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RESUMO

O presente artigo tem a intenção de colaborar  com a comunidade escolar  no 
sentido de melhorar o relacionamento entre pais, educadores e alunos, para que o 
processo ensino aprendizagem se concretize de forma harmoniosa e satisfatória. A 
proposta  é  que a  parceria  entre  escola  e  família  se  construa através de uma 
interação planejada e consciente, em que a escola possa criar espaços de reflexão 
e experiências de vida, estabelecendo a aproximação entre essas duas instituições. 
A metodologia utilizada para coleta de informações, que viessem a contribuir para 
essa aproximação foi efetuada através da aplicação de questionários a Professores 
e  Pais.  Os  resultados  apresentados  ilustram  as  percepções,  expectativas  e 
necessidades que os mesmos possuem em relação ao desempenho escolar das 
crianças. Conclui-se  que na escola faltava um espaço onde pais e professores 
pudessem  refletir  sobre  as  dificuldades  presentes  na  educação  das  crianças, 
fortalecendo essa  parceria  tão  necessária  para  o  sucesso  no  desenvolvimento 
intelectual, moral e na formação integral do indivíduo. 
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ABSTRACT

The present article has the intention of collaborating with the school community in 
the sense of improving the relationship among parents, educators and students, so 
that the teaching learning process is rendered in a harmonious and satisfactory 
way.  The  proposal  is  that  the  partnership  between  school  and  family  is  built 
through  a  planned  and  conscious  interaction,  in  that  the  school  could  create 
reflection spaces and life experiences, establishing the approach between those 
two institutions. The methodology used for collection of  information, that could 
contribute for that approach was made through the application of questionnaires to 
Teachers  and  Parents.  The  presented  results  illustrate  the  perceptions, 
expectations  and  needs  that  they  have  in  relation  to  the  children's  school 
performance. It is concluded that lacked a space in the school where parents and 
teachers  could  contemplate  about  the  present  difficulties  in  the  children's 
education, strengthening such necessary partnership for the intellectual and moral 
development success and in the individual's integral formation. 
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1. INTRODUÇÃO

A  relação entre  escola  e  família  é  um  assunto  que  deve  ser 

discutido pelos educadores ,pois, quando se trata de educação de crianças, 

adolescente e  jovens,  é  preciso  unir  estes  contextos  em  uma  relação 

estável e construtiva no compartilhamento de critérios educativos comuns 

capazes de promover cada vez mais os educandos.

Sabe-se que atualmente a escola enfrenta o desafio educativo de 

um  mundo  em  mutação  constante  no  qual  a  aquisição,  produção  e 

transmissão  de  práticas  culturais  envolvendo  todos  os  saberes  se  faz 

imprescindível. Igualmente a família também não é aquela tradicionalmente 

estabelecida em um modelo homogêneo.

Partindo do respeito e da valorização da família e igualmente do 

respeito e da valorização da escola pela família pode-se desempenhar a 

difícil  tarefa  de  tomar  decisões  sobre  a  educação  dos  educandos, 

aproximando esses dois contextos, favorecendo aprendizagens mútuas e 

enriquecedoras, pois, escola e família devem ser vistas como instituições 

complementares no que diz respeito ao desenvolvimento harmonioso de 

crianças  e  adolescentes,  buscando  uma  melhoria  na  qualidade  da 

aprendizagem escolar dos  mesmos,  através da  união  de  pais,  filhos  e 

professores.

Escola e  família  têm os  mesmos objetivos:  fazer  a  criança  se 

desenvolver em todos os aspectos e ter sucesso na aprendizagem.

Segundo a Revista Nova Escola de julho de 2006, as instituições 

educacionais que conseguiram transformar os  pais  ou  responsáveis em 

parceiros, diminuíram os índices de evasão e de violência e melhoraram o 

rendimento das turmas de forma significativa.



A  busca  pelo  fortalecimento  dessa  parceria  colaborativa  se 

apresenta, no atual contexto social, como um dos poucos caminhos viáveis 

para que escolas e  famílias consigam superar as  dificuldades que vêm 

enfrentando na educação de seus filhos/ alunos.

Defende-se que somente os processos participativos produzem um 

significado concreto e duradouro no desenvolvimento social e individual.

Por essa razão sentiu-se a necessidade de buscar meios para que 

houvesse  uma  interação  mais  produtiva  entre  pais  e  professores, 

resgatando a participação da família na escola

A discussão sobre a participação da família na vida escolar de seus 

filhos,  não  é  recente.  Há  décadas que  se  vem refletindo sobre  como 

envolver  a  família,  promover a  co-responsabilidade  e  torná-la  parte do 

processo educativo.      

Compor uma parceria entre escola e família pressupõe de ambas 

as  partes,  a  compreensão  de  que  a  relação  família-escola  deve  se 

manifestar de forma que os pais não responsabilizem somente à escola a 

educação de seus filhos e, por outro lado, a escola não pode eximir-se de 

ser co-responsável no processo formativo do aluno, considerando que ele 

seja um ser que passa por constantes transformações biológicas, afetivas e 

sociais. Por esse motivo, o aluno deve ser visto em sua totalidade, e, escola 

e família devem propiciar segurança para que haja a construção de sua 

identidade e autonomia.                            

O  presente  artigo  tem  a  finalidade  de  contribuir  no  processo 

ensino-aprendizagem da criança por entendermos que a parceria entre a 

família  e  a  escola  é  de  suma  importância  para  o  sucesso  no 

desenvolvimento intelectual, moral e na formação integral do indivíduo.

Este estudo colabora com direção, professores, pais, funcionários e 

comunidade no sentido de trabalhar a relação escola e família, analisando o 

ponto de vista da cultura, o que implica visões de mundo diferenciadas, 

tanto no que se refere aos valores,  quanto à realidade socioeconômica, 

junto a pais e professores, visando o sucesso escolar e consequentemente 

profissional dos nossos alunos.



Na escola foi abordado o respeito mútuo e o trabalho conjunto 

entre pais e professores no sentido do desenvolvimento integral do aluno, 

onde  priorizando  a  construção  de  conhecimentos,  a  socialização,  a 

autonomia, a cooperação, deixando o aluno brincar e viver a infância na sua 

plenitude  houve  uma  melhoria  no  processo  ensino-aprendizagem.  A 

parceria entre  escola e  família  se efetivou através de uma intervenção 

planejada  e  consciente,  onde  a  escola  criou  espaços  de  reflexão  e 

experiências  de  vida,  estabelecendo a  aproximação  entre  essas  duas 

Instituições. 

Muitas famílias, percebendo a dificuldade de aprendizagem do seu 

filho,  sentem-se  impotentes  perante  essa  situação.  Neste  momento 

percebe-se que pais e escola precisam se unir.  A escola precisa preocupar-

se com esse adolescente, ter um professor mais afetivo, que dialogue com 

ele,  assim como  a  família,  já  que  essas  duas  Instituições  são  lugares 

afetivos que têm de cuidar da criança e do adolescente. 

 O projeto foi desenvolvido nas séries intermediárias do Ensino 

Fundamental (5ª e 6ª séries), pois, as crianças chegam à escola com medos 

relacionados à provas, ao professor e de um futuro relacionado com os 

resultados obtidos.  O aluno que se encontra neste estágio, acredita que a 

relação é  a  de  superior-adulto que ensina a  inferior-aluno  que aprende 

mediante  a  instrução, e  em  clima  de  forte  disciplina,  ordem,  silêncio, 

atenção e obediência em relação aos valores vigentes. 

Neste sentido, surgem as dificuldades de aprendizagem, cabendo 

ao professor orientar o aluno a relacionar os novos conhecimentos com os 

anteriores, adaptando-o  à  sua  prática  pedagógica,  ao  mesmo  tempo, 

mostrar-lhe as referências culturais e políticas indispensáveis a uma outra 

visão de mundo, de um mundo mais justo, ético, fraterno e solidário. Esta é 

uma fase de transição para a  criança que cursou a  4ª  série em outro 

Estabelecimento de Ensino e agora precisa adaptar-se à nova escola.

Estava faltando uma interação satisfatória no ambiente escolar, 

com envolvimento mais profundo entre pais e educadores com o objetivo de 

melhorar a aprendizagem das crianças, e consequentemente, a indisciplina.



É importante que se faça uma reflexão sobre a importância tanto 

da família quanto da escola na vida dos alunos. A interação entre família e 

escola  não se reduz apenas a reuniões formais e contatos rápidos, mas 

ocorre          regularmente em momentos de maior intercâmbio, onde a 

família  participa   efetivamente  do  cotidiano  da  escola,  e  esse  bom 

relacionamento  reflete na melhoria do processo ensino-aprendizagem dos 

educandos. 

Na experiência da autora deste  artigo, percebe-se que quando 

alguns pais são chamados à escola para conversarem sobre as dificuldades 

de  aprendizagem  das  crianças,  eles  sentem-se  frágeis  em  relação  à 

educação dos filhos, chegando a verbalizar que não sabem  o que fazer 

para que os filhos os  obedeçam. 

Partindo dessa realidade a escola abriu um espaço para que pais e 

professores fizessem uma reflexão e discussão em torno dos interesses 

coincidentes,  bem  como  dos  conflitantes  em  relação  às  dificuldades 

encontradas na educação de uma criança.

Em  grande  parte  das  famílias,  pai  e  mãe  saem  ao  trabalho 

confiando  que  a  escola e  outros  especialistas,  além da  televisão e  do 

computador, desenvolvam nas crianças uma formação moral, intelectual, 

afetiva e social. Assim, tanto a família quanto a escola, esperam que uma 

dê  conta  do  papel  da  outra.  Não  podemos  esperar  bons  resultados 

pensando dessa forma. 

Conforme apontado anteriormente, a  escola passou a  conhecer 

mais de perto a realidade dos alunos, adquirindo meios de estabelecer uma 

comunicação mais eficiente e equilibrada com as famílias, no sentido de 

discutir dificuldades presentes na educação dos filhos.

Tanto  a  Escola como  a  Família,deverão  verificar seu  papel  no 

enfrentamento da crise que envolve a todos, ampliando as preocupações e 

princípios  que  possam  unir  em  alguns  pontos  duas  instituições  tão 

complexas, na formação da criança para que ela se torne um indivíduo 

consciente de sua cidadania.



Ao estudarmos como a família estava desempenhando sua função 

de  pais  (direitos  e  deveres),  e  a  influência  dos  valores  familiares  no 

desenvolvimento do aluno, trabalhou-se junto aos mesmos mostrando o 

quanto é imprescindível que os pais estejam em sintonia com a vivência 

escolar e social de seus filhos, pois essa integração tende a enriquecer e 

facilitar o desempenho escolar da criança.   

Percebeu-se  que  a  partir  desse  projeto,  de  tornar  a  escola 

receptiva às famílias, a presença dos pais está mais freqüente. Para que 

isso ocorresse, foi realizado um trabalho de mediação da autora visando um 

maior  envolvimento  de  pais  e  professores  no  que  diz  respeito  às 

dificuldades apresentadas pelas crianças. 

Partindo da investigação e da conscientização sobre a importância 

de  um envolvimento  mais  efetivo da  família  e  da  escola no  processo 

educacional,surgiram espaços para reflexão entre família e escola , tendo a 

família  mais  presente e  co-responsável  no  ambiente  escolar  para  que 

juntamente com o professor, promovessem o desenvolvimento integral do 

aluno no processo educacional.

Proporcionando aos pais e educadores momentos de reflexão sobre 

práticas educativas ao transmitir valores e atitudes às crianças, possibilitou 

aos  mesmos,  dinâmicas  de  grupo  para  elevação  da  auto-estima  e 

desenvolvimento  do  afeto,  criando  condições  para  que  as  famílias 

pudessem se envolver de forma sinérgica no processo de ensino através de 

tomadas de decisões, quando a escola precisa discutir quais os caminhos a 

serem trabalhados,  em consonância com o PPP e Regimento Escolar do 

Colégio.

Durante o projeto, estimulou-se o envolvimento da família e da 

comunidade,  nos  projetos educacionais  da  escola,  como olimpíadas  de 

matemática  e  de  português,  semana  cultural,  atividades  esportivas, 

promovendo assim sua integração social.



2. ESCOLA E FAMÍLIA: CONSTRUINDO NOVAS RELAÇÕES

A relação entre a Escola e a Família, tem sido no decorrer dos 

tempos  um  assunto  de  extrema  importância  para  pesquisadores  e 

educadores preocupados com a formação e com o nível de aprendizagem 

das novas gerações. 

De acordo com Ivan Capelato (2007,p.61): Hoje, a escola,percebe 

que não pode viver sem a família e a família percebe que não pode viver 

sem a escola.

A família percebe que a escola pode ser um lugar muito bom se 

eles estiverem juntos e pode ser um lugar terrível, se deixarmos as crianças 

e os adolescentes ao sabor das coisas,  sem a supervisão de um adulto 

(2007.p.62) 

Neste sentido Paula Gomide (2007, p.52) nos diz que os pais são 

os principais mediadores entre a criança e o mundo e a importância das 

regras, monitoria adequada  e o modelo moral são as formas positivas de se 

relacionar com os filhos, sendo determinantes para que o mesmo tenha um 

comportamento ideal.

Ao  longo  da  História  Brasileira,  a  família  veio  passando  por 

transformações importantes que se relaciona diretamente com o contexto 

sócio-econômico e político do País. No Brasil Colônia, marcado pelo trabalho 

escravo e pela produção rural para exportação, identificava-se o predomino 

de um modelo de família tradicional, extensa e patriarcal. 

Com  o  início  do  processo  de  industrialização,  urbanização  e 

modernização do País, o que vigora é o modelo de família constituído por 

pai, mãe e poucos filhos.

Conforme a autora Maria Cristina Argenti Perez (2007, p.11), o que 

caracteriza a  família  brasileira contemporânea é  o  fato de se constituir 

como uma unidade social formada por diversos arranjos. Dentre algumas 

constituições familiares temos família nuclear,  composta por pai,  mãe e 

filhos; família ampliada , em que além do núcleo familiar, outros parentes 

agregam-se ao grupo; famílias recompostas, resultados de segunda união 



de um ou de ambos os cônjuges; famílias matrifocais , na qual as mães 

chefiam o grupo doméstico sozinhas ou com o auxílio de outros parentes; 

famílias patrifocais, onde o pai é o responsável pelos filhos, agregado ou 

não a outros parentes; famílias homo-afetivas , organizadas na convivência 

do par homossexual; entre outras.

A  partir  da  metade  do  século  passado,  a  família  vem  se 

apropriando  de  sua  diversidade.  A  família  tradicional  hierarquizada, 

organizada  em  torno  do  poder  do  patriarca  torna-se  cada  vez  mais 

horizontal, cedendo lugar a uma família onde o poder é distribuído de forma 

mais igualitária: entre o homem e a mulher, entre pais e filhos. O vazio 

deixado pela mulher-mãe é preenchido por outras mulheres cuidadoras e 

pela escola.

Esses  novos  contextos  familiares  que  descuidam  da  carência 

afetiva da criança geram muitas vezes, uma sensação de insegurança e até 

mesmo  de  abandono  por  parte  dos  filhos,  influenciando  no  seu 

desenvolvimento e aprendizagem. Portanto, é preciso trazer o mais rápido 

possível,  a  família  para  dentro  da  escola.  É  preciso  que  ela  passe  a 

colaborar de  forma mais efetiva  com o  processo  de  educar na  escola, 

partilhando responsabilidades e não transferi-las.

Reafirmando  o  que  diz  a  autora,  alguns  estudos (Clandinin  e 

Connelly,1998, Paro,200) acerca da influência da família na escolarização 

dos  filhos  têm apontado  a  importância  da  relação família-  escola e  a 

necessidade  de  amenização  dos  conflitos  entre  essas  instituições 

educativas.  

Independente de sua estrutura, a Família é o primeiro grupo com o 

qual a pessoa convive e seus membros são exemplos para vida.

 

A  vida  familiar  é  nossa  primeira  escola  de  aprendizado 

emocional;  nesse  caldeirão  Íntimo  aprendemos  como  nos 

sentir em relação a nós mesmos e como outros vão reagir a 

nossos sentimentos; como pensar e que escolhas, temos ao 

reagir;  como ler  e manifestar  esperanças  e temores.  Esse 

aprendizado emocional atua não apenas  por meio das coisas 

que  os  pais  fazem e  dizem diretamente  às  crianças,  mas 



também  nos  modelos  que  oferecem  para  lidar  com  os 

próprios  sentimentos  e  os  que,  passam  entre  marido  e 

mulher. Alguns são professores emocionais talentosos, outros 

atrozes. (GOLEMAN, 1991p. 204).

A  família  deve  esforçar-se  para   estar  presente  em  todos  os 

momentos da  vida  de  seus  filhos.  Presença que  implica  envolvimento, 

comprometimento e colaboração. Deve estar atenta a dificuldades não só 

cognitivas, mas também comportamentais. 

No atual contexto, quando pensamos na função socializadora da 

família, temos claro várias finalidades a ela atribuídas, como a transmissão 

de  aspectos culturais  básicos, relacionados à  forma de  linguagem,  aos 

costumes, valores, padrões de comportamento etc. Espera-se também, que 

ela  contribua  para  o  desenvolvimento  e  formação  da  personalidade  e 

identidade das gerações mais  novas  (GOMES,  1989;  COLL,  PALACIOS e 

MARCHESI, 1995; KALOUSTIAN, 1998; LAGO, 1998). 

Por essa razão é necessário que as práticas educativas utilizadas 

pelos pais possam favorecer o desenvolvimento de atitudes positivas às 

crianças.

 Em seu livro Inventário de Estilos Parentais, o modelo teórico de 

Estilo  Parental  de  Paula  Gomide  (2006)  é  composto por  sete  variáveis 

(práticas educativas), sendo cinco delas, vinculadas ao desenvolvimento do 

comportamento anti-social:  Negligência, Abuso físico, Disciplina relaxada, 

Punição inconsistente e Monitoria negativa; e duas delas que promovem 

comportamentos pró-sociais: Monitoria positiva e Comportamento moral.

A  monitoria  positiva envolve  o  uso  adequado da  atenção e  a 

distribuição  de  privilégios,  o  adequado  estabelecimento de  regras,  a 

distribuição contínua e segura do afeto, o acompanhamento e a supervisão 

das atividades escolares e de lazer.

 As  principais  pesquisas  da  área  de  educação  infantil  têm 

demonstrado que em famílias nas quais  os pais acompanham de forma 

positiva as atividades das crianças e adolescentes não são encontrados 

usuários  de  drogas  e  indivíduos  com  comportamento  anti  -sociais

.(GOMIDE,2007 p. 58).



O  comportamento  moral  implica  em  promover  condições 

favoráveis ao desenvolvimento das virtudes, tais como, empatia, senso de 

justiça,  responsabilidade,  trabalho,  generosidade  e  inclusive  do 

conhecimento do certo e do errado quanto a uso de drogas e álcool e sexo 

seguro sempre seguido de exemplo dos pais.

Quando falamos em exemplo, acreditamos que os pais e demais 

educadores,  precisam rever  seus  conceitos  de  valores,  valores  para  o 

mundo, valores para a educação, pois, segundo Paula Gomide (2007 p.78), 

quando dizemos ”tal pai tal filho”, estamos nos referindo a uma forma de 

aprendizagem, a de aprender segundo o modelo. Lembre-se que são valores 

morais que estão sendo passados aos seus filhos.

Resgatarmos valores (bondade, confiança, respeito, honestidade, 

generosidade,  verdade,  amor,  etc.),  através  de  mudança  de  nosso 

comportamento torna-se essencial para formarmos um homem melhor e 

conseqüentemente um mundo melhor. 

Assim, a Família ainda é o lugar privilegiado para a promoção da 

educação infantil. Segundo Paula Gomide:

Embora a escola, os clubes, os companheiros e a televisão 
exerçam grande influência na formação da criança, os valores 
morais  e  os  padrões  de  conduta  são  adquiridos 
essencialmente através do convívio familiar. Quando a família 
deixa de transmitir estes valores adequadamente, os demais 
veículos formativos ocupam seu papel. (GOMIDE, 2007, p.9)

Nesse contexto deve-se lutar para que pais e escola estejam em 

completa sintonia em suas atitudes.

Devem, portanto, compartilhar de um mesmo ideal, pois só assim 

realmente estarão formando e educando, superando conflitos e dificuldades 

que  tanto  vêm  angustiando  os   professores,  como  também pais  e  os 

próprios alunos.

Segundo a autora os métodos utilizados antigamente para educar, 

eram mais  rigorosos.  Os  pais  modernos abriram mão do  seu papel  de 

educadores, deixando de estabelecer regras, esquecendo que os pais são 

modelos morais para seus filhos, tornando-se muito permissivos.



Claro  que  não  é  fácil  educar  uma  criança.  Precisamos de  um 

grande  investimento  de  tempo,  energia,  autocontrole,  paciência  e 

habilidades parentais. Ainda de acordo com Paula Gomide:

Estilo  Parental  é  definido  como  o  conjunto  das  práticas 
educativas  parentais  ou  atitudes  parentais  utilizadas  pelos 
cuidadores com o objetivo de educar, socializar e controlar o 
comportamento  de  seus  filhos.  As  práticas  educativas  são 
definidas como estratégias  específicas  utilizadas  pelos  pais 
em diferentes contextos. (GOMIDE, 2006, p.7)

 

Essa  exigência  parental  inclui  todas  as  atitudes  dos  pais  que 

buscam de alguma forma controlar o comportamento dos filhos, impondo-

lhes limites e estabelecendo regras. Já a responsividade refere-se àquelas 

atitudes compreensivas que os pais têm para com os filhos e que visam, 

através  do  apoio  emocional  e  da  bi-direcionalidade  na  comunicação, 

favorecer o desenvolvimento da autonomia e da auto-afirmação dos filhos.

Essa preocupação é  colocada desde  os  clássicos da  educação. 

Pestalozzi, por exemplo, (apud Incontri, 1996, p.114), por meio do diálogo 

precisava extrair  das  crianças  a  manifestação  de  um  raciocínio  moral, 

fazendo  com  que  conceitos  de  bem,  bondade,  fraternidade,  justiça, 

brotassem de maneira clara e aplicável. 

Quando os pais não dispõem de tempo para estar com os filhos, 

como deixar de tomar as refeições em comum, as crianças e jovens são 

obrigados a crescerem com a ausência de referências culturais seguras. 

Essa ausência de referências faz aumentar a necessidade de  autoridades 

escolares criarem programas que aproximem as escolas das famílias, pois 

podemos perceber que a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9394/96 expressa a valorização e a importância da família no 

processo de aprendizagem estabelecendo entre as orientações  que:

Art. 12 – Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 

comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 

VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando processo 

de integração da sociedade com a escola;

VII  –  informar  os  pais  e  responsáveis  sobre  a  freqüência  e 

rendimento dos alunos, bem como a execução de sua proposta pedagógica.



 Sendo assim é de extrema importância a participação efetiva na 

escola para que haja essa articulação, pois, quando os valores da escola 

coincidem com os valores da família,  quando não há  rupturas culturais 

significativas, a aprendizagem ocorre com mais facilidade.

Em relação a esse aspecto, Elisabeth Polity (2001, p.280) nos diz 

que a dificuldade de aprendizagem está intimamente relacionada com o 

sistema familiar, educacional e social na qual o sujeito está inserido.

Para  que  as  crianças  tenham sucesso em seu  aprendizado,  é 

necessário  que  estejam  emocionalmente  amadurecidas,  pois  segundo 

Chapman e Campbell (2002, p. 148): “O desenvolvimento emocional pode 

provocar uma tremenda diferença no processo de aprendizagem e rapidez 

de compreensão de uma criança, e esta é uma área em que os pais mais 

podem ajudar”.

Através de relações sociais equilibradas, a criança constrói seus 

valores  morais,  internalizando  sentimentos  e  atitudes  positivas, 

conquistando uma maturidade emocional. Afinal, a criança aprende o que 

vivencia  e  experimenta.  Neste  sentido  podemos nos  reportar  a  Polity( 

2001,p.32) quando diz:

Quando  pensamos  em uma Família  como  um sistema,  não 
podemos deixar de considerar que a Família é um sistema de 
Vínculos afetivos [...],pois, nossos processos de humanização 
se dão através da relações emocionais desenvolvidas entre os 
membros da família nuclear, e que vão possibilitar ou não, que 
essa aprendizagem ocorra satisfatoriamente.

A necessidade de se construir uma parceria sinérgica entre escola 

e  família,  deve  ser  para planejar,  estabelecer  compromissos e  acordos 

mínimos para que o educando /filho tenha uma educação com qualidade 

tanto em casa quanto na escola,  e além da escola saber aproveitar o 

conhecimento que os familiares da criança trazem para a escola.

Essa  parceria  dará  sustentação para  que  pais  e  professores 

interfiram positivamente no desempenho escolar dos filhos, contribuindo 

para a formação de cidadãos autônomos.

Num  espaço onde  essa  parceria  for  construída,  deve  haver  o 

respeito mútuo entre pais e professores para que os mesmos sintam-se 



seguros  ao  expressarem  suas  opiniões,  seus  sentimentos,  trocarem 

experiências sem receio de serem criticados destrutivamente. A escola deve 

ser  conscientizada  do  papel  científico  que  possui  na  construção dessa 

parceria.  A  intervenção  pedagógica  deve  acontecer,  considerando  a 

fundamental  importância  da  família  ser  acolhida  empaticamente  pela 

escola, fazendo com que esta sinta-se valorizada e fortalecida enquanto 

parceiros,  onde o objetivo maior é o desenvolvimento integral do nosso 

educando.

Assim,  é  fundamental  que  a  escola  procure  conhecer  o  que 

pensam e  fazem os  pais  de  seus alunos,  obter  o  máximo possível de 

informações sobre a criança e interagir mais efetivamente com eles.

Enfim, que características e particularidades marcam a trajetória 

de cada família  e conseqüentemente, do educando a quem atendemos. 

Estas informações quando tratadas com respeito e seriedade, são dados 

preciosos para que possamos avaliar o  êxito de nossas ações enquanto 

educadores,  identificar  demandas  e  construir  propostas  educacionais 

compatíveis com a nossa realidade. Pois como diz Polity:

A colocação do indivíduo no espaço familiar, dentro de uma 
perspectiva  geracional  (vertical)  e  dentro  de  um  contexto 
atual (horizontal), possibilita a formação de um quadro mais 
amplo  para  o  entendimento  das  dificuldades  da 
aprendizagem. (POLITY, 2001, p.32)

Por  essa razão,  entre  outras a  família  deve participar  da  vida 

escolar do seu filho mais intensamente. A partir daí as crianças se sentirão 

mais  motivadas e  haverá uma melhoria no aproveitamento escolar das 

mesmas. A partir do momento que acontecer esse resgate da participação 

efetiva da família na escola, os pais compreenderão melhor os professores e 

os professores melhor os pais, além do que esses pais se sentirão mais 

preparados cientificamente para lidar com os filhos e mais valorizados pela 

escola.

Os pais precisam perceber a importância que a escola está dando 

para  sua  participação  no  processo  de  aprendizagem dos  filhos  nesse 

momento e entender que muitos comportamentos, habilidades e jeito de 

ser dessas crianças, são frutos de como os mesmos interagiram com elas.



Por essa razão torna-se essencial que os pais estabeleçam limites 

e regras a seus filhos, desde a mais tenra idade, pois, segundo Lídia Weber 

(2007,  pg.70), para uma  boa educação, os  pais  devem apresentar, de 

maneira equilibrada, exigência(regras e limites) e responsividade (afeto e 

envolvimento).                           

Segundo pesquisas realizadas pela autora citada, desenvolvidas 

com crianças e  adolescentes,  percebeu-se que está faltando em muitas 

famílias,  não  apenas  limites,  mas  também afeto,  real  participação  e 

envolvimento na vida dos filhos.

Dando sequência a esse pensamento , o autor  Içami Tiba, coloca 

que  os pais precisam ter um projeto específico de educação para os seus 

filhos.Esse projeto teria como objetivo fazer do filho um cidadão de sucesso 

e dos pais, pessoas afetivamente importantes para os mesmos. Referindo-

se ao seu projeto ele nos diz que: 

Através desse projeto de educação, é possível despertar nos 
filhos  valores  essenciais  como 
empreendedorismo,competência,  criatividade,  disciplina, 
espiritualidade e, sobretudo, inteligência relacional  além de 
gratidão, Cidadania e ética. (TIBA 2005p. 150)

Ainda em relação a  limites, a  autora Tania  Zagury (2008,p.32) 

coloca que se agirmos com segurança e firmeza de propósitos, mas com 

muito afeto e carinho, poderemos atingir nossos objetivos educacionais sem 

autoritarismo e , muito menos, sem bater uma vez sequer nos nossos filhos. 

Dar limites não se choca com dar amor, carinho, atenção e segurança.

Considerando  as  experiências  dos  autores  acima  citados,  o 

presente  trabalho  se  propôs  a  estimular  os  pais  a  desenvolverem  a 

personalidade de suas crianças. 

3. CONCLUSÃO

A partir do citado entendimento teórico sobre a importância da 

interação família escola para o desenvolvimento integral da criança e após 

ter vivenciado  na  prática,  a  ausência  da  família  em  nossa  escola, 



principalmente para a discussão de assuntos relacionados à vida escolar 

das  crianças,  optou-se  por  desenvolver  um  projeto  onde  houvesse  a 

participação efetiva da família na escola.

Com a intenção de obter  informações sobre as necessidades e 

dificuldades dos pais em relação à escola, foram distribuídos aos mesmos 

um questionário com cinco questões visando a sondagem de sugestões e a 

participação  dos  pais  na  elaboração  do  projeto.  O  questionário  era 

composto por 5 questões fechadas e 2 abertas ( anexo A ) . A primeira  e 

segunda questão tinham a intenção de saber qual o interesse dos pais na 

formação de um grupo de reflexão e se eles participariam. 100% dos pais 

responderam que sim.

Em relação aos temas trabalhados nos encontros, por ordem de 

prioridade, 26% dos pais consideraram o mais importante o assunto Drogas; 

26% Temas gerais sobre educação; 18% regras e limites; 12% valores; 12% 

Papel da família na escola e 6% assuntos relacionados à sexualidade.

Quanto aos encontros, 100% optaram por realizá-los no período 

noturno.  Quando perguntados sobre quais  outros assuntos gostariam de 

ouvir, 37,5% dos pais responderam valores religiosos e quanto às sugestões 

de  atividades,  80%  dos  pais  disseram preferir  palestras,  encontros  e 

dinâmicas.

Com a intenção de construir um projeto com a participação dos 

professores, bem como entender qual a percepção que os mesmos tinham 

da  família,  utilizou-se como  recurso um  questionário  composto  por  05 

questões  abertas  (anexo  B).  Analisando  os  dados,  percebeu-se que  a 

maioria dos professores não conheciam a famílias de seus alunos e que 

estava  faltando  momentos  de  envolvimento  e  interação  entre  pais  e 

professores,  pois,  dos   18  professores,  apenas  02  disseram conhecer 

algumas e os outros 16 disseram não conhecer  as famílias de seus alunos. 

Ao serem perguntados sobre o que a família pensa da escola, de 

um modo geral, os professores responderam que ela vê a escola como 

responsável pela educação de seus filhos, assistencialista e com obrigação 



de resolver todos os problemas da criança. Percebemos que os papéis da 

família  e  da  escola,  não  estão  claros,  como  também  apareceu  na 

bibliografia estudada.

 Quando perguntados, se acreditam que os pais participam da vida 

escolar de seus filhos, em casa, 13 responderam que não e 05 responderam 

que uma minoria.

Quanto a pergunta, sobre qual seria o papel dos pais na escola, os 

professores  foram unânimes  em afirmar  que  os  pais  deveriam ensinar 

valores morais e éticos à criança, participar ativamente da vida escolar e 

acompanhar o processo de ensino aprendizagem de seu filho.

Ao  serem  questionados  sobre  como  promover  uma  maior 

participação dos pais na escola, os professores responderam que através de 

reuniões, palestras, envolvimento nas atividades escolares e nos projetos da 

escola. 

 Partindo desses dados, em conjunto com a orientação da IES e o 

registro de um diário de campo, percebeu-se a visão e expectativa dos pais 

em relação à escola, e vice-versa.  

A partir dessa sondagem foram organizadas reuniões, palestras, 

vídeos educativos, dinâmica de grupos, com a comunidade envolvida, isto 

é, família e professores, que são o foco de nossas ações, visando auxiliar na 

superação das principais deficiências existentes. 

Dentre  essas  deficiências  percebeu-se  a  ausência  de  um 

envolvimento mais sinérgico entre pais e professores, a não delimitação do 

papel  da  escola, da  família  e  do  educando no  processo educacional  e 

possíveis dificuldades dos pais em auxiliar os filhos de acordo com sua fase 

de desenvolvimento. 

Com todas essas informações elaborou-se um caderno temático 

sobre o tema interação Família e Escola, tendo como título Um espaço de 

reflexão  para  professores  e  pais  a  respeito  da  educação  de  crianças, 

direcionado a  pais  e  professores  com o  objetivo  de  contribuir  para  a 

melhoria da qualidade do ensino nas escolas públicas do Paraná, bem como 

na melhoria de aprendizagem das crianças.



Inicialmente  foram  propostos  oito  encontros  com  pais  e 

professores de alunos de 5ª e 6ª séries, para serem trabalhados temas 

referentes as necessidades e dificuldades afetivas das crianças, partindo da 

premissa  de  que  através  desse  trabalho,  elas  melhorariam  o  seu 

rendimento escolar. Durante os  encontros,  os  pais se sentiram muito  à 

vontade participando ativamente das atividades, dinâmicas e discussões. 

O material utilizado para o desenvolvimento dos encontros foi um 

caderno  temático  elaborado  no  primeiro  ano  do  PDE  (Programa  de 

Desenvolvimento Educacional), que servirá de subsídio à prática educativa 

de  Pedagogos,  no  sentido  de  estabelecer uma  participação  efetiva  da 

família na escola, visando a melhoria na qualidade de ensino.

Em  alguns  encontros  tivemos  a  participação  de  médicos, 

Psicólogos e Advogado, trabalhando os temas que foram sugeridos através 

dos questionários acima, aplicados no ano de 2008. 

Na realização do primeiro encontro da intervenção foi feita uma 

explanação  de  como  seriam os  oito  encontros,  lembrando  sempre  da 

participação  dos  mesmos  para  o  sucesso  do  projeto.  Trabalhou-se  a 

importância da participação da família na escola, abordando-se o papel dos 

pais, escola e da criança, através de técnicas ,dinâmicas de grupo e vídeo 

sobre o assunto.

O  tema do  segundo encontro  referia-se às  Práticas Educativas 

Parentais  como  monitoria  positiva,  comportamento  moral,  abuso  físico, 

disciplina relaxada, monitoria negativa, negligência e punição inconsistente 

.Neste  encontro   foram  aplicados  aos  pais,  os  inventários  de  estilos 

parentais(IEP) da Psicóloga Paula Gomide, onde ficou claro  a forma com 

que  alguns   pais  têm   adotado  constantemente,  práticas  parentais 

negativas, desempenhando um estilo parental de risco com as crianças.

Fazendo a análise dos testes respondidos pelas crianças ,percebeu-

se dados semelhantes em porcentagem, tanto em relação ao pai, como à 

mãe.



Ao fazer a tabulação dos dados, constatou-se que dos 14 pais que 

responderam o  instrumento de  auto-aplicação,  08  pais,  ou  seja,  54% 

possuem um Estilo Parental de Risco; 30% um Estilo Parental regular, porém 

abaixo da média; e 16% Estilo Parental regular, acima da média.

Das 14 crianças que responderam, 03 responderam apenas em 

relação à mãe, pois, não possuem pai, sendo que as outras 11, deram suas 

respostas em relação ao pai e a mãe.

Em  relação  ao  Pai,  81%  das  crianças  disseram  que  eles 

apresentam Estilo Parental de Risco e 19% que apresentam Estilo Parental 

Regular, porém abaixo da média.

Em  relação  À  mãe,  85%  das  crianças  disseram  que  elas 

apresentam Estilo Parental de Risco; e 15% que apresentam Estilo Parental 

Regular, porém abaixo da média.

As respostas das crianças nos indicam o uso de práticas parentais 

negativas em detrimento das positivas, em 85% dos pais.

No terceiro encontro o tema trabalhado referia-se as maneiras de 

expressar  o amor às crianças abordando a prática do contato físico, as 

atitudes de serviço,  o  uso de palavras positivas, qualidade de tempo e 

presentes. Neste encontro os pais formaram grupos e fizeram a exposição 

dos trabalhos, com eficiência e envolvimento.

No quarto encontro abordou-se o tema conhecer a si mesmo e os 

fatores  que  influenciam  o  comportamento através  da  discussão  sobre 

herança  genética, aprendizagem a  partir do  meio ambiente, influências 

culturais e os diferentes estilos de pais:autoritários, permissivos,negligentes 

e participativos.

No  quinto  encontro  o  assunto  foi  referente  as  fases  de 

desenvolvimento de uma criança e a comunicação positiva que se deve 

estabelecer com a mesma.



No  sexto  encontro  o  tema  foi  envolver-se  com  a  criança, 

reforçando seu comportamento positivo.

No sétimo encontro, trabalhou-se o desenvolvimento moral, regras 

e limites, castigos e valores morais.

No oitavo encontro abordou-se o tema disciplinando através das 

linguagens de amor e o amor incondicional.

Em todos os encontros houve uma boa participação dos pais, mas 

apesar  disso,  temos  a  convicção,  de  que  precisamos  cada  vez  mais, 

melhorar o nível de participação dos mesmos não apenas nos encontros, 

mas nas tomadas de decisões que precisam ser feitas em parceria com a 

escola.

Percebemos uma mudança  e  um envolvimento mais  sinérgico, 

principalmente  por  parte  da  escola  em  relação  à  família  através  das 

reflexões e colocações feitas pelos professores durante o intervalo e hora- 

atividade,  das mudanças de postura ao referir-se à família , das ações da 

escola envolvendo os pais com mais freqüência  em atividades escolares 

diferenciadas como por exemplo: Olimpíadas,Formaturas e jogos. 

A escola percebeu que a família não deve ser responsabilizada 

sozinha  pelo  fracasso do  aluno,  e  por  essa  razão tem investido nessa 

parceria  para  que  haja  uma  melhoria no  nível  de  aprendizagem  e  no 

desempenho dos alunos.

Um  dado  relevante durante  os  encontros  foi  a  presença  e  a 

participação de casais nas reuniões, pois,  antigamente percebíamos mais a 

presença de mães. Ao  todo  40% dos  participantes dos encontros  eram 

casais. Esse foi um dado importante, pois, significa que a família tem se 

comprometido com a educação de seus filhos e a melhoria geral do sistema 

escolar. Outro fato importante foi constatação de que os temas estavam 

sendo  discutidos  na  família,  pois,  as  crianças traziam para o  cotidiano 

escolar, colocações que nos revelaram tanto o envolvimento de uns quanto 



a indiferença de outros pais em relação à escola (sentimentos facilmente 

detectados pelas crianças).

A partir das visitas realizadas nas salas de aula e em conversas 

informais com as crianças sobre o Projeto da família, elas nos revelaram tais 

dados. Neste sentido, as crianças fizeram certas colocações como:

- Professora, faz uma semana que meu pai largou o cigarro. Ele 

disse que na reunião, o médico explicou o mal que isso faz.

-  Depois  dessas  reuniões,  a  minha  mãe  não  me  bateu  mais. 

Quando vai ter outra?

- Quando vai ter outra reunião? É legal. É bom ouvir quem sabe as 

coisas.

Percebeu-se também, que muitas crianças ficaram tristes porque 

seus pais não freqüentavam as reuniões.

- Professora, já é a terceira reunião, eu levei o convite, mas ela fala 

que não vem. Diz que está cansada.

- Será que eu posso vir na reunião? Porque meu pai não vem.

-Eu queria que a mãe viesse, mas ela fala que tem que fazer muita 

coisa em casa.

 Paralelo ao  trabalho  desenvolvido  com pais  e  professores,  as 

crianças trabalharam em sala de aula aspectos referentes a importância da 

família, através da verbalização, escrita e desenhos.

As  crianças  fizeram  uma  produção  com  o  título  “Vivenciando 

minhas  emoções”,  onde  o  objetivo  principal  foi  trabalhar  os  aspectos 

emocional e afetivo das mesmas, tendo como suporte as atividades do livro 

”Conversando com meus botões”, da Autora Clara Feldman. Os resultados 

desse trabalho foram excelentes, pois, as crianças puderam se conhecer 

melhor, conhecer melhor os outros, saber como se sente e o que pensa 

sobre você mesmo, sobre as outras pessoas, sobre a vida. 



Outro fator de extrema importância neste projeto foi a participação 

enquanto tutora, da troca de experiências com outros professores da Rede 

Estadual  de  Ensino,  através  do  GTR  (  Grupo  de  Trabalho  em  Rede). 

Compartilhar  experiências  enriqueceu  o  nosso  trabalho  enquanto 

educadores, pois, além das sugestões de autores experientes na área que 

poderiam solidificar mais o projeto, notou-se que na maioria das escolas, 

apesar  de  realidades  diferentes,  as  dificuldades  eram  comuns  em  se 

tratando de uma melhor interação entre família e escola.

Nesse contato com outras escolas da rede,  constata-se que os 

professores anseiam e lutam pela melhoria da escola Pública.

Este trabalho deixou claro que é possível e necessário, estabelecer 

uma relação sinérgica entre família e escola. Cabe à escola procurar meios 

para envolver a família no cotidiano escolar, fazendo com que a mesma 

sinta-se valorizada e respeitada. Percebe-se que a família está disposta a 

participar e cooperar com o seu filho em suas dificuldades.

Encontros  mensais  com  pais  e  professores  deverão ocorrer  no 

decorrer do ano letivo, sendo que em alguns desses encontros, haverá a 

participação dos alunos.

Nesse espaço de reflexão entre pais e professores, com certeza, 

surgirão propostas consistentes e eficientes que contribuirão para que se 

estabeleça uma relação sinérgica entre escola e família que contribuirão na 

educação de crianças e adolescentes.  
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(Anexo A)

Colégio Estadual Marumbi - Ensino Fundamental, Médio e Normal

Projeto: “ Escola e Família: Construindo novas relações”

Pai/ Responsável:___________________________________________________

Questionário de Sondagem:

1)  Você acha importante formar um grupo de reflexão para discutirmos 
mensalmente sobre  assuntos referentes a interação Família e Escola?

(   ) SIM                                           (   ) NÃO

2) Você participaria desses grupos?

(   ) SIM                                            (   ) NÃO

3) Enumere  os  assuntos abaixo,  por  ordem  de  prioridade,  que  seriam 
interessantes para trabalharmos durante nossos encontros:

(  ) Regras e Limites na educação                      

(  ) Drogas                                                           

(  ) Papel da Família na escola                          

(  ) Sexualidade

(  ) Valores

( ) Temas gerais sobre educação de filhos

4) Qual dia da semana ficaria melhor para acontecer  esses encontros?

(   ) 2ª feira     (   ) 3ª feira     (   ) 4ª feira     (   ) 5ª feira     (   ) 6ª feira

5) Qual o melhor horário para acontecer  essas reuniões?



(   ) Manhã          (   ) Tarde             (   ) Noite

6) Além dos  temas acima,  o  que  mais  você  gostaria de  ouvir  nesses 
encontros?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------7) Que tipo de atividades sugere, para melhorar as relações 
entre “ Escola e Família” ?

(Anexo B)

COLÉGIO ESTADUAL MARUMBI-ENS. FUNDAMENTAL, MÉDIO E 
NORMAL

QUESTIONÁRIO INICIAL PARA SONDAGEM

PROFESSOR:________________________________________________________

Agosto de 2008.

Projeto: ESCOLA E FAMÍLIA: CONSTRUINDO NOVAS RELAÇÕES.

RESPONSÁVEL: PROFESSORA PDE – ESTEFANIA FERREIRA NÓBILE

Por favor, responda aos questionamentos. Este Projeto será construído com 
a sua participação.

Obrigada! Professora Estefania

1) Você conhece detalhadamente as famílias de seus alunos de 5ª e 6ª 
séries?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



_______________________________________________

2) O que você acha que a família pensa da escola?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________

3) Você acredita que , os pais participam em casa, da vida escolar dos 
seus filhos?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________

4)  Em sua opinião, qual é o papel dos pais na escola?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________

5) Como promover uma maior participação dos pais?

_______________________________________________________________________________


