi utilizado nesse trabalho a metodologia qualitativa/descritiva, e será 

desenvolvido através de fontes secundárias, como: artigos, monografias e teses de 

mestrado para embasar a parte teórica do estudo e também utilizaremos um 

questionário fechado com o objetivo de compreender a importância da participação 

da família no contexto escolar. 

4.2 População da amostra 

O Projeto de pesquisa será desenvolvida na Escola Municipal Maria de 

Oliveira Filgueira. A amostragem será feita através de questionários fechado com 

professores da educação infantil e do Ensino Fundamental I e também com os pais, 
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escolhidos de maneira aleatória. Vergara (2004) explica que população amostral ou 

amostra é uma parte do universo (população) escolhida segundo algum critério de 

representatividade, para tanto, existe dois tipos de amostra a probabilística, baseada 

em procedimentos estatísticos (subdivididos em aleatória simples, estratificada e a 

por conglomerado) e a não probabilística destacam-se as selecionadas por 

acessibilidade e por tipicidade. Para esta pesquisa participaram 05 professores e 05 

pais de alunos da Maria de Oliveira Filgueira  

4.3 Procedimento de coleta de dados 

A coleta de dados será feita por meio de questionário contendo 05 questões, 

aplicadas à cinco professores, e também a cinco pais escolhidos aleatoriamente na 

escola Maria de Oliveira Filgueira para composição dessa amostra.   

4.4 Procedimento de análise de dados 

A análise de dados será feita de forma escrita fazendo uma junção do 

referencial teórico com as respostas dadas pelos entrevistados de modo a deixar o 

trabalho bem embasado. Os resultados obtidos serão apresentados em gráficos ou 

tabelas. 

4.5 Análise de dados obtidos 

Para completar nossa análise resolvemos que seria fundamental realizar um 

estudo de caso para visualizar se de fato as novas configurações familiares são uma 

realidade nas escolas de nossa região. Apesar da amostra ser pequena em relação 

às proporções das discussões realizadas na fundamentação teórica, buscamos 

através desse estudo criar uma conexão entre a teoria e a realidade escolar. 

Buscando analisar a importância da família no contexto escolar e as novas 

configurações da mesma, em nossa coleta de dados, contamos com a colaboração 

de professores e pais da referida escola.  

Abaixo, seguem os gráficos organizados de acordo com as perguntas 

presentes no questionário e as respectivas respostas dos alunos, seguida de análise 

da autora do presente trabalho. 
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4.5.1 Idade dos pais/responsáveis 

 

Fonte: Autoral 

 

Como visto nas respostas dos pais entrevistados a grande maioria ou seja, 

65% tem entre 21 e 30 anos. 

4.5.2 Nível de Escolaridade 

  

Fonte: Autoral 
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Notamos que as respostas para essa pergunta foram bem diversificadas, mas 

a maioria tem ensino médio completo. 

4.5.3 Quem é o chefe da família 

 

Fonte: Autoral 

 

Conforme resultado da pesquisa podemos analisar que 25% consideram o pai 

como chefe da família, 70% a mãe, 3 os avós e 2 o irmão (a). Ao comentar as 

mudanças ocorridas na estrutura familiar Romanelli (2005, p.77), diz: 

 
Uma das transformações mais significativas na vida doméstica e que 
redunda em mudanças na dinâmica é a crescente participação do sexo 
feminino na força de trabalho, em consequência das dificuldades 
enfrentadas pelas famílias. (ROMANELLI, 2005). 
 
 

As famílias na atualidade possuem a pessoa responsável pelo domicílio, buscando 

com isso romper com a discriminação de gênero, antes perpetuada pela categoria chefe da 

família. Hoje, as mulheres não só chefiam as famílias como participam significativamente na 

estruturação e manutenção econômica e afetiva da família apresentando uma nova 

configuração na qual o patriarcalismo se vê ameaçado pela autonomia feminina. 

4.5.3 A participação da família na escola é importante 
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Fonte: Autoral 

 

A participação e o comprometimento dos pais nessa prática é de 

fundamental importância no desenvolvimento integral do sujeito, para isso os 

responsáveis, seja a família sendo na modalidade em que foi construída, tenha 

conhecimento de que é uma instituição social que interfere diretamente no 

desenvolvimento das crianças na escola, pois é a família que constitui a base de 

toda a educação e transformação das relações que envolvem o homem no contexto 

social. 

A família é o âmago da sociedade e o lugar no qual se insere o indivíduo 

mais intimamente, estando nela implantado pelo nascimento ou por laços afetivos, 

sendo correto dizer que é através dela que adquire sua personalidade e seu caráter, 

não só isso, é uma instituição anterior ao Direito e ao Estado, bem como essencial e 

básica para formação do indivíduo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através deste estudo verificamos a mínima participação dos pais nas 

escolas públicas, acarretando para nós profissionais da educação algumas 

consequências como: indisciplina do alunado, rebeldia, falta de responsabilidade e 

compromisso, gerando uma aprendizagem insatisfatória em um grande número de 

discentes.  

Apesar de muitos pais dizerem que participavam das atividades da escola e 

da aprendizagem dos filhos, observamos que ainda fica muito a desejar. 

Compreendemos também a necessidade de discutir junto aos pais os motivos que 

eles alegam para a sua falta de participação, tais como: serem analfabetos; serem 

idosos; acreditarem que vão só ouvir reclamações dos filhos indisciplinados, e não 

terem tempo. 

É possível compreender, diante da proximidade da família e da escola que, 

as características e particularidades marcam a trajetória de cada família e 

consequentemente, do educando, na busca de identificar e construir propósitos e 

aguçar valores compatíveis com a nossa realidade. 

A ausência dos pais se dá principalmente por falta de tempo, em função dos 

compromissos de trabalho, entretanto mesmo os pais ausentes, são concordes na 

opinião do que a interação entre a família e a escola só tem a contribuir para o 

processo educacional. Há ainda, uma pequena parcela de pais que responderam 

não achar importante a interação família/escola, e ainda, que as reuniões não 

resolvam o problema. Um outro aspecto apontado, trata-se da tendência que a 

escola tem de reduzir a família a figura materna, não propondo atividades que 

envolvam a totalidade de constituição familiar, como pais, irmãos e demais 

familiares. 

Os gestores e professores reconhecem a grande importância do 

acompanhamento dos pais na aprendizagem do aluno, bem como na participação 

das atividades desenvolvidas na escola. Diante disso, têm procurado promover 

reuniões, dinâmicas e eventos, buscando uma maior integração 

escola/família/comunidade, mas a frequência e a assiduidade ainda são 

insatisfatórias. 
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Percebemos que a gestão democrática participativa não garante a 

participação satisfatória dos pais/comunidade na escola, mas abre espaços através 

de várias estratégias para diminuir a ausência da família na comunidade escolar. 

Após os estudos realizados, chegamos à conclusão que apesar dos 

gestores das escolas públicas com os quais mantivemos contato, trabalharem de 

forma democrática, ainda é muito reduzido o envolvimento com os pais. 

Os gestores educacionais buscam a qualidade no ensino, e têm como meta 

o trabalho em equipe. Mas se faz necessário que a escola conquiste a comunidade 

para uma presença ativa nas atividades escolares e consequentemente no processo 

ensino/aprendizagem do filho. 

Participar implica em ouvir, expor a opinião própria, especialmente, trata-se 

da possibilidade de uma ação coletivamente erguida por todas as partes envolvidas 

no processo ensino-aprendizagem e partilhar equitativamente de cada fase do 

processo educacional, resguardadas as características dos sujeitos envolvidos.  Ao 

invés da família ser chamada ou convocada na escola apenas quando as coisas não 

andam bem, quando as notas estão baixas, ou quando se precisa de uma ajuda 

pontual; ela deve ser vista de forma participativa, uma co-autora do processo 

educacional escolar, e por conseguinte, se envolver mais espontaneamente na vida 

escolar do seu filho. 

Ao fazermos estas rápidas observações estamos conscientes que não 

esgotamos o assunto, e convictos que a participação dos pais requer um trabalho 

coletivo de sensibilização, mostrando a importância da presença familiar na 

comunidade escolar do filho. 
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