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Resumo

Este trabalho analisa na perspectiva dos professores a relação família e escola e suas implicações nos processos de
ensino e aprendizagem. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, que utiliza
como estratégia de coleta de dados um estudo de caso em 3 (três) escolas da rede pública municipal de Capim
Grosso, Bahia, Brasil. Foram entrevistados 07 (sete) professores do ensino fundamental e os resultados revelam
elevada angústia pela falta de apoio dos pais no processo educativo de seus filhos, além de insistente transferência de
responsabilidade parental para a escola. Urge que pais e professores revejam seus papeis no processo de
socialização e formação crítica dos estudantes, por meio de uma parceria efetiva nas relações e redistribuição de
responsabilidades entre a escola e a família.

Palavras-chave: Família. Escola. Professores.

Resumen

Este trabajo analiza en la perspectiva de los profesores la relación familia y escuela y sus implicaciones en los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Se trata de una investigación exploratoria y descriptiva, con abordaje
cualitativo, que utiliza como estrategia de recolección de datos un estudio de caso en 3 (tres) escuelas de la red
pública municipal de Capim Grosso, Bahia, Brasil.Se entrevistó a 7 (siete) profesores de la enseñanza fundamental y
los resultados revelan una elevada angustia por la falta de apoyo de los padres en el proceso educativo de sus hijos,
además de insistente transferencia de responsabilidad parental a la escuela. Es urgente que padres y profesores
revisen sus papeles en el proceso de socialización y formación crítica de los estudiantes, a través de una asociación
efectiva en las relaciones y redistribución de responsabilidades entre la escuela y la familia.

Palabras claves: Familia. Escuela. Profesores.

Introdução

Observamos na contemporaneidade que os papeis da escola e da família na formação dos estudantes tem sido
confundidos, especialmente em função exigências da modernidade líquida que sobrecarregam pais, professores,
gestores e a comunidade escolar. A escola necessita dar conta dos conteúdos curriculares e desenvolver as
competências e habilidades necessárias para uma formação cidadã; entretanto, a família tem deixando a desejar no
cumprimento de suas atribuições para com seus filhos, ficando a escola sobrecarregada e, consequentemente
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engessada num sistema assistencialista tentando dar conta de múltiplas responsabilidades, e perdendo a essência de
seu papel.

Esta dicotomia entre os papeis da escola e família ocasiona falta de interação e origina uma lacuna que se alarga
devido a vários fatores sociais e humanos. Vale ressaltar que a situação de descaso não se limita apenas ao Ensino
Fundamental I, mas, perpassa consideravelmente pelo Fundamental II. Estabelece-se, porém, uma cadeia de
desinteresse, uma espécie de círculo vicioso em que se joga a culpa para tantos, mas, nunca aparece o culpado. Um
processo que acaba por fortalecer a cultura de que a escola é para educar, ao tempo que enfraquece o elo entre
escola, aluno e família.

Nessa perspectiva, se busca contribuir para a consolidação da parceria família e escola, visando a qualidade do
trabalho educativo nas duas instâncias, tendo em vista a formação plena do indivíduo no que tange aos aspectos
humanos e sociais. Considerando que a família é um dos primeiros ambientes de socialização do indivíduo, atuando
como mediadora principal dos padrões, modelos e influências culturais. Na esfera escolar apresenta-se a educação
numa dimensão que ultrapassa o fator formal e/ou conteudista, de modo que o estreitamento e parceria dessas duas
instâncias, é, primordial para o desenvolvimento dos estudantes em todos os aspectos.

Sendo assim, o objetivo que impulsiona este estudo é analisar na perspectiva dos professores do ensino fundamental
a relação entre a família e escola e suas implicações para os processos de ensino e aprendizagem. Para tanto, a
pesquisa se constitui em exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, utilizando o estudo de caso como
estratégia para a coleta de dados em escolas públicas da rede municipal de Capim Grosso, Bahia.

Referencial Teórico

O momento contemporâneo requer nova roupagem no cenário educacional e familiar. Fazem-se necessárias novas
leituras dos subsídios teóricos e social, para então ressignificar o processo de ensino e aprendizagem com vistas na
autonomia do indivíduo. De acordo com Parolin(2005), ao passo que os novos tempos exigem pensamento e
criticidade, oferta informações rasas e rápidas. Como exemplo disso está a internet que propicia a praticidade ao
tempo que compromete ou deflagra os instrumentos do pensar.

Neste contexto, a escola passa a ser um espaço de interação de conhecimentos mediado por professores e alunos
em um processo de ensinar e aprender, buscando atender as necessidades de cada grupo, exercendo um papel
social importante na formação de crianças, jovens e adultos, colaborando na construção de uma sociedade que
possibilite a participação dos indivíduos como sujeitos de direitos ativos na realidade na qual estão inseridos. Para
Heidrich (2009, p. 15), “a escola foi criada para servir à sociedade. Por isso ela tem a obrigação de prestar conta de
seu trabalho, explicar o que faz e como conduz a aprendizagem das crianças e criar mecanismos para que a família
acompanhe a vida escolar dos filhos”.

É obrigatoriedade da família, estruturar o sujeito nos contextos pessoal e social desde a identificação até a autonomia.
Esse processo ocorre na dinâmica diária por meio da promoção de carinho e adequação nas diferentes situações de
convivência dentro e fora do seio familiar. A complementaridade da família e da escola é elemento essencial na
motivação do indivíduo, pois ambas se diferenciam e se assemelham pela correlação das funções e se intercalam no
que se refere ao objetivo comum, isto é, sucesso do indivíduo como ator socialmente responsável.

Desta forma, é necessário que estas duas instâncias socializadoras estejam integradas e tenham consciência da
importância e de sua responsabilidade na educação das crianças, para que essa possa evoluir em todas as áreas de
conhecimento e solidificar a base para a formação das fases, seja no campo pessoal, profissional ou intelectual.
Piaget (2007, p. 50) assevera que,

Uma ligação estreita e continuada entre os professores e os pais, leva, pois a muita coisa
que a uma informação mútua: esse intercâmbio acaba resultando em ajuda recíproca e,
frequentemente, em aperfeiçoamento real dos métodos. Ao aproximar a escola da vida ou
das preocupações profissional 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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[...].

É imprescindível a divisão de responsabilidades entre escola e a família apontada por Piaget (2007), especialmente ao
considerar que um número considerável de pais não possui conhecimento sobre o processo de desenvolvimento
psíquico e cognitivo e, portanto, desconhecem os mecanismos envolvidos na aprendizagem de seus filhos, resultando
em grandes dificuldades de acompanhamento.

Neste sentido, Marchesi (2004) reflete que a complexidade da educação contemporânea requer uma estreita parceria
entre família e escola, bem como a colaboração de outras instituições. Não se resolve situações educativas num
passe de mágica. Trata-se de um trabalho conjunto, minucioso e, portanto, colaborativo. No dizer de Reis (2007, p. 6),
“a escola nunca educará sozinha, de modo que a responsabilidade educacional da família jamais cessará. Uma vez
escolhida à escola, a relação com ela apenas começa. É preciso o diálogo entre escola, pais e filhos”.

Nesse excerto, percebemos que o diálogo é a base da harmonia da relação família e escola, manifestando-se em toda
e qualquer situação formativa em que a aprendizagem do estudante aluno é o centro. Visto que frequentemente os
pais desconhecem os diversos estágios do desenvolvimento cognitivo de seus filhos, cabe a escola exercer a sua
função educativa junto a partir de discussões, informações, orientações sobre os assuntos inerentes à formação dos
estudantes. Neste contexto, são oportunas as afirmações de Piaget (2007, p. 50) ao declarar que “[...] se toda pessoa
tem direito à educação, é evidente que os pais também possuam o direito de serem, senão, educados, ao menos
informados no tocante à melhor educação a ser proporcionada aos seus filhos”.

Desta forma, é fundamental que a família esteja inteirada sobre o processo de ensino e aprendizagem de seus filhos.
O aluno traz consigo uma bagagem adquirida no entorno familiar, além do mais, o convívio da criança com seus
familiares é bem mais extenso do que o tempo que fica na escola.

Partindo dessa premissa, a parceira família e escola não é uma questão que pode ser projetada em prazo
predeterminado. Trata-se de um projeto diário e infinito. A comunicação entre essas duas vertentes sociais deve ser
processual e continua. Não ocorre somente sob um gesto de cumprimento corriqueiro, mas, principalmente pelas vias
de formalização e mecanismos de criatividade. Na concepção de Paro (2009), a eficácia da comunicação produz o
entendimento entre ambas e o sucesso do aluno. O diálogo é fator importante na relação família e escola.

Portanto, a escola na condição de formadora de sujeitos críticos e reflexivos deve acolher e valorizar a família de tal
maneira que ela se reconheça útil no desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem. De forma que os
pais coparticipem das tomadas de decisões e possam sistematicamente acompanhar os acontecimentos sob um olhar
crítico e, portanto, colaborativo.

Considerando as colocações por ora elencadas, não se deve negar o fato de que a família manifesta interesse em
manter os filhos na escola. Todavia, é preciso analisar qual a percepção desta no que tange a evolução social dos
filhos a partir do processo de ensino e aprendizagem.

Metodologia da pesquisa

Este estudo se configura como uma pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa. Para Triviños
(2011) a pesquisa descritiva requer do investigador a delimitação de métodos, técnicas, modelos e teorias pra coletar
e interpretar os dados e, então, legitimar a validade cientifica da investigação. Lahire (2004, p. 15) argumenta que “a
qualidade principal do pesquisador não pode ser a de ‘interprete’ final, mas, sim, uma qualidade de artesão
preocupado com os detalhes e com o ciclo completo de sua produção”

Na concepção de Minayo (2004), a abordagem qualitativa sintoniza-se nas ciências sociais que ignora a quantificação
e prioriza os significados, motivos, aspirações, atitudes e valores ligados a um espaço peculiar das relações dos
fenômenos não permissíveis à operacionalização de variáveis.

Para a coleta de dados foi utilizada a estratégia de estudo de caso em 3 (três) escolas públicas da rede municipal de
Capim Grosso, Bahia, tendo como luz as definições de Yin (2005) ao afirmar que “os dados para estudo de caso
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podem se basear em muitas fontes de evidências”.

Nessa premissa, a técnica da triangulação foi o mecanismo elegido para utilização de variadas e múltiplas fontes nas
escolas investigadas. Portanto, além das observações simples utilizamos a técnica de entrevistas semiestruturadas
com 07 (sete) professores; sendo 02 (dois) na educação infantil, 01 (um) no 5º ano do ensino fundamental e 04
(quatro) docentes atuantes no 9º ano do ensino fundamental.

O projeto de pesquisa foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade Maria Milza
(FAMAM), tendo o Certificado de Apresentação para a Apreciação Ética (CAAE) sob o número 57013316.9.0000.5025
e o parecer de aprovação sob o número 056715/2016, em 14 de janeiro de 2016.

Análise e discussão

É no meio familiar que o indivíduo tem seus primeiros contatos com o mundo externo, com a linguagem, com a
aquisição dos primeiros valores e hábitos. Tal convivência é fundamental para que a criança se insira no meio escolar
com competências sociais em nível elevado de desenvolvimento. Nesse contexto, a criança está aberta a novas
aprendizagens, novas experiências.

Nessa premissa, a pesquisa buscou verificar a concepção dos professores das escolas em estudo, no tocante a
parceria família e escola visando ressignificação do processo de ensino e aprendizagem, Se tratando da motivação da
família para o desenvolvimento expressivo do aluno as professoras P1 e P2 colocam que as crianças que tem pais de
mentes abertas são as que mais sobressaem nos estudos. Segundo as docentes, não basta apenas acompanhá-los
até a unidade escolar, mas, conversar sobre o que ocorre dentro dessa com a criança, incentivando a gostar de
estudar para ser um ser humano melhor.

A professora P3, reconhece que os alunos que tem o acompanhamento dos pais, demonstram maior desenvoltura,
não somente nos estudos dos conteúdos, mas, também, na atuação enquanto ser social, pois esse se sente seguro
para participar dos acontecimentos da escola e da sociedade.

As professoras P4, P5, P6 e P7, concordam em unanimidade que quando se conta com o apoio da família o
rendimento é superior, e acrescentam que, nem em todo caso desenvolve o aprendizado satisfatório dos estudantes,
mas, ficam com a consciência tranquila, porque pode contar com a compreensão dos pais sobre todo processo e
tentativas de aprimoramento. Nesse contexto, uma categoria de análise que emergem é a convicção de que motivado
pelos pais os alunos rendem mais significativamente na aprendizagem e na socialização.

Fraga (2012) ressalta quão complicado é quando os pais não participam da vida escolar de seus filhos, e, pior,
inventam desculpas de que não podem faltar no trabalho ou por outra coisa qualquer, fazendo aleatoriamente, com
que, a relação entre família e escola não seja alcançada.

Adicionalmente, Parolin (2005) frisa que a escola não é capaz de fazer o papel da família nem na aprendizagem e,
nem tampouco, na formação. À escola cabe a função socializadora dos saberes e das relações, pois se trata de
preparar o aluno para a convivência em espaços coletivos, nos quais haverão as regras estabelecidas. A tarefa da
família é intransferível, pois recai sobre a acolhida, a promoção de carinho e confiança a criança, para que se sinta
realmente pertencente de uma instituição da qual esse deve multiplicar valores e modelos comportamentais. Para
Parolin (2005) a família e a escola têm objetivos correlatos, em diferentes ambientes, o que ocasiona
responsabilidades diferentes e semelhantes às duas esferas.

Sobre a influência do apoio da família para o bom desenvolvimento da prática em sala de aula, as professoras P1, P2,
P3, concordam em partes, e observam que depende muito do profissional, pois, “o professor deve criar estratégias
para senão superar, driblar as dificuldades”. A professora P3 concorda plenamente, visto ser este um dos seus
maiores problemas. Preocupa-se por ser a turma de 5º ano, que posteriormente estará no colégio, sem habilidades
necessárias para a nova modalidade de ensino, e parece que “os pais não se incomodam nenhum pouco com a
situação”. Já as docentes P4, P5, P6 e P7 concordam que o acompanhamento dos pais faz a diferença, “mesmo em
se tratando de adolescentes que julgamos que já sabem o que é certo e o que é errado, ainda assim, carece da
motivação dos pais”. E a falta desse apoio reflete relevantemente na prática de sala de aula, pois, se os alunos não se
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comprometem com as atividades, o fazer docente fica emperrado. Com diferentes e correlatas colocações, se
evidencia a angústia dos professores pela falta de apoio dos pais, configurando-se, portanto, como outra categoria de
análise resultante da questão.

Pais ou responsáveis devem estimular, motivar, valorizar, ensinar, conversar, discutir com seus filhos desde o início
de sua formação, a fim de que se compreendam ativo no seu processo de formação social e humana. A inserção da
família a escola é, portanto, crucial, desde que não seja apenas a presença física. Pois, a função da família na escola
visa à contribuição no desempenho e formação da criança. Parolin (2005) enfatiza que o processo educativo necessita
da interação tanto da família quanto da escola e de ambas num mesmo propósito.

[...] Tanto a família quanto a escola desejam a mesma coisa: preparar 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 (PAROLIN, 2005, p. 99).

Ao tratar da distância entre família e escola como interferência na aprendizagem da criança, as professoras P1 e P2
colocam que a presença e motivação da família na vida dos filhos é aspecto fundamental para a autonomia da
criança, pois o aluno acompanhado pelos pais demonstra segurança, não esquece o material em casa, tem aspecto
feliz.

As professoras P3, P4, P5, P6 e P7 compreendem que as dificuldades de aprendizagem que hoje perduram no
processo escolar, são oriundas da falta de apoio da família desde os anos iniciais, e, mesmo assim, os pais não se
conscientizam que ainda dar tempo de fazer alguma coisa para superar a lacuna que existe entre escola e família.

Conforme Piaget (2007) a ajuda mútua entre pais e professores é de relevante importância para o desenvolvimento
humano e social. Portanto, sua participação na vida escolar dos filhos é fundamental. O professor que conta com essa
parceria, certamente, tem rendimento no fazer docente.

Em suma, ao discutir a distância entre família e escola como interferência na aprendizagem surgiu a categoria de
análise unânime, que quando a família fica a margem da vida escolar dos filhos, consequentemente, esses ficam a
margem da evolução social, e segue num processo de frustração ou insatisfação no que tange a própria identidade.

Adicionalmente, questionou-se sobre o ambiente familiar harmonioso versus elevação de autoestima e de
aprendizagem. Todas as professoras entrevistadas concordaram plenamente que a harmonia na família é fator
preponderante na elevação do bom humor da criança. Tal afirmativa se constitui uma das categorias de análise sobre
a indagação. Salientam que não consideram um aspecto absoluto, mas, relevante. Há uma relatividade a ser
considerada, pois, todo indivíduo é único, e, portanto, peculiar. Existem casos em que este tem a falta de apoio como
motivo para encarar os grandes desafios, na maioria dos casos, o fracasso é inevitável.

O respeito e o afeto são aspectos cruciais para o bom desenvolvimento das relações familiares. O limite também é
fator preponderante. A criança que não aprende obedecer a regras em seu lar, com certeza desenvolverá um
comportamento ilimitado, e este começa a se manifestar na escola. Portanto, a falta de carinho representa um
problema que desencadeia prejuízos na vida social do indivíduo, mas, o mimo em excesso também implica na
formação de um sujeito sem limites Taller (2000 apud PAROLIN, 2005). Em outras palavras, a criança que vive num
ambiente harmonioso, tem sensibilidade, disposição, coragem para enfrentar os desafios.

Dentro desse contexto, indagou-se sobre quais aspectos impedem a aproximação família e escola. De certo a
fragilidade financeira é um fator agravante que atrapalha a harmonia familiar. Reis (2007) enfatiza que além desses,
outros fatores externos complicam a relação de pais e filhos. A maratona de alterações nos padrões sociais a família é
diretamente afetada, pois, mãe e pai se tornam ambivalentes no tangente aos seus papéis. De acordo com as
professoras entrevistadas, são diversos os fatores que ocasionam a ausência dos pais na escola, mas, como bem
colocou a professora P1a recai sobre o a transferência de responsabilidade dos pais para com a formação escolar dos
seus filhos, constituindo-se em uma categoria de análise.
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Aproveitando da experiência das professoras no universo escolar, procurou-se conhecer quais os mecanismos que
podem promover a parceria família e escola. As professoras P1, P4 e P7 enfatizaram que para que ocorra a
aproximação família e escola é papel da gestão criar mecanismos que propiciem tal relação. A escola precisa estar
aberta a comunidade, emprestando o espaço para eventos, incentivar a participação do conselho escolar, informar
sobre o desempenho da escola, visitando famílias, conhecendo as realidades vividas, criar espaço de pais para
debates e palestras relacionadas a assuntos que interessam a comunidade, promover festas, comemorações e outras
atividades, marcar encontros em horários convenientes aos pais, ouvi-los nas suas angústias e necessidades,
promover reuniões de pais e mestres, entre tantas outras coisas que vão surgindo de acordo a realidade de cada
comunidade escolar.

As respostas das professoras nos conduziram a outra categoria de análise, isto é, a necessidade da promoção de
participação dos pais ou responsáveis no dia a dia da escola, de modo a se sentirem acolhidos e valorizados para que
possam trabalhar em parceria com toda equipe escolar.

Neves, Ristum e Dazzani (2013) salientam que nos últimos tempos, por questões diversas, os pais têm inserido seus
filhos logo cedo na escola. Contudo, não se atentaram que ao inseri-lo estão assinando um certificado de
compromisso com a escola, no sentido de acompanhar o seu filho em todo processo extra e intraescolar. Heidrich
(2009) nos convida a refletir sobre a evidente interdependência entre escola e família, e, paralelo a isso a necessidade
de estabelecer uma parceria consistente de ambas.

Ao analisarmos as concepções dos professores sobre a relação família e escola, percebemos que emergiram como
categorias de análises questões tais como a angústia pela falta de apoio dos pais, resultando em uma família à
margem da vida escolar dos filhos. Também foi ressaltada a necessidade de harmonia na família, como fator
preponderante na elevação do bom humor da criança, além da insistente transferência de responsabilidade dos pais
para com a formação escolar dos seus filhos diante de seus inúmeros afazeres.

Compreendemos que a iniciativa de estreitar os laços com as famílias deve partir da gestão escolar, todavia não se
trata de uma obrigação exclusiva da gestão, pois os professores possuem um papel chave na articulação junto aos
pais, especialmente ao promover o fortalecimento necessário da parceria entre a escola e família.

Considerações finais

O estudo realizado demonstra a necessidade de se consolidar as relações de parceria entre família e escola.
Sinalizam-se muitas transformações ao longo do tempo, contudo, a família, por mais diversa que seja a sua
composição, permanece como instituição fundamental para proteger e socializar o indivíduo. A escola por sua vez, é
um universo de ampliação da socialização e disseminação de saberes, função que anteriormente cabia
exclusivamente à família.

O propósito deste estudo foi realmente suscitar a reflexão em torno das concepções da parceria entre a família e
escola para a formação do indivíduo, tendo-se como base a perspectiva dos professores. Os docentes pesquisados
evidenciaram a preocupação em torno da realidade no que tange ao distanciamento da família, compreendendo que
diante da situação, não há mais espaço para discursos reducionistas, pois urge que a escola tome para si a obrigação
de solidificar tal relação.

Indubitavelmente o papel educador da família é complexo, pois não há receita pronta, cada ser é único e as
personalidades se divergem. Não é fácil educar, sem reprimir e reprimir não é a melhor forma de educar. É preciso
balancear as atitudes, todavia poucas são as famílias que estão realmente preparadas para educar nos dias de hoje.
Por outro lado, a escola também não está preparada para receber os alunos sem esse alicerce familiar.

O estudo evidenciou a angústia dos professores investigados diante da omissão da família em assumir efetivamente o
papel no processo educativo social de seus filhos, transferindo toda a responsabilidade para escola. É preciso que
pais e professores revejam seus papeis no processo de socialização e formação crítica com vistas a autonomia dos
estudantes.

Compreendemos que este estudo não se encerra, pois se trata de um campo em discussão. Percebemos a
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necessidade de continuar a agenda de pesquisa, buscando maiores subsídios para a compreensão dos fatores que
contribuem para o fortalecimento da relação entre a família e a escola, visando avaliá-la também na perspectiva dos
pais ou responsáveis e do gestor escolar.
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