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RESUMO  

O presente trabalho pesquisa acerca da interação Família e Escola, observando se 
esta parceria contribui para que a aprendizagem dos educandos ocorra de modo 
significativo. A Instituição escolhida para estudo realiza atividades que buscam aliar a 
participação da família ao ambiente escolar, na tentativa por construir um ensino e 
aprendizagem de qualidade. A pesquisa apresenta, enquanto objetivo geral, perceber 
se a parceria entre família e escola tem contribuído para o aprendizado dos alunos da 
Escola Municipal Professora Deniolmar Alves Silva Lima, em Serrolândia -Bahia, 
especificamente objetiva: verificar em que frequência a família participa da escola; 
investigar se existe parceria entre família e escola e analisar o aprendizado dos 
alunos, através da parceria família e escola. Neste sentido, foram analisadas turmas 
da Educação Infantil II ao Ensino Fundamental I, no turno matutino e vespertino. Para 
levantar os dados necessários à análise, foram realizadas visitas, observações em 
sala de aula e entrevistas. A fim de subsidiar teoricamente o trabalho, recorreu-se aos 
estudos de Ferreiro (2004), Craidy e Kaercher (2001), Freire (1989). A pesquisa é de 
abordagem qualitativa e ocorreu conforme as seguintes etapas: estudo bibliográfico, 
a fim de analisar e refletir acerca de conceitos que subsidiariam a pesquisa 
teoricamente, realização de entrevistas não-estruturadas e observações 
nãoparticipantes.  

Palavras-chaves: Família; Escola; Interação; Ensino e Aprendizagem  
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ABSTRACT  

This work aims to investigate if the interaction between family and school has 
contributed to the learning of the students, observing if this partnership contributes to 
that the learners' learning occurs in a significant way. The Institution chosen for study, 
Deniolmar Alves Silva Lima School (Serrolândia, Bahia, Brasil), carries out activities 
that seek to combine the family's participation in the school environment, attempting to 
offer a quality teaching and learning. This research had as specific objectives: to verify 
in which frequency the family participates of the school; investigate if there is an 
interaction between family and school and analyze the students' learning through 
family and school partnership. The classes were analyzed from Early Childhood 
Education II to Elementary School I, in the morning and evening shift. Visits, 
observations in the classroom and interviews were carried out, in order to gather the 
necessary data for the analysis. There were theoretically subsidize, such as Ferreiro 
(2004), Craidy and Kaercher (2001), Freire (1989). The research was qualitative and 
took place according to the following steps: a bibliographic study to analyze and reflect 
on concepts that would theoretically support research, non-structured interviews and 
non-participant observations.  

Keywords: Family; School; Interaction; Teaching and learning.  
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INTRODUÇÃO  

  

No processo de aprendizagem humana, a família é considerada o primeiro 

agente educacional e é apontada como principal responsável na formação do ser e de 

como este desenvolverá suas relações interpessoais. Partindo para uma perspectiva 

mais formal de educação, deparamo-nos com a escola, a qual tem enquanto função, 

ser um espaço de produção e partilha de saberesàs nossas crianças.  

A família apresenta e incluia criança num mundo cultural,pondo-a diante de 

uma língua materna, que a habilita a comunicar-se e instruindo-a sobre o necessário 

para viver em sociedade. Deste modo, vê-se que o ato de educar constrói-se em um 

conjunto,faz-se necessário que os principais autores deste, Escola e família,unam-se 

para que suas ações sejam exitosas. É imprescindível que o ambiente familiar 

contribua para que haja sucesso escolar e vice-versa.  

A família é de suma importância para o desenvolvimento dos alunos e a escola 

deve sempre estar preparada para acolhê-los. O educando ao adentrar o espaço 

escolar traz consigo seu conhecimento prévio, construído através das relações diárias 

em seu ambiente de convívio e a escola, por sua vez, formalizará estes saberes, 

valorizando-os e fortalecendo a parceria entre aqueles que primeiro apresentaram ao 

indivíduo um universo multifacetado.  

A relação família e Escola compreende um tema amplo e bastante discutido, 

pois a fragilidade desta relação é um dos maiores contributos para o insucesso 

escolar, uma vez que a família deve serauxílio no processo escolar, colaborando para 

uma aprendizagem eficiente. É neste sentido que surge a necessidade da presente 

pesquisa, é importante verificar se há na escola uma relação harmoniosa, que 

favoreça a educação dos alunos, averiguando as percepções dos envolvidos nesse 

processo.   

Vários são os elementos que tornam difícil tal relacionamento, como o fato de 

que muitos pais são relapsos e não se interessam pela participação escolar dos filhos 

culpam a escola pelo mau desempenho do filho e transferem para esta a 

responsabilidade integral de educar, é neste momento que o corpo escolar precisa 

criarestratégias que conscientizem e tragam estes pais para a Escola e assim 

fortalecertal parceria.Sabendo da grande importância da relação família e escola é 

necessário que a família esteja engajada direta ou indiretamente no processo ensino 
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aprendizagem, isto tende a beneficiar o desempenho escolar dos estudantes, no qual 

um ambiente harmonioso e envolvente poderá contribuir bastante.  

O presente trabalho intitulado“Parceria entre Família e Escola e suas 

implicações na aprendizagem: uma análise na Escola Municipal Professora Deniolmar 

Alves Silva Lima,objetivouverificar como se dá a relação entre família e escola e o 

reflexo desta na aprendizagem dos discentes, questionando se a parceria entre família 

e escola tem melhorado a aprendizagem dos alunosda Escola Municipal Professora 

Deniolmar Alves Silva Lima.   

Desse modo verificou se existe a parceria entre família e escola, em que 

frequência a famíliatem participado das atividades, analisando se a família tem 

auxiliado as crianças no processor escolar, para tanto precisou tomar 

conhecimentodas mudanças de vida ocorridas nas famílias e a repercussão na 

aprendizagem, bem como a contextualização histórica sobre a escola e o seu papel 

na aprendizagem.   

Trata-se, esta, de uma pesquisa de abordagem qualitativa. A fim de levantar 

dados necessários à análise empregou-se os seguintes instrumentos de 

coleta:questionáriose observações. O questionário aplicado foi construído com 

questões abertas, o que garante a liberdade de expressar-se por parte do público 

envolvido na pesquisa. As observações realizadas foram de caráter não participantes, 

e foi possível verificar a interação da família com a escola no momento de chegada 

das crianças para a aula e na reunião de pais.  

Segundo Oliveira (1997) o questionário apresenta as seguintes características: 

(1) deve ser a espinha dorsal de qualquer levantamento, (2) deve reunir todas as 

informações necessárias (nem mais nem menos), (3) deve possuir linguagem 

adequada.O questionário aberto foi direcionado a comunidade escolar (direção, 

coordenação pedagógica e alunos) na busca por colher informações que aclarassem 

de que forma a escola tem incentivadoa presença da família neste ambiente, bem 

como para a comunidade familiar dos discentes, inquiridos sobre o acompanhamento 

dispensado ao desenvolvimento da criança na escola. 
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1. CONCEPÇÕES E TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA FAMÍLIA E ESCOLA  

  

A fim de que seja possível compreender a atual relação entre família e escola, 

é preciso abordar as mudanças que aconteceram tanto na escola quanto na família 

ao longo do tempo, destacando suas evoluções e reflexos na aprendizagem, pois ao 

longo do tempo ocorreram várias mudanças que beneficiaram a população. Na 

antiguidade, as famílias eram formadas com base em costumes e seguiam regras que 

não poderiam ser quebradas, mas com o passar do tempo essas normas foram se 

modificando as pessoas passaram a escolher formas de vida que fossem confortáveis 

para si.  

O modelo familiar predominante era o patriarcal, patrimonial e matrimonial.  

Em tal modelo tínhamos a figura do homem como “chefe de família”, o líder, o centro 

do grupo familiar e responsável pela tomada das decisões. Era tido como o provedor 

e suas decisões deveriam ser seguidas por todos. A família era constituída 

unicamente pelo casamento, não havia nenhum outro meio de construção familiar, 

como a união estável. O pai, portanto, era o responsável por trabalhar fora e prover o 

lar.   

A comunicação das famílias atuais vem sendo afetada por conta da 

modernização em excesso. Os pais poderiam ter um diálogo com os filhos, mais 

aberto se o mesmo não tivesse acesso a toda informação que se necessita através 

dainternet e até mesmo da televisão, e isso vem dificultando cada vez mais o diálogo 

entre familiares. Em muitos casos, as famílias acabam não tendo tempo para seus 

filhos, e isso acarreta na falta de intimidade, os filhos acabam por preferir buscar 

informações em outros espaços ou com outros indivíduos e não com os familiares, por 

não se sentirem à vontade.  

É notável que os pais precisam estar mais presentes na vida de seus filhos, 

para assim conquistarem a confiança dos mesmos, porém precisam estar mais bem 

informados para inserirem-se na realidade dos mais jovens, a fim de que esta troca 

de experiências resulte em uma sólida relação familiar.  

Nos dias atuais a televisão trouxe para os lares brasileiros entretenimento, que 

no passado não era tão frequente, a não ser as conversas durante os jantares entre 

famílias. Com a chegada da TV as famílias se reuniram mais em frente ao aparelho e 

o diálogo diminuiu. Cashmore, (1998, p.07), aponta que“a televisão fascina e assusta. 
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Suas mensagens parecem querer ocupar todas as frestas e poros da sociedade. Os 

conceitos e espaço se relativizam, o mundo fica menor o que era distante fica 

próximo”.  

Assim a televisão enriquece a comunicação por ser o mais acessível meio, 

mesmo com a ascensão da internet, lembrando que que esses meios são uns dos 

grandes responsáveis pelas mudanças de comunicação entre as famílias, onde elas 

podem ser consideradas um meio que interfere na família em certos momentos onde 

deveria ter conversas abertas.É muito importante que a família esteja unida e que 

possa contar com seus membros familiares quando precisarem, mas isso só é 

possível se houver comunicação entre si.  

As famílias, atualmente,são estruturadas de formas distintas como: mães ou 

pais solteiros, pais com filhos adotivos, família formada com dois membros do mesmo 

gênero, entre outras. Dois fatores recentes contribuíram para toda essa transformação 

na organização familiar, o primeiro foi a legalização do divórcio, hoje permitido por lei, 

no Brasil, e o outro o surgimento da pílula anticoncepcional, que garante aos homens 

e as mulheres a opção de uma vida sexual desvinculada da paternidade/maternidade, 

não obrigando mais ao casamento, como relata Prado.   

A família criada em torno a um casamento dito “de participação”, trata- se 
de ultrapassar os papeis sexuais tradicionais. B) O casamento dito  
“experimental” - que consiste na coabitação durante alguém tempo, só 
legalizando essa situação após o nascimento do primeiro filho. C)  Outra 
forma de família seria aquela baseada na “união livre”. D) A família 
homossexual, quando duas pessoas do mesmo sexo vivem juntos, com 
crianças adotivas ou resultantes de uniões anteriores, ou, no caso de 
duas mulheres, com filhos por inseminação artificial. (PRADO, 1981, 
p.19).  
  

Vários estudos sobre história de famílias e que tratam de desigualdade, valor e 

exclusão social,auxilia a compreender os rumos das transformações que as famílias 

têm passado na sociedade brasileira. A família ainda é a base do desenvolvimento de 

um ser humano, não importa se ele é adotado ou não, se foram os avos que criaram, 

tios ou até mesmo patrões de seus pais, o importante é que esta relação seja realizada 

entre família ou responsável.  

Percebe-se que os pais têm um papel fundamental na vida de seus filhos, que 

é o de estimular o comportamento e o pensamento de estudante dos filhos. Mostrando 

interesse pelo que eles aprendem e incentivando a pesquisa e a leitura. Já a escola 

tem como obrigação articular-se com as famílias e os pais tem o direito de terem 
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conhecimento acerca do processo pedagógico, bem como participar das decisões 

educacionais.  

Os gestores e docentes, na busca por estreitar a relação escola x família, em 

seus discursos reclamam da falta de participação dos pais na vida escolar de seus 

filhos, em que a gestão chega a relatar que, na maioria dos casos, essa falta de apoio 

dos pais com seus filhos acabam influenciando no baixo desempenho dos alunos. No 

entanto, há situações em que a escola não se mostra nada confortável quando alguns 

membros críticos da comunidade cobram qualidade no ensino ou questiona 

atividades.  

Vários diretores veem essa atitude como uma intromissão e uma tentativa de 

comprometer a autonomia deles. Alguns pais por não conhecerem seus direitos, 

outros por não saber como e, ainda há os que tentaram, mas acabaram desistindo, 

pois nas poucas tentativas de aproximação não foram bem acolhidos.   

Para as famílias foi uma enorme conquista o direito à educação, lanche e 

uniforme, alguns pais ainda veem a escola como um benefício e não um direito e 

acabam confundindo qualidade com possibilidade de uso da infraestrutura e dos 

equipamentos públicos. Mas isso de nada adianta se nossas crianças não 

aprenderem, pois a escola foi criada para servir nossa sociedade.   

A instituição escolar tem por compromisso prestar contas de todo seu trabalho, 

mostrando os métodos usados para facilitar a aprendizagem de seus alunos e criando 

mecanismos para que a família acompanhe a vida escolar dos filhos. Percebe-se que 

se os educadores precisam desprender-se da insegurança de que podem perder a 

autoridade, com o acompanhamento da família nas atividades escolares, e começar 

a trabalhar de maneira colaborativa.   

Um estudo realizado pelo Convênio Andrés Bello – Acordo Internacional que 

reúne 12 países americanos – chamado A Eficácia Escolar Ibero-Americano, de 2006, 

estima que o “efeito” família é responsável por 70% do sucesso escolar. Estudos 

afirmam que os pais têm a maior parte de contribuição na aprendizagem dos filhos, 

de maneira que deve atentar-se a isso. É importante que os pais tenham 

conhecimento do papel que desempenham na vida educacional de seus filhos, e uma 

delas é valorizando a Educação.  

Quando se trata de aprendizagem, o papel destinado a cada um deve estar 

claro, a escola tratará do ensino formal e a família do acompanhamento deste 
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processo, fazendo sugestões, mas se o tema for comportamento, as ações exigirão 

da parceria de ambos, pois se perceberem problemas pessoais que estejam 

atrapalhando o desempenho em sala de aula, é nesse momento que os pais devem 

ser chamados e ouvidos, e as soluções buscadas em conjunto, sem julgamentos ou 

atribuições de culpa. Um bom relacionamento é baseado em diálogo e respeito.  

É visível que quando os pais se engajam e têm uma participação ativa na vida 

de seus filhos, principalmente no cotidiano escolar da criança, a tendência é que os 

alunos se esforcem e se dediquem mais, pois se sentirão amados e apoiados. Os 

responsáveis devem procurar conhecer sobre a relação dos filhos com os educadores 

e do comportamento em sala de aula, dificuldades de aprendizagem, notas e 

rendimento escolar, quando a família se coloca à disposição do professor, para que o 

mesmo vença os desafios encontrados em sala de aula, adotando medidas 

complementares ao âmbito familiar o aprendizado do aluno é melhorado.  

Não se tem uma receita pronta para se aproximar as famílias da escola. A 

escola precisa criar maneiras de convidar a família ser mais participativa, assim a 

escola precisa ouvir os pais e representantes da comunidade, durante essas reuniões, 

que é um dos momentos mais comuns de interação entre ambos, a falta de escuta é 

resultado da convocação para encontros em dias ou horários que a família não está 

disponível, as reclamações surgem neste ponto, acerca do não comparecimento às 

reuniões, do lado oposto a justificativa é de que não é possível faltar ao trabalho ou 

desmarcar outros compromissos em virtude da reunião escolar.  

Os resultados positivos chegarão quando a construção desta relação pautar-se 

no diálogo e no trabalho entendido como um conjunto. É incontestável que a família 

pode auxiliar a escola no desenvolvimento do aluno, uma vez que a presença da 

família é algo muito importante.  

  

2. DIREITOS E DEVERES DA FAMÍLIA E ESCOLA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO ALUNO  

  

Todo cidadão tem o direito de ir e vir e de buscar melhorias para seu lar, 

conviver bem, de se relacionar com quem quiser e principalmente de cumprir com 

seus deveres, respeitando sempre o outro. Em todos os espaços desse mundo, as 
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pessoas têm direitos e deveres a serem exercidos, portanto é importante conhecer o 

ambiente em que se encontra para poder saber como agir.  

Na tentativa por manter a ordem, foram constituídas leis para orientar os 

cidadãos a viverem igualmente sem nenhuma distinção, fazendo com que todos 

sobrevivam em lugares confortáveis e seguros, sendo respeitados e tendo uma 

educação de qualidade. Com o propósito de definir e regularizar a organização da 

educação brasileira, tendo como base os princípios presentes na Constituição 

Federal, em 1961 foi elaborada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), com o decorrer do tempo foi renovada e passa por constantes 

atualizações, atualmente está em vigor a Lei nº 9.394/96.  

A família é algo fundamental para esse processo, onde ganhou mais apoio de 

todos envolvidos, como aponta o Art. 226, da Constituição da República Federativa 

do Brasil (1988), “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. A 

partir dessa premissa é possível notar a relevância desta enquanto base para a 

formação do sujeito.  

As famílias ganharam mais liberdade de expressão e lugar na sociedade, tendo 

que cumprir deveres, sendo um deles o de ajudar seus filhos na construção da 

aprendizagem e na sua formação  

Art. 2° 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. (BRASIL, 1996, on-line)  
  

Sem dúvidas a família é necessária para qualquer ser, construída por pessoa 

que contenha ligação sanguínea ou não, hoje o que determina primordialmente sua 

formação são os laços afetivos, quando os membros se relacionam pelo desejo de 

permanecerem juntos e felizes, concretizando os objetivos da vida pessoal e 

profissional.  

Os direitos e deveres dos cidadãos estão relacionados aos conceitos de 

cidadania, para saber quais são os direitos e deveres é preciso ser um cidadão 

consciente de quais direitos lhes é assegurado, para que seja possível fiscalizar e 

fazer com que o estado cumpra e os torne prioridade, mas também é essencial cumprir 

nossos deveres para que assim possamos contribuir com o desenvolvimento do nosso 

país e com o bem comum de todos.   
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Sabemos que os direitos garantidos são muitos e que estão na Constituição, e 

em outros documentos oficiais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

E esses estão definidos em políticas, sociais e civis. É notável que nem sempre esses 

direitos são respeitados, e que esse desrespeito nem sempre é por parte de terceiros, 

e que em muitos casos ocorre por parte do Estado que deixa de cumprir o que está 

na lei  

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:  I -  homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; II -  ninguém será 
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; III 
-  ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante; IV -  é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato V -  é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, 
além da indenização por dano material, moral ou à imagem;  VI -  é inviolável 
a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício 
dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 
culto e a suas liturgias;VII -  é assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva; 
(BRASIL, 1998, on-line)  

  
Sendo assim a todos os sujeitos são assegurados os mesmos direitos e é 

necessário compreender a importância destes que não podem ser retirados ou 

desrespeitados, nem por outros nem pelo Estado, independente de cor, raça, religião 

ou qualquer elemento multicultural.  

A educação escolar no Brasil, desde o princípio foi regulada por uma forte 

convergência da elite, entre os anos de 1554 a 1759, foram fundadas por religiosos 

ligados a Companhia de Jesus, as fundamentais instituições elementares, sendo 

fundadores os padres jesuítas, sempre dando mais interesse a quem tinha uma boa 

condição e excluindo os mais necessitados, com o tempo isso foi se transformando e 

outras pessoas passaram a ter acesso. A partir de 1889, com a Proclamação da 

República a educação teve um grande impulso, dando início ao formato que temos 

hoje, tornando-se uma instituição fundamental, criando escolas públicas para atender 

a sociedade, isso mais de 100 anos depois.  

Essas escolas públicas vieram para questionar os ensinamentos das famílias 

para com os filhos, questionando o verdadeiro ensino de cada responsável, deixando 

de serem qualificados para ensinar devidas tarefas de ensino, tornando assim, 

incapazes de realizar esses afazeres, precisando passar por um treinamento para lidar 

com a nova educação, ou seja, serem educados também, portanto o governo ganhou 

mais poder sobre essas famílias tendo um argumento a mais para dominálas.  
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A construção de grupos escolares fez com que novos avanços acontecessem 

na educação como as escolas seriadas, as instituições tinham que se destacar das 

outras construções, isso tudo com o objetivo de fazer com que os alunos tivessem 

apreço pela educação, essas mudanças fizeram com que os educadores explorassem
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diferentes ideias para serem trabalhadas e conteúdos necessários para a vida em 

sociedade.  

No governo de Getúlio Vargas, a educação incide a ser praticada por 

profissionais com saberes, poderes e métodos próprios, fazendo com que escola e 

família estejam separadas, nesse sentido a mesma perde o poder de ser educadora, 

escola e família sendo obrigadas a conviver na desigualdade, assim essa forma de 

educação da Era Vargas se manteve por décadas.   

O ensino primário obrigatório e gratuito foi restabelecido pela Constituição de 

1946, e as escolas privadas tiveram um grande avanço nesse período. No governo de 

Juscelino Kubitschek (1956-1961), em 1961 foi aprovada a primeira Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação, em que tratava dos fundos financeiro nacionais para a 

educação.  

Um ano antes o grande Paulo Freire teve participação na educação com seus 

métodos de educação para adultos, para realizar o Plano Nacional de Educação e o 

Programa Nacional de Alfabetização, visando a educação popular, como Aranha 

ressalta:  

Ao longo das mais diversas experiências de Paulo Freire pelo mundo, o 
resultado sempre foi gratificante e muitas vezes comovente. O homem 
iletrado chega humilde e culpado, mas aos poucos descobre com orgulho que 
também é um “fazedor de cultura” e, mais ainda, que a condição de 
inferioridade não se deve a uma incompetência sua, mas resulta de lhe ter 
sido roubada a humanidade.O método Paulo Freire pretende superar a 
dicotomia entre teoria e prática: no processo, quando o homem descobre que 
sua prática supõe um saber, conclui que conhecer é interferir na realidade, 
de certa forma. Percebendo – se como sujeito da história, toma a palavra 
daqueles que até então detêm seu monopólio. Alfabetizar é, em última 
instância, ensinar o uso da palavra. (ARANHA, 1996, p.209)  
  

Com essa contribuição para educação, a mesma foi sendo cada vez mais 

valorizada e democratizada, a Constituição de 1967 classificou a educação como 

dever do Estado, mas isso veio que as escolas e os recursos e profissionais ficassem 

a desejar e teve que enfrentar vários contratempos, um dos mais importantes foi a 

falta de condições dignas de trabalho para os profissionais da educação.   

Desde então, foram tomadas novas providências sobre essa etapa, sendo 

assim a rede pública de ensino incide a atender crianças de famílias com pouca 

escolaridade. Lidando com novas diferenças sociais e culturais dos indivíduos, assim 

surgindo “educação compensatória”, que acompanhavam e ajudavam os filhos de 

famílias com menor poder aquisitivo.  
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Os setores urbanos foram crescendo, fazendo com que as escolas públicas 

fossem ampliadas, pois os governantes queriam que toda população carente fosse 

atendida. Assim, as famílias de classe média passaram a colocar seus filhos em 

escolas particulares, fazendo com que tenha uma associação entre escolas públicas 

e particulares.  

Basicamente, essas instituições foram classificadas a promoverem o ensino, 

envolvendo as famílias e a escola, dando oportunidades para o aluno saber, 

consequentemente surgindo novos formatos de famílias. Levando assim para aquela 

época “famílias desestruturadas”, que por certos pontos acabam interferindo no 

aprendizado dos alunos, lembrando que até hoje encontra famílias que não são 

formados por um homem, mulher e criança, mas pelas opções de forma que as 

pessoas desejam conviver.  

Sejam elas do mesmo sexo ou não, atualmente as pessoas com maturidade 

sabem conviver com isso e adequar com sabedoria na vida de cada aluno, tornando 

assim a presença necessária da família na escola, pois ambas juntas conseguem 

ensinar de forma mais harmoniosa e verdadeira não somente no desenvolvimento 

intelectual do indivíduo, mas no seu bem-estar emocional.  

A educação só veio a crescer, dando deveres e direitos para todos envolvidos, 

como a Carta de 1988, que pela primeira vez incorporou ao sistema de ensino a 

educação infantil e retomou o direito à educação para todos como   

  

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia de: I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; II – 
progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; III – 
atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 
necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino; IV – 
atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis 
anos de idade; V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa 
e da criação artística, segundo a capacidade de cada um[...] (BRASIL, 1996, 
on-line)  
  

Portanto, foram elaboradas novas séries, reforços e muitos outros, adequação 

de negros e brancos que foi um fator muito discutido até chegar ao consenso de que 

todos são iguais. E pela primeira vez a LDB promulgada em 1996, traz a dimensão 

da autonomia das escolas para concepção do Projeto Político Pedagógico.  
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O Brasil ainda tem muitas missões a ser cumpridas para enfim ter toda sua 

população alfabetizada sem discriminação ondes todos possam conviver igualmente 

em qualquer espaço em que cada um esteja, de maneira que sejam garantidos os 

mesmos direitos, pois a educação foi criada para isso, para fazer da sociedade um 

lugar merecido por todos.  

  

3. O UNIVERSO DA PARCERIA FAMÍLIA E ESCOLA  

  

O papel que a escola e a família exercem na vida de um indivíduo é 

determinante para o seu desenvolvimento. Por esse motivo, a família deve estar 

inserida diretamente no contexto escolar para auxiliar a criança a se adaptar nesse 

novo espaço,contribuindo para as relações interpessoais e com a sociedade de modo 

geral. A escola surge para ampliar e dar suporte neste processo, que deve ser 

construído em unidade com a família  

  

No mundo familiar as crianças são filhos; no mundo escolar elas são alunos. A 

passagem de filho a aluno não é uma operação automática e, dependendo da 

distância entre o universo familiar e o escolar, ela pode ser traumática. Dentro da 

escola, o responsável direto pela condução dos alunos é o professor, um adulto que 

também passou por um processo de formação para alcançar a condição de 

profissional da educação. (CASTRO; REGATTIERI, 2009, p.14)  

  

 Portanto família e escola, juntas,devem colaborar para a construção da 

identidade de um ser autônomo para atuar em sociedade, como um sujeito que possui 

identidades distintas, inicialmente apenas filho, depoisestudante.  

O ser humanose constitui a partir de experiências diversas, ao vivenciar 

diferentes contextos, constrói e desconstrói conceitos, a partir da cultura em que está 

inserido, estreitam-seos laços familiares, bem como com os que lhe cercam, afamília 

influencia diretamente a criança em seu desenvolvimento, nas escolhas e tomadasde 

decisões.Cada seio familiar tem seu estilo de lidar com a vida, pois elas têm culturas 

diferentes e diversas maneiras, como afirma Sousa:  

Há vários modelos de famílias, não existe somente um tipo de família na 

sociedade brasileira, mas existem singularidades entre elas. É possível afirmar que 
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cada família possui sua identidade e estão em constante evolução, constituídas com 

o intuito básico de prover a subsistência de seus integrantes. Por meio do 

desenvolvimento tecnológico, não somente máquinas foram modificadas, a sociedade 

também passa por transformações no estilo de vida e as relações que estabelecemos 

com nossos semelhantes. (SOUSA, 2012, p. 12).  

  

Desse modo, as famílias são diversificadas e cada uma tem sua própria 

identidade, o que afeta a vida da criança de modo direto, é preciso ressaltar que a 

criança pode seguir ou não esses modelos, mas é na família que há a adaptaçãode 

como a criança se comportará e se expressará.  

A família não é mais a única responsável pela educação dos sujeitos, mas é 

ainda o primeiro lugar que exercer tal tarefa, pois a mesma tem o direito de mostrar 

os principais contatos do ser com a sociedade, a fim de adaptá-los a novos grupos.   

No entanto, nem todas as famílias reconhecem esse papel, transferindo-o as 

escolas,segundo Di Santo (2006 apud SOUSA, 2012, p. 12), a família tem passado 

para a escola a responsabilidade de instruir e educar seus filhos inserindo-os na 

sociedade, quando ainda é a família o principal educador, deixando para as escolas o 

papel de dar continuidade a esse processo educacional, de sempre estar levando ao 

seu aluno a necessidade de ser um conhecedor.  

As famílias educam na perspectiva de sempre acompanhar seus avanços e 

complexidades envolvidos em peculiaridades como sentimentos, razões, coragens, 

crenças e medos. Com as mudanças que vem acontecendo no mundo, as famílias 

estão deixando as suas raízes por atividades que fazem no seu dia a dia, e precisam 

estar sempre atentos a estes pontos  

Essas realizações são desejo de todos e é possível de acontecer, mas, é 

preciso que os indivíduos estejam atentos, logo, em nossos dias atuais, temos 

encontrado situações difíceis de resolverem, como à falta de interação de alguns pais 

com os seus filhos, que devido à luta do dia-a-dia, muitos tem usado o trabalho, a 

ocupação com a casa e outros afazeres, como pretextos para justificarem para eles 

mesmos a ausência que está ocorrendo. (SOUSA; RAMOS; SILVA, 2012, p. 03)  
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Fato é que os pais atuais estão cada vez mais ocupados em suas tarefas 

diárias, o que não pode justificar a ausência na vida educativa de seus filhos, pois eles 

precisam do acompanhamento e apoio para poderem constituir-se enquanto 

indivíduos aptos para a vida em sociedade. Importante ressaltar que as crianças e os 

adolescentes necessitam de atenção, por estarem em fase de desenvolvimento, 

precisam ser acompanhados, pois esses são afetos essenciais para poder 

desenvolver a criança de forma correta.  

A escola é o espaço da diversidade, a qual deve estar preparada para acolher 

todos os sujeitos em desenvolvimento de crescimento, pois ela ajudará os indivíduos 

na construção do conhecimento para conviver com o próximo e consigo mesmo. O 

ser humano desenvolve-se muito mais fácil em em grupo, principalmente em espaços 

educativos como relata Sousa, Ramos e Silva (2012,p. 06) “a escola atua para poder 

ajudar no desenvolvimento motor, afetivo, psicológico, intelectual e em outras 

situações, que contribuam para o crescimento físico e cognitivo do aluno, com objetivo 

de alcançar melhores resultados”.  

Neste sentido, deve ser integrado na escola professores com formação 

adequada, aptos a mediar a construção do conhecimento de forma simples e criativa 

para seus discentes e atender aqueles que, de forma geral, participam desse espaço, 

uma vez que a escola é reconhecida como uma espécie de segunda casa   

A escola é uma instituição potencialmente socializadora. Ela abre um espaço 

para que os aprendizes construam novos conhecimentos, dividam seus universos, 

pessoais e ampliem seus ângulos de visão assim como aprenderam a respeitar outras 

verdades, outras culturas e outros tipos de autoridades. Nessa instituição, o mundo 

do conhecimento, da, ou seja, o mundo objetivo, mistura-se ao dos sentimentos, da 

emoções e da intuição, ao dito mundo subjetivo. É emoção e razão que se fundem em 

busca de sabedoria. (PAROLIN, 2010, p. 46).  

  

Fica evidente, portanto, a importância que a instituição escola tem na vida de 

cada criança e de ser um ambiente agradável e harmonioso, para que se envolvam e 

transmitirem seus conhecimentos, sendo o professor o sujeito que auxilie o aluno na 

técnica de construção de diversos saberes.Ser mestre não cabe apenas transmitir 

conteúdos, mas sim envolver o aprendiz conquistando sua confiança, para criar laços 
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nessas relações, iniciando a caminhada rumo as formas mais adequadas de 

aprendizagem.  

Sabe-se que a escola é o espaço formativo para educação formal, ou seja, uma 

educação de qualidade, em uma área favorável para poderem viver uma vida mais 

suave e participativa.  Incluir a escola em um lugar melhor é preciso primeiramente 

que todos envolvidos possam acreditar que os crianças possam e devem aprender, 

por meio de suas adaptações.  

A criança aprende em todos os lugares, como afirma Sousa, Ramos e Silva  

(2012, p. 06)que a “educação é muito  importante  para  o  crescimento  intelectual  do  

indivíduo, e pode  ocorrer  em  vários  lugares  e  de  diferentes maneiras [...]”. Mas a 

mesma encontrará na escola uma educação unificada com mais firmeza e certeza no 

que repassa, as instituições se completam, pois,toda temparticipação na formação do 

sujeito.   

A escola não é responsável sozinha pela construção de um indivíduo social, 

mas é nela que encontrará uma intervenção pedagógica, que resultará num processo 

educativo formalizado. É preciso, portanto que a escola se aproprie do contexto em 

que seus educandos estão inseridos para que assim compreendam o seu 

comportamento. Para Sousa  

Na educação, a escola sempre teve um papel fundamental, e hoje, além da 

função de ensinar para a cidadania e para o trabalho, tem também que passar os 

valores fundamentais para a vida do indivíduo, sendo que esse papel também deveria 

ser de comprometimento familiar. Com o tempo, foram sendo atribuídas mais funções 

às escolas, Atualmente, as práticas educativas podem ser definidas como o conjunto 

de atividades sociais por meio das quais os grupos humanos ajudam seus membros 

a assimilar a experiência organizada culturalmente e a se transformar em agentes de 

criação cultural. (SOUSA. 2012, p. 18)  

A escola tem pordever adotar métodos que façam com que o cidadão adquira 

o conhecimento de modo significativo, sendo possível aplica-lo em suas atividades 

diárias.As escolas brasileiras, atualmente, deparam-se com o conteúdo que irá auxiliar 

o aluno a introduzir-se numa universidade ou na área de trabalho.  

As instituições devem ter profissionais com formação adequada que atenda as 

demandas da sociedade moderna, pois os novos estudantes se encontram em 
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dependência desse método, e esses educadores precisam estar comprometidos a 

orientá-los de forma coerente.  

Ao chegar na escola, as crianças são reconhecidas como 

membrosdependentes de um ambiente familiar que lhe oferece um nome e um lugar 

no mundo. Portanto o ambiente escolar deve estar conectado a essa realidade para 

proporcionar o direito educacional sem distinções, como nos apresenta a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, em seu Artigo 32, ao tratar do Ensino 

Fundamental   

  
I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 

o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; II – a compreensão do ambiente 

natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade; III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 

tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes 

e valores; IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. (BRASIL, 1996, 

on-line)  

  

Enfim, é direito de todos ter acesso a uma educação de qualidade, através de 

pessoas formadoras de conhecimento e de valores. Vinculada com a parceria da 

sociedade, em que buscam sempre uma educação igualitária.  No mundo globalizado, 

as relações sociais estão em constante transformação, o que mostra a necessidade 

de que os sujeitos estejam instruídos para lidar com tal fato.  

  

4. METODOLOGIA   

A metodologia é um caminho para alcançar o objetivo desejável, por meio de 

vários instrumentos sendo lógicos ou científicos, sabendo que cada área tem seu 

próprio método, Severino (2000, p.18) define Metodologia como:  

[...] um instrumental extremamente útil e seguro para a gestação de uma 
postura amadurecida frente aos problemas científicos, políticos e filosóficos 
que nossa educação universitária enfrenta.  
[...] São instrumentos operacionais, sejam eles técnicos ou lógicos, mediante 
os quais os estudantes podem conseguir maior aprofundamento na ciência, 
nas artes ou na filosofia, o que, afinal, é o objetivo intrínseco do ensino e da 
aprendizagem universitária.  
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 Assim mostra o percurso que esse projeto foi desenvolvido, obtendo respostas 

necessárias e compreensivas para nosso entendimento, sendo uma pesquisa 

qualitativa e contendo questionário aberto.  

Esse artigo foi desenvolvido através da pesquisa bibliográfica que diz respeito 

a leitura do aporte teórico escolhido, que serviu de auxílio para a fundamentação 

teórica da pesquisa, segundo Vergara (2005, p. 47) “a pesquisa bibliográfica é o 

estado sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, 

revistas, jornais e rede eletrônica, isto é, material acessível ao público em geral”.  A 

coleta de dados foi através de observações nos turnos matutino e vespertino, onde 

teve como maior importância verificar o desenvolvimento dos alunos, através da 
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relação família e escola da Escola Municipal Professora Deniolma Alves Silva Lima, 

localizada na sede da cidade de Serrolândia-Ba.  

Verificou-se essa relação fazendo observações que colaboraram para 

identificar e obter provas concretas na qual seguiu um roteiro e obteve respostas para 

nossas inquietações, observando em equipe e respeitando os indivíduos envolvidos 

nesse processo, como Godoy afirma:  

[...] é a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos 
interativos pelo contato do pesquisador com a situação estudada, para 
compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos 
participantes da situação em estudos. (GODOY.1995, p. 58)  
         

O público alvo foi pais, alunos, diretora, coordenadores e professores os quais 

responderam questionário, bem como foram observados, a fim de que os necessários 

dados fossem colhidos, para posterior análise.  Com os pais verificou sua interação 

com a escola no momento que chegavam para deixar as crianças para as aulas, e 

como eles contribuem para a melhoria dessa relação. Com os coordenadores e a 

diretora da escola analisamos o interesse dos mesmos ao questionar sobre o 

desenvolvimento de seus filhos no dia a dia, já com os alunos avaliaram-se as 

diferenças comportamentais dos que chegam à escola com acompanhamento dos 

pais em relação aqueles que não têm esse acompanhamento, bem como algumas 

observações na sala de aula.  

Desse modo, foi aplicado para os membros da escola (professores, 

coordenadores e diretora) questionários construídos a partir de perguntas abertas, 

pois dão aos sujeitos participantes da pesquisa a liberdade de se expressarem, 

optouse por este formato pois se percebe que a entrevistas estruturada é de suma 

importância para o entendimento, como afirma Gil (1999, p. 121) explica que “ a 

entrevista [...] desenvolve-se a partir de uma relação fixa de perguntas, cuja ordem e 

redação permanece invariável para todos os entrevistados”.  

Realizaram-se questionários abertos com 14 professores sobre o olhar deles 

no acampamento das famílias com seus alunos e se há influência no desenvolvimento 

das crianças. Com a diretora também foi aplicado o mesmo tipo de questionário, para 

poder entender de que forma a escola tenta incentivar os pais a viver com seus filhos 

no âmbito escolar. Com as duas coordenadoras foram entregues questionários aberto 

a fim de verificar os projetos que a escola tem para atrair a famílias a participarem e 

ajudarem no aprendizado dos seus filhos.  
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5. ANÁLISE DE DADOS   

  

Para compreensão das questões discutidas no presente artigo, foram coletados 

dados para análise que auxiliaria na compreensão da mesma. A instituição escolhida 

foi a Escola Municipal Professora Deniolmar Alves Silva Lima, situada na cidade de 

Serrolândia-Ba.  

Primeiramente, foi feita uma visita no dia 21 de março de 2019 à escola, onde 

observou-se a estrutura física do ambiente foi e entregue a diretora Lídia Brasília de 

Paixão Reis o termo solicitando autorização para realização de pesquisa naquele 

espaço, a mesma se mostrou a todo momento a disposição de ajudar no que fosse 

necessário para realização da pesquisa.  

No dia seguinte, 22 de março, aconteceu a primeira observação com as 

crianças, no processo da chegada a escola, nos turnos matutino e vespertino, foi 

possível verificar que algumas eram acompanhadas de um responsável outras não, 

os acompanhantes eram das crianças com menores idades, as quais tinham um 

comportamento diferenciado das outras crianças que não tinham esse 

acompanhamento.  

Durante esse dia, foram visitadas as 16 turmas, divididas em 8 salas nos dois 

períodos. As observações foram realizadas durante vinte minutos em cada turma, o 

que possibilitou notar que há diferenças de comportamento e aprendizagem entre as 

crianças. De acordo as observações, percebe-se que a escola acolhe as famílias de 

forma harmoniosa e envolvente.  

Em nossa coleta de dados aplicamos questionários investigativos com 

perguntas abertas. O questionário foi dirigido a 14 professores da Educação Infantil, 

dois questionários as coordenadoras e um a direção, questionários esses que foram 

deixados na direção ao finalizar as observações, permitindo privacidade no momento 

de resposta.  

A diretora relatou que a escola executa um projeto de leitura e escrita e de datas 

comemorativas, que comtempla a leitura, escrita e oralidade dos alunos, assim como 

afirma Demo:  

Existindo projetos pedagógico próprios, torna-se bem mais fácil planejar o ano 
letivo, ou rever e aperfeiçoar a oferta curricular, aprimorar expedientes 
avaliativos, demonstrando a capacidade de evolução positiva crescente. É 
possível lançar desafios estratégicos, como: diminuir a repetência, introduzir 
índices crescentes de melhoria qualitativa, experimentar didáticas 
alternativas, atingir posição de excelência. (DEMO, 1998, p. 248).  
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Afirmando que a mesma não tem um projeto específico que envolva as famílias 

na escola, porém buscam formas que atraiam a participação das famílias através das 

reuniões, associação de pais e mestres, das datas comemorativas e palestras 

direcionadas as famílias. A diretora relatou ainda que a escola tem uma boa 

comunicação com as famílias e deixa claro que a Instituição escolar está preparada 

para acolher toda comunidade, apontando que os professores e direção podem 

estimular essa participação dos pais, valorizando sua presença na escola e 

incentivando a participarem dos encontros e reuniões promovidas pela mesma, dando 

suas opiniões e argumentando, assim eles participam da formação das políticas 

públicas na áreas educacional.   

Foram questionadas quais atitudes a escola toma em relação à falta dos 

alunos? A seguinte resposta foi obtida: O primeiro passo é procurar a família para 

saber o que houve, orientando que o número de faltas prejudica o aprendizado da 

criança. Caso não resolva se procura outros órgãos competentes para os ajuda-los. A 

respeito da pontuação destinada a participação da família na escola atribuiu 8,0, 

acreditando que essa parceria possa melhorar a cada dia.  

A coordenadora descreveu que exerce essa função há dez anos nessa mesma 

escola, não tendo participação em outra instituição escolar. Citou que os pais podem 

interagir na escola acompanhando seus filhos no dia a dia e participando dos eventos 

e reuniões escolares. Relatou que ela enquanto coordenadora pode estar mediando 

a relação família e escola promovendo momentos agradáveis onde a maioria, 

explicitando que há uma boa relação entre as mesmas. Assim como acrescenta 

Piaget,  

Uma ligação estreita e continuada entre os professores e os pais leva, pois, 

muita coisa mais que a uma informação mútua: este intercambio acaba 

resultando em uma ajuda recíproca e, frequentemente, em aperfeiçoamento 

real dos métodos [...] (PIAGET, 2007, p. 50).  

  

Sabendo da grande importância da relação família e escola é necessário que a 

família esteja engajada no processo de ensino e aprendizagem, isto tende a beneficiar 

o desempenho escolar.  Foi perguntado aos professores se é importante a 

participação da família na escola e por quê? Todos responderam que sim. 

Conhecendo o processo de aprendizagem da criança é importante esse 

acompanhamento, e é um incentivo a mais para que as crianças se sintam valorizados 
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pela família e pela escola, pois toda participação é de suma importância para o 

desenvolvimento na aprendizagem e isso é essencial no processo educativo.  

 Foi perguntado aos professores também qual o papel dos pais na educação 

dos filhos? Os mesmos interpretam que os pais representam um papel primordial, que 

são eles os responsáveis pela “educação” de seus filhos, demostrando a importância 

do acompanhamento dos seus pais na educação dos mesmos. E deve assumir o seu 

papel, motivando-os, disciplinando-os, e mostrando aos mesmos a importância de 

cumprir regras e limites, pois a escola ensina, mas os pais educam um suprindo o 

outro.  

 A escola faz um tipo de trabalho; a família, outro. Ambas se completam de forma 
maravilhosa e incrível para o bem-estar e a formação integral das nossas crianças. 
Mas nem uma nem outra pode suprir todas as necessidades infantis e juvenis sem 
ser em conjunto. (ZAGURI, 2008, p. 67).  
  

Se percebe a participação dos pais nas tarefas de casa, em alguns casos 

quando as crianças chegam à sala de aula com sua atividade bem-feita ou mesmo 

um recado falando sobre determinada tarefa e no diálogo com o aluno, sabe-se que 

aquele aluno está sendo acompanhado. E outros não, pois alguns alunos chegam sem 

fazer atividade alegando que os pais não tiveram tempo de ajudar, sendo assim a 

escola tem o papel de estar fazendo uma cobrança corpo a corpo sobre a importância 

deste acompanhamento.  

 Os educadores percebem diferenças na aprendizagem dos alunos que tem 

acompanhamento dos pais, daqueles que não tem, pois a criança que é acompanhada 

tem maior rendimento do ensino em aprender sendo um resultado positivo, avançando 

com mais facilidade e são cobrados e retribuídos segundo o seu esforço pelos pais. 

Já aqueles que os pais não acompanham tem mais dificuldade e precisam de mais 

atenção, e perdem um tempo precioso que seria dedicado a sua aprendizagem que 

se torna um déficit, Com relação a participação ao não dos pais nas atividades da 

escola Biasoli- Alves afirma:  

Ao assumir a socialização ela [ a família ] levará a criança, como sujeito de 
aprendizagem social, a interiorizar um mundo mediado, filtrado pela sua fora 
de se colocar frente a ele; assim, os padrões, valores e normas de conduta 
do grupo social em que ela está inserida serão transmitidos em modo singular 
à geração mais nova, que por sua vez irá assiná-los segundo suas 
idiossincrasias (BIOSOLI- ALVEZ, 1997,p. 33).    
  

Por meio dessa análise percebe-se que os professores buscam motivar a 

participação dos pais, convocando aos pais para se fazerem mais presentes na 

escola, que não venham apenas nos momentos dos “problemas”, mas sim numa visita 
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a sala de aula no dia a dia. Buscando inovar suas práticas em pesquisar, 

aperfeiçoando as reuniões fazendo com que elas sejam proveitosas principalmente 

nas culminâncias de projetos, sendo uma boa ocasião para trazer os pais para a 

escola.  

A escola deve utilizar todas as oportunidades de contato com os pais, para 
passar informações relevantes sobre seus objetivos, recursos, problemas e 
também sobre as questões pedagógicas. Só assim, a família irá se sentir 
comprometida com a melhoria da qualidade escolar e com o desenvolvimento 
de seu filho como ser humano. (PARO, 2007, p.30).  
   

Assim a escola obterá sucesso levando os alunos à aprendizagem. Não 

sabemos como cada um dos pais leva a sério a educação dos seus filhos, mais é 

preciso reforçar sempre o quanto a parceria é importante, e elogiando quando de fato 

acontece a participação. Verificamos essa relação através dessas observações e 

questionamento que nos ajudou a identificar e a obter provas concretas na qual foi 

seguido um roteiro e obteve respostas concretas para as inquietações, observandoos 

em equipes e respeitando todos os envolvidos nesse processo.  

Portanto, faz se necessário voltar todas as atenções para as instituições 

escolares que, apesar das mudanças continua exercendo a função de transmitir 

conhecimentos científicos, formando pessoas críticas que possam estar sabendo dos 

seus deveres e direitos. Assim fica notável que existe nessa instituição a parceria entre 

família e escola, desenvolvendo um melhor aprendizado para seus alunos.   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Sabemos que a família é a base principal na formação e desenvolvimento da 

criança e do adolescente. Desde o nascimento, começam a receber a educação 

básica para viver em harmonia com a sociedade e exercer a sua cidadania. 

Ultimamente as famílias, por possuírem formatos e demandas diferenciadas, 

participando do que acontece na escola, algumas não compreendem sua importância 

e estão deixando toda a responsabilidade de educar para a escola.   

Observamos em nossa pesquisa que o que vem ocorrendo na escola escolhida 

é que nem todos os pais participam do ensino escolar, porém há uma grande 

participação de pais que se preocupam com a aprendizagem de seus filhos e que 

buscam está cada vez mais se relacionando com a escola.  

Compreendemos que a educação familiar é a base de todo cidadão, a escola 

sozinha não possui condições de educar integralmente, até porque as crianças 

permanecem na escola apenas por quatro horas e as outras vinte horas do dia, são 

com a família. Tentar constituir posições de pais e professores na educação de um 

aluno se faz necessário, já que eles mesmos se embaraçam na sua importância e na 

sua função diante de seus filhos e de seus alunos respectivamente.  

A própria escola tem mostrado coesão e transparência, em seus trabalhos, 

trabalhando em equipe, entre si, e em relação à família de seus alunos, tentando 

inovar suas estratégias buscando sempre chamar a atenção dos pais para estar juntos 

na escola com seus filhos. Assim com o resultado desta pesquisa, é compreensível a 

importância de pais e professores, pois ambos ensinam e educam, mas cada um com 

seu desempenho e assim juntos formando um todo, onde se divide responsabilidade 

e se multiplica soluções. Assim fica claro que a instituição pesquisada contém uma 

boa relação entre família e escola e que as mesmas estão ajudando na aprendizagem 

de seus filhos/alunos.  

  

  

 

  



31  

  
  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da educação. São Paulo: Moderna, 1996.  

BIASOLI-ALVES, Zélia Maria Mendes. Famílias brasileiras do século XX: os valores 
e as práticas de educação da criança. Temas psicol, Ribeirão Preto. 1997 .   

BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96. 
Brasília. MEC. 1996.  

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988.  

CASHMORE, Ellis. E a televisão se fez!. São Paulo: Summus, 1998.  

CASTRO, Margarete Jane; REGATTIERI, Marilza. Interação escola-família: 
subsídios para práticas escolares. Brasília: UNESCO, MEC, 2009.   

DEMO, Pedro. Desafios Modernos da Educação. 7.ed. Petrópolis: vozes, 1998.   

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5ed. São Paulo:  
Atlas,1999.   
  
GODOY, A. S. A pesquisa qualitativa e sua utilização em administração de 
empresas. Revista de Administração de Empresas. São Paulo, v. 35, n. 4, p.65-71, 
jul./ago. 1995A.  
  
 MATURANO, E. M. Ambiente Familiar e Aprendizagem Escolar. In: C. A. Funayama 
(Org.). Problemas de Aprendizagem.  
  
OLIVEIRA, S. L. Tratado de Metodologia Científica. São Paulo, Pioneira, 1997.  

PARO, Vitor Henrique. Qualidade do Ensino: A contribuição dos pais. São Paulo: 
Xamã, 2007.   

PAROLIN, Isabel. Professores Formadores: a relação entre a família, a escola e a 
aprendizagem. 2º edição. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2010.  

PIAGET, Jean. Para onde vai à educação. Rio de Janeiro. José Olímpio, 2007.  

PRADO, Danda. O que é família. São Paulo; Brasiliense, 1981.   

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 21 ed. São Paulo: 
Cortez, 2000.  

SOUSA, Jacqueline Pereira. A importância da família no processo de 
desenvolvimento da aprendizagem da criança. Fortaleza, 2012.  

SOUSA, Sara Costa; RAMOS, Juliana da Rocha; SILVA, Andréia de Sousa. Família 
e escola: uma parceria indispensável para o desenvolvimento do educando e toda a 
sociedade. Campina Grande, REALIZE Editora, 2012.  

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e Relatórios de pesquisa em administração. 
São Paulo: Atlas, 2005.    
  



32  

  
ZAGURY, Tania. Escola sem conflitos: parceria com os pais. Rio de janeiro: Record. 
2008.   

     



33  

  
APÊNDICES  

  

APÊNDICE – A   

Instituição: ________________________________________________________  

Professor/a: _______________________________________________________  

Série: _______ Data: ___/___/___  

Quantidades de alunos da turma: ______ A quanto tempo atua na 

área:_______  

Questionário  

1. Em sua opinião é importante a participação da família na escola? Por quê?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

2. Qual o papel dos pais na educação dos filhos?  

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

3. Você percebe a participação dos pais nas tarefas de casa? Como?  

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

4. Qual o principal motivo da procura dos pais por você (professor/a)?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

5. Você percebe alguma diferença na aprendizagem dos alunos que tem 
acompanhamento dos pais, daqueles que não tem? 
_________________________________________________________________
__ 
_________________________________________________________________
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__ 
_________________________________________________________________
__ 
_________________________________________________________________
__  

6. Em sua opinião, como deve ser esse acompanhamento?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

7. De que forma os professores podem motivar a participação dos pais?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

8. Você percebe alguma diferença nos resultados de aprendizagem dos alunos onde 
os pais têm pouca escolaridade daqueles que os pais têm maior escolaridade?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

9. Você percebe alguma resistência dos pais para participarem da escola, como?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  
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APÊNDICE B  

  

Instituição: ________________________________________________________  

Direção: __________________________________________________________ 

Data ___/___/___  

Questionário  

1. Qual é o projeto educativo da escola?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

2. A escola tem, ou já teve algum projeto que envolva a participação da família? 
Qual?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

3. Em sua opinião, como os pais podem se integrar na escola?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

4. Como é a comunicação entre família e escola?  

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  

5. Você acredita que a escola estar preparada para uma maior participação dos pais?  

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  
6. De que forma os diretores e professores podem estimular a participação dos pais?  
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

7. Os pais devem participar da formulação das políticas públicas na área 
educacional? De que modo?  

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

8. Quais atitudes a escola toma com a quantidade significativa de faltas do aluno?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

9. Em sua opinião a escola tem uma boa relação com as famílias dos seus alunos? 
Qual nota daria para essa participação?  

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  
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APÊNDICE C  

  

  

  

Instituição __________________________________________________________  

Coordenação _______________________________________________________  

  

  

Questionário  

  

  

1. A quanto tempo você exerce a função de coordenadora nessa escola?  E se a 

senhoraexerce outra função em outra instituição?   

  

 
  

  

2. Em sua opinião como os pais podem interagir na escola?   

  

  

 
  

  

3. De que modo você enquanto coordenadora, pode estar mediando a relação 

família e escola?   

  

 

4. Em sua opinião a escola tem uma boa relação com as famílias dos seus 

alunos? Qual nota daria para essa participação?   
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ANEXOS  

  

  

ANEXO A  

  

  

  

  

  

ANEXO B  
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ANEXO C  

  

  

  

  

  

ANEXO D  
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ANEXO E  

  


