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RESUMO 

Este estudo tem como principal objetivo expor as dificuldades apresentadas pela 
instituição escolar de não ter a presença dos pais como ajudantes no processo 
educacional das crianças, a atuação da família na escola é algo que deve ser 
preservado e incentivado, como um importante ícone do processo educacional, que 
atualmente no Brasil se encontra em constante evolução e adaptação, na procura de 
uma educação de qualidade e que atenda as necessidades dos brasileiros. Buscar um 
modelo educacional não é simples e não se pode copiar esse modelo de outro país, já 
que existem aspectos que devem ser levados em consideração como a cultura e a 
evolução histórica de cada país, e um dos ícones dessa evolução da educação 
brasileira permeia a relação familiar, a importância de se ter a família, como atuante no 
processo educacional, junto à escola.Essa relação ajuda a criança a se desenvolver, 
uma vez que esta estará segura de suas ações dentro da instituição educacional. 
Também é objetivo desse trabalho apontar as melhorias que a participação dos pais no 
ambiente escolar provoca no processo educacional e na educação brasileira por 
conseguinte. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Família, Escola, Pais. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tem como tema principal a relação entre família e escola e a 

importância da responsabilidade dos pais no ambiente escolar, o trabalho também 

procurará responder uma questão que é intermitente aos educadores brasileiros. Qual 

o papel da família na formação do aluno e como os pais podem cumprir melhor 

esse papel? Essa questão motivou toda a pesquisa. 

Pois tendo os pais essa conscientização, e trabalhando de forma unida com a 

escola, farão com que o aluno seja um individuo mais critico e consciente de seus 

direitos e deveres. 

Conceituar a importância da família na escola é uma tarefa difícil. E mais difícil 

ainda é conscientizar a família da necessidade de se fazer presente e compartilhar do 

desenvolvimento escolar de seus filhos. 

Esta questão sempre foi muito preocupante para a escola.E a sociedade está 

acostumada a encarar a escola como se tivesse total responsabilidade pelos alunos e 

precisamos rever esse conceito. 

Podemos ver isso através da ausência de uma participação mais prazerosa dos 

pais no ambiente escolar, e cabe ressaltar que muitas vezes os pais entendem um 

comunicado de chamado da escola, como momento para reclamações enquanto é 

necessário entender que a presença da família na escola passa por muito mais do que 

ouvir reclamações, quando um aluno provoca alguma reclamação, por parte dos 

professores, essa "reclamação" deve ser trabalhada, e portanto a presença dos pais na 

escola está diretamente ligada à educação. 

A presença dos pais na escola apresenta a necessidade de acompanhar todas 

as etapas da formação formal e colaborar com conhecimentos de uma educação 

informal permeada pelo convívio familiar, a escola completa a educação do lar. 

A educação informal é tão importante quanto a formal, a escola como instituição 

democrática e social deve garantir aos pais a sua participação e integração na vida 

escolar de seus filhos. 
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Cabe ressaltar que nós educadores temos que incentivar essa consciência 

crescente da participação da família no ambiente escolar tanto por parte dos pais, 

quanto por parte da escola, pois estas duas instituições sociais farão com que um dia, o 

país seja melhor compreendido em termos culturais, econômicos e sociais, e assim, 

levar o Brasil a um patamar ainda não planejado, e mudar a sociedade primitiva na qual 

vivemos, isso ainda é um sonho distante, mas a educação é o único meio pelo qual 

poderemos um dia alcançar tal sonho. 

Entende-se que os pais por sua vez tornem-se conscientes dessa 

responsabilidade, pois é através dessa parceria de conhecimentos formais e informais, 

que a escola se torna forte visando à formação do individuo. Por esse motivo devemos 

levar a família a uma reflexão sobre a conscientização da escola na formação 

educacional dos alunos, e principalmente sobre a responsabilidade da família, da 

presença constante e de uma participação atuante, fazendo com isso que o aluno se 

sinta valorizado e ao mesmo tempo recebendo os cuidados de seus pais. 

Pois, família e escola têm que trabalhar unidas para a formação intelectual, 

moral, e social do aluno. 

Que os pais são realmente os primeiros educadores, isso é indiscutível. E um 

ótimo desempenho da família presente na escola faz total diferença. "A família por 

intermédio de suas ações materiais e simbólicas, tem um papel importante na vida 

escolar dos filhos, e este não pode ser desconsiderado." NOGUEIRA, ROMANELLI, 

ZAGO (2000, p.20) 

Dentro de um contexto tão marcado pelas exigências de uma ótima formação 

do ser humano dinâmico, é cada vez mais aparente essa necessidade de conseguirmos 

realizar um trabalho conjunto e de qualidade, para que realmente consigamos construir 

membros de uma sociedade crítica. 

GOMES e OLIVEIRA (2003, p.70) dizem que por isso é tão importante 

pesquisar tais considerações, e incentivar a parceria entre família e escola, organizando 

horários para que esse fator auxilie essa presença. 

Pois com essa preocupação com a vida escolar de seus filhos, e pais estando 
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sempre em contato com a escola, juntos vão superar melhor as dificuldades existentes, 

tanto no comportamento como no aprendizado. 

O que podemos observar é que a família, em primeiro plano, é uma instituição 

social que tem várias funções na sociedade, e uma delas é apresentar a um novo 

cidadão, regras de convívio e direitos que qualquer cidadão tem dentro de uma 

comunidade ativa, portanto essa instituição tem sua devida importância dentro do 

contexto nacional. 

 

Dito isso, fica claro que a escola propicia a socialização da criança, mas, 
é a família e sua função um dos maiores responsáveis pela educação e 
desenvolvimento dos filhos. Até para que a Educação pedagógica possa 
ser efetivada, para que ela tenha eficácia, depende da estrutura familiar 
do aluno. DANTAS (Ano Indisponível) 

 

A escola deve chamar os pais para a responsabilidade desse "cuidar" do aluno, 

pois escola e família juntas podem trabalhar melhor com o conhecimento que se tem do 

aluno. E com esse entrosamento entre escola e família o aluno poderá se sentir mais 

estimulado a participar e se integrar no ambiente escolar. A presença da família é um 

ponto fundamental para alcançar uma educação de qualidade. 

A relação entre família e escola deixam os alunos com segurança para que, 

quando estimulado, evoluam dentro de qualquer ambiente.Uma das grandes 

transformações que precisa ficar bem entendida é a parceria que se propõe entre 

escola e família para uma educação mais completa do aluno e eficaz do ponto de vista 

da participação. 

A escola tem que se mostrar aberta a essas transformações pelas quais a 

educação está passando, e a família se fazer mais presente na escola.A mútua 

colaboração entre família e escola servem para que o aluno sofra as conseqüências de 

um trabalho eficiente e perspicaz para sua formação, cada uma com seu papel.Em 

circunstâncias que a família não compartilha dessa relação, dessa participação ativa, 

com o trabalho da escola, os maiores prejudicados serão os filhos, pois se sentem 

desprestigiados e sem estímulos, fatores principais no aprendizado. 

Com esse entrosamento e com a participação ativa da família juntamente com a 

abertura para essas transformações, acredita-se que os educandos sintam-se cada vez 
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mais estimulados a participar e a se integrar no ambiente escolar, pois os filhos 

percebem e muito essa preocupação dos pais com seu desempenho. MAIMONI E 

MIRANDA (1999, p.68) 

E essa preocupação e interesse dos pais para com os filhos é muito importante. 

A criança sente-se segura tendo o conhecimento do cuidado e amor dos pais.Cuidados 

com a família é um dos pontos necessários para atingir qualidade de vida. E é esse o 

ponto principal para despertar nos pais essa responsabilidade de que o filho na escola 

percebe se eles se interessam por eles ou não. 

A família tem que se fazer presente na vida escolar dos seus filhos, pois, a 

criança sentindo a presença e o acompanhamento dos pais na vida escolar, se sentirá 

estimulada na escola a se comportar e a respeitar o ambiente escolar, pois se tornará 

um membro ativo e integrante da escola respeitando padrões e valores assimilados na 

família. 

Uma maior atenção dos pais para com as grandes necessidades de seus filhos 

é essencial e constrói laços de segurança para os filhos. A auto-estima dos pais é 

importantíssima, porque o desenvolvimento de um sadio auto conceito, depende dessa 

interação positiva, essa referência transmitidas de pais para filhos. 

Quando se trata de educação, todos somos responsáveis e temos que nos 

conscientizar sobre isso. E a educação formal dada pela escola, é complementada de 

forma eficaz pela educação que o indivíduo traz de casa, pois nesse lar é que o 

individuo recebe a base concreta para uma formação autêntica. Formação esta, seja 

dos meios formais ou dos meios informais existentes na escola, o importante é que 

família e escola se tornem cada vez mais conscientes do seu papel de instituição social. 

Essa família tem passado por mudanças na sociedade atual, mudanças essas 

que muito contribuíram para um afastamento diário de seus membros. Temos que 

buscar os pais para essa responsabilidade, se por algumas vezes os pais se mostram 

"desmotivados" ou "desinteressados" à participação na comunidade escolar. 

Mas essa escola deve ter consciência e buscar os pais para assumirem a sua 

parcela, o que não é nada fácil já que muitos pais pensam de forma errônea que a 

escola deve assumir tal responsabilidade pelo seu filho. 

Muitos pais acham que a escola é responsável de uma forma geral por seus 
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filhos, mas se equivocam sobre tal responsabilidade, que na verdade pertence è eles. 

A escola percebe essa necessidade de cobrar a presença e a colaboração da 

família, mas é muito difícil conquistar isso, já que os pais deveriam sentir essa 

necessidade de acompanhar seus filhos naturalmente e espontaneamente. 

As primeiras experiências educacionais da criança geralmente são 

proporcionadas pela família. É na família que a criança recebe influências para a 

formação de sua personalidade.O lar e a escola se completam e é através do trabalho 

conjunto entre família e escola que se formará um indivíduo responsável por seus 

direitos e deveres. 

JAMES (1992) buscou explicar que o sistema de família é: um homem e uma 

mulher reunidos em torno da lareira doméstica, companheiros iguais, dedicados à 

educação dos filhos, no sentido amplo. O "progresso da família nuclear" está 

começando a tomar o lugar deixado pelo "progresso da liberdade". 

A educação tem uma história. No antigo Egito, na Grécia e em Roma, ela tinha 

a função de transmissão de vida, dos bens, do saber dos ancestrais, dos feitos dos 

antepassados. Ancorava-se no passado, no saber transmitido de geração para 

geração. Já na Idade Média e, principalmente na Idade Moderna, a função da educação 

passou a ser o estabelecimento da razão, da moral e da disciplina. Surge então a 

pedagogia. A pedagogia vem preparar a criança como individuo e pregando a disciplina 

interior.  

Com as exigências feitas pelas sociedades industriais, de homens produtivos e 

adaptáveis aos progressos da ciência e da tecnologia, surge uma nova expectativa em 

relação à criança: um ser em desenvolvimento ativo e espontâneo, e respeitado em sua 

individualidade. 

A pedagogia da escola nova com a psicologia do desenvolvimento incorpora a 

idéia de trabalho ao cotidiano educativo. A criança como um ser em desenvolvimento 

deveria ser preparada para o futuro.A criança passa a ser considerada como que 

educada para ser a salvação da futura humanidade. 

Considerando que a escola surgiu como espaço reservado para o controle 

disciplinar sobre as crianças, percebemos o poder exercido pela família e total interesse 

pela disciplina de seus filhos. 
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Tanto que estudos atuais sobre fracasso escolar apontam o fracasso da família 

como causas principais. O fato de pais não assumirem sua função delegando tal 

responsabilidade à professores, acaba por gerar um aluno com indisciplina, pois fica 

sem referência de conceitos morais. 

Portanto a família e a escola devem trabalhar unidas, para que com a junção da 

inteiração de pais e abertura da participação da escola, alguns desses conceitos sejam 

colocados em pratica. 

Neste sentido nosso trabalho objetiva levar a uma reflexão sobre a importância 

da participação da família na formação educacional das crianças, através de um 

histórico sobre a família e a educação brasileira. 

Mostrar as transformações que a família e a escola sofreram com o passar dos 

anos, e a preocupação cada vez maior por haver uma integração dos pais com a 

escola, pois isso ao acontecer, tornar-se-á uma experiência gratificante para alunos. 

A pesquisa mostrou uma preocupação cada vez maior por parte dos pais com 

relação ao seu entrosamento com a instituição de ensino. 

Dentro de um contexto tão marcado pela competitividade, parece estar cada 

vez mais claro aos pais e às escolas, a necessidade de se realizar um trabalho 

conjunto, para que realmente o ensino consiga ter, para o aluno, um alto valor 

agregado. 

Uma questão necessária é que a sociedade, isto é, a comunidade escolar (pais, 

alunos, professores, funcionários e equipe técnica), possa caminhar juntos. Pois os pais 

são os primeiros educadores e o lar tem que ser um ambiente harmonioso, então que 

esse aluno não busque somente na escola a educação e sim que essa família 

questionadora e participativa possa colaborar a ser mais uma chave de sucesso na vida 

escolar de seus filhos. 

O ponto fundamental é que o professor possa ser capaz de trabalhar com pais, 

com interação direta e autêntica com alunos, podendo assim conhecê-los melhor e 

alcançar melhorias no desempenho escolar. 

Com bons resultados dos filhos, os pais se sentem estimulados a participarem 

mais. 

Utilizaremos, enquanto metodologia uma análise bibliográfica de referências 
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que conceituem a família e a escola e possibilite uma relação entre elas. 

Utilizaremos outras referências que contribuirão para a pesquisa que busque 

fundamentar a relação entre família e escola, integrada na educação das crianças. 

Utilizaremos um questionário escrito, a ser realizada em uma escola, unindo 

entrevistas de pais e professores, sobre a preocupação dos pais com seus filhos e 

quanto é esse interesse. E se professores sentem nos pais essa responsabilidade de 

participação ativa, o que tornam seus filhos mais incentivados com os estudos e mais 

capazes de se tornarem cidadãos críticos dentro da sociedade. 
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1. FAMILIA E EDUCAÇÃO 

 

As primeiras experiências educacionais da criança geralmente são 

proporcionadas pela família. Provavelmente a maior parte das influências que os pais 

exercem sobre os filhos é inconsciente. Muitos pais não têm plena consciência de que 

seus comportamentos, sua maneira de ser, de falar, sua maneira de andar e 

cumprimentar as pessoas, sua maneira de olhar para os outros tem enorme influencia 

sobre o desenvolvimento dos filhos. 

Essas experiências são muito ricas para a estruturação da personalidade, e 

para seu convívio com a sociedade e principalmente com seu ambiente escolar, que é o 

local escolhido pelos pais para a formação intelectual, moral e social da criança, para 

que esse indivíduo seja um membro atuante e crítico, com direitos e deveres na 

sociedade a qual ele pertence. 

 

Enquanto a família, primeiro núcleo de convivência da qual o ser 
humano faz parte. Em uma proposição bastante simplista poderíamos 
dizer que  e seu mais forte vínculo durante toda a sua existência, tem 
função de cuidar, proteger, incutir valores e formar as bases da 
personalidade, a escola é a instituição criada para, principalmente, 
transmitir o saber acumulado pela humanidade às novas gerações. 
MACHADO (2008 p. 33) 

 

1.1 História da Família 

 

Quando a sociedade antiga desagregou-se por haver um choque de classes 

sociais, surgiu aí a necessidade de o estado organizar o regime familiar, para com isso 

garantir e proteger a propriedade. Já que essa união foi criada com a pura e simples 

intenção de organização social. 

Se de um lado a produção do trabalho desenvolve a riqueza da sociedade, a 

família do outro lado significa a organização social desta classe. 

Para começar então, a falar sobre a história da família, podemos entender que 

como qualquer outra instituição, a família passou por algumas evoluções através dos 

tempos. Antes tínhamos a noção de que família era uma instituição sócia, formada por 
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pai, mãe e filhos, adotados ou de sangue, que se organizavam dentro de um contexto 

sociocultural para atingir metas em comum, extrai-se dessas metas os filhos, que são 

normalmente de linhagem sanguínea ou adotados, mas que nem sempre compartilham 

dos mesmos objetivos que os pais. 

Como alega PRADO (1985. p.7) a família era "um conjunto de pessoas 

aparentadas que vivem em gral na mesma casa, particularmente o pai, a mãe e os 

filhos. Ou ainda pessoas de mesmo sangue, ascendência, linhagem, estirpe ou 

admitidos por adoção". 

Essa definição mudou com o tempo.Hoje a família não é só uma organização 

social que tem por objetivo os mesmos fins. Vemos atualmente vários tipos de família, a 

família patriarcal, tradicional. A família matriarcal, comporta por mãe e filhos, e que foge 

ao conceito de primordial de família. E um avanço ainda maior, e que infelizmente ainda 

não é bem aceito pela sociedade brasileira. A família homoafetiva, composta por dois 

homens ou duas mulheres. Esse tipo de família já tem se estabelecido e firmado seu 

lugar na sociedade, conforme afirma DIAS (2003 p. 44) a família homoafetiva já pode 

registrar e repartir os bens e a herança. Como antes não podia. A luta pelos direitos 

homossexuais continua, e cada vez mais pessoas com identidade sexual vão ao 

Judiciário reivindicar seus direitos. 

Como vemos, a família é muito mais que uma simples instituição social, e 

defini-la assim seria um erro. 

Portanto, as configurações da família brasileira mudaram de forma brusca e 

rápida, forma essa que permite que muitos antropólogos e sociólogos estudem essa 

instituição de forma mais profunda. 

 

1.2 Transformações na Estrutura Familiar Brasileira 

 

A composição familiar brasileira recebeu, devido à colonização, uma grande 

influência da família portuguesa, que tinha uma característica patriarcal e tendências 

conservadoras em sua essência. 

 

A história das formas de organização familiar no Brasil tem-se 
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contentado em ser a história de um determinado tipo de organização 
familiar e doméstica - a "família patriarcal" -, um tipo fixo onde os 
personagens, uma vez definidos, apenas se substituem no decorrer das 
gerações, nada ameaçando sua hegemonia, e um tronco de onde 
brotam todas as outras relações sociais. Ela se instala nas regiões onde 
foram implantadas as grandes unidades agrárias de produção engenho 
de açúcar, fazendas de criação ou de plantação de café, mantêm-se 
através da incorporação de novos membros, de preferência parentes, 
legítimos ou ilegítimos, a extensos "clãs" que assegurem a 
indivisibilidade de seu poder. CORRÊA (1982, p.13) 

 

Utiliza-se o conceito de família patriarcal como sinônimo de família extensa e dá 

à mulher o titulo de submissa, e ao homem de dominador. 

 

O chefe da família ou do grupo de parentes cuidava dos negócios e 
tinha por principio, preservar a linhagem e a honra familiar, procurando 
exercer sua autoridade sobre a mulher, filhos e demais dependentes sob 
sua influência. SAMARA (1983, p. 12) 

 

A família tornou-se cada vez menor, com um número menor de integrantes, a 

estrutura da família tradicional começou a ceder, e a dar espaço às novas estruturas 

familiares. 

A família brasileira da virada do século não é única, mas múltipla. 

Transformações sociais e culturais que se processavam nas ultimas décadas 

reacomodavam as maneiras como as pessoas costumam se agrupar sob um mesmo 

teto. A fórmula tradicional, de pais e filhos morando na mesma casa, embora seja a 

majoritária, deixou de ser o modelo único. Cada vez mais, a família torna-se a 

instituição que assume formas de organização diferentes. 

Apesar de todas essas transformações e desses arranjos familiares, existentes 

atualmente, a instituição ainda é a grande célula da sociedade. 

Com o passar dos anos a família patriarcal foi perdendo sua força e dando lugar 

a outras estruturas familiares. 

Devido a essa mudanças a criança começou a fazer parte integrante da família, 

pois até então, não fazia. 

 

"Entre o fim da Idade Média e os séculos XVI e XVII, a criança havia 
conquistado um lugar junto de seus pais, lugar este a que não poderia 
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ter aspirado no tempo em que o costume mandava que fosse confiada a 
estranhos. Essa volta das crianças ao lar foi um grande acontecimento: 
ela deu á família do século VXII sua principal característica, que a 
distinguiu das famílias medievais. A criança tornou-se um elemento 
indispensável da vida quotidiana, e os adultos passaram a se preocupar 
com sua educação, carreira e futuro. Ela não era ainda o pivô de todo o 
sistema, mas tomara-se uma personagem muito mais consciente'. 
ARIES (1978 p. 270) 

 

A família tornou-se cada vez menor, com um número menor de integrantes, a 

estrutura da família tradicional começou a ceder, e a dar espaço às novas estruturas 

familiares. 

A fórmula tradicional, de pais e filhos morando na mesma casa, embora seja 

majoritária, deixou de ser o modelo único. Cada vez mais, a família torna-se a 

instituição que assume formas de organização diferentes. 

Na prática, existem outros grupos e organizações familiares, mas os principais, 

segundo PRADO (1985 p. 14) que fogem ao modelo comum são os seguintes: Casados 

sem filhos; Solteiros sem filhos; Os solteiros com filhos que moram com seus pais; Os 

separados ou viúvos com filhos; 

Apesar de todas essas transformações existentes atualmente, a instituição 

família, ainda é a grande célula da sociedade. 

 

No entanto, o que 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 nos 
situarmos nele. É a formadora da nossa primeira identidade social.Ela é 
o primeiro "nós" a quem aprendemos a nos referir. REIS (1984, p. 99) 

  

1.3 Desafio para a Educação 

 

A escola no início da colonização era interesse apenas dos privilegiados. Isso 

por se tratar de uma sociedade agrária e escravista, não havia interesse pela educação 

elementar. 

Os filhos da nobreza faziam seus estudos principalmente na Europa, de onde 

vinham formados para o Brasil, para assim, exercerem uma profissão, o que na época, 
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teria maior destaque a medicina e a advocacia, até hoje, essas são duas profissões 

muito valorizadas se comparadas com o status socioeconômico do Brasil e 

principalmente se comparada a valorização da profissão de educador, seja em qualquer 

classe. 

Os filhos dos trabalhadores recebiam a educação através da prática familiar. Os 

meninos ajudavam os pais na lavoura e as filhas aprendiam as prendas domésticas e a 

serem serviçais. 

Não havia uma educação formal para as classes menos favorecidas. 

A educação brasileira nos chega através dos jesuítas. 

É uma escola conservadora, com formação moral e religiosa. 

Quando, na história do Brasil, os Jesuítas encerram o ofício da educação, 

acaba sendo instituída a escola pública oficial, uma das principais dificuldades era o 

analfabetismo. 

Com a vinda da família real no século xix para o Brasil, houveram várias 

intenções de instrução gratuita a todos cidadãos . Mesmo assim a educação continuava 

descentralizada, e no final do império a educação continuava precária. 

A educação passou e tem passado por várias transformações. Nunca se falou 

tanto em educação, onde educadores tentam adequar a educação de acordo com a 

realidade brasileira, através de estudos e pesquisas, e exigindo as obrigações do 

estado. 

Nesse sentido, a principal idéia é começar exigindo que as leis sejam 

aprovadas após a participação efetiva dos grupos da sociedade plural nas 

discussões dos problemas. Sem a intenção de fazer uma lista exaustiva das tarefas a 

serem realizadas, destacamos alguns pontos importantes. é preciso: 

 

Instaurar uma política educacional decente, que destine as verbas 
públicas para o ensino público, com diretrizes educacionais coerentes e 
continuidade de implantação, evitando os desencontros das políticas 
governamentais; Valorizar o professor (salário, carreira, formação 
continuada, concurso de ingresso), o que certamente manteria na ativa 
os professores de qualidade; Escola para todos, sem sucumbir à 
tentação da monumentalidade: não necessitamos de grandes prédios, 
mas de qualidade de ensino, com rede escolar suprida de bibliotecas, 
obras de referência, instalações adequadas, condições reais de reuniões 
educacionais e pedagógicas. Essas seriam as condições mínimas para 
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implantar a escola pública, universal, gratuita, democrática e de 
qualidade". ARANHA (1997, p.225) 

 

Portanto, com a fala acima, pode-se perceber que a educação brasileira ainda é 

precária, e isso não é nenhuma novidade, o desafio para a educação, ao qual trata o 

subtítulo acima, é nada mais nada menos, que a implantação dessas políticas de 

qualidade, e a luta por essa implantação deve partir da sociedade unida, mais uma vez, 

volta-se a falar sobre a importância da família estar junto da escola. 

Entender que a educação brasileira está precária e lutar contra isso é papel de 

todos, a acomodação tem feito parte do país e das famílias brasileiras há muito tempo e 

essa realidade deve mudar instantaneamente, mas para isso, a partida deve vir da 

escola, a escola deve motivar os pais e conscientizá-los de qual é a realidade da 

educação. 

Os pais devem saber quais são as dificuldades enfrentadas pela escola para 

poder auxiliar, ninguém vai ajudar algo que está bom, no mundo em que vivemos, e 

com o abrangente disfarce da classificação econômica das "classes" a ajuda a 

instituições publicas por iniciativa privada é rara, tal qual a ajuda da família, mas para 

não entrar em méritos econômicos e sim em méritos da própria luta social, a escola 

deve conscientizar a família sobre o que acontece. 

Pais não vão sair às ruas protestando por melhores salários aos professores, 

merendas com qualidade, nutricionistas nas escolas, escola em período integral, se 

eles não souberem da necessidade de isso acontecer. Quem deve apresentar tais 

necessidades e quais melhorias essas alterações trarão é a escola. 

O desafio para a educação brasileira é maior do que pode-se pensar, existem 

em três âmbitos, no âmbito familiar, a importância de uma família estruturada, e quando 

dizemos estruturada, não falamos sobre uma família que tenha, pai, mãe e filhos, mas 

sim uma família com qualidade de vida e que valorize a educação familiar, antes da 

educação escolar, que não deve ser deixada em segundo plano, mas estão 

equiparadas em linhas paralelas, e que cada instituição, família e escola deve se 

responsabilizar pela sua, mas ao mesmo tempo, unidas, ajudando uma a outra. 

Essa ajuda é somente um dos pólos necessários para as mudanças que devem 

ocorrer, que são, hoje, um desafio pára a educação, existem ainda pelo menos mais 
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dois, o outro é a qualidade estrutural das escolas, a logística aplicada ao ensino 

brasileiro, um exemplo da diversidade errônea que é encontrada, mas que não está 

baseada em fatos reais, é meramente ilustrativo, é a quantidade de professores, um 

exemplo, vemos todos os dias na televisão, propagandas que incentivam as pessoas a 

serem professores, mas quando um professor do sul do país procura um emprego não 

encontra, o Brasil está dividido, no sul do país temos muitos professores e professores 

desempregados, enquanto que no norte temos a escassez de profissionais da 

educação, isso se dá pelo fato dos diferentes níveis de pobreza, no norte e nordeste do 

país encontra-se um maior nível de pobreza do que no sul, além disso, o salário de 

professor no norte do país não é bom, enquanto que no sul não é ideal, e aliás, falta 

muito para isso, mas ainda é melhor do que no norte/nordeste. E esse é só um exemplo 

da falta de estrutura da educação brasileira, melhorou muito, mas ainda falta muito para 

se chegar ao pelo menos, aceitável, que é que deve ser exigido por todos os cidadãos 

brasileiros, outro problema relacionado à estrutura, são as várias escolas sem 

capacidades para alunos, encontra-se hoje, em qualquer sala de ensino fundamental e 

médio a média de quarenta alunos por sala, e aí pode-se jogar uma pergunta, tudo 

bem, que estamos falando aqui, agora, em níveis mais altos da educação e não em 

educação básica, mas qual professor em cinqüenta ou até menos minutos, consegue 

ensinar alguma coisa para uma turma com quarenta alunos. 

Além disso, como já dito, o mau pagamento dos professores e funcionários é 

um dos maiores, se não o maior, problema para a educação hoje, para ser um 

professor de qualidade, estuda-se e investe-se tanto quanto para ser um médico, e 

quiçá mais do que alguns, enquanto que a comparação salarial é vergonhosa. 

Já falamos da relação família e escola e da questão estrutural, e por último, 

para "utopizar" uma educação brasileira de qualidade, pesar-se-á no terceiro ícone da 

lista de desafios para a educação. Esse é a qualificação de professores e pais, o estado 

deveria oferecer cursos obrigatórios para formação e capacitação dos professores, e 

esses cursos deveriam ser administrados em horários de trabalho, não deixando os 

alunos sem professores, mas substituindo-o, hoje, com o cotidiano cada vez mais 

rápido, é difícil encontrar professores que dão aula o dia todo e pagam do seu bolso, 

cursos de capacitação para melhorar seu trabalho. Ao mesmo tempo em que a escola 
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deveria oferecer cursos e oficinas para os pais estimulando a relação pais-filhos e 

ajudando a escola a evoluir particularmente. 

Essas são algumas soluções possíveis, existem estudiosos que alegam e 

contextualizam várias outras opções para o ensino brasileiro, como dito acima, essas 

opções são corretas e solucionariam o problema, mas como o estado brasileiro terá 

condições de fazer tudo isso se mal tem condições de alimentar a todos os brasileiros? 

São perguntas somente reflexivas e que não devem ser respondidas aqui, na verdade 

seria até difícil conseguir responder isso, talvez algo esteja ligado a questões de 

corrupção política, mas não se pode afirmar nada com certeza. 
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2. RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA 

 

Tanto a escola, quanto a família têm responsabilidades com a educação, com a 

formação intelectual e social da criança.A família não pode esperar que apenas a 

escola faça a sua parte.É necessário que ocorra uma responsabilidade da família, e a 

escola por sua vez, promova uma conscientização para que a família se torne 

participante no ambiente escolar. 

É difícil expor soluções para a educação brasileira, visto que os problemas 

sentidos na educação, também são sentidos na saúde, e em outros serviços básicos 

disponibilizados pelo governo, mas um disfarce para alguns desses problemas e a 

solução para outros estão relacionados diretamente com a educação dentro de casa, 

algumas notícias nos jornais televisivos e escritos apontam violência contra professores 

e outros alunos. 

Hoje o que conhecemos por Bullying era antes chamada propriamente de 

violência. Sem causa definida, todavia, percebe-se que uma violência leva a outra. 

Portanto a participação dos pais na escola ajuda a evitar alguns problemas futuros 

como diz uma reportagem na revista Veja. 

"Como saber quando a loucura assassina emergirá das camadas profundas de 

anos de humilhação, solidão e frustração?". 

A parceria entre escola e família ajudariam a minimizar estes e outros acidentes 

menores que acontecem todos os dias em escolas brasileiras, sempre voltamos o 

trabalho para o Brasil, por considerar questões culturais pelas quais vivemos, não pode-

se generalizar a escola mundo, pois cada país tem sua cultura, o que afeta também 

problemas e soluções diversas. 

Na revista Nova Escola, edição de junho/julho de 2010, uma das soluções 

apontadas para o cyber Bullying é a reunião com pais. 

 [...] Com um trabalho de conscientização constante, os casos se resolvem 

antes de estourar. Reuniões com pais e encontros com grupos de alunos ajudam a 

evitar que o problema se instale. SANTOMAURO (junho/julho 2010 p.72) 

 

2.1 Parceria – Processo democrático. 
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Estamos vendo que a parceria entre escola e família ajuda em muitos fatores 

dentro da escola, que vão desde a evolução educacional da criança como até o 

impedimento de futuros problemas relacionados a violência, entre esses dois, vários 

fatores pequenos se concretizam. 

Pode-se, portanto comparar a parceria entre a escola e a família com um 

processo democrático. 

Segundo ROCHA (1994, p.189), democracia é um tipo de "governo em que o 

povo exerce a soberania" e/ou uma "sociedade livre em que prepondera a influência da 

maioria" e ainda um tipo de política ou doutrina. 

Portanto, uma relação democrática entre escola e família tem a ver com a 

relação igualitária que é exercida dentro do ambiente escolar, tanto a família ou a 

escola tem o direito de tomar decisões acerca de assuntos respectivos ao aluno, 

todavia, cada uma com a sua responsabilidade, uma mãe sem instrução não poderá 

dar aulas para o filho no lugar da escola, e nem uma professora assumirá o papel de 

mãe, mas a relação democrática vai além de tomar decisões, e entender o que se 

passa na escola para resolver os problemas. 

Uma parceria democrática pode ser considerada, e aqui, de forma mais correta, 

como uma relação de ajuda mútua, onde cada pai e cada professor terá o dever, e não 

mais direito, de ajudar no que for preciso para auxiliar o aluno. 

Tanto os pais ajudarão a escola, quanto a problemas e dificuldades 

relacionados a educação, quanto a escola, através de um pedagogo ajudará a criança a 

superar problemas psicológicos que tenham, talvez, surgimento dentro de casa. 

 

2.2 Gestão democrática (Instâncias colegiadas) 

 

Gestão democrática seria em um plano básico, uma forma de administrar a 

escola, forma essa que conta com pais, professores e funcionários para auxiliar nessa 

administração. As instâncias colegiadas são, portanto, instituições administrativas que 

contam com essa participação. 

A escola, contudo, deve ser democrática, pois a relação entre família e escola, 
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ajuda as duas instituições a se desenvolverem melhor e com mais qualidade. 

Em muitas escolas existem hoje, ainda, a Associação de Pais e Mestres (APM) 

e os Conselhos Escolares (CE) que muitas vezes, são compostos também por pais. 

Entender a relação entre essas organizações adotadas por algumas escolas 

ajudará a entender como se dá uma Gestão democrática, qual a função de quem está 

administrando a escola. 

"A partir da década de 90, a escola adotou a gestão democrática e passou a 

estimular a formação das instâncias colegiadas com a participação da comunidade" 

GALINA (Ano Indisponível p.6) 

A gestão democrática é, portanto, um exemplo na iniciativa de interação entre 

família e escola. 

Mas segundo GALINA, (Ano Indisponível) instaurar-se na década de 90, não 

significou que a Gestão democrática foi colocada em prática pela escola, mesmo 

estando na constituição de 1988, muitas escolas adotaram a gestão democrática, 

apenas no sentido de escolha de diretores, quando os alunos e a população votavam 

nos vários candidatos, mas a administração, depois de ganha a eleição, era feita 

somente pelo diretor, até aí autoridade máxima dentro da escola. 

Até hoje, em algumas escolas é possível perceber isso. 

Enfim, a gestão democrática se concretizou como é hoje, algum tempo depois, 

com a lei de diretrizes e bases da educação de 1996. Cujo um dos artigos exigia a 

participação da comunidade nesses conselhos administrativos. Tais quais Instâncias 

Colegiadas (IC), (APM) e (CE) 

Um grande passo na evolução da educação brasileira foi dado. 

Hoje a gestão democrática é cada vez mais discutida, e foi colocada nessa 

pesquisa para mostrar que existe participação da família na administração da escola, 

mas nem todas as famílias procuram cuidar da vida escolar de seus filhos, ou seja, o 

mundo escolar não está perdido, mas é muito precário nesse sentido. 

Ainda falta participação dos pais e da família no ambiente escolar, e não 

necessariamente na administração da escola, mas principalmente, ajudando na 

formação do ente pelo qual ela, a família, é responsável dentro da escola. 

Pesquisas apontam que pais presentes na vida escolar dos filhos, ajudam eles 
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a se desenvolverem mais do que os outros, um aluno cuja família nunca procurou a 

escola se não para efetuar a matrícula, não terá as mesmas chances de evolução do 

que aquele que sempre teve o cuidado dos pais e a exigência e cobrança familiar em 

relação as atividades propostas pela escola. 

Não é nenhum segredo, que crianças hoje, que não são supervisionadas pelos 

pais não fazem dever de casa, e isso é só um exemplo. 

Portanto a Gestão democrática na escola ajuda esses alunos em partes, pois 

os pais que estão ajudando na administração e na tomada de decisões da escola, não 

estão voltando essas decisões para seus filhos, mas sim para toda a escola. 

Conforme alega GALINA (Ano indisponível) no seu texto "Instâncias colegiadas: 

espaços de participação na gestão democrática da escola pública"  

O papel de uma instância colegiada, ou seja, uma instituição organizada e 

presidida por várias pessoas tomando decisões juntas sobre determinado assunto 

escolar, ajudar a planejar o regulamento e regimento interno, supervisionar o projeto 

político pedagógico adotado, criar e garantir mecanismos de participação efetiva e 

democrática da comunidade escolar, estudar as aplicações financeiras da escola e 

ainda, até participar de reuniões da administração da rede de ensino, e de instâncias 

superiores para fiscalizar políticas educacionais. 

Infelizmente, sabemos que esses procedimentos não são todos adotados, 

conforme deviam, por mais que a escola tenha um CE ou uma APM, fica difícil executar 

tudo isso, por vários motivos, dentre eles, a falta de planejamento escolar e a falta de 

participação de famílias na escola brasileira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 

3. A RELAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES. 

 

Ser professor não é ser substituto dos pais, todos tem sua responsabilidade.. A 

família não pode esperar que apenas a escola faça sua parte. Definindo os papéis de 

cada um, através do trabalho conjunto entre família e escola que se formará um 

indivíduo responsável por seus direitos e deveres. 

 

[...] podemos mencionar que na família as práticas educativas são 
desenvolvidas no cotidiano, ao passo que na escola configura-se uma 
intensa programação de práticas e atividades educativas, elaboradas 
segundo diretrizes educacionais planejadas a priori. PEREZ (2009) 

 

Para manter a qualidade de ensino, é necessário que haja entre os pais e os 

professores uma relação de confiança e mútua conversa, o diálogo proporcionará 

acima de tudo, uma evolução da criança, no sentido educacional. 

Não existem pessoas que mais conhecem os filhos do que os professores e os 

pais, e mesmo, antes de conversar com a escola sobre o desenvolvimento, quando se 

diz escola, na verdade refere-se à administração, pedagogos, orientadores e diretores, 

é necessário que os professores das crianças sejam contatados para relatar alguma 

avaliação. 

Essa relação está diretamente ligada com os diagnósticos educacionais e 

comportamentais dos alunos, seja dentro do ambiente escolar, seja nas relações 

pessoais dos alunos, entender isso, que parece estar ligado à psicologia, é de suma 

importância para diagnosticar problemas de aprendizagem, comportamento, educação, 

e até sentimentais, que são causas para um mau aprendizado do aluno dentro do 

ambiente escolar. 

Muitas vezes, dificuldades de concentração e aprendizagem estão relacionadas 

às relações entre pais e filhos, professores e filhos, colegas e filhos, o professor não irá, 

com certeza, diagnosticar e identificar problemas como, por exemplo, hiperatividade, 

depressão, Bullying entre outros, mas poderá, sem sombra de dúvida, identificar 

sintomas ou fatores relevantes para esse diagnostico esses pais, desses alunos, não 

poderão jamais esquecer desse relacionamento que deve ser preservado e incentivado. 
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Para entender melhor essa relação entre escola e família, realizou-se uma 

pesquisa com pais e professores, na tentativa de entender não só a importância da 

relação entre pais e professores, escola e família, mas também e principalmente na 

tentativa de encontrar, através dos pais, soluções e dificuldades para que essa relação 

seja estabelecida de forma concreta e definitiva. 

A pesquisa foi realizada com o objetivo de cumprir na prática o objetivo desse 

trabalho que é informar e reconhecer a importância do papel da família na escola. Por 

esse motivo tivemos a intervenção de oito mães e duas professoras. 

Pode ser que nem todos os resultados e os objetivos sejam alcançados, 

todavia, muito se pode aproveitar de uma pesquisa como essa, que abrange a 

mentalidade dos pais e professores de uma escola de londrina, e sua opinião acerca da 

relação escola-família. 

A apresentação será feita da seguinte forma: colocar-se-á a pergunta que foi 

feita e todas as respostas, somente transcritas e só depois, comentar-se-á tais 

atividades. 

A pesquisa foi feita em uma escola da região oeste de Londrina, que oferece 

ensino de 1ª à 8ª série. 

 

Questionário aplicado aos professores: 

 

1. Você sente que os pais dos seus alunos estão preocupados com a 
formação dos seus filhos? Comente. 

 

Professora A: Sim, a maioria dos pais estão preocupados, no entanto, devido a 
vida agitada de hoje, nem mesmo eles tem tempo para se dedicar a formação dos seus 
filhos e isso acaba ficando a cargo da escola. 

 

Professora B: Sim, Estão sempre em contato comigo, não esperam o dia da 
reunião para perguntar como vai o filho. Só em casos raros, onde o aluno mora com 
outras pessoas que não são os pais. 

 



 

29 

2. Como é sua relação com os pais dos seus alunos. 

 

Professora A: A minha relação com os pais é ótima, quase todos comparecem 
às reuniões bimestrais ou quando são solicitados. 

 

Professora B: Muito boa, estou em contato com eles todos os dias, porque na 
primeira etapa os alunos são muito pequenos e os pais levam e buscam todos os dias 
os alunos na escola, então esse contato é mais fácil e permanente. 

 

3. Você acha que o distanciamento dos pais da escola pode influenciar no 
bom andamento da escola? Por que? 

 

Professora A: Sim, porque a responsabilidade na formação do aluno como 
cidadão não deve ser jogada para a escola, uma vez que o papel desta é ensinar e 
orientar com o acompanhamento da família. 

 

Professora B: Sim, porque uma escola só vai ter bom andamento se todos 
estiverem interessados. O mais importante na escola é o aluno e se o pai não tem 
interesse em saber como o filho está, não vai à escola, e então está desinteressado, 
acaba por desestimular os professores e responsáveis pela escola. 

 

Como sempre, os professores estão conscientizados da importância da 
presença dos pais e da família no ambiente escolar, e isso acaba por ajudar um pouco 
nesse processo, afinal, a iniciativa deve partir de alguém, nesse caso a escola procura 
estabelecer essa relação. 

Com as mães, as respostas se diferenciaram um pouco, mas poderá se chegar 
a uma conclusão também. Tendo em vista que o questionário aplicado é diferente. 

Existem diversas contribuições que tanto a família quanto a escola podem 
oferecer, propiciando o desenvolvimento pleno respectivamente dos seus filhos e dos 
seus alunos. CAIADO (Ano indisponível) 

 
 

1. Quando você é chamada na escola, qual a sua reação? 

 

Mãe A: Eu penso em ir logo para saber o que está acontecendo. 
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Mãe B: Eu tenho interesse em saber o que está acontecendo. 

 

Mãe C: O que eu penso é em saber o que esta acontecendo com minha filha na 
escola. 

 

Mãe D: Fico preocupada e imagino que minha filha não está tendo um bom 
rendimento escolar e com mau comportamento. 

 

Mãe E: A minha relação é de preocupação. Logo vem à minha mente que é 
algum problema com meu filho. 

 

Mãe F: Algum tipo de reclamação a respeito do meu filho. 

 

Mãe G: Logo penso que existe algum problema com meu filho na escola e tento 
ir o mais rápido possível. 

 

Mãe H: Imagino que ele tenha feito algo errado e vou à escola para saber o que 
houve. 

 

A primeira pergunta nos faz refletir sobre o que as mães pensam quando são 

convocadas à escola, as respostas variaram entre duas alternativas, curiosidade, mas 

sem expectativa aparente de problemas, e/ou a expectativa de mau comportamento do 

filho. 

 

2. Como é seu relacionamento com seu (sua) filho (a)? Comente. 

 

Mãe A: O nosso relacionamento é muito bom, tento ser uma mãe amiga. 

 

Mãe B: Tento ter o melhor relacionamento possível. 
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Mãe C: É um relacionamento muito aberto, eu procuro conversar bastante e 
saber ao máximo o que se passa com ela. 

 

Mãe D: Normal, a gente brinca, conversa, vê televisão juntas, ajudo nos 
deveres de casa e se for preciso, chamo a atenção dela também. 

 

Mãe E: O meu relacionamento com ele, acho que é bom. Gosto de saber de 
tudo o que está acontecendo com ele. Ficamos juntos muito tempo e nessa idade eles 
contam tudo para a gente, é fácil ser amigo deles. 

 

Mãe F: O melhor possível, procuramos dar amor e carinho para ele, pelo fato 
de ele ser uma criança especial. 

 

Mãe G: Tento ser amiga, educá-lo sem agressão, ser calma, explicar os valores 
necessários para que ele tenha um bom relacionamento com os outros. 

 

Mãe H: Apesar de trabalhar o dia todo, quando estou em casa tento ter o 
melhor relacionamento possível, mesmo quando estou cansada. 

 

A segunda pergunta nos remete a relação entre pais e filho, as mães 

entrevistadas dizem que tentam ter um bom relacionamento, todavia, é importante 

lembrar que essas mães entrevistadas são as mães que buscam, os filhos na escola e 

comparecem sempre que necessário, tanto quando são chamadas, como quando 

acham necessário adquirir informações sobre o comportamento do filho. 

  

3. O que você espera da escola em relação ao futuro do (a) seu (sua) filho 
(a)? 

 

Mãe A: Que ele tenha condições de aprender cada vez mais para ter um futuro 
melhor do que o meu, já que eu não tive oportunidades. 
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Mãe B: Eu espero tudo, que prepare ela para a vida e que seja bem educada. 

 

Mãe C: Eu espero que a escola tenha cada vez mais um melhor desempenho e 
que o ensino seja sempre renovado. 

 

Mãe D: Que eles saiam com condições de participarem de qualquer outro 
curso. 

 

Mãe E: Eu espero que ela prepare meu filho o melhor possível para o futuro. 

 

Mãe F: Que tenha uma boa base de ensino para que não tenha problemas no 
futuro. 

 

Mãe G: Que tenha uma formação cultural, social e intelectual, para que seja um 
cidadão consciente. 

 

Mãe H: Que a escola de uma boa base para que ele enfrente o futuro com 
segurança. 

 

A terceira pergunta já aponta questões diferentes para o entendimento do tema 

do trabalho, o que os pais esperam da escola? Essa pergunta aflorou resultados 

encantadores, a Mãe B disse que espera que a escola deixe sua filha bem educada, a 

principio, analisando a fala da mãe, não tendo a certeza absoluta, mas fica a aparência 

de que a mãe espera que a escola eduque sua filha não só no sentido cientifico, mas 

também para a vida no sentido comportamental, um importante papel que deve ser 

construído pelos pais, já que está dentro da construção do caráter e do indivíduo. A 

Mãe G também espera o mesmo. 

 

Muitas famílias delegam à escola toda a educação dos filhos, desde o 
ensino das disciplinas específicas até a educação de valores, a 
formação do caráter, além da carência afetiva que muitas crianças 
trazem de casa, esperando que o professor supra essa necessidade. 
GOMES e LEITE (Ano indisponível) 
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As autoras afirmam ainda que muitas famílias tomam para si atividades de 

formação que são referentes à escola. Então, existem os dois extremos. 

 

4. Você é uma mãe participativa nas atividades existentes na escola, tendo 

como exemplos: festas, reuniões e convocações? Por que? 

 

Mãe A: Sim, eu sou porque acho que devo ter participação em tudo que meus 

filhos fazem. 

 

Mãe B: Sim, eu gosto de participar de todas as atividades da minha filha. 

 

Mãe C: Sim, sou. Tento acompanhá-lo em todas as atividades existentes na 

escola, pois a escola é sua segunda casa. 

 

Mãe D: Sim, porque através disso, nós passamos a conhecer melhor a escola 

em que nossos filhos estudam. 

 

Mãe E: Sim, gosto de ir às reuniões e outras atividades existentes, tenho que 

mostrar à ele que a escola é importante e séria. Em relação ao Boletim, acho que é 

uma obrigação. Como posso cobrar algo dele, se não sei como ele vai na escola. 

 

Mãe F: Sim, gosto de ficar a par do que está acontecendo na escola do meu 

filho, até para saber que tipo de ambiente ele está freqüentando. Já o boletim vejo e 

controlo exigindo sempre que me mostre para que eu possa ver como ele está se 

saindo. 

Mãe G: Sempre que posso vou às reuniões e participo das atividade e acho que 

isto é muito importante para saber o que está acontecendo com meu filho, e os boletins 

sempre assino e acompanho. 

 

Mãe H: Procuro sempre me programar para que possa ir nas reuniões, pois 
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gosto de conversar com as professoras e as outras mães, e também para saber como 

ele está indo na escola, se está com alguma dificuldade, etc. 

 

Como já dito, essas mães são participativas e reconhecem a importância desse 

relacionamento, todavia, as mães "problemáticas" que não comparecem a escola e não 

tem esse relacionamento não responderam a pesquisa, por isso os resultados 

negativos não aparecem, o que não significa que não existam. 

 

A sociedade surge por uma parceria de sucesso entre famílias e 
escolas, pois acreditamos que só assim poderemos realmente fazer uma 
educação de qualidade e que possa promover o bem estar de 
todos.GOMES e LEITE (Ano Indisponível) 

 

5. O que você acha da escola do (a) seu (sua) filho (a)? O que está bom e o 
que precisa melhorar? 

 

Mãe A: Não tenho o que reclamar, Acho que a escola está indo bem. 

 

Mãe B: Para mim está tudo bem. 

 

Mãe C: Não tenho o que reclamar, eu e meu filho sempre fomos muito bem 
tratados e o ensino é bom. 

 

Mãe D: Ótima, não tem nada que precise melhorar. 

 

Mãe E: Acho que está melhor, mais preparada e amiga do aluno, isso ajuda as 
crianças a ficarem interessadas pelo estudo, gostaria que a escola pública tivesse aulas 
de computação como as particulares, porque acho que o futuro vai ser bem mais 
informatizado do que está agora, mas do restante, está tudo bem. 

 

Mãe F: Não tenho queixa da escola. Acho o nível de ensino muito bom. 
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Mãe G: A escola já teve uma melhoria muito grande de uma época para cá, 
mas eu acho que o ensino deve melhorar mais, com aulas de informática por exemplo. 

 

Mãe H: A escola não tem que melhorar, está ótima, o que é preciso é que a 
família oriente seus filhos e que dêem educação básica. 

 

6. Você tenta ter um bom relacionamento com os professores, equipe 
técnica e funcionários da escola? Explique. 

 

Mãe A: Eu não tenho o que falar, porque eu sempre fui tratada muito bem por 
todos que trabalham na escola. 

 

Mãe B: Tento ter um bom relacionamento, porque sempre fui tratada muito bem 
por todos. 

 

Mãe C: Sim, tento, pois todos na escola tratam meu filho com carinho e eu 
tenho que ser amigo de quem é amiga do meu filho. 

 

Mãe D: Sim, porque através desse relacionamento a gente fica sabendo como 
está sendo o comportamento dos filhos na escola. 

 

Mãe E: Sim, porque eles são amigos do meu filho, faço questão de ter um bom 
relacionamento com eles. 

 

Mãe F: Sim, tenho que ser amiga da professora do meu filho e de todos os que 
fazem parte da escola. 

 

Mãe G: Sim, pois quando a gente conversa, tenta se relacionar, as dúvidas são 
tiradas e fica mais fácil para a escola e para mim, como mãe. 

 

Mãe H: Sim, pois a escola é a segunda casa do meu filho, por isso tenho que 
ter um bom relacionamento com todos da escola, pois eles são meus colaboradores na 
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educação do meu filho. 

 

A pesquisa aponta a necessidade de um trabalho de incentivo para apoiar a 

presença das famílias nas escolas brasileiras, como o entendimento dessa necessidade 

é visível a todas as mães entrevistadas e as professoras, não caberá aqui, comentar 

sobre a defasagem dessa participação, todavia, não se pode esquecer que esse 

problema existe e por mais que a maioria das mães estejam em comunhão com a 

escola, a participação de 100% das mães e pais é de suma importância para alcançar 

um nível zero de alfabetização e de outros problemas que são ocasionados pela 

principal falta de duas instituições, escola e família. 

Tantos rastros de pobreza, miséria, fome, violência e abuso de crianças e 

jovens tem sido relatados por causa da falta dessas duas instituições nas vidas que 

foram e que ainda vão ser perdidas por causa desses problemas. 

O ideal é que família e escola tracem as mesmas metas de forma simultânea, 

propiciando ao aluno uma segurança na aprendizagem de forma que venha criar 

cidadãos críticos capazes de enfrentar a complexidade de situações que surgem na 

sociedade. CAIADO (Ano indisponível) 

Enfim, a relação entre família e escola não pode ser generalizada ao contexto 

educacional, mas está diretamente ligado com tantos outros problemas da sociedade 

que poderiam ser diminuídos com a educação. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Aprontar os cuidados acerca das relações que se formam entre família e escola 

tem por objetivo educar e formar, educar para uma sociedade em evolução que a cada 

dia apresenta novas tendências cientificas e tecnológicas, humanas e sociais, artísticas 

e reflexivas e ao mesmo tempo educar para que esse cidadão seja uma pessoa que 

contribua com o reconhecimento e a evolução do país onde mora, transformando uma 

sociedade primitiva e que tem como único objetivo, a degradação ambiental para fins 

lucrativos, o aumento da violência, já que cada vez mais a população aumenta e a 

estrutura educacional do país continua a mesma numa sociedade evoluída com um 

melhor caráter social e cultural, que valorize o pensamento humano e identifique seus 

pontos fracos para procurar melhores soluções. 

E formar, para que esse cidadão tenha os bons costumes e uma boa conduta 

perante a sociedade, com o fim de que ele possa transmitir essas coisas boas que 

recebeu a outras pessoas, formando assim uma corrente. 

É importante dizer que a conclusão desse trabalho de pesquisa, apenas de 

caráter introdutório, apresenta algumas dificuldades que estão expostas na escola, 

como a falta de presença da família no cotidiano escolar do filho, e consecutivamente, a 

falta de iniciativa de ambas as partes para apresentar um resultado satisfatório na 

elaboração de um planejamento escolar de qualidade e da evolução do ensino. 

Apresentar iniciativas e soluções é importante para estabelecer esse resultado 

de qualidade e que é esperado por todos. 
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