
0 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA NOTURNO 

 
 
 
  
 
 
 
 

Luana Aline Bissacotti 

 
 
 
 
 
 
 
 

FAMÍLIA E ESCOLA: UMA IMPORTANTE E NECESSÁRIA RELAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS, Brasil 

2019

 

 



1 

 

Luana Aline Bissacotti 

 
 
 
 
 
 
 

FAMÍLIA E ESCOLA: UMA IMPORTANTE E NECESSÁRIA RELAÇÃO 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado ao 

Curso de Graduação em Pedagogia Licenciatura 

Plena, da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM-RS), como requisito parcial para a obtenção 

do título de Pedagoga. 

 
 
 
 
 

 

Orientadora: Profª. Drª. Graziela Franceschet Farias 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS, Brasil 

2019  

 

 



2 

 

RESUMO 

FAMÍLIA E ESCOLA: UMA IMPORTANTE E NECESSÁRIA RELAÇÃO 
 

AUTOR: Luana Aline Bissacotti 
ORIENTADORA: Profª. Drª. Graziela Franceschet Farias  

 
 

Este projeto de pesquisa atende ao trabalho de conclusão do curso de Pedagogia 
(Noturno) da Universidade Federal de Santa Maria, que trata da temática sobre a 
relação da família com a escola.  O objetivo geral constituiu-se na observação 
praticante de como se estabelecem as relações entre família e escola, considerando-
as como instituições socialmente organizadas a partir dos estudos de Nogueira 
(2013); Tavares (2013); Montandon (2005). A metodologia utilizada é de cunho e 
abordagem qualitativa do tipo pesquisa bibliográfica e exploratória. Como etapas cita-
se: escolha do tema, levantamento bibliográfico preliminar dos quais destacamos os 
principais como Nogueira (2013), Tavares (2013), Montandon (2005), formulação do 
problema, busca das fontes, leitura do material e redação do texto final. Espera-se 
que, a partir deste estudo, contribua-se para o aprofundamento nas discussões sobre 
o tema, possibilitando que outras pesquisas possam discorrer e se ampliar no campo 
da educação. A pesquisa permitiu ainda que a pesquisadora refletisse sobre as 
possíveis aproximações entre o universo da escola e a intrínseca relação desta com 
o contexto familiar, no sentido de que ambas assumem papéis distintos e que se 
complementam para a construção de um processo de ensino e aprendizagem 
baseado no diálogo, na cooperação e na ampla participação da família em contextos 
escolares, respeitando as singularidades dos sujeitos que se amplificam na 
coletividade do social. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

  

A importância da família para a escola é, de fato, um tema inquestionável. 

Desde a Educação Infantil, meus pais sempre estiveram muito presentes na minha 

trajetória escolar, participando tanto do aprendizado como das festas em que a escola 

oferecia, ajudando na organização e contribuindo para o fortalecimento de tal 

aproximação. Durante minha trajetória na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, estudei em escolas no interior de Agudo, município localizado na região 

central do Estado do RS e com pouco mais de 17.000 habitantes, segundo o Censo 

do ano de 2016. Recordo da relação de afeto que as famílias possuíam com as 

escolas que, em grande medida, é justificado por ser um município pequeno. Havia, 

naquela época, um comprometimento grande entre tais instituições sociais, o que hoje 

quase não se vê mais.  

O acompanhamento dos meus pais foi fundamental para que eu pudesse 

estabelecer com a escola um vínculo afetivo, pois sabia que a cada conquista de fazer 

algo sozinha ou qualquer dificuldade que me fosse imposta, encontraria na escola e 

na equipe que lá estava, apoio. Também tive a oportunidade de acompanhar o início 

da trajetória escolar do meu irmão, a qual eu ainda acompanho, agora não tão de 

perto devido eu já ter saído de casa, mas em qualquer dificuldade que ele encontrasse 

podia ter a certeza de ajuda e através dessa minha experiência, tenho mais certeza 

ainda que o acompanhamento da família é fundamental no processo de 

desenvolvimento escolar de cada criança. A partir da importância que meus pais 

tiveram na minha trajetória escolar e do meu irmão, escolho o problema de pesquisa: 

“Quais relações são possíveis entre família e escola e a influência destas no 

desempenho escolar de cada criança”. 

Acredito que, na atualidade, a família é uma das principais instituições sociais 

que influenciam no sucesso ou fracasso escolar de uma criança e é através desta 

relação que se estabelece, que podemos contribuir para o desenvolvimento de 

indivíduos autônomos, capazes de refletir, observar, interpretar, registrar e 

compreender a vida em sociedade de maneira comprometida, engajada. Essa relação 

se fortalece quando as instituições envolvidas compreendem que possuem papéis 

sociais e responsabilidades distintas, mas não separáveis onde ambas família e 

escola tem como papel principal no desenvolvimento da criança o educar e o ensinar. 

A escola possui o papel fundamental e importante de contribuir com a formação desse 
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sujeito em desenvolvimento, permitindo que estes se descubram no mundo e se 

percebam parte necessária deste.  

A família é o primeiro contato social que as crianças terão, e é nesse meio em 

que elas vão aprender sobre seus valores, crenças, saberes, etc. Já na escola a 

criança aprende como pode usar os seus conhecimentos e contribuir com seu 

crescimento, pois vai estar acompanhado de professores capacitados que vão estar 

ali para os orientar e agregar cada vez mais valor ao seu conhecimento. Essa relação 

entre família e escola é fundamental, pois é através dela que os pais vão poder 

acompanhar, efetivamente, o desenvolvimento e o desempenho da criança na escola, 

tendo claro como poderão intervir e contribuir. 

Todos sabemos a importância da família para os primeiros anos de vida, 

especialmente, no que diz respeito a importância social da escola para a formação 

das crianças para a vida em sociedade e no mundo. Destacamos neste momento, a 

relevância da compreensão das noções de cuidar, brincar e educar destacadas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010), bem como, do 

respeito da sociedade como um todo pelos princípios básicos que as propostas 

pedagógicas assumem na instituição escolar. Por isso, a família contribuir na 

aprendizagem da criança desde cedo, atuando como agente fundamental para o 

desenvolvimento pleno dos princípios éticos, estéticos e políticos dos sujeitos social, 

históricos e culturais que são as crianças. 

A partir dessas concepções e princípios, entendo que esse tema é de extrema 

relevância social e educacional, pois acredito que sem essa parceria não há, 

efetivamente, aprendizado compartilhado e compromisso social com os sujeitos em 

processo de desenvolvimento. Após a definição do problema de pesquisa, 

delinearam-se os objetivos específicos, que são: Entender a relação no ambiente 

escolar entre família e a escola; identificar como tal relação se estabelece entre 

professores, pais e escolas; e, por fim, conhecer as expectativas de aprendizagem de 

ambos no contexto do cotidiano escolar. 
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2 PERCURSOS METODOLÓGICOS: ITINERÁRIOS POSSÍVEIS  

  

Um dos importantes passos na construção de um projeto de pesquisa e, 

posteriormente, desenvolvimento e coleta de informações para a pesquisa está 

centrada na identificação e definição dos diferentes tipos de pesquisa quanto a 

abordagem, natureza, objetivos e procedimentos. 

No que diz respeito a esta pesquisa, que optou por considerar a disponibilidade 

dos sujeitos em participar e contribuírem com respostas a entrevistas 

semiestruturadas abertas e fechadas destinadas a duas instituições sociais (família e 

escola) e seus atores centrais, consideramos como possiblidades respostas abertas 

e fechadas. Para que os colaboradores pudessem responder às entrevistas, nenhum 

momento prévio foi pensado com antecedência a fim de apresentar o tema, os 

objetivos e os participantes entre si. Nos importava neste momento captar respostas 

de conteúdo qualitativo, colocando-se, concomitantemente, na condição de sujeito 

participante e pesquisadora, adentrando no universo da escola, das famílias e do 

contexto da sala de aula, relacionando-os entre si e com o desempenho escolar. 

 Ao me colocar como pesquisadora sobre o tema, coloquei-me na posição de 

objeto de investigação com conhecimento e experiências limitados ao lócus da escola 

em que estava também, na condição de regente-estagiária, pesquisando as práticas 

e as dinâmicas delas resultantes e que se constituem resultados para o trabalho 

realizado. No mesmo sentido, apresentamos o fragmento abaixo, que destaca a 

relevância da abordagem qualitativa, representando sentido para a pesquisadora: 

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis. Aplicada inicialmente em estudos 
de Antropologia e Sociologia, como contraponto à pesquisa quantitativa 
dominante, tem alargado seu campo de atuação a áreas como a Psicologia e 
a Educação. A pesquisa qualitativa é criticada por seu empirismo, pela 
subjetividade e pelo envolvimento emocional do pesquisador (MINAYO, 2001, 
p. 14). 

 

Entende-se que para que possamos compreender o tema galgado na sua 

complexidade, nos faz sentido a presença da subjetividade e do envolvimento com 

rigor de pesquisa, para compreendê-lo na sua essência. Por outro lado, Silveira; 

Córdova (2009, p.32) aponta limites e riscos da pesquisa qualitativa, a saber:  

“(...) excessiva confiança no investigador como instrumento de coleta de 
dados; risco de que a reflexão exaustiva acerca das notas de campo possa 
representar uma tentativa de dar conta da totalidade do objeto estudado, além 
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de controlar a influência do observador sobre o objeto de estudo; falta de 
detalhes sobre os processos através dos quais as conclusões foram 
alcançadas; falta de observância de aspectos diferentes sob enfoques 
diferentes; certeza do próprio pesquisador com relação a seus dados; 
sensação de dominar profundamente seu objeto de estudo; envolvimento do 
pesquisador na situação pesquisada, ou com os sujeitos pesquisados. 

 

Consideramos que um dos desafiantes momentos para o trabalho e, conforme 

aponta o autor, se deu na pouca riqueza de detalhes ou aprofundamento das 

respostas apontadas pelos colaboradores (pais e professores) quando retornaram as 

entrevistas. Tal dificuldade tencionou a pensarmos nas reflexões finais para a escrita 

das conclusões. 

Como abordagem, assume-se a perspectiva qualitativa pelas características 

mais amplas e subjetivas em que se encontram os colaboradores e o contexto 

explorado. Dentre os objetivos dela encontram-se a ausência de controle sobre os 

colaboradores que puderam, além de indicar respostas previamente estabelecidas, 

colocar-se em reflexão e indicar outros caminhos. Dentre a perspectiva estabelecida 

como norte para a análise das respostas está o referencial teórico da área e sobre o 

tema pesquisado. 

 Quanto a natureza está classificada como pesquisa exploratória que, segundo 

Gil (2007) tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Envolve ainda, levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema de pesquisa e análise de exemplos que estimulem a compreensão, 

especialmente os que foram possíveis de serem presenciados, vividos e 

experienciados no ambiente da realização da pesquisa. 

 A pesquisa exploratória pode ser ainda classificada, segundo Silveira; Córdova 

(2009), como estudo de caso e bibliográfica. Neste estudo, optamos por realizar uma 

pesquisa bibliográfica em que se aprofundou leituras em referenciais teóricos da área 

da Educação e, efetivamente, sobre a temática da família, escola e desempenho 

escolar, destacando a inter-relação que se estabelecem ou não entre ambas e a 

relação com o desempenho escolar dos alunos. A escolha se alinha com o fragmento 

abaixo: 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 
livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 
inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 
conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém, pesquisas 
científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando 
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referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou 
conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a 
resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 

 

Foi necessário definir etapas para a pesquisa, das quais cita-se: escolha do 

tema, levantamento bibliográfico preliminar dos quais destacamos os principais como 

Nogueira (2013), Tavares (2013), Montandon (2005), formulação do problema, busca 

das fontes, leitura do material e redação do texto final.  

Por fim, destaca-se que a pesquisa foi realizada em uma escola de Educação 

Infantil da cidade de Agudo/RS. A escolha desta instituição se deu devido a facilidade 

de acesso à pesquisadora, que reside na cidade, assim como, pela acolhida durante 

a realização do Estágios Curricular Supervisionado do Curso de Pedagogia 

Licenciatura Plena Noturno da Universidade Federal de Santa Maria. Optamos por 

convidar colaboradores vinculados ao público da escola e às Instituições Sociais: 

Família e Escola. Definiu-se também que tais colaboradores estariam vinculados à 

duas turmas de Maternal1, sendo que a Turma 1 constitui-se na turma em que realizei 

o Estágio Curricular Supervisionado na Educação Infantil, nível Maternal II B com 18 

crianças (10 meninas e 8 meninos de faixa etária entre 2 e 3 anos) e a Turma 2, 

também do Maternal II C com um total de 17 crianças (10 meninas e 7 meninos com 

uma faixa etária entre 2 e 3 anos de idade). Estes contextos me permitiram, na 

condição de pesquisadora, prover um olhar sensível para as vivências individuais e 

coletivas de cada criança no ambiente da sala de aula.  

Quanto aos instrumentos de coleta de informações apontamos como 

possibilidades: questionários fechados e entrevistas semiestruturadas abertas. Assim, 

por meio de questionário com perguntas, buscamos conhecer a visão das professoras 

que trabalham com crianças da Educação Infantil e usamos um questionário com 

perguntas, para conhecer o olhar dos pais em relação ao tema. Cada professora 

trabalha com suas respectivas salas de aula e para elas entreguei um total de 35 

questionários, a fim de que os pais pudessem responder. Da Turma 1, retornaram um 

total de 10 questionários e, da Turma 2, somente 2 questionários preenchidos pelas 

famílias. 

 A partir da minha introdução vou trazer no decorrer dos meus capítulos um 

pouco da história da relação família e escola antigamente, como acontecia essa 

                                                 
1 As turmas serão chamadas, respectivamente, de Turma 1 e Turma 2. 
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relação, após, a importância dessa relação no desempenho escolar das crianças e 

por fim um pouco do que eu pude vivenciar no meu estagio sobre a importância dessa 

relação família e escola. 

 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

  

3.1 Abordagem histórica da relação família e escola 

  

A família é o primeiro grupo social do qual a criança faz parte, portanto, é 

através desse contexto em que ela desenvolve as suas primeiras experiências de 

socialização. Para entendermos melhor os processos de socialização e da educação 

no contexto de instituição familiar iremos analisar os processos históricos de ambas. 

Na Idade Média a família “era uma realidade moral e social, mais do que 

sentimental” (ARIÈS, 2006) e não havia diferença entre o mundo infantil e adulto. 

Conforme destaca o mesmo autor, as crianças eram tratadas como adulto em 

miniatura, tanto no modo de se vestir, como a sua participação em eventos. Os adultos 

se relacionavam com eles como se estivesse com outro adulto, falando vulgaridades, 

brincadeiras grosseiras e brincadeiras sexuais, pois, não acreditavam na inocência da 

criança, não percebendo que está tinha características diferentes das do adulto. 

Analisando o fragmento mencionado acima, percebe-se que era oferecido para 

a criança uma educação com o objetivo de ensinar a ela um oficio, uma profissão que 

iria trabalhar em seguida, essa educação acontecia por meio de trocas do 

conhecimento doméstico que era considerado digno por ser o único serviço 

experimentado naquela época, ou seja, "(...) era através do serviço doméstico que o 

mestre transmitia a uma criança, não ao seu filho, mas ao filho do outro homem, a 

bagagem de conhecimentos, a experiência prática e o valor humano que pudesse 

possuir” (ARIÈS, 2006, p.228). 

Nessa época nem todas as crianças tinham acesso à escola, havia um número 

mínimo que possuíam esse acesso. Na escola não havia a separação por idade, as 

crianças permanecem juntas nos mesmos espaços, pois a escola tinha como objetivo 

principal zelar pelo desenvolvimento pleno e integral das crianças. 
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No século XVII, não se questionava a idade das crianças, não era dado a 

devida importância para isso pois eles acreditavam que somente eram importantes a 

instrução e os conteúdos a serem ensinados. Segundo ARIÈS: 

 

O primeiro sentimento da infância - caracterizado pela "paparicação" - surgiu 
no meio familiar na companhia das criancinhas pequenas. O segundo, ao 
contrário, proveio de uma fonte exterior à família: os eclesiásticos ou dos 
homens da lei, raros até o século XVI, e de um maior número de moralistas 
no século XVII, preocupados com a disciplina e a racionalidade dos 
costumes. Essas moralidades listas haviam se tornado sensíveis ao 
fenômeno outrora negligenciado da infância, mas recusavam-se a considerar 
as crianças como brinquedos encantadores, pois viam nelas frágeis criaturas 
de Deus que era preciso ao mesmo tempo preservar e disciplinar. Esse 
sentimento por sua vez passou para a vida familiar (2006, p.163). 

 

Durante o século XVII aconteceram algumas mudanças como políticas, sociais 

e econômicas desse período, que fez com que surgisse um novo sentido para a 

infância a partir do olhar dos adultos, fazendo com que a criança recebesse uma maior 

atenção dos adultos, se preocupando mais com a educação dos filhos. Conforme 

ARIÈS: 

 

(...) tudo o que se referia às crianças e à família tornara-se um assunto sério 
e digno de atenção. Não apenas o futuro da criança, mas também sua simples 
presença e existência eram dignas de preocupação - a criança havia 
assumido um lugar central dentro da família (2006, p.164). 

 

No século XVIII, para ARIÈS: 

 

A família moderna, ao contrário, separa-se do mundo e opõe à sociedade, o 
grupo solitário dos pais e filhos. Toda energia do grupo e consumida na 
educação das crianças, cada uma em particular, e sem nenhuma ambição 
coletiva: as crianças mais do que a família. Essa evolução da família 
medieval, durante muito tempo se limitou aos nobres. Ainda no início do 
século XIX, uma grande parte da população, a mais pobre e mais numerosa, 
vivia como as famílias medievais, com as crianças afastadas dos pais (1978, 
p.115). 

 

Com o início da modernidade o principal objetivo da família passa a ser a 

educação, a criança passa a ter um novo sentido para os pais, o que fez com que o 

adulto em miniatura perdesse essa imagem. Esse processo educativo dos filhos a 

princípio era um direito especial somente dos nobres e dos que tinham mais dinheiro, 

pois esses podiam se dedicar a educar seus filhos individualmente. 
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Surge na modernidade o ato da família nuclear que é a relação pai, mãe e 

criança. A partir daí a família se preocupa mais com a educação da criança, havendo 

mudanças nas dinâmicas familiares, assim, precisou-se impor regras e normas para 

uma educação nova, onde, a criança passa a estar inserida em mais que um grupo 

social. Tal situação pode ser observada ainda nos dias de hoje, considerando que, 

entre as respostas apontadas pelos questionários, no âmbito familiar fica visível que 

a figura da mãe é preponderante em relação à figura do pai ou outro responsável 

quando se refere a participação nas atividades proporcionadas pela escola, ou seja, 

essa tarefa ainda é delegada a mãe e, em segundo lugar, a figura do pai. 

De acordo com Nogueira, 

 

Tendo se tornado quase impossível a transmissão direta dos ofícios dos pais 
aos filhos, o processo de profissionalização passa cada vez mais por 
agências específicas, dentre as quais a mais importante é, sem dúvida, a 
escola (2006, p.161). 

 

Então, a instituição educacional das crianças passa a ser a escola, fazendo 

com que a família não seja a única instituição que tem essa obrigação. Nos séculos 

seguintes a escolarização se torna cada vez mais o objetivo central da família. 

Após a segunda guerra, século XX, notou-se que houve nos sistemas 

educacionais de ensino um crescimento, nos principais países industrializados. Esses 

países ocidentais ficaram destruídos pós-guerra e acabaram passando por um 

processo de reconstrução. Então percebeu-se a importância de investir mais nos 

processos educacionais, o que fez com que os governos e cientistas sociais 

demonstrassem interesse em compreender a relação no sistema escolar e a família, 

assim, descobrindo problemas educacionais atuais. 

Conforme Tavares; Nogueira (2013), algumas pesquisas realizadas em alguns 

países demonstram a relação entre a origem social e destino escolar das crianças, 

percebendo que o meio familiar era o principal motivo de rendimento escolar, pois, 

algumas famílias motivavam e estimulavam as crianças para o estudo. 

Assim nos anos de 1960 e 1970 as pesquisas demonstravam que a família era 

o eixo principal para o sucesso ou fracasso escolar das crianças, então, cabia a família 

transmitir a criança uma formação que a beneficiasse em todos os sentidos, tanto 

social como escolar. As famílias com uma condição de vida melhor transmitiam aos 

seus filhos uma formação mais completa. A escola trabalhava os conteúdos que eram 
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de sua atribuição, não existindo nenhuma relação com a família, pois, cada família 

transmitia a seus herdeiros os conhecimentos compreendidos com a sua condição 

social.  

De acordo com Tavares; Nogueira (2013) nesse período a escola exibia a 

desigualdade social que existia, quando prendia os alunos como “iguais do ponto de 

partida” não levando em conta que quando a criança é introduzida na escola traz em 

seu poder uma “herança cultural” que pode ser ou não ser comprovada pela escola. 

Então aqueles que possuem consigo a herança que é aceita e valorizada pela escola 

já possui uma vantagem. 

A escola considerava difícil trabalhar com famílias tão diversificadas 

socialmente não conseguindo romper com a desigualdade social, mas para os 

sociólogos é muito importante a família nesse contexto escolar. Após essa pesquisa 

que demonstra o fracasso escolar os sociólogos começam a ter um olhar mais 

sensível nas relações escolares, tentando compreender o quão a família é importante 

no processo de escolarização das crianças. 

A partir daí um novo olhar dos sociólogos se torna importante como as práticas 

e estratégias educativas dessas famílias em relação a classe social em que está 

inserida, explorando questões como histórico familiar, gênero, valores e costumes 

começando assim a identificar as diversidades das famílias que existem em um 

mesmo contexto social.  A classe social não é o suficiente para compreender o 

sucesso/fracasso escolar em relação a família, para isso é preciso identificar qual o 

impacto das estratégias e práticas familiares no processo de escolarização das 

crianças. 

Nas últimas décadas do século XX, começa a ser reconhecido o direito de cada 

indivíduo na família, sendo construídas novas dinâmicas familiares, conforme destaca 

o fragmento abaixo: 

A família moderna é uma instituição na qual os membros têm uma 
individualidade maior do que nas famílias existentes anteriormente. Essas 
divergências individuais se acentuam, se consolidam, e como elas são o 
cerne da personalidade individual, esta vai necessariamente se 
desenvolvendo. Cada um constrói uma fisionomia própria, sua maneira 
pessoal de sentir e pensar. (SINGLY, 2007, p. 35)  

 

O indivíduo e a sua autonomia são mais respeitados no ambiente escolar, 

assim os pais começam a construir uma relação de comunicação e diálogo com os 

seus filhos, fazendo com que se tenha uma responsabilidade maior nos resultados 
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positivos e negativos das crianças. Assim a escola passa a ter uma grande 

importância para a família, pois veem na escola a melhor forma de inserir o filho na 

sociedade.  

Nesse momento a família passa a confiar mais na escola, pois percebe que é 

ali que as crianças poderão aprender a compartilhar os conhecimentos prévios sobre 

o mundo, fazendo com que exista uma relação de confiança de ambas as partes onde 

família e escola trabalham juntas para o desenvolvimento integral e para o 

desempenho escolar das crianças. Como destaca a Professora 1, “penso que para 

que tudo aconteça a contento de ambos os lados é necessário que exista confiança 

entre a família e escola, onde um complementa o outro, para o bem-estar da criança 

em geral”. 

Com relação aos questionários respondidos pelas famílias das crianças (total 

de 12), percebe-se o quanto a figura do professor é importante, assim como, o elo 

possível de se construir entre elas e a escola. As respostas apontam que a relação 

entre as duas é o fator de sucesso para um bom desempenho escolar das crianças, 

ficando visível que a participação destas (famílias) se dá, efetivamente, em reuniões 

de pais e mestres, assim como, em atividades culturais e artísticas que a escola 

oferece. Entendemos que é nesse contato que a família procura saber mais sobre o 

desenvolvimento infantil e o desempenho escolar das crianças na escola e nas 

atividades pedagógicas realizadas individualmente e coletivamente. 

Ainda com base nas informações apontadas pelos questionários, os pais 

reforçam o papel fundamental que as atividades extras oferecidas pela escola 

possuem, que inclui a cultura, artes e entretenimento aparecem como fundamentais 

para uma boa participação da família. 

Além do processo de reconstrução da família com a escola aconteceu 

mudanças na questão da legislação, do currículo, dos métodos pedagógicos, 

influenciando também a vida familiar. 

Para Dessen; Polonia (2007), 
 

Na escola, os conteúdos curriculares asseguram a instrução e apreensão de 
conhecimentos, havendo uma preocupação central com o processo ensino-
aprendizagem. Já, na família, os objetivos, conteúdos e métodos se 
diferenciam, fomentando o processo de socialização, a proteção, as 
condições básicas de sobrevivência e o desenvolvimento de seus membros 
no plano social, cognitivo e afetivo. (p.22). 
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Com os métodos pedagógicos modificados a criança passa a ser o centro do 

processo de aprendizagem, com participação ativa e o processo educativo continuo 

compartilhado entre a família e a escola. Cabe a escola também conhecer a realidade 

em que as crianças estão inseridas para assim compreende-las melhor. Tanto a 

escola quanto a família são responsáveis em transmitir conhecimento, contribuir para 

a sua formação integral, para a construção de valores, aspectos formativos das 

crianças, levando em conta também o contexto em que a criança está. Mas ambas 

são fundamentais para o desenvolvimento da criança, tanto no incentivo ou 

impossibilitar o crescimento físico, emocional, intelectual e social da criança. 

Portanto, é importante que a família e a escola sigam juntas no processo 

educativo das crianças, garantindo a elas um bom desempenho escolar. 

 

3.2 Família e escola: uma importante e necessária relação 

 

Ao nos apropriarmos dos estudos de tempo e espaço na perspectiva do 

desenvolvimento humano, pelo viés psicológico e sociológico, entendemos que a 

criança estabelece uma relação íntima com o espaço próximo e com os objetos do 

seu entorno. Além da relação espacial, se estabelecem relações com os indivíduos 

do âmbito familiar a cultural, com aqueles de convívio rotineiro. Neste sentido, 

compreendemos que é com a família que a criança apreende, também, os primeiros 

processos pedagógicos, sendo assim responsável por tais relações e como estas se 

dão com o mundo próximo. 

Neste processo insere-se na sociedade através da influência da família, 

incorporando certa cultura, englobando valores, religião, crenças e ideias como pilar 

para os seus comportamentos. Essa inserção acontece por influência da família e 

sociedade, sendo a escola o lugar onde as crianças poderão (des)construir 

identidades. 

Consideramos, pelo estudo realizado, que o acompanhamento da família na 

escola é muito importante para as crianças, conforme afirma Paro (1999), 

 

Entretanto, não se trata, nem dos pais prestarem uma ajuda unilateral à 
escola, nem de a escola repassar parte do seu trabalho para os pais. O que 
se pretende é uma extensão da função educativa (mas não doutrinária) da 
escola para os pais e adultos responsáveis pelos estudantes. É claro que a 
realização desse trabalho deverá implicar a ida dos pais à escola e seu 
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envolvimento em atividades com as quais ele não está costumeiramente 
comprometido (p.4). 
 
 

Para isso, também é fundamental que a escola ofereça oportunidades para as 

famílias se sentirem acolhidas na participação efetiva na vida escolar das crianças. 

Acompanhar as crianças na escola é fundamental e deve acontecer com frequência 

(rotina) para saber como a criança está se sentindo na sua trajetória escolar. 

Então, é de extrema importância que a família participe de todas as atividades 

que a escola propõe, para que possa existir uma boa relação entre elas e também 

para que possam estabelecer contato direto com o professor/regente, a fim de 

acompanharem as crianças em relação ao seu desempenho escolar. Para que isso 

posso acontecer é muito importante também que a escola pense em algum modo para 

que a família possa participar de todos os eventos que a escola vai proporcionar, 

conversando com a família sobre a disponibilidade de cada uma, pois nem sempre 

todas as famílias vão poder se fazer presente, mas fazer com que possam contar com 

a maioria das famílias. Em escolas maiores esse contato da escola com a família não 

acontece com muita frequência, normalmente as famílias só vão para buscar os 

pareceres, sem saber como foi o desenvolvimento da criança no decorrer do ano, por 

isso a importância da escola pensar em como chamar as famílias para dentro das 

atividades escolares. 

 Entendemos que a família precisa também, em conjunto com a escola, 

valorizar o que se é trabalhado e o que as crianças levam para casa, para que elas 

sintam prazer em realizar as atividades da escola, pois assim estarão percebendo que 

a família se importa com o que elas estão fazendo na escola, favorecendo ainda mais 

o desempenho escolar. Então é importante que a escola conheça um pouco da cultura 

de cada criança e da família para que a partir disso possa realizar um bom trabalho 

com as crianças. 

Como destaca a Professora 2: “acredito que de todas as formas possíveis. A 

família acompanhando o desenvolvimento do filho, de forma a se fazer presente em 

eventos proporcionados pela escola, valorizando em casa, a rotina da escola, 

conversando com a professora”. 

Essa participação da família vai contribuir para que a criança se sinta 

segura/confortável para ficar na escola e entre os pares, socializando e percebendo 

que a família possui participação efetiva na escola, trazendo segurança para 
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permanecer e gostar de estar no ambiente escolar, como aponta a Professora 1: 

“confiança, calma e segurança da criança para permanecer na escola”.  

Para Durkheim (1978):  

A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que 
não se encontrem ainda preparadas para a vida social; tem por objeto suscitar 
e desenvolver, na criança, certo número de estados físicos, intelectuais e 
morais, reclamados pela sociedade política, no seu conjunto, e pelo meio 
especial que a criança particularmente se destine. (p.41) 

 

Começa então a nascer uma nova herança cultural do aluno, onde as crianças 

começam a conviver com seus pares, formando uma forma nova de socialização, de 

convívio contínuo com outras pessoas. 

Para Brandão (1982, p.12), “a educação existe sob tantas formas e é praticada 

em situações tão diferentes, que algumas vezes parece ser invisível” e, no ambiente 

escolar, a criança está recebendo uma educação para além da transmissão de 

conteúdos e conhecimentos, mas para o mundo da vida, que ultrapassa a informação 

e é planejada para eles pelos adultos que os cercam. 

Por isso, é de extrema importância que a escola dê uma atenção maior para os 

conhecimentos prévios trazidos pelas crianças, conhecimentos estes adquiridos por 

elas para além do contexto escolar, pois para eles o ambiente externo e da vida é 

significativo e relevante.  

Montadon (2005, p. 492), corrobora com o entendimento de que,  
 

De modo geral, os trabalhos que enfocam as influências dos pais afirmam 
que suas condutas afetam a personalidade e outras características dos filhos. 
Alguns trabalhos, por exemplo, relacionaram os estilos educativos e o 
desenvolvimento da criança no plano de sua personalidade assim como no 
de suas relações com os outros. 

 

Nesse sentido, o desenvolvimento humano e da formação das crianças 

acontece nos contextos e no âmbito da educação familiar e escolar. Na educação 

familiar, cabe a família a responsabilidade de ensinar valores de respeito, de 

convivência e de sentido do que “o outro” representa para a sociedade, como também, 

o seu comportamento e atitudes que devem construir diante da sociedade. Na 

educação escolar, cabe a escola ensinar os conhecimentos científicos entrelaçados 

com os significados da vida em sociedade. Ensinando para as crianças de uma forma 

lúdica, onde as crianças possam estar brincando e aprendendo ao mesmo tempo, pois 

muitas vezes não se percebe que é nesse momento de brincadeira que a criança mais 
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aprende, interagindo com outras crianças, brincando de faz de conta, interagindo de 

uma forma lúdica com o mundo adulto em que ela está inserida. 

Assim, observamos as funções da família e escola, que são duas instituições 

sociais diferentes mas com o mesmo propósito de educar e ensinar as crianças, 

entendendo que as duas precisam construir objetivos comuns pois se, em algum 

destes momento tais competências deixarem de coexistir e alguma das duas não 

cumprir o seu papel, ambas não darão conta de atender devidamente o 

desenvolvimento humano, intelectual, psicomotor e social da criança, o que acaba 

dificultando o seu desenvolvimento e desempenho escolar. 

Em todo este processo, Montadon (2005, p. 494) assegura que a própria 

criança não é passiva nesta relação ela seleciona, interpreta as experiências, constrói 

estratégias que podem conduzir a mudanças nas suas relações com seus pais e a 

revisões nas práticas destes. Há um efeito da experiência da criança sobre as práticas. 

O autor afirma que “o ponto de vista das crianças traz elementos indispensáveis à 

compreensão de sua experiência e é importante levá-lo em consideração (Montadon, 

2005, p. 502). 

A função do professor na sala de aula é de contribuir para que as crianças se 

desenvolvam em relação a uma posição crítica sobre o mundo e, também, ajudar para 

que se tornem indivíduos autônomos nas suas escolhas individuais. Para isso, é 

importante que ambos (professor e alunos) também tenham uma relação cooperativa. 

Por isso se torna tão significante para a família essa relação de valorização em 

relação aos professores, pois sabem que são os atores fundamentais de ligação entre 

a escola e a família, e são as primeiras pessoas que vão procurar para conversar no 

ambiente escolar quando estiverem com algum problema ou alguma notícia boa para 

contar, pois sabem que vão poder contar com o apoio do professor para tudo que 

estiver ao alcance dele. Por isso é de extrema importância que a sociedade em geral 

passe a valorizar mais o papel fundamental que os professores têm na vida das 

crianças e das famílias. 

Essa valorização precisa acontecer para que os professores cada vez mais 

possam dar esse auxilio para as famílias pois vão estar se sentindo motivados em 

saber que o seu papel de professor e tão importante para as famílias e sociedade em 

geral. A criança aprende em todos os lugares em que está inserida e a todo momento, 

em contato com outras pessoas, presenciando diversas situações que fazem com que 

ela possa colocar tudo que aprende em casa e na escola em prática.  
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Neste mesmo caminho, segundo o fragmento abaixo, 
 

A divulgação de valores positivos com relação ao saber e ao estudo junto aos 
pais, para que estes trabalhem esses valores com seus filhos em casa, 
depende de uma comunicação muito eficiente entre escola e pais... Parece 
haver, por um lado, uma incapacidade de compreensão, por parte dos pais, 
daquilo que é transmitido pela escola; por outro, uma falta de habilidade dos 
professores para promoverem essa comunicação (PARO, 2000, p.68). 

 

Para ambos, são necessários que exista uma relação de confiança entre a 

família e a escola, exercendo um trabalho conjunto, para que se efetive uma boa 

comunicação e convivência entre ambas. 

Conforme Paro (2000), muitas vezes a família deixa de se aproximar da escola 

por medo, pois pensa ser um ambiente muito diferente do qual está acostumada,  

 

“A timidez diante dos professores, o medo da reprovação dos filhos e a 
distância que sentem da “cultura” da escola os levam a ver a escola não como 
uma continuidade em suas vidas, mas como algo separado de suas 
experiências” (p.33). 
 

Por isso cabe a escola estimular a participação das famílias no ambiente 

escolar para que elas percam esse “medo” da escola, achando que a escola está ali 

para a julgar e não ajudar, esse medo também pode estar relacionado nas diferenças 

culturais de cada família e com as suas próprias experiências de fracasso escolar no 

passado. A escola pode promover essa participação de várias formas, como destaca 

a Professora 3 com o seguinte exemplo: “promovendo reuniões, debates, chamando 

para fazer parte do conselho escolar, CPM, mostrando assim que a escola é um lugar 

que é receptivo a comunidade escolar, que é necessário o engajamento de ambas as 

partes para obter o sucesso”.  

A culminância da relação efetiva e qualitativa entre a família e a escola incidirá 

no desempenho escolar da criança, contribuindo também para as relações culturais, 

afetivas, sociais, de convívio e de aceitação aos diferentes, ambos como sujeitos do 

mundo. Para Vinha (2013, p. 4) a criança passa, 

 

Por meio dessa socialização secundária, que consiste no ensino dos 
conhecimentos e na aprendizagem dos valores sociais, ela terá a 
oportunidade de aprender a viver em uma sociedade democrática que 
envolve o reconhecimento do outro e a busca por coordenar perspectivas 
distintas, administrar conflitos de uma maneira dialógica e justa, estabelecer 
relações e perceber a necessidade das regras para se viver bem. 
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Assim, a criança vai estar preparada para enfrentar as situações que vão 

aparecer no cotidiano de forma consciente pois já está preparada para isso, 

independente do ambiente em que vai estar inserida. Pois vai conseguir (re)conhecer 

identidades e organizações de como é a vida em sociedade em diferentes espaços e 

tempos, sendo capaz de perceber semelhanças e diferenças com as suas vivencias 

e experiências do cotidiano nos aspectos políticos, sociais, culturais e econômicos. 

Desenvolvendo as múltiplas linguagens sendo capaz de expressar saberes, 

sentimentos, crenças em relação ao mundo e as pessoas ao seu redor. , 

 

3.3 Possíveis reflexões de pesquisa: impressões, necessidades e desafios com 

professoras e pais 

 

No decorrer dos capítulos podemos perceber o quanto é importante para a 

criança que a família e a escola tenham uma boa relação, para poder as duas juntas 

dar um bom suporte para as crianças quando elas precisarem. 

Durante a realização do meu estágio no Educação Infantil pude perceber o 

quanto essa parceria entre família e escola é importante e fundamental para um bom 

desempenho de ambas.  

Na pesquisa realizada interpretamos que a relação entre ambas as Instituições 

- família e escola é boa e não ótima, conforme apontam os questionários. Acredito que 

a escola precisa realizar mais atividades que invistam na participação efetiva da 

família no ambiente escolar, de modo que aconteçam com mais frequência. Pode-se 

também criar projetos escolares que integram e valorizam a comunidade para que as 

famílias se sintam cada vez mais à vontade e motivados a participar e ajudar no que 

a escola estiver precisando e vice-versa. Essa relação precisa acontecer para que 

tenhamos um bom resultado para ambas as partes. Onde a família e a escola possam 

complementar uma a outra nas ações de educação e do cuidado com as crianças. 

Nesse processo de estagio percebi uma grande diferença nas crianças onde a 

família acompanha ela na escola, pois as crianças que muitas vezes não possuem 

esse acompanhamento muitas vezes não gostam de participar das atividades 

propostas, prefere ficar isolado em algum canto da sala ou quando brincava acaba 

sendo “violento” pois não sabe como brincar e dividir os brinquedos com os colegas, 

então sempre acaba em briga. 
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Muitas das crianças também se sentiam com um certo receio que a família 

fosse deixar ela na escola pois, perguntavam toda hora se eles iriam ir para casa 

depois, se iriam dormir em casa, sentiam medo de ficar na escola. Acredito que isso 

acontece muitas vezes porque a criança está se sentindo insegura ou muitas vezes 

também depende do local onde essa criança está inserida o que prejudica o seu 

desempenho escolar, por isso e fundamental que a escola tenha um olhar mais 

sensível e atento com as crianças, para que se estiver acontecendo algum problema 

familiar ela possa ajudar, se aproximando da família para de alguma forma ajudar a 

criança. 

Possui também as crianças que já tem a consciência de que os pais precisam 

trabalhar e eles precisam ficar na escola enquanto isso, muitas vezes essas mesmas 

crianças acalmam os outras que estão se sentindo inseguros, explicando que a família 

precisa trabalhar mas que logo vão voltar para buscar e levar para casa. 

Então percebi a diferença onde uma família está presente e a outra não na vida 

escolar das crianças pois passam para eles toda uma segurança de que vão voltar e 

de como é importante ele frequentar a escola para apreender muitas coisas novas 

com os colegas e professores. 

Muitas famílias quando estão com algum problema em casa procuram a escola 

para contar o que está acontecendo para que a escola soubesse e que se passava 

fora do ambiente escolar para de alguma forma dar algum apoio para essa criança. 

Sobre a escola percebi que está sempre procurando fazer alguma atividade 

diferenciada para as crianças e família e o quanto isso é importante pois faz com que 

a família tenha esse contato com a criança e escola que muitas vezes não possui, o 

quanto isso significa para a criança pois ela faz as atividades com alegria e entusiasmo 

por sua família estar participando e inserida num ambiente onde as crianças estão 

acostumadas estarem sozinhos. Durante o tempo em que fiquei na escola, a escola 

proporcionou diversas atividades diferentes, como pinturas de muro da escola, pintura 

de muro na casa de uma das crianças da turma, e as crianças amavam ter esse 

contato de afeto com a família e a escola. 

Por isso a escola tem o papel fundamental de incentivar e criar oportunidades 

onde a família se sinta confortável na participação afetiva no processo escolar das 

crianças. 

Na realização desse trabalho tive mais certeza ainda o quão importante é ter 

uma boa relação entre a família e escola, além de uma saber que pode contar com a 
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outra, passa muita segurança para as crianças, o que vai contribuir muito no seu 

processo de desenvolvimento pois sabe que pode contar com ambas para qualquer 

coisa, e isso é fundamental. 
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ANEXOS 
 

1. MODELO ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA – FAMÍLIA (PAIS) E 
PROFESSORES 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA NOTURNO 
 

1. Instituição Social: Família 

1– Quais são as atividades relativas ao desempenho escolar do seu filho em que há 

a sua participação? 

(  ) Tarefa extraclasse     (  ) Leitura dos livros literários     (  ) Reuniões de pais e 

mestres     (  ) Atividades culturais e artísticas      (  ) Outros 

2 – Quais são os membros da família que participam com mais frequência dessas 

atividades? 

(  ) Pai          (  ) Mãe          (  ) Avó          (  ) Avô          (  ) Irmão           (  ) Outro 

3 – Quais são as atividades (na sua opinião) que a escola proporciona e que a sua 

participação é fundamental? 

(  ) Tarefas extraclasse         (  ) Leitura  dos livros literários     (  ) Conselho de Classe            

(  ) Atividades culturais e artísticas  (   ) Outras, 

Quais___________________________________________________________ 

4 – Qual é, na sua opinião, a importância da participação da família na educação 

escolar? Porque consideras esta participação importante? 

(  ) Acompanhamento do desempenho escolar   (  ) Conhecimento da rotina diária                            

(  ) Diálogo efetivo entre professor e família     (  ) Melhora dos índices escolares 

nacionais (  ) Possibilidade de contribuir para a efetiva manutenção do currículo 

escolar, Regimento e Projeto Politico Pedagógico   (    ) Contribuir para a gestão 

pública democrática e participativa  

Aqui é possível complementar sua resposta: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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5 – Como você avalia a relação estabelecida entre as instituições sociais: família e 

escola? 

(  ) Ótima                (  ) Boa                  (  ) Distante                   (  ) Não sei responder 

6 – Como deve, na sua perspectiva, ocorrer e se efetivar essa participação? 

(  ) Diálogo com Professor(a) Regente     (  ) Acompanhamentos dos Conselhos de 

Classe, quando permitido pela escola     (  ) Pareceres mensais      ( ) Bilhetes       (  ) 

Visitas frequentes à escola   (    ) Projetos escolares que integrem ambas as 

instituições 

   

2. Professor (a): 

a) Para você qual a importância da participação da família na escola? Por quê?  

 

b) Como deve acontecer essa participação? 

 

c) Como você entende que deveria acontecer a participação da família na rotina 

escolar, tendo em vista o aproveitamento de cada aluno(a)? Quais os benefícios, caso 

este acompanhamento acontecesse? 

 

d) Na sua opinião, há uma relação entre a participação da família na escola e no 

desempenho dos alunos? 

 

e) Na sua opinião, uma criança cuja família tenha participação efetiva no 

acompanhamento e desempenho escolar, terá melhores resultados do que aquelas 

que não participam? Por quê? 

 

f) Quais são para você as evidências disso? 

 

g) Como professores, coordenadores e supervisores pedagógicos e gestores podem 

estimular uma maior participação da família na escola para o melhor aproveitamento 

escolar dos alunos? 


