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RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso tem como tema “A importância das relações 
entre famílias e escola para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças”.  Teve 
como objetivo geral compreender quais relações as famílias estabelecem com a 
escola, e a importância dessas relações para o desenvolvimento e aprendizagem da 
criança, e como objetivos específicos busquei identificar  as atividades propostas 
pela escola para proporcionar encontros com as famílias, identificar de que modo as 
famílias entendem a sua participação na escola. A metodologia utilizada foi a 
pesquisa de campo e bibliográfica com abordagem qualitativa, de caráter 
exploratório, explicativo e descritivo. Foram feitas coletas de dados através de 
entrevistas com professoras e mães, via google meet. Esta pesquisa está 
fundamentada em autores como: Ariés, Tiba, Paro, Parolim entre outros. As 
entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas e separadas por categorias. 
Os dados coletados evidenciaram que apesar de ser considerada de grande 
importância, para o bom desempenho escolar do educando, mesmo diante de 
muitas tentativas, por parte da escola, é muito baixa a participação da família, na 
escola pesquisada. Constatou-se com o presente trabalho que família e escola são 
fundamentais na formação de indivíduos, e, portanto, precisam trabalhar unidas, 
cada uma realizando sua função com o objetivo de cooperar com o desenvolvimento 
e aprendizado da criança. 
 
Palavras-chave: Família -Escola – Participação. 
 
 



ABSTRACT 
 
This course conclusion paper has as its theme "The importance of the relations 
between families and school for the development and learning of children".  The 
general objective was to understand what relationships families establish with the 
school, and the importance of these relationships for the development and learning of 
the child, and as specific objectives I sought to identify the activities proposed by the 
school to provide meetings with families, identify how families understand their 
participation in school. The methodology used was field research and bibliography 
with a qualitative approach, exploratory, explanatory and descriptive. Data were 
collected through interviews with teachers and mothers, via google meet. This 
research is based on authors such as: Ariés, Tiba, Paro, Parolim among others. The 
interviews were recorded and later transcribed and separated by categories. The 
data collected showed that although it is considered of great importance for the good 
school performance of the student, even in the face of many attempts by the school, 
the participation of the family in the researched school is very low. The present work 
shows that family and school are fundamental in the formation of individuals, and 
therefore need to work together, each one carrying out their function with the 
objective of cooperating with the development and learning of the child. 
 
Keywords: Family -School - Participation. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Escolhi o tema “A importância das relações entre famílias e escola para o 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças”. porque, através das minhas 

vivências no ambiente escolar, primeiramente como mãe, depois como funcionária 

(monitora) de uma escola e também nas experiências como discente do curso de 

Pedagogia, percebi que apesar de ser reconhecida como importante para o bom 

desempenho escolar do aluno, tal relação é na maioria das vezes pouca, quando 

não, inexistente. E percebo que com o passar dos anos, essas duas instituições 

passaram por várias transformações, com o surgimento de novas configurações 

familiares, a inserção das mulheres no mercado de trabalho entre outros fatores, e 

essa dificuldade tem se agravado.  

Durante o estágio ll Anos Iniciais, percebi que havia uma grande dificuldade 

em se fazer esse trabalho em conjunto, em prol do melhor rendimento escolar das 

crianças, sendo que por muitas vezes as tarefas levadas para fazer em casa 

retornavam em branco, bilhetes enviados à família voltavam sem a assinatura dos 

responsáveis, como solicitado. Também observei que os alunos com menor 

participação da família eram os mesmos com problemas de indisciplina, o que 

resultava em um menor aproveitamento em sua aprendizagem. Como nos afirma 

Reis (2001).  

Não pode ser negado é a importância da família tanto ao nível das relações 
sociais, nas quais ela se inscreve, quanto ao nível da vida emocional de 
seus membros.   É na família, mediadora entre o indivíduo e a sociedade, 
que aprendemos a perceber o mundo e a nos situarmos nele.  É a 
formadora de nossa primeira identidade social. (REIS, 2001, p. 99).  

 
No mesmo ano em que fiz o estágio (2019), vivenciei mais uma experiência 

do quanto essa falta de participação da família, e ou essa relação inexistente com a 

escola pode ser prejudicial na formação e aprendizagem do aluno. Meu enteado, um 

menino de doze anos de idade veio ficar conosco por algum tempo, devido morar 

em uma cidade distante da nossa, estávamos há alguns anos sem nos vermos, e 

por esse motivo, até então, eu não tinha conhecimento sobre sua vida escolar. O 

que me deixou perplexa ao saber que ele com quase treze anos de idade estava 

cursando o 6º ano do ensino fundamental e ainda não sabia ler nem escrever seu 

próprio nome. Ao indagar a escola que meu enteado frequentava, relataram-me que 

tentavam contato com a família materna, que era com quem ele morava, mas que 
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não obtinham retorno, ao indagar a família, disseram-me que sempre tomaram as 

providências exigidas pela escola. Observo nesse contexto o velho jogo de empurra- 

empurra. 

O trabalho em conjunto, escola e família pode diminuir o fracasso escolar, 
se trabalhado de forma a atingir o sucesso do aluno, pois culpar tão 
somente a escola ou o aluno ou ainda a família, não é um caminho 
coerente, quando se trata de ensino-aprendizagem, pois a escola, o aluno e 
a família deste aluno são peças fundamentais na educação, juntamente 
com aspectos culturais, sociais, pedagógico, orgânico, etc. (LIMA, 2009, p 
13 -14). 
 

 É necessário parar de se procurar um culpado, e cada parte envolvida, começar a 

ter comprometimento e responsabilidade com aquilo que lhe compete fazer para 

contribuir de forma eficiente e efetiva.  A parceria família escola é fundamental para 

que ocorram os processos de aprendizagem e crescimento de todos os membros 

deste sistema, uma vez que a aprendizagem não está circunscrita a conteúdos 

escolares (BARTHOLO, 2001, p.23).  

Certa vez em uma aula do primeiro semestre de Pedagogia a professora falou 

algo que me chamou muito a atenção, por ser um modo de olhar para o ser humano 

de uma maneira que nunca antes havia pensado. A professora disse referindo-se a 

cada aluno presente na aula bem como todo indivíduo, que a pessoa não é só o que 

ela está vivendo no presente momento, mas sim tudo que já viveu desde o 

nascimento e que tal fato precisa ser considerado pelo professor. Diante dessa fala 

da professora e a afirmação da autora citada anteriormente, percebo a necessidade 

da interação entre família e escola, sendo que toda criança já chega à instituição 

com uma história de vida que precisa ser conhecida pelos professores que irão atuar 

com ela, dessa maneira torna-se mais fácil do educador saber que estratégias usar 

no processo de ensino. Aqui ressalto a importância desse tema ser debatido entre 

os profissionais de educação, o professor precisa estar ciente de que necessita 

conhecer a realidade de seus alunos e ninguém melhor que a própria família do 

educando para compartilhar esse conhecimento. 

É relevante e fundamental que o professor mostre interesse pelo seu aluno, 

que queira conhecê-lo. A compreensão do aluno é fundamental para que se 

estabeleçam laços de simpatia e amizade com o professor. Simpatia e amizade são 

também fundamentais para que sejam alcançados os objetivos de educação 

(SAVIANI, 2012). 
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Segundo Almeida (2009, p. 13), “a criança, quando vai para a escola, leva 

consigo tanto os conhecimentos já construídos, quanto os prelúdios da sua vida 

afetiva.” Tais aspectos se interpenetram dialeticamente, interagindo de maneira 

significativa sobre a atividade do conhecimento. 

Sendo a família e a escola duas instituições essenciais na formação do 

indivíduo, considero esse tema de extrema relevância, no âmbito educacional, com o 

intuito de entender de que modo às famílias se relacionam com a escola. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (1996) estabelece, em seu 

Art. 2° que: 

 A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996).  
 

Ficando claro perante a lei que a educação, não é uma responsabilidade 

apenas do Estado, e sim um processo em conjunto com a família do educando, para 

que o mesmo possa tornar-se um cidadão crítico e participativo, sabendo posicionar-

se e demonstrar suas opiniões. 

  No primeiro momento, pretendia ir a campo para procurar identificar as 

configurações das famílias presentes na comunidade escolar, e entender quais 

relações estabelecem com a escola. Se participam ativamente da vida escolar dos 

filhos, se participam das reuniões e decisões sobre o andamento das atividades 

escolares e se sabem de todos os problemas existentes na escola, buscando em 

forma conjunta, soluções para resolver esses problemas, uma vez que a escola 

também pertence à comunidade na qual está inserida.  

Porém, o momento de isolamento social, que enfrentamos devido à pandemia 

da Covid-19, esse contato com a escola limitou-se aos dias de observação e prática 

de docência realizados nesta em momento anterior a pandemia, bem como às 

entrevistas realizadas com mães e professoras de alunos da referida escola, que 

aconteceram através de outros recursos, via plataformas online, como google meet, 

e-mail e whatssap. Para realização desse estudo selecionei a Escola Municipal de 

Ensino Fundamental José Bonifácio, por ser um espaço educacional no qual tenho 

alguma afinidade, por residir próximo e por ter sido local do meu estágio II – Anos 

Iniciais. 

O objetivo geral desta pesquisa foi compreender quais relações as famílias 

estabelecem com a escola, e a importância dessas relações para o desenvolvimento 
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e aprendizagem da criança. Como objetivos específicos busquei identificar as 

atividades propostas pela escola para proporcionar encontros com as famílias, 

identificar de que modo as famílias entendem a sua participação na escola. 

O presente trabalho encontra-se estruturado em quatro capítulos. No primeiro 

capítulo apresento a introdução que traz o tema, a justificativa e os objetivos da 

pesquisa; no segundo trago meu referencial teórico abordando a história da família e 

da infância, as configurações da família contemporânea e a importância das 

relações entre a família e a escola; no terceiro o percurso metodológico ; no quarto a 

apresentação e análise dos resultados ; as minhas considerações finais e, por fim as 

referências. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A HISTÓRIA DA FAMÍLIA E DA INFÂNCIA 

 

A família é uma instituição construída historicamente, que já passou e ainda 

hoje passa por várias transformações, modificando-se de acordo com a cultura e 

contexto histórico que está inserida. Durante a Idade Média, as crianças não 

ocupavam o lugar que hoje ocupam no seio familiar, tão logo a criança conseguia 

bastar-se ela já era introduzida no mundo dos adultos, sem passar pelas etapas da 

juventude. Não era com a família que a criança aprendia as coisas que devia 

aprender e sim na prática, convivendo em sociedade com os adultos. (ARIÉS, 2006) 

As pessoas não conservavam as próprias crianças em casa: enviavam-nas 
a outras famílias, com ou sem contrato, para que elas morassem e 
começassem suas vidas, ou, nesse novo ambiente, aprendessem as 
maneiras de um cavaleiro ou um ofício, ou mesmo para que frequentassem 
uma escola e aprendessem as letras latinas (ARIÈS, 2006, p.157). 

 

O autor explica que no período medieval e nos primeiros séculos da 

Modernidade, as crianças, eram educadas fora de casa, isso era feito quase como 

um ritual de passagem rumo à idade adulta. Algumas delas às vezes retornavam à 

convivência familiar, outras jamais retornavam depois de adultas.  

Segundo Ariés (2006) em seus primeiros anos de vida a criança era tratada 

como um animalzinho, que servia para divertir os adultos, e por eles eram 

“paparicadas”. Quando as crianças não resistiam aos primeiros perigos do tempo da 

paparicação e morriam, não causava grande impacto porque logo outra criança 

nasceria ocupando seu lugar.  

Por volta do século Xll não havia lugar para a infância, a criança era um 

adulto em miniatura apenas seu tamanho as distinguia dos adultos, não havia 

distinção entre o mundo adulto e o mundo infantil, também não se pensava que as 

crianças já possuíssem personalidade, e a mortalidade infantil era enorme. A 

insignificância da criança era tão grande, que muitos pensavam que após a morte 

elas poderiam voltar para importunar os vivos. (ARIÉS, 2006) 

 Segundo o autor, essa família não tinha função afetiva, o que não quer dizer 

que o amor não existia, algumas vezes era possível de percebê-lo, porém não era 

necessário para o equilíbrio da vida em família. A partir do fim do século XVII a 
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criança deixa de viver misturada aos adultos, e de aprender as coisas com a 

convivência direta com eles. Nesse período as crianças eram afastadas dos adultos 

por um tempo determinado ficando nas escolas, esse período até os dias de hoje é 

chamado de escolarização. (ARIÉS, 2006) 

Segundo Ariés (2006) o século a cima citado foi de grande importância na 

evolução do tema como primeira infância, foi nesse período que se tornaram 

numerosos os retratos de crianças sozinhas e os retratos de famílias se 

organizavam ao redor das crianças. 

Surgindo um novo sentimento de infância, e a criança começa a receber mais 

atenção dos adultos.  

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. (ARIÈS, 2006, p.164). 
 

O autor continua afirmando com certeza que a descoberta da infância 

começou no século XVlll e podemos acompanhar sua evolução na história da arte e 

na iconografia dos séculos XV e XVl. Desenvolvendo-se e tornando-se numerosa e 

significativa a partir do fim do século XVl e do XVll em diante. Nesse período 

ocorreram muitas mudanças, na sociedade, a partir de então se admitiu que a 

criança não estivesse pronta para as adversidades da vida adulta. 

Segundo Ariés (2006), essa família então passa a ser um lugar de afeto, o 

que exprime a importância que se começou atribuir a educação. Desde então a 

família começou a se organizar em torno da criança, que passou a ser tratada pelos 

pais com afeto atenção e não mais em função dos bens e da honra. O que resultou 

na polarização da vida social no século XlX em torno da família e da profissão e o 

desaparecimento da antiga sociedade. 

Desde então, as crianças deixaram de estar misturadas com os adultos, e 

passaram a ter um tratamento diferenciado, os pais começaram a importar-se mais 

com os filhos inclusive pelos seus estudos.  

Trata-se um sentimento inteiramente novo: os pais se interessavam pelos 
estudos dos seus filhos e os acompanhavam com solicitude habitual nos 
séculos XIX e XX, mas outrora desconhecida. (...) A família começou a se 
organizar em torno da criança e a lhe dar tal importância que a criança saiu 
de seu antigo anonimato, que se tornou impossível perdê-la ou substituí-la 
sem uma enorme dor, que ela não pôde mais ser reproduzida muitas vezes, 
e que se tornou necessário limitar seu número para melhor cuidar dela 
(ÁRIES, 2006, p.12).  
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Observa-se que o século XX foi um período de grandes transformações no 

seio da família e principalmente no que se refere ao lugar ocupado pela criança. 

Podemos então perceber, que o conceito de infância teve várias mudanças no 

decorrer dos anos, atualmente com diversos avanços tecnológicos, a criança vive 

em uma sociedade na qual, é sujeito ativo, e que através da tecnologia possui 

muitas informações a respeito de temas diversos, os quais muitas vezes são 

inapropriados para sua faixa etária. 

 A criança que outrora, era superprotegida, passa a ocupar um lugar diferente 

tanto na família quanto na sociedade.  Em uma sociedade consumista e materialista, 

na qual por muitas vezes, o papel de crianças e de adultos são invertidos, o que 

resulta em um amadurecimento precoce de “nossos pequenos”. 

No entanto é única em seu papel determinante no desenvolvimento da 
sociabilidade, da afetividade e do bem estar físico dos indivíduos, sobretudo 
durante o período da infância e da adolescência. Talvez porque os laços de 
sangue (ou de adoção equivalentes) criem um sentimento de dever, 
ninguém pode se sentir feliz se lhe faltar completamente à referência 
familiar. (PRADO, 1981, p.14). 
 

Conforme Prado (1981), independente das mudanças que ocorram no núcleo 

familiar, através da história, é com e na família que ocorre o processo de 

humanização de cada indivíduo. Pode-se observar que esse vínculo afetivo contribui 

para o bom desempenho escolar da criança. 

2.2 AS CONFIGURAÇÕES DA FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA 

 

O conceito que conhecíamos de família era o de uma estrutura social primária 

em que o indivíduo se encontra inserido e é responsável por todos seus cuidados 

necessários, tanto físicos, como emocionais e psicológicos. É com a família que se 

aprendem os primeiros conceitos de moral, ética e cultura. 

 Com o passar do tempo esse conceito de família tem passado por várias 

mudanças, devido a influências sociais e culturais. Nos dias atuais esse conceito 

não se detém apenas em ligações genéticas e parentais, não seguindo aquela 

conhecida estrutura tradicional constituída por pai, mãe e filhos, surgindo vários 

modelos de família, com formas contemporâneas como destaca Nogueira (2005, p 

570) “diversificação dos arranjos familiares com a difusão de novos tipos de famílias 

(monoparentais, recompostas, monossexuais)”. 

Segundo Varani e Silva (2009), a Idade Contemporânea é marcada por 

grandes alterações na separação dos papéis entre homem e mulher, modificando a 
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clássica divisão em que o pai é o provedor e a mãe a rainha do lar. A introdução da 

mulher no mercado de trabalho, por exemplo, é um dos fatores que contribuiu para o 

surgimento e aumento dessas famílias, caracterizadas pela pluralidade em suas 

formas e pela ligação de afetividade entre seus membros. 

A família contemporânea, também sofre transformações, devido à entrada e 

saída dos membros, que muitas vezes são considerados parte da família por 

possuírem fortes laços afetivos e não por ligações sanguíneas ou adoção. 

Varani e Silva (2009), consideram sobre essas transformações ocorridas no 

século XX, da luta das mulheres por direitos constitucionais, a feminilização do 

mercado de trabalho, processo esse que fez com que as crianças começassem a 

passar mais tempo na escola, e esse é um processo que se intensifica cada vez 

mais, pois é evidente que as crianças estão indo com menos idade para as 

instituições educacionais.  

Com essas transformações ocorreu o que podemos chamar de divisões de 

responsabilidades, a família deixa de ser a única responsável pelo desenvolvimento 

da educação escolar das crianças. Segundo a Constituição promulgada em 1988, no 

seu Artigo 227:  

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação 
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração e opressão. 
(BRASIL, 1988, p.148). 
 

De acordo com Venosa (2005), devido à transformação do papel da mulher 

no século XX, ocorreram inúmeras e significativas mudanças no seio familiar.  O 

autor afirma que, as mulheres alcançaram os mesmos direitos de seus maridos o 

que transfigurou a convivência entre pais e filhos que passaram a viver mais 

distanciados, sendo que os filhos começaram ficar mais tempo na escola. 

Venosa afirma que:  

[...] atualmente, a escola e outras instituições de educação, esportes e 
recreação preenchem atividades dos filhos que originalmente eram 
responsabilidade dos pais. Os ofícios não mais são transmitidos de pai para 
filho dentro dos lares e das corporações de ofício. A educação cabe ao 
Estado ou a instituições privadas por ele supervisionadas (VENOSA, 2005, p. 
22). 
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2.3 A IMPORTÂNCIA DAS RELAÇÕES ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA 

 

 De acordo com Nogueira (2005), não são recentes os estudos sobre a 

família, tais pesquisas se fazem presente na sociologia desde as décadas de 50-60. 

Estes estudos de forma geral se atinham, sobretudo às características morfológicas 

do grupo familiar, os resultados de tais estudos revelaram que as vantagens 

econômicas tinham um efeito menor no desempenho escolar do que os fatores 

socioculturais. Evidenciando que as atitudes de valorização e interesse pelos 

estudos dos filhos são capazes de incitar o êxito escolar da criança. 

Ainda segundo Nogueira (2005) apesar das análises sociológicas realizadas 

até o final da década de 70, conseguir reconhecer a importância do papel da família 

na escolaridade dos indivíduos, o funcionamento interno das famílias, em suas 

relações com a escola era algo que permanecia como uma caixa preta intocada. 

Somente a partir dos anos 80 é que tem sido realizados estudos com um 

novo olhar o qual considera a importância de se analisar a realidade do cotidiano de 

cada criança. Considerando as inúmeras transformações pelas quais a instituição 

familiar tem passado os filhos que no passado representavam uma perspectiva de 

aumento da renda familiar hoje ocupam lugar de centro da afetividade familiar. Os 

pais deixam de ser uma autoridade superior e todos os membros da família, 

pequenos ou grandes tem o direito do mesmo reconhecimento como pessoa e os 

pais tornam-se provedores de bem-estar psicológico dos filhos, os quais funcionam 

como um espelho que refletem os erros e acertos de suas concepções e práticas 

educativas. Tornando, portanto os pais responsáveis pelos êxitos e fracassos dos 

filhos. (NOGUEIRA, 2005) 

Cada vez mais, os adultos ingressam no mercado de trabalho inclusive as 

esposas e mães, o que não deixa de ser um problema no que se refere aos 

cuidados com os filhos que muitas vezes acabam ficando sozinhos e sem os 

cuidados necessários. Outras vezes os pais procuram instituições de ensino para 

deixarem os filhos, inúmeras vezes acabam transferindo sua função de educar para 

essas instituições. (NOGUEIRA, 2005) 

Não podemos deixar de ressaltar que o termo “família” usado no presente 

texto se refere aos responsáveis pela criança, independente da formação familiar na 

qual ela está inserida.  
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A instituição escolar precisa estar preparada para acolher as famílias do 

século XXI, propiciando uma relação de respeito, diálogo e companheirismo, 

priorizando sempre oferecer uma educação de excelência aos alunos.  

 Tiba (1996, p.140), afirma que:  

O ambiente escolar dever ser de uma instituição que complete o ambiente 
familiar do educando, os quais dever ser agradáveis e geradores de afeto. Os 
pais e a escola devem ter princípio muito próximo para o benefício do 
filho/aluno. (1996, p.140) 

 

Assim como a família o sistema escolar e os processos de escolarização 

também sofreram importantes modificações, passando a interferir, ou influenciar no 

cotidiano das famílias. Tais mudanças fazem com que o aluno seja reconhecido 

como um elemento ativo do processo de ensino-aprendizagem. O que reforça a 

necessidade de se conhecer a família para poder compreender melhor cada criança, 

até mesmo porque a escola contemporânea não se detém apenas as funções 

tradicionais de desenvolvimento cognitivo, ela também busca em conjunto com a 

família promover o bem-estar psicológico e o desenvolvimento emocional do 

educando. (TIBA, 1996) 

Sabemos que essa relação precisa existir e deve começar pela escola que 

precisa estar aberta e convidar a comunidade para que essa, possa se envolver e 

participar das ações da instituição. Segundo Paro (2007), é imprescindível que haja 

diálogo entre família e escola, e essa comunicação precisa ser constante e de forma 

clara para que haja compreensão de ambas as partes, pois somente assim irá 

contribuir de maneira eficaz na formação do cidadão, e quanto mais forte for à 

parceria entre ambas, com certeza os resultados obtidos serão muito mais 

significativos no desenvolvimento do ser humano. É de suma importância 

compartilhar as experiências vivenciadas no dia a dia, seja ela positiva ou negativa 

sem fazer julgamento daquilo que não deu certo, mas sim procurar melhorar cada 

vez mais para que se tenham resultados satisfatórios no final.  

De acordo com Piaget (1972, 2000, p.50), conforme citado por Jardim (2006, 

p.14):  

Uma ligação estreita e continuada entre os professores e os pais leva, pois, 
a muita coisa mais que a uma informação mútua: este intercâmbio acaba 
resultando em ajuda recíproca e, frequentemente, em aperfeiçoamento real 
dos métodos. Ao aproximar a escola da vida ou das preocupações 
profissionais dos pais, e ao proporcionar, reciprocamente, aos pais um 
interesse pelas coisas da escola, chega-se até mesmo a uma divisão de 
responsabilidades [...].  
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Esse vínculo constante entre pais e professores, é fundamental para um bom 

relacionamento, que irá resultar em benefício no processo de desenvolvimento e 

aprendizagem do aluno. Quanto mais o professor tiver conhecimento da realidade 

do aluno mais preparado ele estará para mediar sua aprendizagem da mesma forma 

os pais sentiram-se acolhidos e inseridos no processo escolar sentindo-se mais 

seguros, como participantes ativos na vida escolar dos filhos. 
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3  METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é de campo, de cunho bibliográfico, de abordagem qualitativa, 

descritiva e exploratória. Pretendia fazer visitas a escola, participar de eventos e 

reuniões, para observar o relacionamento entre pais, professores e alunos. Porém 

devido o isolamento social em decorrência da pandemia Covid-19, essas visitas não 

foram possíveis, limitando-me a entrevistas online. 

Segundo Marconi e Lakatos (2002, p.71), a pesquisa bibliográfica é:  

 A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda 
bibliografia já tomada pública em relação ao tema de estudo, desde 
publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 
monografias, teses, material cartográfico etc., até meios de comunicação 
orais: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: filmes e televisão. 
Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi 
escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências 
seguidas de debates que tenham sido transcritas por alguma forma, quer 
publicadas quer gravadas. 

 

 Meus instrumentos para a coleta de dados foram: Obras dos autores citados 

anteriormente, Google acadêmico e artigos acadêmicos que falam sobre as relações 

que as famílias possuem com as instituições de ensino.  

De acordo com Marconi e Lakatos, a abordagem qualitativa se trata de uma 
pesquisa que tem como premissa, analisar e interpretar aspectos mais 
profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano e ainda 
fornecendo análises mais detalhadas sobre as investigações, atitudes e 
tendências de comportamento. (MARCONI e LAKATOS, 2010)  

 
A escola pesquisada está localizada em um bairro periférico do município de são 

Luiz Gonzaga, próximo a escola existe alguns bares e minimercados, também um 

campo usado pela comunidade para prática de esportes, bem como inúmeras 

residências. 

Segundo relatos das professoras e das mães a escola é bem acessível a toda a 

comunidade. 

Para a minha aproximação com os meus sujeitos de pesquisa promovi 

entrevistas semiestruturadas que foram realizadas através do google meet, assim 

como, os seguintes recursos: Internet, livros, gravações e transcrições. Foram 

entrevistadas quatro professoras e como quatro mães. 

A professora 1 é pedagoga e atua nos anos iniciais do ensino fundamental da 

rede municipal de ensino há 24 anos, a professora 2  é formada no curso normal do 

magistério e atua nos anos iniciais do ensino fundamental da rede municipal há mais 
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de 30 anos, a professora 3 é pedagoga, atua nos anos iniciais e finais do ensino 

fundamental na rede municipal e estadual de ensino há 12 anos e é coordenadora 

pedagógica na escola pesquisada, a professora 4 é graduada em Letras e atua nos 

anos iniciais e finais do ensino fundamental na rede municipal há 15 anos. 

A mãe 1 relata que ela e o marido trabalham fora, e tem dois filhos, um 

adolescente que frequenta o ensino médio e o menor de 8 anos que frequenta o 

terceiro ano do ensino fundamental na escola pesquisada. 

A mãe 2 é do lar, sendo que somente o esposo trabalha fora, tem dois filhos 

adultos e um menor de 7 anos que frequenta o segundo ano dos anos iniciais na 

escola pesquisada. 

A mãe 3 também é do lar, somente o esposo trabalha fora, tem 1 filho de 9 

anos que frequenta o terceiro ano dos anos iniciais na escola pesquisada. 

A mãe 4 também do lar, somente o esposo trabalha fora, tem dois filhos, um 

bebê e o mais velho tem 6 anos e frequenta o primeiro ano dos anos iniciais na 

escola pesquisada. 

 Após o envio do termo de consentimento livre e esclarecido, primeiramente a escola 

e após as professoras e as mães, foram marcadas as entrevistas através do google 

meet, todas individuais, que ocorreram no período de 5 à 8 de setembro de 2020 

com duração de mais ou menos 20 minutos cada.  

Segundo Marconi e Lakatos (2002, p.92).  

A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas 
obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma 
conversação de natureza profissional. É um procedimento utilizado na 
investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou 
no tratamento de um problema social.  
 

A entrevista é muito utilizada na coleta de dados, bem como na investigação 

social. Podendo ser utilizada como um instrumento muito importante em vários 

campos das ciências sociais, como também em outros setores (MARCONI; 

LAKATOS, 2007). O autor cita alguns tipos de entrevistas que variam de acordo com 

o objetivo do entrevistador: a padronizada ou estruturada, a despadronizada ou não 

estruturada e painel.  

As questões apresentadas às professoras e às mães giraram em torno da 

seguinte temática “A importância da participação da família no processo escolar das 

crianças”. As questões dirigidas às professoras foram: Como deve acontecer a 

participação da família na vida escolar dos filhos? De quem você acredita que deve 
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ser a iniciativa para que haja um estreitamento na relação família escola? Da família 

ou da escola? Que dificuldades você percebe na relação família escola? Em sua 

opinião que atividades poderiam ser desenvolvidas para melhorar a integração entre 

a escola e a família? Para você quais são as responsabilidades dos pais? 

As questões feitas par as mães foram: Você considera a educação escolar 

importante? Em sua opinião quais são as responsabilidades dos pais ou 

responsáveis na educação dos filhos? - Com que frequência você vai a escola? E 

como você avalia o diálogo entre escola e família, como você se sente ao falar com 

o professor, coordenador, supervisor ou diretor da escola? Você considera que a 

sua participação junto à escola pode melhorar o desempenho e a aprendizagem de 

seu (ua) filho (a)? Quais são as atividades que a escola proporciona para a sua 

participação? Em sua opinião, que atividades poderiam ser desenvolvidas para 

melhorar a integração entre a escola e a família?  

Destas conversas emergiram duas categorias, sendo a primeira “A participação da 

família no processo escolar” e a segunda “As dificuldades nas relações 

família/escola”.  
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Ao término das entrevistas dediquei-me a audição de todas, para posterior 

transcrição e após leitura e análise minuciosa de cada uma, procurando 

compreender como acontece a relação entre as famílias e a escola e qual a 

relevância dessa relação para ambas as instituições.  

4.1 A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NO PROCESSO ESCOLAR. 

  

No que diz respeito à importância da educação escolar e da participação da 

família na vida escolar das crianças, tanto as professoras, quanto as mães, foram 

unânimes em suas respostas, ficando claro que para ambas as instituições essa é 

uma parceria que precisa existir. 

[...] tanto a família quanto a escola desejam a mesma coisa: preparar as 
crianças para o mundo; no entanto, a família tem suas particularidades que 
a diferenciam da escola, e suas necessidades que a aproximam dessa 
mesma instituição. A escola tem sua metodologia e filosofia para educar 
uma criança, no entanto ela necessita da família para concretizar o seu 
projeto educativo. (PAROLIM, 2003, p.99) 
 

Esse é um trabalho para ser feito de forma conjunta, as duas instituições têm 

papel muito importante nesse processo de desenvolvimento afetivo, cognitivo e 

social, portanto faz-se necessário que ambas saibam reconhecer e dar o devido 

valor de forma recíproca, sendo que nenhuma substitui a outra, mas sim se 

complementam.  

A professora 1, nos confirma essa importância dizendo que:  
 

A escola e família precisam trabalhar juntas, pois a escola é uma 
continuidade da aprendizagem que os alunos já trazem de casa. Essa 
participação deve acontecer com contato com os professores, de 
preferência diariamente, sobre a aprendizagem dos alunos, sobre 
participação, responsabilidade, o trabalho da escola só é efetivo quando se 
tem o apoio da família. (professora 1). 
 

Percebe-se então pela fala da professora 1. Que para o trabalho da escola 

ser efetivo é necessário que família/ escola caminhem juntas. A professora 2 

confirma a fala acima citada dizendo: 

A participação dos pais, não é só importante como é necessária, a família 
precisa e deve estar presente, família e escola devem andar juntas. 
(professora 2).  
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Com essas falas fica claro que para as professoras esse diálogo deve 

acontecer. A professora 3 nos traz a importância da relação família/escola e o 

impacto positivo na vida das crianças que tem o acompanhamento das famílias no 

seu cotidiano escolar: 

A participação da família na vida escolar da criança é primordial, enquanto 
incentivadora e orientadora, é importante que eles incentivem o filho a 
compreender a importância da escola e do estudo para sua vida, aquelas 
crianças que tem um acompanhamento maior dos pais, que tem aquela 
presença marcante da família na vida escolar, são aquelas que terão um 
maior crescimento na aprendizagem escolar. (professora 3). 
 

E para complementar a professora 4 nos diz: 

É fundamental que a família se faça presente nesse processo, pois somente 
a escola não consegue atingir a formação plena do educando. O aluno 
precisa perceber que a família está empenhada no seu processo de 
aprendizagem. (professora 4). 
 

O que a professora acima considera é que para que a formação plena do 

aluno ocorra é necessário que a família participe ativamente do processo de 

aprendizagem de suas crianças. 

De acordo com Reis (2007), a instituição escolar complementa a educação 

familiar, sendo assim, é necessário que haja diálogo entre os pais e responsáveis 

com tal instituição. “A escola nunca educará sozinha, de modo que a 

responsabilidade educacional da família jamais cessará. Uma vez escolhida a 

escola, a relação com ela apenas começa. É preciso o diálogo entre escola, pais e 

filhos.” (REIS, 2007, p.6) 

É notório na fala das entrevistadas que é de suma importância que família e 

escola estejam engajadas no processo de educação do educando, segundo o 

discurso de todas as participantes, em hipótese alguma a criança ou adolescente 

terá êxito em sua formação, tanto como cidadão, quanto profissional, se não houver 

esse envolvimento contínuo entre as duas instituições. A palavra diálogo surgiu em 

várias falas, o que reafirma a teoria do autor citado anteriormente.  

Analisando também as falas das mães, percebemos a relevância da relação 

família/escola, como vemos a seguir na fala da mãe 1: 

Eu considero importante. Os pais precisam acompanhar ser presente, no 
que for preciso, saber o que o filho faz na escola, como está se 
desempenhando na escola. (mãe 1) 
 

Essa fala nos mostra como algumas mães têm essa preocupação com a formação 

de seus filhos e se fazem presentes, no cotidiano escolar. A mãe 3 confirma a fala 

da mãe 1, quando diz que: 
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É muito importante sim, e os pais têm uma grande cota nisso tudo, pois a 
educação na realidade vem de casa, os professores estão lá pra ensinar a 
ler escrever, a passar a lição, mas a educação mesmo vem de casa. E os 
pais também devem estar sempre junto dos professores ajudando. (mãe 3) 
 

E continua afirmando que: 
 

Eu acho muito importante sim, acredito que nós pais, também somos 
responsáveis, pela educação dos filhos, não podemos jogar a 
responsabilidade para os professores. Eu vou frequentemente à escola, 
todos os dias, a levo e busco, o diálogo com a professora dela é muito 
liberal.  (mãe 3) 
 

Esse diálogo diário faz diferença, pois a professora pode compartilhar com as 

mães aquilo que ocorreu no dia, deixando possível que a família possa conversar 

com a criança e assim entender os motivos de ela agir de determinada forma e até 

elogiar suas conquistas e progresso.  

A responsabilidade da família na educação dos filhos é de ajudar nas 
tarefas escolares e sempre tentar dar uma boa educação em casa, para 
eles levarem isso para a sala de aula, procuro ir toda semana, para 
acompanhar meu filho, e saber com ele está em sala de aula, o diálogo é 
essencial, só assim podemos saber dos nossos filhos.( mãe 4) 
 

Nas falas das mães 1, 3, e 4, elas comentam sobre o importante papel da 

família, enquanto “educadoras” dos filhos em casa, o que segundo elas irá se refletir 

na escola, ajudando no bom desempenho dos filhos. Sempre afirmando que a 

educação e valores devem ser trabalhados em casa, com a família, a escola deve 

mediar conhecimentos e reforçar esses valores. 

 Teoricamente, a família teria a responsabilidade pela formação do indivíduo, 

e a escola, por sua informação. A escola nunca deveria tomar o lugar dos pais na 

educação, pois os filhos são para sempre filhos e os alunos ficam apenas algum 

tempo vinculados às instituições de ensino que frequentam. (TIBA, 1996, p. 111) 

Assim sendo, é preciso que fique claro que apesar de trabalharem juntas, 

com o mesmo objetivo, que é um melhor desenvolvimento e aprendizagem da 

criança, cada uma tem seu papel, suas responsabilidades, que não podem ser 

negligenciadas, pois o cumprimento das obrigações de uma das partes não exime a 

outra de fazer o que lhe compete. 

Ainda gostaria de citar mais uma fala de uma professora que considero muito 

relevante:  

Acredito que tem que se pensar uma forma de chamar esses pais para 
reuniões, pensar um jeito mais atrativo, para que participem mais da parte 
pedagógica, para que possam ter um acompanhamento mais próximo dos 
filhos, porque nas festas geralmente eles participam. (professora 3) 
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Conforme diz Piaget:  

[...] se toda pessoa tem direito à educação, é evidente que os pais também 
possuem o direito de serem, senão educados, ao menos, informados no 
tocante à melhor educação a ser proporcionada a seus filhos. (PIAGET, 
2007, p. 50) 
 

O papel de educadora da escola, não se limita apenas aos alunos, mas 

estende-se também aos pais, ou a família, mantendo-os informados, esclarecendo, 

proporcionando debates, sobre os mais diversos assuntos referentes a 

aprendizagem dos seus filhos. 

  

4.2 AS DIFICULDADES NAS RELAÇÕES FAMÍLIA / ESCOLA. 

 

Analisando a fala das entrevistadas, no que se refere às dificuldades 

existentes na relação família escola, observa-se que os problemas se repetem, ou 

seja, são sempre os mesmos, citados tanto pelas professoras quanto pelas mães.  

Trago a seguir algumas falas relevantes para essa pesquisa: 

 

Os pais raramente aparecem na escola, só aparecem na escola mediante a 
algum problema, uma ligação ou algum chamamento feito pela escola, às 
reuniões de pais tem pouquíssima aceitação, os pais acabam achando que 
eles não têm responsabilidade nenhuma diante da escola. A escola propicia 
vários chamamentos para a família, só que a aceitação da família é bem 
difícil mesmo, a escola faz vários eventos, reuniões, atividades que seriam 
para os pais participarem também porque os pais estão bastante ocupados 
hoje em dia [...] demanda de tempo, dinheiro, de trabalho e boa vontade de 
todo o quadro, e sempre tem os empecilhos. (professora 1) 

 

E complementa dizendo: 
 

As vezes até se pensa em fazer outras atividades pra fazer esse 
chamamento dos pais para escola mas não tem sucesso e como equipe é 
preciso o apoio e aceitação de todos. Em compensação temos aquele aluno 
que vai na escola que não leva a mochila, sabemos que a mãe não deu a 
devida importância de organizar o material, o aluno que não dá a menor 
importância para a sua aprendizagem, para o ensino, para a educação, é 
porque a família também não dá essa importância, os alunos refletem aquilo 
que eles vivenciam em casa. (professora 1) 
 

Na fala da professora 1, ela coloca que há uma certa resistência por parte de 

alguns colegas, quando se propõe alguma atividade diferente a fim de atrair as 

famílias ao convívio escolar. E pouca participação da família quando esses eventos 

ocorrem. 

A escola deve utilizar todas as oportunidades de contato com os pais, para 

passar informações relevantes sobre seus objetivos, recursos, problemas e sobre as 
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questões pedagógicas. “Só assim, a família irá se sentir comprometida com a 

melhoria da qualidade escolar e com o desenvolvimento de seu filho como ser 

humano”. (PARO, 2007, p.30). 

A professora 2 nos diz que: 

Sabemos que as famílias precisam trabalhar, muitos pais acordam cedo pra 
trabalhar e acontece do fulano não ir a escola, aí então a escola telefona e a 
mãe responde que chamou o filho e foi trabalhar. Outras respondem que 
não sabem o que está acontecendo porque está no trabalho. Essa 
dificuldade se agrava no momento em que não há esse diálogo, quando a 
escola entra em contato e não tem o retorno que gostaria. (professora 2) 

 

A professora 3 nos afirma que: 

 
Geralmente é uma quantidade muito pouca de pais que participam, também 
reunião de pais entregas de boletins, aquela parte mais “chatinha” que 
envolve participar de planejamentos e saber como vai ser o funcionamento 
da escola também é importante, e na minha perspectiva está faltando a 
resposta dos pais ao chamamento da escola. Existem casos de pais que 
nunca foram na escola pegar um boletim (professora 3) 

 

Para que a escola alcance seus objetivos de conduzir com sucesso os 

educandos à aprendizagem, é necessário que a mesma conte com a participação de 

toda comunidade escolar, envolvendo pais, alunos e professores, estabelecendo 

assim, um vínculo, objetivando sempre a preparação da criança para a vida em 

sociedade. 

A professora 4 nos afirma que:  

Muitas famílias permanecem omissas quanto as suas obrigações. A escola 
proporciona atividades recreativas, reuniões de pais, rodas de conversa, 
mas muitas famílias sequer participam dessas atividades.  Falta de 
interesse dos pais para com seus filhos, Falta de interesse dos pais, falta de 
autoridade dos pais transferência da educação somente para a escola. 
Ultimamente verifica-se uma perda de valores muito grande, pois o 
processo de educação começa na família, mas muitas famílias se esquivam 
de realizá-lo, deixando essa função unicamente para a escola. (professora 
4) 
 

A mãe 1 nos diz que: 
 

Eu não tenho o mesmo êxito que a professora tem, até quando vou ajudar 
em casa quando vou ensinar ou explicar algo, parece que não fluí. Às vezes 
a professora reclama que ele não tem um bom desempenho em alguns 
dias, tento ajudar, mas às vezes não sei como, pra que ele tenha um melhor 
desempenho, nesse caso eu não sei. Eu acho que essas atividades não 
ajudam muito, essas reuniões. (mãe 1) 
 
 

Ao observar a fala da mãe número 1 percebe-se que a mesma encontra 

dificuldades em auxiliar o filho, tanto nas tarefas de casa, quanto na escola. Se a 

parceria entre família e escola se formar desde os primeiros passos da criança, 
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todos terão muito a crescer. A criança que estiver bem vai melhorar e aquela que 

tiver problemas receberá ajuda tanto da escola quanto dos pais para superá-los. 

(TIBA, 2008, p.30) 

A mãe 2 nos confirma que: 

A escola sempre procurou manter os pais dentro da escola, sempre 
procuram fazer reuniões, palestras com os pais, se chovia dentro do pátio 
ou então do lado de fora, gincanas que tinha coisas que os alunos tinham 
que fazer com os pais, nem todos os pais participam. Claro que trabalhando 
é mais complicado. (mãe 2) 

 

De acordo com Ariés (2006), a partir da Revolução Industrial no século XIX, 

deu-se o início desta grande transformação que se intensifica cada vez mais, no final 

do século passado, com a globalização, em uma sociedade totalmente capitalista, 

tanto no sentido social, político e cultural, afetando de forma geral as condições de 

vida das famílias. Com a entrada das mães no mercado de trabalho, elas deixaram 

de se dedicar aos filhos em tempo integral, e a escola então, que possuía o papel de 

preparar o indivíduo para o mercado de trabalho passa a ter que prepará-lo também 

para a vida. A mãe 3 traz o posicionamento de um pai que também deseja participar 

mais: 

Meu marido me cobra bastante que a escola não envolve muito o pai é mais 
a mãe e ele se sente excluído da escola, ele queria participar mais. Então a 
escola poderia fazer atividades que envolvessem toda a família, os 
integrantes em geral, o tio, a tia os avós que daí ninguém se sentiria 
excluído. (mãe 3) 
 

No momento em que se dá essa interação família-escola, dá-se também o 

“cenário” perfeito para a formação de um indivíduo, independente, autônomo, com 

condições de construir seus valores, e saber enfrentar as adversidades e superá-las. 

E a mãe 4 diz que:  

Eu não vou às reuniões da escola. Sempre a professora me passa depois o 
que foi passado nas reuniões. (mãe 4) 
 

Podemos observar que a falta de participação da família é um problema bem 

pertinente na escola pesquisada, ficou evidente na fala das professoras que são 

poucas as famílias que participam da vida escolar dos alunos, das quatro mães 

entrevistadas duas declararam que não participam das reuniões feitas pela escola. 

A professora número 1 e a mãe número 2 citam em suas falas, a dificuldade 

em poder acompanhar a vida escolar do filho devido ao trabalho, o que bem 

sabemos que na atualidade na maioria das famílias, pai e mãe trabalham para o 
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sustento da casa. Sendo assim percebe-se que essa parceria família/escola é 

essencial, mas ainda está em processo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esta pesquisa busquei entender como se dá a relação das famílias com 

a escola, percebi que é uma relação complexa, na qual a família e escola 

compreendem a importância de caminharem juntas, mas ao mesmo tempo não 

sabem como iniciar essa caminhada. 

O fato de algumas famílias se fazerem ausentes da escola dificulta essa 

aproximação e desanima os profissionais da educação que buscam por meios de 

incluir os familiares das crianças no cotidiano escolar.  

Bate-se na tecla que educar é papel da família e ensinar, mediar 

conhecimentos é papel da escola, mas esses papeis se cruzam diariamente, quando 

uma mãe ensina a um filho a tabuada e uma professora explica a importância de se 

falar obrigado.  

Não existe uma separação que possibilite que a escola apenas transmita 

conhecimentos e família apenas ensine os valores. O que se conclui com esse 

trabalho é que é muito necessária essa parceria família/escola para que nossas 

crianças consigam se desenvolver plenamente. Mas é um processo em andamento 

e bem distante de acontecer efetivamente.  

Como futura pedagoga, entendo que essa relação é fundamental, mas 

reconheço que será mais um desafio a ser enfrentado, pois é uma relação há muito 

discutida e que parece ter caminhado pouquíssimo para o sucesso dessa jornada. 

Portanto retomo aqui a ideia de que a escola como parte mais instruída não deve 

desanimar diante das investidas frustradas e precisa cada vez mais usar de 

sabedoria, carisma e criatividade na implantação de projetos que visem o 

envolvimento da família junto da criança dentro e fora da escola. 

Como nos diz Freire, em seu poema “A Escola É”, “importante na escola não 

é só estudar, é também criar laços de amizade e convivência”. É preciso muito mais 

que reconhecer a importância de uma boa relação, é preciso estar disposto e fazer 

cada um sua parte. 

 



32 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, Ana Rita Silva. A emoção na sala de aula. 7. ed. Campinas, SP: 
Papirus, 2009. 
 

ARIÈS, Philippe. História Social da Criança e da Família 2º ed. Rio de Janeiro, 
2006.  
 

BARTHOLO, M. H. Relatos do Fazer Pedagógico. Rio de Janeiro: NOOS, 2001. 

 

BRASIL. Constituição: República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 
Centro Gráfico, 1988. 
 

______.  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394/96 de 20 
de dezembro de 1996. 
 

FREIRE, Paulo. Poema: A escola é. Disponível em: 
http://www.cascavel.pr.gov.br/arquivos/07082015_poema__a_escola.pdf. Acesso em 
27 jan.2021 
 

JARDIM, Ana Paula. Relação entre família e escola: proposta de ação no 
processo ensino-aprendizagem / Ana Paula Jardim. - Presidente Prudente: [s.n.], 
2006. 
 

LIMA, L. C. Interação Família-Escola: Papel da família no processo ensino- 
aprendizagem. 2009. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413855720030002000 
07&ng=pt&nrm=isso . Acesso em 27 de nov. 2015. 
 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa: planejamento e 
execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, 
análise e interpretação de dados / Marina de Andrade Marconi, Eva Maria Lakatos. 
- 5. ed. - São Paulo: Atlas, 2002. 
 

______. Fundamentos da metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

NOGUEIRA, Maria Alice. Família e escola na contemporaneidade: os 
Meandros de uma relação. Revista Educação e Realidade, Porto Alegre, 2005. 
 

NOVA ESCOLA. Escola e família: como cuidar dessa relação. Disponível em: 
https://novaescola.org.br/conteudo/1577/escola-e-familia-como-cuidar-dessa-relacao  

http://www.cascavel.pr.gov.br/arquivos/07082015_poema__a_escola.pdf
https://novaescola.org.br/conteudo/1577/escola-e-familia-como-cuidar-dessa-relacao


33 

 

 

PARO V. H. Qualidade do ensino: a contribuição dos pais. São Paulo: Xamã, 
2007. 
 

PARO V. H. Gestão da escola pública: a participação da comunidade. Revista 
de estudos pedagógicos, 1992. 
 

PAROLIM, Isabel. As dificuldades de aprendizagem e as relações familiares. 
Fortaleza, 2003 
 

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

 

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

 

REIS, José R. T. Família, emoção e ideologia. In: LANE, Silvia. Psicologia Social: 
O homem em movimento. São Paulo: Brasiliense, 2001. 
 

SAVIANI, Dermeval. Escola e Democracia. 42. ed. Campinas: São Paulo: Autores 
Associados, 2012. 
 

TIBA, Içami. Pais e Educadores de alta Performance. - 2ª Edição. São Paulo: 
Integrare Editora, 2012. 
 

TIBA, Içami. Disciplina, Limite na Medida Certa. - 1ª Edição. São Paulo: Editora 
Gente, 1996. 
 

TIBA, Içami. Conversas com Içami Tiba. São Paulo: Integrare, 2008. 

 

VARANI, Adriana. SILVA, Daiana Cristina. A relação família-escola: implicações 
no desempenho escolar dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. 
Revista Brasileira. Brasília, v.91, n.229, p.511-527. 2010. 
 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito da família. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2005. v. 6. 
 

 

   



34 

 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO - TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

 Você está sendo convidada a participar, como voluntária, da pesquisa de Graduação 

em Educação intitulada XXXXXX A pesquisadora responsável por essa pesquisa é 

XXXXXXX, que pode ser contatada no telefone (XXXXXXX), no endereço 

______________________São Luiz Gonzaga RS, e-mail (XXXXXXXXXX). 

 Serão realizadas, entrevistas semiestruturada, via Google Meet e Whatssap, tendo 

como objetivo geral compreender as configurações das famílias contemporâneas e suas 

relações com a escola e objetivos específicos identificar as configurações de famílias 

presentes na comunidade escolar e entender quais relações essas famílias estabelecem 

com a escola, tendo como questão norteadora o seguinte problema de pesquisa: “De que 

modo às famílias contemporâneas se relacionam com a escola”? Poderão ser previamente 

agendados a data e horário para a referida entrevista.  Esse procedimento ocorrerá na 

ESCOLA ______________________________. Não é obrigatório responder a todas as 

perguntas. 

Os benefícios e vantagens em participar deste estudo serão de servir como 

motivação para o reconhecimento da importância de uma boa relação entre a escola e a 

família para o aprendizado do educando. 

 A pessoa que estará acompanhando o procedimento da entrevista será apenas a 

pesquisadora estudante de graduação XXXXXX. 

 Você poderá retirar-se do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo de 

despesa e constrangimento.  

 Solicitamos a sua autorização para usar suas informações na produção de artigos 

técnicos e científicos, aos quais você poderá ter acesso. A sua privacidade será mantida 

através da não identificação do seu nome. 

 Todos os registros da pesquisa estarão sob a guarda do pesquisador, em lugar 

seguro de violação, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, após esse prazo serão 

destruídos. 

 Este termo de consentimento livre e esclarecido possui (01) uma página, e é feito em 

02 (duas) vias, sendo que uma delas ficará em poder do pesquisador e outra com o 

participante da pesquisa. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com 

 

 

Nome do participante: 

 

________________________________  ______________________________ 

Assinatura da participante da pesquisa               Assinatura da Pesquisadora 
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APÊNDICE B – MODELO DA DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÃO CO-

PARTICIPANTE 

 

DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÃO CO-PARTICIPANTE 

 

Declaramos para os devidos fins que concordamos e autorizamos o desenvolvimento 

da pesquisa XXXXXXX de autoria da pesquisadora XXXXXX a ser desenvolvido em nossa 

instituição. Informamos que conhecemos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

que será assinado pelos sujeitos de pesquisa participantes da Escola 

_________________________________________. 

 Cumpriremos o que determina as resoluções vigentes, Resolução CNS 466/2012 e a 

Resolução 510/2016, e contribuiremos com a pesquisa mencionada sempre que necessário, 

fornecendo informações.  

Sabemos que a Escola _________________________________poderá a qualquer 

fase desta pesquisa retirar esse consentimento e neste caso, informaremos a pesquisadora 

acima mencionada. Além disto, concordamos que os resultados deste estudo poderão ser 

apresentados por escrito ou oralmente em congressos e/ou revistas científicas, garantindo o 

sigilo e a privacidade dos participantes envolvidos na pesquisa. 

 Colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida que se faça necessária. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Local e Data: São Luiz Gonzaga, ____________ de 2020. 

_________________________________ 

Diretora:  

 

Escola: 

CNPJ:  

 


