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Resumo: O presente artigo fala sobre a relação do orientador educacional, de uma 

escola pública, com as famílias em tempos de pandemia. O mesmo tem o propósito de 

investigar se há dificuldades na relação: orientador educacional-família, 

ressignificando e redefinindo suas funções como orientador neste contexto educacional 

diferenciado, que estamos submetidos por conta da pandemia. A partir deste estudo, será 

possível analisar os fatores e as problemáticas que precisam ser melhoradas na 

comunicação com as famílias dos alunos. Nessa perspectiva, buscamos com este 

trabalho lançar um olhar mais aprofundado da relação do orientador educacional com a 

família da escola pública. Para tanto, é preciso pensar qual a função da escola, bem 

como, da família na educação de seus alunos/filhos; e qual a relação estabelecida entre 

estas instituições. O aporte teórico e metodológico utilizado foi um estudo de caso, 

acompanhado por estudo bibliográfico, em que realizamos uma entrevista com famílias 

de uma escola pública da cidade. Buscou-se analisar também, a relação escola-família, 

na visão das famílias entrevistadas. Desta maneira, o resultado do presente estudo pode 

oferecer subsídios, os quais proporcionem pensar práticas que integrem e promovam uma 

participação mais efetiva das famílias na escola. 
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THE RELATIONSHIP OF THE EDUCATIONAL GUIDER WITH FAMILIES 

IN PANDEMIC TIMES: THE REALITY OF A PUBLIC SCHOOL 

 

Abstract: This article talks about the relationship between the educational counselor, 

from a public school, with families in times of pandemic. The same has the purpose of 

investigating if there are difficulties in the relationship: educational-family advisor, 

reframing and redefining his functions as an advisor in this differentiated educational 

context, which we are subjected to because of the pandemic. From this study, it will be 

possible to analyze the factors and problems that need to be improved in communication 

with the students' families. In this perspective, we seek with this work to launch a more 

in-depth look at the relationship of the educational advisor with the family of the public 

school. Therefore, it is necessary to think about the role of the school, as well as the 

family in the education of its students / children; and what is the relationship established 

between these institutions. The theoretical and methodological contribution used was a 

case study, accompanied by a bibliographic study, in which we conducted an interview 

with families from a public school in the city. We also sought to analyze the school-

family relationship, in the view of the interviewed families. In this way, the result of the 

present study can offer subsidies, which provide thinking about practices that integrate 

and promote a more effective participation of families in school. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Questões que envolvam a escola e a família, no âmbito educacional, assim 

como, a compreensão da relação entre estas, são cada vez mais necessárias de serem 

discutidas. Polido (2017, p. 6) afirma que “Afinal, estas relações interferem e afetam o 

desenvolvimento das crianças e adolescentes em sua integralidade.” 

Deste modo, neste artigo visamos explanar a inquietação da autora, no período 

de estágio de orientação educacional, em uma escola pública no período da pandemia de 

COVID-19
4
, a qual teve uma rápida propagação, a nível mundial, e levou a OMS a 

declarar em março de 2020, a infecção COVID-19, uma pandemia mundial. (Who, 

2020). 

Atualmente, sabe-se que o “COVID-19 é transmitido por inalação ou contato 

com gotículas infectadas, tendo um alto índice de transmissão. Para isso, o principal 

meio de minimizar a transmissão é evitar o contato.” (Who, 2020, p. 1). 

Diante deste novo contexto educacional, surge a experiência da autora como 

orientadora educacional em uma escola pública, onde a mesma se questionou sobre o 

contato e a relação do Orientador Educacional (OE) com a família, se a relação 

escola/família, à distância, por sua vez, é relevante, satisfatória e produtiva para ambos, 

em prol dos alunos. 

Exposto isto, como questionamentos centrais deste estudo definimos: será que 

existem desafios do Orientador Educacional no meio escolar com as famílias? Se sim, 

quais são estes e como o OE pode enfrentá-los? Afinal, muitas escolas tiveram que se 

adaptar à nova realidade de ensinar remotamente, como medida para conter a 

propagação do novo corona vírus. 

Neste viés, para evitar sua propagação, as aulas presenciais precisaram ser 

substituídas por atividades na modalidade de ensino remoto e os desafios dessa transição 

temporária, foram e continuam demonstrando-se imensos, tanto para escola, quanto para 

as famílias. O papel do orientador escolar, como mediador da relação entre estas se 

torna primordial, auxiliando a escola a ter contato com os pais, para realização de 

                                                           

4
 Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) e a OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) 

o COVID- 19 (SARS-COV2), conhecido como novo corona vírus de 2019, diagnosticado como 

pneumonia grave de etiologia desconhecida, apareceu em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, 

China. (Who, 2020). Para obter mais informações, ver o site do Ministério da Saúde sobre a doença. 

Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid. Acesso em: 20 

fevereiro de 2021. 
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atividades escolares remotas. 

Neste contexto de distanciamento social, se faz extremamente necessário o 

auxílio da família, para que o aluno tenha acesso às tarefas propostas pelos professores, 

por meio da internet e de meios tecnológicos, enfatizando a importância de auxiliar 

estes alunos na realização das atividades. 

Sendo assim, é necessário verificar se a família está apta a ensinar, enfatizando, 

cada vez mais, a importância do papel do professor nos processos de ensino e de 

aprendizagem dos alunos. 

Os inúmeros trabalhos dedicados a aprendizagem do oficio de Professor 

colocam em evidencia a formação inicial na aquisição do saber-ensinar. 

Antes mesmo de ensinarem os professores vivem nas salas de aulas, e, 

portanto no seu local de trabalho. Os professores aprendem a ensinar. 

(TARDIF, 2002, p. 30). 

 

E sendo um dos mediadores da relação família, aluno e escola, o orientador 

educacional precisa estar atento as possíveis dificuldades que a família tem ao auxiliar a 

criança nos deveres e o real engajamento e importância que a família dá a educação. 

Lopez (1999, p. 20) nos diz que “os pais são responsáveis pela educação de seus filhos, 

e a tal responsabilidade não se pode renunciar.” O apoio vai além do compartilhamento 

de técnicas pedagógicas. 

Atitudes simples para estimular e incentivar os pais nessa jornada são de grande 

valia, como orientar para que estimulem os filhos nas tarefas, em leituras, brincadeiras e 

jogos que objetivem o aprendizado, assim como, auxiliar na organização de uma rotina 

de estudos com os filhos, no melhor horário para a família. 

O orientador educacional assume a função de elo, entre a escola e a família, e 

durante a pandemia essa comunicação é realmente muito importante para assegurar a 

qualidade do ensino deste aluno e engajar a família na aprendizagem do aluno. Logo, 

este artigo visa verificar se a comunicação entre escola/família é realizada com 

eficiência, a fim de fortalecer os vínculos da relação entre estas instituições. 

 

 

2 O ORIENTADOR EDUCACIONAL E A MEDIAÇÃO ENTRE FAMÍLIA, 

ALUNO E ESCOLA 

 

O papel do OE na escola é muito amplo, sendo essencial em todo o processo 
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educacional, pois busca sempre a formação integral do estudante e trabalha com toda 

a comunidade escolar. 

A escola é um grupo social onde acontecem as interações entre educandos 

e educadores, sendo assim a Orientação Educacional desenvolve as 

relações interpessoais, criando um clima propício ao processo de ensino e 

aprendizagem, que busca a formação integral dos estudantes, num trabalho 

de cooperação entre educando e orientador e demais profissionais do grupo 

escolar. (MARTINS, 1984, p. 92). 

 

Sendo assim, o OE é o profissional mediador na relação com os alunos, 

professores, família, gestores da escola e com a comunidade escolar, orientando, 

ouvindo e dialogando com todos, promovendo a melhor convivência dentro e fora da 

escola. 

O Orientador escolar está sendo cada vez mais requisitado no contexto 

escolar, mediante os problemas que as escolas têm enfrentado como 

indisciplina, conflitos familiares, auxílio aos professores para lidar com 

educandos/famílias/dificuldades na aprendizagem e para auxiliar a dar 

conta das funções que a escola tem assumido na atualidade. (BUGONE, 

2016, p. 2). 

 

Portanto, o OE ao lado dos professores, é também um educador e tem um 

papel fundamental nesta caminhada, tendo seu trabalho voltado para o que é 

fundamental na escola: o currículo, o ensinar, o aprender, o seu ajustamento escolar e 

todas as relações decorrentes. O OE também é responsável pela organização e 

desenvolvimento do projeto político pedagógico com os estudantes e comunidade, 

orientando, ouvindo e dialogando com pais e responsáveis. A escola, por sua vez, 

precisa alterar o seu currículo para atender às demandas dos alunos e da sociedade. 

A escola tem uma função de orientação educacional, supervisionando o 

aprendizado do aluno pra ver se ele está aprendendo e vamos modificando 

a metodologia para que isso aconteça. Da mesma forma, queremos que o 

projeto pedagógico caminhe num determinado sentido, e não em outro, o 

que define o orientador escolar. (GARCIA, 1999, p. 66). 

 

Com a pandemia o Ministério da Educação (MEC) homologou em 29 de maio 

de 2020, CNE/CP nº 5/2020 um conjunto de diretrizes, aprovado pelo Conselho 

Nacional da Educação (CNE), para orientar instituições de ensino de educação básica, 

sobre as práticas que devem ser adotadas durante a pandemia. 

As escolas precisam manter um fluxo de atividades escolares não 

presenciais, enquanto durar a situação de emergência para o cumprimento 

da carga horária, bem como, precisam buscar alternativas para minimizar 

a necessidade de reposição presencial de dias letivos após a pandemia. 

(MEC, 2020, online). 

 

O documento elaborado pelo (CNE, 2020, p. 32) sugere ainda, “uma série de 
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atividades não presenciais que podem ser utilizadas pelas redes de ensino durante a 

pandemia, como vídeo aulas, plataformas virtuais, redes sociais, programas de 

televisão e rádio e material didático impresso, entregue aos responsáveis.” Estas são 

algumas das alternativas possíveis. O texto autoriza os sistemas de ensino a 

computarem atividades não presenciais para o cumprimento da carga horária. 

Com estas instruções do CNE, o OE em conjunto com professores, gestão e 

família analisa a melhor metodologia pedagógica a ser aplicada na escola, com ênfase 

no ensino remoto, utilizando as redes de ensino sugeridas pelo CNE. 

O ensino é considerado remoto porque os professores e alunos estão 

impedidos por decreto de frequentarem instituições educacionais para evitar 

a disseminação do vírus. É emergencial por que do dia para noite o 

planejamento pedagógico para o ano letivo de 2020 teve que ser 

engavetado (BEHAR, 2020, online). 

 

Neste momento incomum, onde o contato humano ocorre através de meios 

tecnológicos e redes sociais, os meios de comunicação têm ajudado na participação da 

família na escola, aproximando e facilitando o contato com os pais. 

Os procedimentos didáticos, nesta nova realidade, devem privilegiar a 

construção coletiva dos conhecimentos, mediados pela tecnologia, na qual 

o professor é um partícipe proativo que intermedia e orienta esta 

construção. (FARIA, 2004, p. 57). 

 

Para isso, o OE, como mediador da comunicação da escola com a família, 

busca fazer com que os pais aderissem aos meios tecnológicos de comunicação, 

disponibilizando comunicados, agendas, informativos nas redes sociais, sobre o 

desempenho de seus filhos, auxiliando os professores, estabelecendo conversas sobre 

as aulas e conteúdo. 

Aos alunos com carência financeira e tecnológica foram disponibilizados 

materiais impressos do conteúdo. “A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação preconizam a educação como direito e reforçam o princípio da 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.” (BRASIL, 2010; 

BRASIL, 1996, p. 19). 

Sabe-se que, historicamente, em situações normais, esse direito já é negado a 

muitos pela desigualdade social marcante na sociedade brasileira. Portanto, percebe-

se a carência socioeconômica destes alunos sem acesso à internet e celular, a qual 

reforça a desigualdade social na educação do Brasil. 

Deste modo, os estudantes inclusos nestas estatísticas estão fora da estratégia 
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do ensino remoto, mediado pelas tecnologias digitais. Kenski (2012, p. 57), inclusive 

afirma que “Quando bem utilizada a tecnologia favorece ou potencializa o processo 

formativo pela intensificação das oportunidades de aprendizagem.” 

Sendo assim, os alunos que não tem acesso aos meios de ensino remoto ficam 

em desigualdade aos demais alunos. Segundo Levy (1999, p. 199) “os alunos estão 

inseridos em contextos diversos e muitos com marcadas desigualdades, por isso é 

cabível afirmar que a cibercultura não é uma realidade plena para muitos jovens e 

suas famílias.”. Carvalho-Silva corrobora, afirmando que: 

Os educadores tendem a tomar como universais suas expectativas em 

matéria de comportamento, de atitudes e de relação com o saber e com a 

escola. Dessa forma, esperam que as famílias das camadas populares 

sejam as mesmas das classes favorecidas, tomadas como universais pela 

instituição. Não encontrando tais disposições e atitudes, interpretam um 

modo de relação diferente com a escola como desvalorização da instituição 

e desinteresse pela escolarização, mesmo que de fato isso não aconteça. 

(CARVALHO-SILVA, 2013, p. 14). 

 

O Orientador, sabendo desta impossibilidade de comunicação, por diversos 

fatores socioeconômicos com o aluno e a família, utiliza outros meios, como visitas 

domiciliares, avisos de chamamento para comparecer a escola, que é deixado, 

geralmente, na caixa de correio ou na porta da casa do aluno. 

Estas buscas pelos responsáveis ou famílias enfatiza o desafio do orientador em 

procurar meios para facilitar a comunicação e fazer com que os pais ou responsáveis 

estejam inseridos de forma ativa e participativa na vida escolar do aluno, contribuindo 

para o aprendizado do seu filho. 

 

 

3 RELAÇÃO DO ORIENTADOR EDUCACIONAL E A FAMÍLIA 

 

A participação da família na escola tem muito da ação do gestor no processo de 

abertura, escuta e democratização do espaço escolar. O gestor precisa zelar para que 

estes espaços de escuta da comunidade escolar sejam positivos e produtivos. 

As diversas alternativas de democratização que vêm sendo praticadas país 

afora, por vezes esbarram na própria institucionalização da ideia, a ponto da 

forma tomar o lugar do conteúdo, ou seja, a busca pela ampliação do 

diálogo e da participação das pessoas na gestão da escola e da educação 

pública se transforma na simples organização formal de espaços de 

representação, os quais por mais importantes que sejam não são suficientes 

para levar a termo o necessário avanço democrático. (SOUZA, 2004, p. 

15). 
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A partir deste espaço de comunicação, é preciso compreender que ele não deve 

se limitar somente a reuniões trimestrais com os pais e responsáveis. Diante disso, 

Souza (2004, p. 14), afirma “que cabe a equipe gestora encontrar meios de facilitar a 

participação da família na escola, formando um grupo colaborativo e responsável pela 

educação na escola. Buscando compreender a família como fator primordial para o 

processo de ensino-aprendizagem que merece atenção e relevância.” 

A família tem um papel fundamental no que se refere ao cotidiano escolar do 

filho, pois toda carga emotiva, seja ela positiva ou negativa, vem ao encontro do 

desenvolvimento diário do aluno na escola. Pais presentes, atuantes, e responsáveis 

com o compromisso escolar apoiarão seus filhos a lidarem com suas primeiras 

frustrações e outras que surgirão ao longo da infância e juventude, auxiliando-os a 

encontrarem soluções para as suas dificuldades. 

Os pais devem preocupar-se não somente com ensinamentos teóricos, ou 

seja, falados literalmente, mas sim e principalmente com as atitudes. Esse 

conhecimento vivenciado é muito mais importante para a vida presente e 

futura da criança do que a aquisição de fatos ou habilidades. 

(BETTELHEIM, 1992 p. 40). 

 

A LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394/96) 

afirma o caráter amplo da educação quando diz em seu artigo 1º, “a educação abrange 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, 

no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. (MEC, 1996, p. 1). A 

educação, além de um direito é também um dever a ser cumprido, sendo o Estado e a 

família os primeiros responsáveis pelo seu cumprimento. 

Segundo Lopez (1999, p. 20) “Os pais são responsáveis pela educação de seus 

filhos, e a tal responsabilidade não se pode renunciar.” É amplamente divulgado, 

atualmente, o direito que todos têm de estudar, documentos como a Constituição 

Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, “A educação, direito de todos e dever 

do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” de acordo com o Art. 205 da 

Constituição Federal de 1988. (BRASIL, 1988, p. 2). 

Com o distanciamento social por conta da COVID-19, a orientação do CNE, 
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no ano de 2020 foi que, em razão das dificuldades para acompanhar as atividades 

escolares pelos professores, torna-se indispensável a supervisão e mediação de um 

adulto ou responsável nesse processo. 

Quanto mais tempo durar o distanciamento social, mais essa dinâmica do 

ensino remoto dependerá da participação dos pais ou responsáveis no 

acompanhamento/orientação/mediação das atividades escolares. Como a 

escola pública é onde, de fato, todos os estratos sociais se encontram, 

sabemos que parte destes alunos não terão nenhum suporte em casa. Dois 

dos motivos são a falta de tempo dos pais/familiares trabalhadores e a falta 

de instrução deles em razão de possuírem baixa ou nenhuma escolaridade. 

(CUNHA, 2021, p. 34). 

 

Com estes fatores reais, que impossibilitam a aprendizagem do aluno, a 

equipe gestora e o OE precisam conhecer sua comunidade escolar e analisar quais 

famílias necessitarão de um acompanhamento diferenciado no processo de ensino. 

Cabe aqui salientar que, de acordo com o CNE, a família apenas acompanha e orienta 

o aluno na organização de sua rotina diária de estudos. “O processo educativo, 

essencialmente pedagógico, é função do professor.” (BRASIL, 2020, online). 

Por fim, a mediação do OE pode sensibilizar os pais na continuidade do 

protagonismo, mesmo após a normalização do cenário pós-pandemia, é uma 

oportunidade única para que eles vivenciem de um jeito intenso os desafios dos 

processos educacionais. Essa relação poderá aproximar pais e filhos ao permitir mais 

conhecimento entre ambos, sobre como cada indivíduo lida com o “aprender e 

ensinar”, reforçando a parceria escola-família. 

 

 

4 METODOLOGIA 

 

A pesquisa realizada neste artigo caracteriza-se como um estudo de caso, 

acompanhado por uma pesquisa bibliográfica. Segundo GIL (2002, p. 44), “a pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído de livros 

e artigos científicos.” O estudo de caso, por sua vez, foi realizado em uma escola 

pública, E.M.E.F. Creusa Giorgis, onde a comunidade escolar, em sua maioria, é de 

classe vulnerável. A escola pertence ao município de Bagé e atende alunos residentes 

do próprio bairro, em sua totalidade. 

Com relação à abordagem da pesquisa, a mesma foi qualitativa e quantitativa, 
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visando, primeiramente, aprofundar o conhecimento da prática profissional do 

orientador escolar, no que concerne o atendimento aos familiares do quadro discente. 

Conforme Lucion, Frota e Silva (2012, p. 40) “a pesquisa qualitativa constitui no 

levantamento de informações sem finalidade de quantificar dados, mas sim de 

apresentar características, motivações e a subjetividade no contexto da situação 

investigada.” 

A instrumentação utilizada foi um Formulário Online, com questões 

estruturadas (consta nos anexos), desenvolvido na plataforma Google Forms e 

aplicado por meio da rede social WhatsApp, a qual a comunidade possui acesso. Para 

isso, foi criado um grupo com 10 famílias voluntárias, de alunos da escola. Neste, foi 

disponibilizado o formulário com questionamentos sobre a relação família-escola 

durante a pandemia. Para acessar o mesmo, os familiares tinham que acessar o link do 

formulário (consta nos anexos o link) e responder, de forma remota e online, 

garantindo o distanciamento social. 

 
Questões aplicadas com as famílias da escola, por meio do Formulário 

online: 

1. Você acha que as atividades online estão sendo positivas para a 

aprendizagem do seu filho? 

2. Você está tendo dificuldades em auxiliar seu filho na realização das 

atividades escolares pela internet via WhatsApp, Facebook, Televisão, 

etc.? 

3. As atividades escolares online têm aproximado você, seu filho e as 

professoras? 

4. Você está tendo dificuldade de entrar em contato com a escola, em 

tempos de pandemia? Se sim, por qual motivo? 

5. Você tem alguma sugestão para melhorar a comunicação com a escola 

nestes tempos de pandemia? Comente, por favor. 

 
Outro instrumento usado para coleta de dados foi a participação das famílias 

em um grupo de WhatsApp, intitulado “Como vai família?” (Prints das atividades nos 

anexos) com a finalidade principal de ser um meio de comunicação do OE com a 

família, em relação a realização das tarefas escolares, aulas remotas, informativos, 
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dicas de leitura, jogos educativos, etc.. Através deste grupo, mantendo o 

distanciamento social, houve a possibilidade de verificar como estava a relação 

orientador-escola-família. É válido ressaltar que, a escola permitiu e aceitou 

participar da pesquisa, não garantindo a participação de todas as famílias, 

possibilitando cada um deles a livre escolha de ter aderido ou não à pesquisa. 

Com relação à pesquisa qualitativa, segundo Godoy (1995, p. 55), “os 

pesquisadores tentam entender os fenômenos a partir da visão e perspectivas dos 

participantes. Leva-se em conta os pontos de vistas, esclarecendo situações internas 

que possam ser invisíveis para quem está de fora.” A observação e a experiência 

presencial na escola, da autora, como estagiária de orientação educacional, foi 

fundamental para o seu embasamento prático e teórico, vivenciando e experimentando 

todo o processo e os desafios da relação do orientador com a família, em tempos de 

pandemia. 

Pádua (1998, p. 58) compreende que, “quando se quer apreender a dinâmica 

de um processo, a abordagem qualitativa é indicada, pois a mesma se preocupa com o 

significado dos fenômenos e processos sociais, considerando as motivações, crenças, 

valores, representações sociais, que permeiam a rede de relações sociais.” Após a 

coleta dos dados, estes foram organizados e analisados, e repassadas as sugestões das 

famílias para equipe gestora da escola, oportunizando a melhora da comunicação da 

família com a instituição. 

 

 
5 ANÁLISE DE DADOS 

 

O levantamento de dados deste trabalho foi adquirido com a aplicação do 

Formulário  Online, aplicado com oito famílias, as quais dispuseram do seu tempo 

para responder os questionamentos sobre a relação orientador-escola-família, em 

tempos de pandemia. Disposto isto, o presente artigo busca analisar os dados 

adquiridos para melhorar a relação escola-família. Para este estudo de pesquisa, o 

principal foco foi a relação da família-escola, a qual acreditamos que tenha sido 

facilitada, pois algumas abordagens da orientadora se davam, anteriormente, de 

maneira presencial, o que possibilitou enriquecer e aprofundar o estudo da referida 

relação. 
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A escola e a família formam um binômio, cujo resultado deve ser a construção 

do cidadão, pois ambas devem ser parceiras e trabalhar juntas, tendo como objetivo 

principal o pleno desenvolvimento da criança em período integral. Deste modo, Bertan 

(2005, p. 8) nos diz que “É fundamental, também, formar grupos de reflexão, que 

ajudem a diagnosticar os problemas e apresentar alternativas. Por fim, junto com a 

família, toda equipe escolar necessita repensar a escola.” 

Nesta prática, a autora pôde analisar e observar que as razões destes 

responsáveis para o filho não fazer as tarefas, em sua grande maioria, se davam por 

não ter acesso ou tecnologias de comunicação, como celular e internet. Em alguns 

casos, foi relatado que o celular quebrou, ou que o aparelho utilizado para a realização 

das atividades era da avó, ou parente, assim como, questões de organização, como 

perda das folhas, etc.. 

Sobre o conteúdo impresso, os alunos mais carentes recebem as tarefas 

impressas, as quais são enviadas pela professora à escola e cabe aos pais irem buscar 

ou até mesmo o aluno. Em alguns casos a escola não recebia o retorno dos alunos, 

pois os responsáveis não tinham nenhum contato com a escola, sob nenhum meio de 

comunicação, ocasionando na impossibilidade do aluno realizar qualquer tipo de 

tarefa. 

Estes eram imediatamente contatados, solicitando a presença do familiar na 

escola, tendo neste momento o OE em cena, questionando os motivos da ausência na 

participação ou entrega das atividades, o que ocasiona nas: 

(...) dificuldades reais que as escolas e os educadores enfrentam para, com 

a democratização do acesso à escola, lidar com crianças e famílias até 

então pouco familiarizadas com o universo escolar, sua cultura, sua 

linguagem e seus códigos. O que questionam é uma das explicações dadas 

a essas dificuldades: a de que os pais não se interessariam pela educação 

de seus filhos, não valorizariam a escola e transmitiriam a eles esse 

desinteresse. (BATISTA; CARVALHO-SILVA, 2013, p. 24). 

 

Ao analisar as relações da família com a escola, percebeu-se que, 

infelizmente, ainda existem famílias que não tem interesse pela vida escolar do filho, 

que por reflexo tem um filho evasivo na escola. Os alunos ausentes e a sua família, 

por sua vez, eram contatados pela orientadora, por meio de rede sociais como 

Facebook, WhatsApp e telefone. 

Estes mesmos pais ou responsáveis, de forma presencial, foram até a escola 

conversar com a orientadora sobre os motivos da ausência dos deveres dos filhos e 
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foram orientados a cumprir com seu dever ou ocorreria a possibilidade do filho ser 

reprovado, assim como, ocasionar no cancelamento da bolsa família e até mesmo 

encaminhamento para o Conselho tutelar do município. Neste viés, Baltazar afirma 

que: 

Os pais carregam as experiências que tiveram nas suas próprias famílias e o 

que fazem com seus filhos é o que obtiveram de seus pais, precisam, na 

maioria das vezes de ajuda para não transmitirem desacertos de sua 

experiência passada. (BALTAZAR, 2006, p. 156). 

 

Posto isto, cabia também a orientadora ajudar alguns alunos, o atendimento 

acontecia com um aluno por vez, com todos os protocolos de segurança e proteção 

contra o COVID-19 assegurados, com o uso de máscara, álcool gel e distanciamento. 

Estes alunos mesmo com a orientação da professora, de maneira remota, tinham 

dúvidas em relação aos conteúdo. Então, de forma presencial, esclareciam as dúvidas 

com a orientadora na escola e estas tarefas eram verificadas, por cada disciplina e 

turma, e depois eram fotografadas pela orientadora e pela autora, para serem enviadas 

para a professora deste aluno, por WhatsApp. 

Os cadernos também eram analisados, fotografados e as fotos eram enviadas 

para professora. Os professores só compareciam a escola de forma presencial, caso 

fossem convocados para reuniões. A orientadora educacional, supervisora e diretora 

compareciam à escola diariamente, portanto o auxílio presencial com tarefas e 

dúvidas dos alunos que compareciam a escola era auxiliado pela orientadora. 

Neste ínterim, a orientadora educacional também era professora e educadora, 

mediando a relação professor-aluno. Segundo Silva (2008, p. 44) para que “a escola 

possa funcionar adequadamente, os membros que nela atuam, precisam trabalhar 

coletivamente para que ocorra uma boa organização.” O orientador escolar deve 

mobilizar cada membro da instituição para que seus serviços sejam requisitados e se 

alcance o objetivo principal: ajudar o aluno a aprender. Apesar de estarmos em 

pandemia os atendimentos presenciais para as famílias com problemas relacionados 

as atividades remotas e aos alunos eram constantes, que nestes casos possibilitou o 

contato com as famílias, conforme menciona Baltazar (2006, p. 20) “A família 

funcional possibilita melhor desenvolvimento de seus filhos, bem como reflexos 

positivos na escola.” 
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5.1 Análises dos dados coletados por meio do Formulário Online “Como vai 

família? 

Para darmos início a análise dos dados coletados, com relação a positividade 

das atividades online, para aprendizagem dos alunos, destacamos a participação de um 

total de 75% das famílias, as quais mencionaram gostar das atividades online e preferir 

manter o distanciamento social e as atividades remotas. Contudo, 12% das famílias 

relataram que ainda preferem “folhas xerocadas” ou conteúdo impresso. 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela 

autora (2021). 

Quando questionados sobre as dificuldades que estavam enfrentando para 

auxiliar seus filhos na realização das atividades escolares pela internet, a resposta 

unânime foi negativa, evidenciando que as famílias não têm dificuldades em ter 

acesso à internet, mas acham que estes meios são para “diversão e descontração”, 

como relata um responsável, e não para tarefas escolares. 

Com relação à aproximação da escola-família, observamos que: 
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Fonte: Elaborado pela 

autora (2021). 

 

Segundo o gráfico acima, a execução das tarefas em casa tem aproximado 87% 

dos pais com os filhos, por meio da vida escolar. Contudo, eles não abordam a 

aproximação com os professores. 

Ao serem questionados sobre as dificuldades e os motivos do contato com a 

escola, neste período de pandemia, encontramos os seguintes resultados: 

 

Fonte: Elaborado pela 

autora (2021). 

 

 



16  

Com unanimidade, mais uma vez, das respostas das famílias sobre a 

comunicação com a escola foram positivas, já que a maioria não tinha nenhum 

problema em entrar em contato com a escola conforme o gráfico acima, e se este 

responsável não consegue compreender alguma tarefa, logo entra em contato com o 

professor ou vai até a escola. Vale ressaltar que, estas famílias são muito 

participativas e atuantes na comunidade escolar, demonstrando que o contato com as 

famílias evasivas é mais difícil e a participação no meio escolar é quase inexistente. 

Após a análise destes dados e dos diálogos com os pais, foi possível verificar 

quais suas inquietudes, neste modo de ensino remoto. Os desafios de comunicação 

entre escola/ família, neste momento incomum de distanciamento social, preocupa os 

pais pela perda de aulas, em relação a aprendizagem dos filhos. Também um dos 

maiores desafios que foi analisado, foi decorrente dos fatores socioeconômicos, bem 

como, o desinteresse dos familiares pela vida escolar do filho. Por fim, com estes 

resultados, percebemos que é preciso buscar formas de auxiliar os professores e os 

gestores na melhoria da aprendizagem e comunicação com os pais, principalmente no 

atual contexto, ao qual estamos submetidos. 

 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

No decorrer deste artigo, conseguimos perceber que a escola e a família 

precisam trabalhar juntas, como uma rede de apoio, em meio a esse cenário novo de 

distanciamento social, em que a escola precisou se adaptar e criar novos meios de 

comunicar-se com as famílias, considerando ainda, que acreditamos atingir o objetivo 

principal desta pesquisa, de analisar a relação do orientador educacional com as 

famílias, por meio dos dados coletados. 

Compreendemos também, que é necessário que um profissional medie as 

relações entre as instituições família-escola, e este papel cabe ao orientador, que 

precisa ser atuante e possuir diversas atribuições, as quais envolvam todo o contexto 

escolar, familiar e social. 

Afinal, o OE é o profissional mais procurado na escola, para ajudar na solução 

dos problemas relacionados ao cotidiano da escola e do aluno. Com base nestes 

principais fatos, pode-se dizer que chegamos a resultados importantes, que merecem 
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ser retomados. 

O principal questionamento inicial deste artigo era se a família tinha alguma 

dificuldade em se comunicar com a escola, por meio da análise dos dados coletados na 

pesquisa, com este estudo ficou claro que a questão de comunicação com a família 

esbarra em questões socioeconômicas, bem como, as famílias presentes na escola são 

as mesmas ativas na comunidade escolar, estas se interessam pela educação de seus 

filhos são trabalhadores, mas que buscam tempo para se envolver na vida escolar do 

filho. 

Em contrapartida, temos as famílias que não tem nenhum interesse pela vida 

escolar dos filhos e não estão dispostas a ter nenhum contato com a escola, 

evidenciando com a pandemia, a falta de comunicação e comprometimento, que foi 

agravada ainda mais. Aqui, entendemos mais do que nunca, a importante intervenção 

do OE, que se depara com nenhuma notícia do aluno e precisa buscar formas de 

encontrar este aluno, seja com telefonemas, visitas domiciliares, ou até mesmo 

avisos. 

Todavia, observamos que na maior parte dos casos os pais querem participar, 

se esforçam para isso, mas as condições socioeconômicas, o nível de escolaridade 

para ajudar nas tarefas, o fator tempo e o desinteresse, ainda são desafios a serem 

enfrentados. Porém, fica claro, com este estudo, que a relação escola-família afeta o 

desenvolvimento escolar do aluno, seja de maneira positiva, ou negativa, pela falta 

dessa relação. Vale ressaltar que o processo de participação da família nas escolas 

públicas é lento e gradativo, mas sua efetivação será transformadora na melhoria da 

educação. 
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APÊNDICES 

 
1. Questionário aplicado com as familias via Google Forms. 

 
1.1 Link do questionário: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBKPt5M1bPnSE0Vx5IX9p

2rPNUx nvRS8ZcF3v7bdpdG2_Dgg/viewform?usp=sf_link 

 

1.2 Questões aplicadas com as famílias da escola, por meio do Formulário 

online: 

1. Você acha que as atividades online estão sendo positivas para a 

aprendizagem do seu filho? 

2. Você está tendo dificuldades em auxiliar seu filho na realização das 

atividades escolares pela internet via WhatsApp, Facebook, Televisão, 

etc.? 

3. As atividades escolares online têm aproximado você, seu filho e as 

professoras? 

4. Você está tendo dificuldade de entrar em contato com a escola, em 

tempos de pandemia? Se sim, por qual motivo? 

5. Você tem alguma sugestão para melhorar a comunicação com a escola 

nestes tempos de pandemia? Comente, por favor. 

 
1.3 Alguns prints dos posts realizados no grupo de WhatsApp da escola. 

Figuras 1 e 2: Vídeos e posts de incentivos enviados para as famílias, assim como, a 

leitura e alguns jogos de aprendizagens. (Elaborado pela autora, 2021). 


