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RESUMO 

 
 
 
O presente estudo de natureza teórica tem como objetivo discutir aspectos teóricos 
que podem favorecer à promoção do vínculo escola-família. Tal estudo se justifica 
em virtude do fato de que a família e a escola são contextos privilegiados de 
desenvolvimento humano. Entretanto, a literatura (MARTINS, 2005; OLIVEIRA e 
MARINHO-ARAÚJO, 2010; GOLDBACH E PINTO, 1990; COLLARES e 
MOYSÉS,1996) apresenta dados que demonstram que essa relação se dá, na maior 
parte das vezes, de maneira insatisfatória, conflituosa e preconceituosa. Além disso, 
há poucas pesquisas que demonstram como a escola pode contribuir para o 
estabelecimento de vínculo entre escola e família (OLIVEIRA E MARINHO ARAÚJO, 
2010). Com o objetivo de somar esforços para o enfrentamento dessa questão, o 
problema da presente pesquisa ficou definido por: como a escola pode promover o 
vínculo escola-família? Como resultados, foi percebido o quanto é amplo o 
problema, a começar pela concepção que a Escola possui da família e a família 
possui da Escola. Muitas das idéias existentes sobre a família são idéias que foram 
se formando no decorrer da história, e simultaneamente constituídos os mitos e 
preconceitos acerca da família, responsabilizando-a pelo fracasso escolar, 
desconsiderando o processo histórico de formação e de transformação. O modo 
como a escola e os educadores pensam a família e sua participação na escola 
podem dificultar a relação escola-família. Essa concepção necessita ser revista e 
entendida por  profissionais, visando a desconstrução do conceito. 
 

 

Palavras-chave: Relação Escola-família, vínculo escola-família, mitos e 

preconceitos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa bibliográfica tem como objetivo discutir aspectos teóricos 

que podem favorecem a promoção do vínculo escola-família. Tal estudo se justifica 

em virtude do fato de que a família e a escola são contextos privilegiados de 

desenvolvimento humano. Entretanto, na literatura há poucas pesquisas que 

demonstram como é possível contribuir para o estabelecimento de vínculo entre 

escola e família (Oliveira e Marinho Araújo, 2010).  

Além disso, outro aspecto que justifica a pertinência desse estudo consiste no 

fato de que embora a escola tenha como prioridade a educação da criança, Martins 

(2011) defende a existência de ações intencionais e planejadas a serem realizadas 

no espaço educativo da família. Assim, a escola desempenha sua função social ao 

atender de forma direta a criança e de maneira indireta à família, promovendo sua 

humanização1. Isso é verdadeiro, sobretudo quando se trata de famílias cujos 

membros já foram, anteriormente, excluídos da escola. 

Se, por um lado, a literatura aponta para a importância do estabelecimento de 

vínculo entre escola e família, por outro, a literatura também apresenta dados que 

demonstram que essa relação se dá, na maior parte das vezes, de maneira 

insatisfatória, conflituosa e preconceituosa. Isso pode ser verificado, por exemplo, 

em pesquisa desenvolvida numa cidade do interior paulistano junto à rede municipal 

de educação, em que Martins (2005) constatou que nenhuma das escolas 

encontrava-se plenamente satisfeita quando o assunto era a relação estabelecida 

com as famílias. Havia uma tensão no que se refere ao tratamento de dificuldades 

em relação à escola-família. Identificou-se que essa relação é pautada 

essencialmente, por um lado, na obtenção de informações da escola acerca da 

criança e, por outro lado, em “orientações prescritivas” das escolas às famílias 

quanto às normas e regulamentos da escola e apresentação do que fazem as 

crianças.  

                                                           
1
 Partimos do pressuposto de que o homem não nasce humano, mas se torna  a partir da apropriação 

das produções humanas. A escola tem um papel fundamental nessa formação, pois tem como função 
a socialização do conhecimento humano em suas formas mais desenvolvidas.  
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Collares e Moysés (1996) demonstram que ainda é bastante comum que os 

professores estabeleçam uma relação linear e causal entre insucesso escolar e a 

família “desestruturada”, ou seja, aquela que foge aos moldes da família nuclear 

burguesa. Ao assim fazer, os professores desconsideram que o fracasso escolar 

deve ser entendido a partir da imbricação de múltiplos fatores, incluindo o 

funcionamento da própria escola. 

 Oliveira e Marinho Araújo (2010) afirmam que  

 

(...) as posturas relacionadas a esta relação caracterizam-se por 
defensivas e acusativas, como se cada um buscasse se justificar e 
encontrar razões para a desarmonia que caracteriza tal relação 
(Oliveira; Marinho Araújo, 2010,p.107). 

 

Nessa mesma direção, Silva (s/d, pg 02) afirma que  

“(...)  é comum a escola solicitar a presença da família para cooperar 
com a educação e para participar, com mais afinco, da vida escolar 
do aluno e, em contrapartida, os pais pedem para que os docentes e 
funcionários deem “jeito” em seu filho, pois não sabem mais o que 
fazer”.  

 

 É importante esclarecer que a análise da relação escola-família exige um 

esforço no sentido de compreender que o homem é produzido no interior de 

relações sociais de produção da vida material. Disso se desdobra a idéia de que as 

instituições sociais como a família e a escola são criações transitórias, já que 

imbricadas com as condições de sobrevivência (Barroco, 2004).  

Atualmente, muito se tem falado sobre a “crise familiar” ou “a crise 

educacional”, entretanto, essa crise não é intrínseca à própria família ou à escola, 

mas sua gênese deve ser buscada na relação que a família e a escola estabelecem 

com a ordem social capitalista. Assim,  

 

Quando se observa que os filhos têm levado cada vez mais os seus 
pais às diretorias das escolas, aos consultórios médicos, aos 
conselhos tutelares, aos boletins de ocorrência, às páginas policiais e 
aos divãs; e, em contrapartida, quando os próprios pais passam a 
pedir para a escola dar um jeito em seus filhos, não se trata apenas 
de problemas nas relações interpessoais (BARROCO, 2004,p.171). 
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 Barroco (2004) diz não ser possível estudar as relações interpessoais e 

comportamentais sem que se chame a história em nosso socorro. Nessa direção, 

entendemos que responsabilizar a família sem levar em conta o processo histórico 

da formação da família e suas transformações durante o decorrer do tempo histórico 

é incorrer em uma leitura simplista, que acaba cumprindo uma importante função 

ideológica: responsabilizar a criança ou, no máximo a sua família, pelo fracasso 

escolar.  

 Tendo em vista essas considerações, o problema da presente pesquisa ficou 

definido por: Como a escola pode promover o vínculo escola-família?  

 Para responder a essa pergunta de pesquisa, o presente trabalho encontra-se 

dividido em dois capítulos. O primeiro capítulo intitula-se “A família e a educação 

escolar” e tem por objetivo descrever o conceito de família e suas transformações no 

decorrer da história até os dias atuais, em conseqüência disso os mitos e 

preconceitos formados e internalizados até os dias de hoje no que se refere às 

famílias pobres e a educação de seus filhos.  

Já o segundo capítulo intitula-se “repensando o papel da escola no processo 

de construção do vínculo escola-família”, no qual abordaremos pressupostos para a 

compreensão da relação família-escola, como se dá a comunicação entre essas 

instituições, a construção do vínculo escola-família e as possibilidades de 

intervenção na relação escola-família.   
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CAPÍTULO I 
 

 
A FAMÍLIA E A EDUCAÇÃO ESCOLAR 

 

Neste capítulo será descrito o que se entende por família, como ela é 

constituída, qual o significado da família. O tema é bem amplo e para tomarmos 

mais conhecimento sobre o tema veremos como a família surgiu e como foi se 

transformando até os dias de hoje. Em seguida será abordada a questão do 

fracasso escolar e, em especial, os mitos e preconceitos sobre a família dos alunos 

da classe trabalhadora. Eles ainda servem como justificativa para a exclusão de um 

grande número de alunos, desconsiderando os múltiplos fatores que produzem o 

insucesso escolar. 

 

1.1. O conceito de família e seu desenvolvimento histórico: considerações 

iniciais 

 A palavra FAMÍLIA consta no dicionário (Mini Aurélio, 2004, p.337) como: 

“Pessoas aparentadas que vivem geralmente na mesma casa; Pessoas do mesmo 

sangue; Origem, ascendência; A que é constituída pelo casal e seus filhos; Família 

nuclear”. A explicação do dicionário facilita uma compreensão inicial do termo 

utilizado para entender uma palavra, mas não significa a total definição da mesma.  

A família não pode ser considerada e ou descrita de forma exata, pois existem 

famílias de diversas formas e constituições, que são formadas de acordo com a 

sociedade e o tempo histórico. Isso significa dizer que a família não é uma instituição 

natural, mas sim uma instituição social e histórica. Uma visão da definição de família 

é apresentada por Dessen e Paloma (apud ALVES, 2012, p.23): 

Como primeira mediadora entre o homem e a cultura, a família 
constitui a unidade dinâmica das relações de cunho afetivo, social e 
cognitivo que estão imersas nas condições materiais, históricas e 
culturais de um dado grupo social. Ela é a matriz da aprendizagem 
humana, com significados e práticas culturais próprias, que geram 
modelos de relação interpessoal e de construção individual e 
coletiva. 
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Szumanski (apud ALVES 2012.p.23) em defesa da função educativa familiar 

ensina que: 

É na família que a criança encontra os primeiros “outros” e com eles 
aprende o modo humano de existir. Seu mundo adquire significado e 
ela começa a construir-se como sujeito. Isso se dá na e pela troca 
intersubjetiva, construída na afetividade, e constitui o primeiro 
referencial para a sua constituição identitária. 

 

Conforme lembra Petzold (apud OLIVEIRA e MARINHO ARAÚJO, 2010) para 

estabelecer uma definição de família é importante o critério de intimidade, isso 

também se faz válido para casais sem filhos, pois são uma unidade familiar. Pautado 

nisso a família é então um “grupo social especial, caracterizado por intimidade e por 

relações intergeracionais” (p.100). Na concepção de Parolin (2003 apud Alves 2012) 

a família é onde o indivíduo tem as informações para sua estruturação, pautado em 

ideologias e culturas próprias, é o espaço onde se inicia sua formação, interferindo 

consideravelmente no trajeto de sua vida. 

Segundo Petzold (apud OLIVEIRA e MARINHO ARAÚJO, 2010), algumas 

definições de família são baseadas em critérios como: restrições jurídicas e legais, 

aproximações genealógicas, perspectiva biológica de laços sanguíneos e 

compartilhamento de uma casa com crianças. 

Engels (apud MARTINS, 2005) escreve que a constituição ou conformação da 

família se dá a partir das próprias condições de organização para a sobrevivência: 

“O modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, 

política e intelectual em geral” (MARX e ENGELS apud MARTINS, 2005 p. 36).  

A seguir, abordaremos alguns marcos históricos para a compreensão do 

desenvolvimento histórico do conceito de família, tendo por base as discussões de 

Engels (apud Martins 2005) e Ariés (apud Silva 2009), que evidenciam que a família 

nem sempre existiu e nem sempre se constituiu do modo como a conhecemos hoje. 

Ela surgiu e se reorganizou em estreita relação com as mudanças no modo de 

produção da vida material. Assim, “[...] as instituições sociais se fazem e não 

nascem, que as relações interpessoais são antes relações sociais, e antes de serem 

privadas são históricas” (BARROCO, 2009.p.188). 
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Ao estudar o processo de trabalho e as fases clássicas transformação da 

cultura, Engels (1982 apud Simionato 2003) assinala três grandes estágios: Estado 

Selvagem, em que predomina a apropriação dos produtos naturais prontos para a 

utilização; Barbárie, quando aparecem a agricultura e a domesticação dos animais e, 

conforme se modificam as formas do trabalho humano, incrementa-se a produção 

dos recursos da natureza; e Civilização que corresponde ao período da indústria, à 

elaboração cada vez mais complexa dos produtos naturais e ao surgimento das 

artes. Desde os tempos pré-históricos, a evolução da família consiste, segundo o 

autor, numa redução constante do círculo em cujo interior predomina a comunidade 

conjugal entre os sexos, círculo este que originariamente abarcava a tribo inteira. 

Ao Estado Selvagem, considerado como infância do gênero humano, 

corresponderia a estruturação por grupos onde cada homem pertencia a todas as 

mulheres e cada mulher pertencia a todos os homens. À Barbárie, corresponderia a 

família sindiásmica, caracterizada pela redução do grupo a sua unidade última que é 

o par, ou seja, o casal. Finalmente, no estágio da Civilização, o modelo 

correspondente é o da monogamia, que se baseia no predomínio do homem e cujo 

objetivo expresso é o de procriação dos filhos e a preservação da riqueza através da 

herança. Esta forma foi a primeira que não se baseava em condições naturais, mas 

econômicas, e representou concretamente o triunfo da propriedade privada sobre a 

propriedade comum primitiva, originada espontaneamente (ENGELS, 1982 apud 

SIMIONATO, 2003). 

A família percorreu historicamente mutações na sua forma, alguns modelos 

de família que quase não são comentadas por serem de ordem diferente são 

estudadas por Engels (apud Martins, 2005), desmistificando a forma da família 

conservadora. 

 Família consanguínea: o grupo conjugal era definido por gerações; 

 Família punaluana: grupo fechado de parentes consanguíneos; 

 Família sindiásmica: casamento por grupos, por pares, originou-se pela 

dissolução da família punaluana, no entanto devido à mudança na 

organização familiar vão modificando-se os costumes e reduzindo-se a um 

homem e uma mulher. 
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 Família monogâmica: união conjugal sólida onde apenas a fidelidade da 

mulher era exigida. A mulher era a mãe de família e submissa ao homem. 

De acordo com Bock (s/d), a família que conhecemos hoje pode ser chamada 

de família monogâmica burguesa e surgiu com a propriedade privada. Bock (s/d) 

afirma ainda que  

A questão da propriedade privada e as necessidades que ela 
instalava na sociedade, como a herança, vão gerar novos 
padrões de relacionamento e exigências. Das mulheres passa 
a ser exigida a fidelidade e a castidade como garantias de 
paternidade para a passagem da herança (propriedade 
privada). Dos homens o sustento, já que as mulheres estavam 
com a incumbência da criação e educação dos filhos. Isto tudo 
era novo. A criação dos filhos, antes da propriedade privada, 
era tarefa da comunidade.  

De acordo com Bock (s/d) a família burguesa monogâmica nasce da realidade 

da burguesia do século XVIII na Europa, mas se amplia, tornando-se o modelo 

dominante na sociedade. 

É importante destacar que na sociedade feudal o cuidado das crianças estava 

nas mãos de servos, pois essa tarefa era considerada “abaixo da dignidade de uma 

dama aristocrática” (POSTER, 1979, apud Silva, 2007, pg. 38). De acordo com Silva 

(2009), a infância não passava de uma fase sem importância e a morte de crianças 

não era considerada digna de lembrança. Isso acontecia porque esse fato era 

frequente e os adultos não esperavam que elas vivessem por muito tempo.  

Nessa direção, Silva (2009) apresenta a ideia de sentimento da infância 

preconizada por Ariès. Trata-se da consciência de uma particularidade infantil, que 

distingue a criança do adulto e que não existia na Idade Média. As crianças de 

pouca idade ainda não eram consideradas parte da família, pois ainda careciam de 

possibilidades de sobreviverem. Apenas após superarem o risco de mortalidade, 

elas participavam do mundo dos adultos, trajando as mesmas vestimentas e 

realizando as mesmas atividades. No caso dos pequenos nobres, as crianças 

recebiam uma educação que tinha por objetivo transformá-los em cavaleiros de 

guerra. 

De acordo com Silva (2009), a classe burguesa começou a se formar 

lentamente no interior da sociedade feudal, ao longo dos séculos XI ao XVIII. Já no 
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século XIII é possível perceber uma tímida representação da infância nas obras de 

arte, conforme Ariès (1982), através da imagem de anjos como homens muito 

jovens. Além disso, surgiram as imagens de Jesus Cristo, que passa a ter uma 

representação mais realista e sentimental. Silva (2009) afirma que é possível que 

esta tímida representação esteja relacionada a uma modificação do sentimento da 

infância, pois em virtude das novas necessidades de produção, sobretudo com o 

desenvolvimento do comércio, cria-se a necessidade da burguesia exigir a instrução 

de suas crianças e jovens. Até então, as crianças recebiam a educação nos 

monastérios e não tinham a finalidade de instruir os campesinos, mas de familiarizá-

los às doutrinas cristãs e mantê-los dóceis.  

Silva (2009) afirma ainda que a partir do século XV, Ariès (1985) aponta um 

aperfeiçoamento da representação da criança, porém, esta sempre estaria retratada 

na presença de adultos, pois ainda não havia a distinção clara da criança e do adulto 

e, portanto, a existência das crianças estava subordinada a dos adultos.  

Na transição do feudalismo para o capitalismo é possível perceber uma 

mudança na representação da criança, pois elas já não eram totalmente 

desperdiçáveis. Isso porque com  

 

a reivindicação da burguesia em ascensão a ter acesso a uma 
parte da instrução que lhes estavam sendo necessária aos 
seus interesses econômicos e políticos, as crianças 
precisavam agora, mais do que em outros tempos, ser 
educadas. Este espaço foi encontrado nas escolas 
catedralícias, um germe para as universidades, que de início 
eram assembléias corporativas de sapateiros ou carpinteiros e 
reuniões de homens livres para discutir o conhecimento 
científico (Silva, 2009, p. 42). 

 

 Devido a ampliação do conceito de família, atualmente em pleno século XXI 

inclui-se ao termo discutido (família) modelos diversificados, não se restringindo 

somente à família nuclear, os descritos com mais frequência pelos pesquisadores da 

área são: família homossexual ou casais homossexuais; família extensa; família 

multigeracionais; família reconstituída ou recasada, família de pai e mãe solteiro; 

casais que vivem juntos (Petzold; Stratton;Turner & West; apud Oliveira & Marinho, 

2010). 
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 Barroco (2004) relata, como responsável de tantos pensamentos 

equivocados, a falta de conhecimento dos profissionais da educação sobre o 

processo de transformação da sociedade e do homem, que antes estudada pela 

filosofia, sociologia, história da educação e antropologia, e que perderam seu 

espaço para temas diversos. Mesmo presentes em alguns currículos escolares não 

se faz o aprofundamento necessário para um bom conhecimento e para uma boa 

reflexão, o que ocorre é um estudo superficial desses temas. Devido à falta de 

conhecimento de toda uma história anterior do homem, da família e da sociedade e, 

portanto, desconsiderando todo um trajeto, uma construção e uma contínua 

transformação, os educadores acabam tendo uma visão equivocada e distorcida das 

crianças e de suas famílias. 

 A seguir, discorremos acerca dos mitos e preconceitos sobre a família da 

classe trabalhadora, para que se entenda de onde provêm as ideias internalizadas 

até os dias de hoje, por parte dos educadores, referente às famílias pobres e das 

dificuldades alegadas às suas crianças.  

 

1.2. Mitos e preconceitos sobre a família da classe trabalhadora 

De acordo com Patto (1992), o fracasso escolar, referente à soma das taxas 

de evasão e a repetência, está ligado a incapacidade crônica das escolas de garantir 

a educação escolar a todos que têm direito. Esse fato não é recente, há registros 

antigos, dos anos 1920, que essa incapacidade já existia desde então. Ao longo do 

tempo houveram importantes avanços, como a ampliação da rede escolar, mas não 

o suficiente para superar esse problema, fato concluído pelos dados de pesquisas 

da década de 1990, que mostram que a cada mil crianças que ingressam na 

primeira série da escola pública só quarenta e cinco chegam à oitava série sem 

reprovação e só cem conseguem terminar o primeiro grau. 

A partir de dados provenientes de pesquisas realizadas por Patto (1992), dois 

terços das crianças brasileiras com a faixa-etária de sete a quatorze anos não 

estavam nas escolas por motivos variados, entre eles a falta de acesso e também a 

exclusão causada pela incapacidade da escola de garantir o direito à educação e 

por não conseguir evitar a evasão escolar.  
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Com o objetivo de diminuir e amenizar os índices de reprovação, atraso em 

relação à série recomendada e evasão, no ano de 1988 foi criado um decreto de 

regime de Progressão Continuada na rede estadual de São Paulo, que reorganizou 

o ensino fundamental com o objetivo de não reter os alunos nessa fase (VIEGAS 

apud MEIRA 2011). Bourdieu (1997) descreve essas medidas e tentativas 

anunciadas pelo Estado como sendo ilusórias, isto é, uma simulação de igualdade 

que na realidade não passa de um discurso (apud MEIRA 2011). Esse novo modo 

de organização resultou em altos índices de analfabetismo, mostrando a 

continuidade da exclusão (VIEGAS, 2007 apud MEIRA 2011). 

Crianças e jovens das camadas populares continuam a serem 
eliminados, entretanto, ocorre uma diferença fundamental: essa 
eliminação é adiada, ou seja, mantêm-se na escola os excluídos 
potenciais. Desse modo, eles descobrem que estar na escola não 
garante nem o sucesso escolar, nem tampouco o acesso a posições 
sociais mais elevadas. (BOURDIEU apud MEIRA, 2011. p. 3) 

 

Meira (2011) afirma que, na atualidade, verifica-se um modo sutil de exclusão, 

onde as crianças permanecem por mais tempo na escola, mas, muitas vezes, sem 

conseguir se apropriar dos conhecimentos necessários. A afirmação da falta de 

apropriação dos conteúdos escolares se esclarece ao ver as avaliações realizadas 

por alguns órgãos como por exemplo: Os resultados da SAEB (Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica) de 2003, no que se refere ao nível de conhecimento 

da língua portuguesa entre alunos da 4ª série revelam a ineficiência da escola 

brasileira na sua função de alfabetização. Dos alunos avaliados: 

 - 18,7% apresentaram índice considerado muito crítico; 

 - 36,7% apresentaram índice considerado crítico; 

 - 39,7% apresentaram índice considerado intermediário; 

 - 4,8% apresentaram índice considerado adequado. 

 Diante dos dados apresentados, apenas 5% dos alunos estão alfabetizados 

ao final da metade do ensino fundamental. 

 Outro dado apresentado por Meira (2011) refere-se ao IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica). Este índice é calculado com base nas taxas 
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de rendimento escolar; no desempenho dos alunos avaliados no SAEB e na Prova 

Brasil. As provas ocorrem a cada dois anos e têm como referência uma escala de 0 

a 10. O IDEB calculado em 2007 foi superior ao IDEB de 2005, mas mesmo assim 

se evidencia dificuldades no sistema educacional brasileiro. Isso pode ser mais bem 

compreendido por meio dos resultados do IDEB de 2007, onde numa escala de 0 a 

10, o IDEB calculado foi de 4,2 para as séries iniciais do ensino fundamental, 3,8 

para as últimas séries do ensino fundamental e 3,5 para o ensino médio. 

 Por fim, Meira (2011) demonstra a Síntese de Indicadores Sociais de 2007, 

divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em setembro de 

2008. Este estudo mostra que do total de alunos de 07 a 14 anos que frequentam as 

escolas brasileiras, 27,5% estavam atrasados em relação à série adequada e 7,4% 

denominou-se “iletrados escolarizados”, isto é, analfabetos. 

 Para Bourdieu (1997) a escola é projetada como esperança, pelas crianças e 

jovens das camadas populares, um objetivo tão próximo e ao mesmo tempo tão 

longe, “sujeitos marginalizados por dentro”, vítimas da exclusão.  

Meira (2011), diz que entre inúmeros motivos apontados para justificar a 

exclusão estão a biologização e a psicologização, tão presentes no contexto 

educacional brasileiro. A biologização trata da transferência de análise da sociedade 

para o indivíduo, focando no indivíduo  argumentações provenientes de um processo 

ideológico que transforma questões sociais em problemas orgânicos. Tal afirmação 

foi apontada através de pesquisas feitas por Collares e Moysés (1994,1996 apud 

MEIRA, 2011), e evidenciam que tanto profissionais da saúde quanto da educação  

justificam o fracasso escolar em virtude da desnutrição e de disfunções 

neurológicas. A psicologização explica os fenômenos, sem considerar seu processo 

de produção social. A origem desse processo de psicologização na educação 

ocorreu no século XVIII e XIX na qual foram introduzidas ideias da medicina social. 

O intuito era de normatizar o modo de vida de parte da população por meio do 

controle de seus corpos e costumes, assim como a repressão de comportamentos 

considerados inadequados para a sociedade. Idealizava-se que pela educação se 

constituiria um meio de prevenção de doenças mentais, no entanto, com a 

conclusão demonstrada pela própria história de que a educação psicológica não 

tinha relação com a sanidade psíquica, buscou-se então uma fundamentação para  
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compreensão da dimensão afetiva. Na psicologização da educação estão duas 

expressões importantes: a ideia que o fator emocional prejudica a aprendizagem e a 

premissa de que as crianças quando não se adaptam à escola, possuem distúrbios 

emocionais.  

 Diante da não aprendizagem da criança, a psicologia tem lançado mão de 

explicações naturalizantes, que responsabilizam individualmente a criança e sua 

família pelo fracasso escolar. Dentre essas explicações, estão: disfunções 

orgânicas, traços de personalidade, capacidade intelectual, habilidades e 

competências perceptivo-motoras; problemas emocionais; comportamentos 

inadequados; carências culturais; dificuldades de linguagem; desnutrição; 

despreparo para enfrentar as tarefas da escola; falta de apoio das famílias; 

“desagregação” familiar; conflitos familiares, etc. 

De acordo com Patto (1990, 1992) tem cabido à psicologia educacional 

explicar este estado de coisas (fracasso escolar) ocorrente na educação brasileira. 

As explicações desse processo ao longo da história, das crianças das classes 

populares, são realizadas por uma sequência de ideias. Os argumento usados para 

justificar o “fracasso escolar” dividem-se em 3 fases; conforme será discutido a 

seguir:  

Na virada do século XX, predominavam as explicações de cunho racista e 

médico. Segundo Patto (1993), o médico e filósofo francês Cabanis (1757–1808), 

um influente ideólogo, defendeu teses eugenistas que diziam que a origem da 

espécie humana era múltipla, concluindo assim a existência de raças anatômicas e 

fisiologicamente distintas, e, por isso psiquicamente desiguais. A afirmação da 

desigualdade das raças baseada em teses históricas sobre a relação entre clima e 

temperamento e em sua crença na herança de caracteres adquiridos era o fator 

comum das teorias racistas formuladas em lugares do mundo inteiro até os anos 

trinta do século XX. Em 1803, Saint Simon (cf. Poliakov,p.199) apud Patto 1993 

apresentava objeção à ideia de igualdade das raças:  

Os revolucionários aplicavam aos negros os princípios de igualdade: 
se tivessem consultado os fisiológicos teriam aprendido que o negro, 
de acordo com sua organização, não é susceptível em igual condição 
de educação, de ser elevado à mesma altura de inteligência dos 
europeus (apud PATTO,1993, p.31). 
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As teses na virada do século eram utilizadas por médicos para comprovar a 

inferioridade das raças dos não brancos e dos pobres, justificando a superioridade 

da raça branca e da classe burguesa, num discurso racista. 

De acordo com Patto (1993), a busca pela justificativa do fracasso escolar nas 

características individuais é conhecida como “teoria do dom”. A teoria do dom, 

segundo Souza (et al 1986.p.126), “Postula que cada um de nós nasce com um 

conjunto de dons, de talentos, de aptidões para realizar determinadas tarefas e 

outras não”. Portanto, ao aluno que não se apropriasse dos conhecimentos 

escolares necessários era-lhe atribuído como sendo problemática, a culpa então, da 

não aprendizagem era tão somente do aluno. Essa fase se inicia nos anos 30 até os 

anos 70: explicações de natureza biopsicológica (problemas físicos e sensoriais, 

intelectuais e neurológicos, emocionais e de ajustamento). Assim, O fracasso é 

alegado a diferenças individuais com base na concepção de genialidade hereditária 

(SILVA, FORGIARINI 2007).  

Por fim, a partir de 1970 verifica-se a difusão da teoria da carência cultural 

como uma das formas de se explicar o fracasso escolar. Segundo essa teoria, os 

que fracassavam na escola seriam indivíduos portadores de deficiências físicas e 

psíquicas herdadas em seus ambientes de origem, classificados por sua cultura 

inferior. Silva & Forgiarini (2007) destacam que essa teoria surgiu como resposta 

política aos movimentos de reivindicação de grupos raciais norte americanos e de 

grupos sociais afetados pela exploração econômica e pela dominação cultural.  

Nesta perspectiva, o fracasso escolar se devia ao fato da dificuldade da 

família no auxílio do desenvolvimento da capacidade de habilidades, de 

conhecimento e de nível intelectual das crianças, afetando assim o desempenho 

escolar, 

 

De acordo com psicólogos, [Os altos índices de reprovação se 

explicam] pela falta de apoio em casa, ficando em geral a criança por 

sua própria conta; tem crianças de nível intelectual baixo sem 
receber a devida orientação pedagógica e psicológica; tem crianças 
fracas, com distúrbios físicos e mentais, crianças deficientes não 
encaminhadas às classes especiais; crianças limítrofes em classes 
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adiantadas e crianças deficientes e limítrofes em classes comuns ( 
apud PATTO,1992, p.111-112). 

 

Das publicações nos EUA, na década de 1970, para explicar o rendimento 

escolar de crianças de níveis econômicos variados duas versões se destacam: a 

versão do déficit ou da deficiência e a versão da diferença. A versão do déficit ou da 

deficiência baseia-se na ideia de que o ambiente familiar “carente” influencia na 

formação da criança, já a versão da diferença baseia-se na opinião de que a 

diferença cultural que envolve valores, saberes e padrões não seriam compatíveis 

com a classe média, isto é, a classe média seria superior, já que, a cultura 

diferenciada era desconsiderada e desvalorizada pelas instituições sociais (Souza et 

al.1986).  Nessa fase se inicia a afirmação da existência de culturas inferiores, 

propagando a ideia de que o meio das crianças pobres é comprometedor em se 

tratando de falta de estímulos, hábitos e cultura diferenciada que influenciam na 

aprendizagem (SILVA, FORGIARINI 2007).  

Os estudos da Psicologia, subsidiados pela teoria da carência cultural, 

apontam que o ambiente familiar das crianças da classe trabalhadora é constituído 

por pouco ou até mesmo a ausência de estímulos sensoriais, diálogos, afetividade 

entre a família, sendo o principal fator responsável pela dificuldade da criança em 

seu desenvolvimento intelectual.  

“A crença na incompetência das pessoas pobres é generalizada em nossa 

sociedade. Às vezes, nem mesmo os pesquisadores munidos de um referencial 

teórico-crítico estão livres dela” (PATTO,1993, p.50-51). Pesquisas realizadas por 

Patto (1993) demonstram que, em muitos casos, as famílias das crianças da classe 

trabalhadora são julgadas e condenadas por muitos educadores como 

irresponsáveis, desinteressados, promíscuos, violentos e muitos outros adjetivos. 

Isso pode ser verificado quando se tem acesso a certas falas de certos educadores: 

 

É muito difícil para criança de periferia, porque a gente sabe a 
bagagem que a criança traz de casa. Mas na periferia tem sempre 
uma classe (escolar) de nível bom, com família estruturada... (uma 
orientadora educacional apud Patto, 1992.p.113).  
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Em outra fala, 

 

Tem crianças com condição de aprender, mas não têm ambiente 
familiar, têm muita agressão dos pais entre si e contra os filhos. Elas 
não têm condições emocionais para aprender. Se é bem alimentada, 
se tem carinho da mãe e atenção do pai, alguém que olhe o 
caderninho dela, não têm por onde ser reprovada. Mas elas não têm 
nada disso. O principal é o carinho, pode até ter um pouco de fome, 
mas precisa sentir que têm alguém interessado nela, que gosta dela. 
A mãe não tem aquela sensibilidade de um elogio (...) essas mães 
são umas coitadas, não têm sensibilidade, não têm nada (uma 
professora, apud Patto,1992.p.113). 

 

A mãe é meio espaventada, a gente vê na reunião o jeito de cada 
uma... Ela não liga para os filhos, vive na rua, argola na orelha e 
muito pintada... meio esquisita...(uma professora, apud Patto, 
1992.p.113).  

 

Nas falas apresentadas acima, é possível verificar que os educadores julgam 

pela aparência, pela humildade, pelo preconceito existente, desconsiderando o 

contexto da família, a formação e a realidade de vida que essa família tem, que deve 

ser entendido a partir da análise de relações sociais mais amplas.  

A afirmação e a sustentação da tese da inferioridade congênita ou adquirida, 

irreversível ou não dos indivíduos das classes pobres é histórica e se mantêm até os 

dias atuais, as diferenças de classes sempre foram justificadas pelos órgãos 

competentes, de acordo com sua interpretação do mundo. A família da classe 

subalterna é considerada desinteressada, agressiva, entre outras coisas para com 

suas crianças, essa ideia é encontrada nos estudos de pesquisadores diversos, 

alega PATTO (1993).  

A ideia de que a criança pobre é sempre inferior, e que as crianças são 

sempre incapazes porque já vêm de uma família pobre e desprovida de 

conhecimentos, é uma conclusão preconceituosa por parte dos educadores, uma 

ideia construída socialmente. De acordo com Moysés e Collares (1996), em muitos 

casos, a ausência da mãe no cotidiano da criança, devido à necessidade dela se 

manter no mercado de trabalho é entendida pelos entrevistados como expressão da 

falta de cuidado e atenção para com o filho. Entretanto, o fato da mãe ficar em casa, 



 22 

cuidando dos filhos, também é visto por parte dos entrevistados como sendo 

demonstração de desinteresse e descuido pelos filhos. Assim, tanto a presença 

como a ausência da mãe foram usados como argumentos para justificar, de forma 

linear e causal, o fracasso no processo de escolarização. 

Quando as teorias ambientalistas se propõem a explicar a falta de sucesso 

escolar e profissional dos integrantes das classes sociais, fundamentam-se 

estereótipos que passam a orientar a política educacional e em consequência disso 

desenvolve-se uma tendência social de rotular o pobre como sendo portador de  

defeitos. 

Ao questionamento do por que as crianças não aprendem, existe um discurso 

por grande parte dos educadores e das instituições escolares que a culpa é da 

criança e de sua família, não havendo dúvidas e nem opiniões divergentes, tal 

apontamento é afirmado como uma certeza absoluta. Ignora-se todo o restante do 

processo que faz parte da aprendizagem e desenvolvimento da criança, que são; os 

educadores e também o processo pedagógico, tão importante para que a 

aprendizagem ocorra.  

Segundo Patto (1992) toda essa falta de estrutura, a falta de conhecimento e 

a crise pela qual a educação passa, provém em grande parte, da falta de 

investimento na educação por parte do Estado. 

 Moysés & Collares (1996) chamam a atenção para o fato de que os 

profissionais da educação não têm consciência da proporção do problema do 

fracasso escolar. Alegam que os professores se dedicam apenas para os seus 

alunos, ou seja, para a sua sala, não se atentando aos demais problemas que 

existem a sua volta, a começar pela sua própria escola. 

 O Estado investe em educação escolar somente na medida exigida por seus 

interesses, visando interesses do capital, causando assim alguns sentimentos a 

certos educadores, “Insatisfeitas e desgastadas, as professoras tendem a viver o 

seu rancor na relação com o usuário desta instituição pública que, não é só o aluno, 

mas toda a família” (PATTO, 1992, p.115).  Na fala de Patto (1992), diante de uma 

concepção distorcida e fragmentária, a escola responsabiliza a família pelo baixo 

desempenho escolar da criança. Isso acontece, por exemplo, nas reuniões em que a 
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escola se relaciona com a família, comunicando “resultados” e “conclusões” obtidos 

pelos educadores e, muitas vezes, referendados por psicólogos. Muitas vezes, a 

escola convence a família que o responsável por tal resultado é a própria família e 

sua condição social. 

As versões utilizadas para justificar o fracasso escolar, apesar de diferentes, 

apontam todas para a mesma “causa”, direcionam a responsabilidade do 

desempenho escolar aos alunos e às suas famílias, não considerando outros 

aspectos como as novas forças produtivas e as questões de poder e de ideologia 

(PATTO 1992). 

 Todas as teorias utilizadas, tanto as racistas como as de caráter nacional, 

decorrentes do século XIX, como as teorias que as sucederam serviram para 

justificar a desigualdade social no mundo idealizado de igualdade de oportunidades 

(PATTO 1992). 

No capítulo apresentado, foi abordado o conceito de família, suas 

transformações e os mitos e preconceitos existentes para justificar cientificamente o 

insucesso escolar. Nessa leitura, responsabilizava-se unicamente a criança e sua 

família e excluía-se da análise a escola e a sociedade. A parir de 1980, vários 

estudos apontaram para a necessidade de que a Psicologia revesse os argumentos 

utilizados para se justificar o fracasso escolar, no entanto ainda nos dias atuais 

esses argumentos muitas vezes encontram-se presentes nas concepções das 

instituições escolares e familiares. 

Tendo isso posto, no próximo capítulo serão discutidos pressupostos teóricos 

para a construção do vínculo escola-família.  
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CAPÍTULO 2 

REPENSANDO O PAPEL DA ESCOLA NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO 

VÍNCULO ESCOLA-FAMÍLIA 

 

Este capítulo tem como objetivo discutir pressupostos para a compreensão da 

relação escola-família e abordar possibilidades de intervenção. Para tanto, 

inicialmente, defenderemos a importância da transformação da relação ao vínculo 

entre escola-família. A seguir, destacaremos a importância da comunicação entre os 

integrantes das duas instituições e, por fim, apresentaremos os resultados de uma 

intervenção desenvolvida por Goldbach e Pinto (1996), em que professores e 

diretores de escolas, em parceria com os profissionais de assessoria pedagógica, 

procuram repensar sobre qual a concepção vigente no contexto escolar sobre 

família, quais as implicações da adoção de uma visão preconceituosa sobre família, 

e como seria possível envolver os pais e responsáveis no processo de escolarização 

dos filhos. 

 

2.1 Da relação ao vínculo: pressupostos para a compreensão da relação 

família-escola 

Segundo Martins (2005) entre escola e família se estabelece uma relação 

importante, mas delicada. Essa relação é importante para ambas, visto que a escola 

precisa da família e a família precisa da escola, pois ambos os lados possuem um 

interesse em comum, a educação das crianças. Ao mesmo tempo, é uma relação 

delicada, pela necessidade da escola e da família adotarem posturas coerentes na 

atividade educativa das crianças, quanto ao comportamento, às atividades 

desenvolvidas e aos valores morais que lhe são ensinados. Como consequência 

disso, Martins (2005) defende que é preciso que haja também uma relação de 

coerência interna entre as referidas instituições, o que exige uma análise do modo 

como se dá a relação família-escola.  

A escola assume a tarefa de educar, por meio da transmissão-apropriação do 

conhecimento clássico. Para Oliveira (apud Alves ,2012, p.28), a escola é:  
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 [...] uma instituição social com objetivos e metas determinadas que 
emprega e reelabora os conhecimentos socialmente produzidos, 
como intuito de promover a aprendizagem e efetivar o 
desenvolvimento das funções psicológicas superiores: memória 
seletiva, criatividade, associação de ideias, organização e sequência 
de conhecimentos, dentre outros. 

 

A educação escolar tem como especificidade o ensino do conhecimento 

científico. A escola organiza-se em torno do seu PPP (Projeto Político Pedagógico), 

a fim de cumprir da melhor maneira sua função de educar. É preciso que tanto a 

escola como a família compreendam que a natureza do trabalho educativo escolar 

na educação infantil é distinta daquele realizado no âmbito doméstico (MARTINS, 

2005), pois ele se caracteriza por uma atividade sistematizada, direta e intencional 

do educador junto à criança pequena.  

No que se refere à família, é de sua responsabilidade assegurar o ingresso, a 

frequência, e a permanência da criança na escola. Nesse percurso, a família leva à 

escola expectativas, inseguranças, dúvidas e necessidades. Essas preocupações 

por parte da família são fatores que podem enriquecer as ações educativas da 

Instituição (MARTINS, 2005) 

Escola e família necessitam ter clareza acerca das especificidades de cada 

uma das instituições, onde cada parte possui responsabilidades de diferentes 

âmbitos. Na concepção de Martins (2005, p.3): 

A relação escola-família ancora-se em universos constituídos por 
práticas sociais reais e concretas construídas por seus integrantes. 
Tais práticas possuem convergências e divergências, pois, 
sintetizam, sempre, múltiplas determinações. 

 

A postura da escola em relação à família ocorre de maneira sistematizada, tal 

característica lhe é atribuída pelas estratégias utilizadas por ela para manter contato 

com as famílias, entre as estratégias estão: a realização de entrevistas com os 

responsáveis; preenchimento de fichas informativas, o envio de circulares e bilhetes 

aos responsáveis. Tais atitudes se justificam como uma busca por parte da escola, 

da construção de uma relação com as famílias, no entanto o que almejam realmente 

é o estabelecimento de um vínculo.  
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Para uma melhor compreensão, faz-se necessário o entendimento dos dois 

termos: relação e vínculo. 

 O significado da palavra relação consta no dicionário Aurélio (2004.p.632), 

como ligação; contato; trato que pessoas, grupos ou países mantêm entre si. Já 

segundo o dicionário Lello de Língua Portuguêsa (1987), a palavra relação consta 

como “ligação natural entre duas ou mais coisas; correspondência; conhecimento 

recíproco ou trato entre pessoas”. A relação pode surgir sem intencionalidade, é um 

fenômeno natural que ocorre, por exemplo, em uma conversa. Ela é caracterizada 

pela superficialidade, “abarca ação e reação” e não requer qualidade e profundidade 

de conhecimento entre as partes envolvidas (MARTINS, 2005). 

O vínculo é designado “união de uma pessoa ou coisa com outra que 

pressupõe certa durabilidade, com uma ligadura por nós”, deriva do latim “vinculum”, 

que significa atar. Tudo o que ata, liga ou aperta, ligação moral (Dicionário Aurélio, 

2004.p.752). Ao contrário da relação, o vínculo não ocorre de forma natural, ele é 

construído, “o vínculo pressupõe partes em interação interferindo continuamente 

uma com a outra ao longo de um determinado período de tempo” (MARTINS, 2005). 

Para a construção de um vínculo entre escola e família é necessário 

conscientização mútua das práticas sociais que regem tais instituições e distinção 

das funções de cada uma: como já foi discutido anteriormente, à escola cabe uma 

educação com intencionalidade, pautada em conhecimentos científicos 

sistematizados; já para a família a educação fica a critério de cada uma, visto que, 

envolve conceitos diversos, dependendo da cultura de cada uma.  

O investimento na formação de vínculo deve ser uma iniciativa da escola e, 

em muitos casos, necessita mudança de postura em relação à família. Além disso, é 

preciso que os integrantes da escola tenham clareza no que diz respeito à 

participação da família na escola, ao que realmente se almeja com essa participação 

da família, tendo consciência que participar é fazer parte de algo, é compartilhar 

(MARTINS, 2005). Em outras palavras, é necessário que haja entre os integrantes 

da escola uma postura e uma conscientização das expectativas e responsabilidades 

a serem compartilhadas, esclarecendo assim os objetivos a serem alcançados com 

a participação da família na escola (MARTINS, 2005) 
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Nesse sentido, Minguili (apud Martins 2005), destaca formas possíveis para 

isso; 

 Participação instrumental: a família participa como mão de obra ou 

executora daquilo que já foi planejado por outras pessoas. O espaço 

que lhe é destinado é restrito e, consequentemente, o 

compartilhamento só se dá na forma de aparência. 

 Participação legal: instituída por força de lei e representativa de sua 

institucionalidade somente, mas não do compromisso com ela. 

 Participação tutelada: o outro é considerado em desvantagem, com a 

alegação de ter menos conhecimento, ou porque é “convidado” na 

situação, resultando em participação pela anuência. 

 Participação real: constituída no grupo e com o grupo, a família 

participa nos processos decisórios, inserindo-se em ações educativas 

que promovem a ampliação das consciências e o enriquecimento da 

coletividade escolar.  

 

A participação real presume a formação de uma educação democrática que 

se constrói no coletivo escolar a partir das decisões de seus integrantes, mas 

mantendo a essência da função pedagógica da escola (MARTINS, 2005).  

A coletividade conforme proposições de Makarenko (1977) é definida como 

um grupo de pessoas em interação, localizado num espaço e tempo, agindo e 

reagindo a uma série de situações semelhantes. 

A coletividade é um organismo social vivo que o é porque tem 
órgãos, poderes, responsabilidade, correlação entre suas partes, 
interdependência; se não há nada disso, então não é coletividade, 
mas simplesmente aglomeração(MAKARENKO apud MARTINS, 
2000, p.10). 

 

Martins (2005), pautada na definição de coletividade de Makarenko, considera 

que a coletividade escolar deve figurar não só como sujeito, mas também como 

objeto da educação, tendo como princípio os processos de transmissão de 

conhecimentos.  



 28 

Visto a importância da relação escola-família e a necessidade de se 

estabelecer um vínculo entre essas instituições, a seguir veremos a importância da 

comunicação para esta relação. 

 

2.2. A comunicação escola-família 

Outro aspecto abordado por Martins (2011) refere-se à necessidade de 

atentarmos para o modo como se dá comunicação entre família e escola. 

Comunicar significa compartilhar com o outro informações de 
qualquer espécie, o que permite a ambos terem algo em comum, 
estabelecerem um vínculo (FERNANDES apud MARTINS, 2005, 
p.11). 

 

De acordo com Martins (2005), a comunicação é própria do ser humano, e o 

faz de diversas formas, seja por palavras, por gestos, por olhares ou expressões, ou 

seja, toda instituição humana possui maneiras próprias de se manifestar. Por meio 

das interações estabelecidas constroem-se os vínculos e assim ambas relacionam-

se com a comunicação da qual muito dependem. A comunicação tem um papel 

muito importante nas relações, pois às vezes o que não é dito também é 

interpretado de maneira pessoal, portanto, a qualidade da comunicação depende do 

que está sendo comunicado, como o está, quando e sob qual contexto, 

esclarecendo que a falta desses cuidados promovem interpretações equivocadas. 

Pesquisas sobre a temática da relação escola-família mostram que a 

comunicação entre escola e família geralmente passa pela intermediação da 

criança, uma comunicação monóloga, onde só a escola fala, a participação das 

famílias é restrita, e ocorre de acordo com os interesses da escola. O 

relacionamento é limitado à sala de aula e aos portões, e devido a esses locais de 

encontro, a interação professor-família fica comprometida (OLIVEIRA; MARINHO 

ARAÚJO, 2010). As famílias não são vistas pelos professores como aliados, como 

deveriam ser, mesmo quando demonstrado interesse por elas, ocorre o contrário, a 

família ao invés de ser vista como ajuda é vista como ameaça, alguns professores 

tendem sentir julgada sua competência e seu papel de ensinar. 
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 Segundo Reali & Tancredi, ( apud OLIVEIRA; MARINHO ARAÚJO, 2010) no 

olhar das famílias, o que ocorre é meio distante do que se pensa, na realidade as 

interações ocorrem nos horários de saída e nas reuniões da escola, de modo 

limitado.  

Sabendo qual a concepção de cada parte envolvida, seja família, escola ou 

professores, nota-se que todos têm a preocupação com a educação de seus filhos e 

alunos, no entanto com diferentes olhares. Apesar de compartilharem essa 

preocupação com o desempenho escolar não compartilham as mesmas ideias sobre 

como podem contribuir para superar ou ao menos amenizar os problemas referentes 

à educação. 

Uma boa comunicação entre família e escola favorece o trabalho educativo 

realizado, e fortalece essa relação tão importante para ambas as partes, reforçando 

o trabalho coletivo (MARTINS, 2005) É importante que a construção do vínculo entre 

família e escola comece a ser trabalhado na Educação Infantil, e que se fortaleça 

conforme os anos passem, visando um entrosamento entre as instituições 

formativas.   

 

2.3 A construção do vínculo escola-família 

Na concepção de Tancredi e Reali (2001,2002), Caetano (apud Oliveira e 

Marinho-Araújo 2010), o primeiro passo para a construção do vínculo entre escola-

família deve ser dado pelos professores, considerando o fato que são eles 

elementos importantes no processo de aprendizagem, pois  como educadores têm a 

função de educar  e humanizar,  ampliando as possibilidades de convivência social. 

Caetano (apud OLIVEIRA, MARINHO-ARAÚJO, 2010.p.103) diz que: 

“Transferir essa função à família somente reforça sentimentos de ansiedade, 

vergonha e incapacidade aos pais, uma vez que não são eles os especialistas em 

educação”. 

Já no olhar dos professores a família é quem deveria cumprir esse papel de 

procurar a escola, no entanto não o fazem, creem alguns autores, por não 

demonstrarem interesse na educação dos seus filhos, uma vez que delegam à 
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escola toda responsabilidade pela educação. A argumentação expressa pelos 

professores demonstra a dificuldade de superar, concepções preconceituosas e 

internalizados pelos profissionais da educação, dificultando ainda mais essa relação 

família-escola. (TANCREDI & REALI apud OLIVEIRA MARINHO, 2010). 

Já na visão dos pais a iniciativa de aproximação para a relação família – 

escola deveria partir da escola, conforme estudos de Bhering e Siraj-Blatchford 

(1999) e Bhering (2003), e que o papel da família seria complementar às metas 

educacionais da escola (OLIVEIRA; MARINHO ARAÚJO, 2010). Para os pais, se 

envolver significa participar das atividades pedagógicas, tanto no espaço escolar 

como no espaço familiar, auxiliar utilizando diversos procedimentos para a 

aprendizagem, entre eles: deveres de casa e atividades que estimulem o 

desenvolvimento cognitivo, e participação ativa no espaço escolar, seja no dia a dia 

ou em eventos ocorrentes. 

Para Hernandez apud Oliveira & Marinho Araújo (2010) a busca pela relação 

escola-família não ocorre como deveria, a equipe escolar não tende buscar essa 

parceria. Observa-se uma contradição no posicionamento da equipe escolar -

diretores e professores - quando se trata do envolvimento da família para com a 

educação de seus filhos, que, por um lado criticam o modo como a família procede  

junto à criança, incluindo a falta de compreensão perante as dificuldades,  não 

dando o auxílio necessário; e por outro lado, a equipe escolar sente-se incomodada 

com  a presença dos pais, alegando que não há uma colaboração eficiente, mas sim 

cobrança, devido a falta de conhecimento do processo de ensino-aprendizagem por 

parte dos pais. Deste modo, o que ocorre é que,  

 

À família são impostos limites para entrar em questões próprias da 
escola, como no campo pedagógico. Mas o mesmo parece não 
acontecer com a escola em relação à sua entrada na família, pois 
aquela acredita estar autorizada a penetrar nos problemas 
domésticos e a lidar com eles, além de se considerar apta a 
estabelecer os parâmetros para a participação e o envolvimento da 
família (OLIVEIRA, MARINHO ARAÚJO, 2010.p.104). 
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Em muitos casos, o modo como a escola e os educadores pensam a família e 

sua participação na escola dificulta a relação escola-família. No entanto, é uma 

concepção já existente, formada ao longo do tempo, que necessita ser revista e 

entendida por esses profissionais, para a desconstrução desse conceito, veremos 

esse detalhamento mais adiante.   

No próximo item serão discutidas algumas possibilidades de intervenção, 

visando à construção do vínculo escola-famíla. 

 

2.4. Possibilidades de intervenção na relação escola-família 

 Como foi apontado na introdução desse capítulo, adotamos como 

referência para a presente discussão o trabalho de Goldbach e Pinto (1996), pois 

eles descrevem a intervenção feita por integrantes de um projeto de assessoria 

psicopedagógica em 1987 a escolas de redes municipais de educação, em virtude 

da queixa dos professores sobre o afastamento dos pais da instituição. Em uma das 

reuniões realizadas com os professores que participaram da pesquisa, buscou-se 

compreender como eles justificavam a pouca presença dos pais na escola. 

Refletindo sobre esse assunto, uma diretora afirmou que os pais deveriam fazer 

parte da pergunta, isto é, pensar junto com a escola questões referentes à educação 

de seus filhos. 

No primeiro momento, os coordenadores do Projeto optaram por dois 

encaminhamentos básicos para estudo do problema de afastamento das famílias. 

Um deles foi de que a escola deveria inovar as estratégias e rever as práticas de 

relacionamento com os pais. Outro encaminhamento foi a realização de um estudo 

teórico acerca da relação escola-família com os envolvidos (pesquisadores e 

profissionais da educação com o objetivo de aprofundar a compreensão sobre esse 

tema. 

Além disso, na tentativa de entender o esvaziamento da participação da 

família das escolas adotou-se o procedimento de entrevistar 15 técnicos das quatro 

escolas envolvidas no projeto. Foi possível constatar uma diversidade de 

concepções existentes entre os participantes da pesquisa e também de contradições 

acerca dos possíveis motivos do afastamento dos pais da escola. Na diversidade de 
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respostas foram apontados por alguns entrevistados: “O desinteresse e o 

descrédito” dos pais nas questões relativas à educação; a dificuldade de conciliar o 

horário das reuniões escolares com os compromissos já existentes; a dificuldade de 

relacionamento com a escola e a descrença na escola. Já as contradições se 

referem à atribuição das mesmas razões para justificar a participação ou não dos 

pais. Alguns entrevistados disseram que os pais participam porque confiam na 

escola, a credibilidade da escola cumpre então o papel de motivação e promove o 

interesse dos pais. Outros alegam que os pais não confiam na escola, portanto a 

falta de confiança é que induz a participação. A não participação dos pais 

curiosamente é justificada por alguns educadores pelos mesmos motivos de quem 

participa: a confiança e a não confiança nas escolas. 

Segundo Goldbach & Pinto (1996), um dado importante, mas que não foi 

considerado pelos educadores entrevistados, é o fato dos pais manterem seus filhos 

na escola mesmo com muita dificuldade. Em alguns casos torna-se um custo alto 

diante da situação de dificuldade financeira da família e seria muito mais fácil e 

propício se, seus filhos, em vez de estarem na escola, estivessem no “mercado de 

trabalho”, auxiliando um pouco nas despesas de casa. No entanto, as famílias 

insistem em deixar seus filhos na escola em busca de uma boa formação. Esse 

esforço que muitas famílias fazem não é reconhecido pela escola, que mantêm a 

impressão da família como sendo desinteressada e acomodada, ignorando o esforço 

que a família faz para que seu filho receba uma educação de qualidade. 

Ao final das entrevistas, feita a sistematização e análise das respostas pelos 

integrantes do projeto de assessoria psicopedagógica, foi realizado uma devolutiva 

para os participantes da pesquisa, a fim de possibilitar uma reflexão acerca da 

relação Escola-Família, analisando o distanciamento do que se quer fazer e o que 

realmente é feito.  

Em setembro de 1988, numa escola da zona rural que ficava no bairro de 

Santa Cruz, uma das escolas que foi assessorada, ocorreu uma reunião com os 

pais. A finalidade era de apresentar o trabalho que estava sendo realizado junto à 

escola, neste evento foi detectado a ausência de muitos pais na reunião. Diante 

desse fato da ausência de pais, foram revistas novas estratégias para tentar mudar 

esse fato. 
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Nas reuniões de pais realizadas nas escolas não havia muito diálogo entre os 

professores e familiares, pois na maioria das vezes os pais eram apenas ouvintes. A 

escola mantinha uma postura defensiva em se tratando do comportamento da 

família, o fato dos pais não falarem gerava uma situação cômoda para a escola. A 

fala e possíveis questionamentos dos pais eram considerados pela escola como 

uma crítica em forma de cobrança. Por outro lado, o fato dos pais não falarem era 

entendido pela escola como uma expressão de desinteresse. 

A análise do funcionamento da reunião de pais revela que, além da ausência 

concreta dos responsáveis há a ausência presencial, que pode ser descrita pela falta 

de exposição e pouca participação nas reuniões. Isso ocorre, dentre outros fatores, 

devido à condução da mesma. Normalmente as reuniões se realizam de maneira 

expositiva, em forma de apresentação das práticas pedagógicas ou assuntos 

administrativos onde os pais são a plateia (GOLDBACH e PINTO,1996). A escola 

assume uma postura defensiva porque na medida em que deseja falar e ouvir seu 

próprio discurso produz um diálogo de surdos. 

Por parte da escola, existe nessa relação escola-família um medo gerado pela 

insegurança de não conseguir suprir a suposta cobrança dos pais (GOLDBACH e 

PINTO, 1996). A interpretação que a escola faz de cobrança dos pais interfere na 

realização de um diálogo saudável, participativo e que poderia agregar muitas 

contribuições para a escola sobre um interesse comum de ambas as partes: A 

criança. 

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), realizou um estudo sobre a relação 

família–escola e educação (Brasil, 2005) em âmbito nacional. Devido ao paradigma 

comportamental mantido pela escola, da falta de vínculo, o que se constatou foi que 

na convocação de reuniões de pais e professores é despertada na família a 

sensação de problemas, e um sentimento de apreensão, relaciona-se a reunião a 

problemas disciplinares, baixo rendimento ou simplesmente a comunicação de um 

fato ocorrido (Oliveira; Marinho – Araújo, 2010). 

Segundo Goldbach e Pinto (1996) além do medo dos profissionais da escola  

há também o medo dos pais, que se calam em razão de uma possível repercussão 
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negativa sobre seus filhos. A falta de diálogo de ambas as partes resulta em noções 

e conclusões preconceituosas que uma possui da outra. 

A escola entende que os pais são desinteressados quando se trata de 

conteúdo pedagógico, isto é, que a família não se importaria se o seu filho se 

apropriou ou não dos conhecimentos. A escola alega que o interesse maior dos pais 

é a aprovação do filho (GOLDBACH; PINTO, 1996). O que a escola não leva em 

conta é que os pais não são “especialistas” em educação, que eles não têm 

formação e informação necessária em se tratando de conteúdos pedagógicos, e 

acabam por avaliar a escola de acordo com o desempenho do filho na instituição. 

A equipe de pesquisa formada por integrantes do projeto de assessoria 

psicopedagógica, em seus apontamentos, mencionou a importância da postura da 

escola perante os pais. A começar pela necessidade da tomada de consciência 

acerca da visão estereotipada que eles têm dos pais, para só depois então 

conseguir escutar e considerar as diversas concepções que a família possui sobre a 

Escola, o ensino, as práticas entre outras coisas.  

Além disso, outra questão abordada dizia respeito à mudança de estratégia 

que a escola deveria adotar para maior aproximação dos pais. Era preciso inovar, 

por exemplo, na forma de elaboração das reuniões. Algumas estratégias foram 

traçadas pelos integrantes do projeto de assessoria psicopedagógica após estudos e 

entrevistas com técnicos (educadores) para que as escolas cumprissem, visando 

melhorar a relação família/escola. Uma delas seria o fato de antes de marcar uma 

reunião, sempre consultar os pais sobre a disponibilidade de horário, uma vez que o 

fator horário impossibilita a presença dos pais. A outra estratégia seria modificar o 

procedimento das reuniões em que a escola age somente como transmissor de 

orientações prescritivas, atitude que silencia os pais. 

Segundo Goldbach e Pinto (1996), se as escolas adotassem o procedimento 

sugerido abririam um espaço em que se inovariam as práticas pedagógicas 

realizadas até então. A começar pela busca de disponibilidade de horário dos pais 

para comparecerem às reuniões, e também quanto a forma de convocação. O fator 

horário para os pais é de extrema importância, uma vez que muitos trabalham fora, 

um horário combinado seria uma forma de estarem presentes nas reuniões. Já a 

convocação da reunião solicitaria a presença referindo-se ao responsável pela 
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criança, substituindo termos como “pai” e “mãe”, a fim de gerar um sentimento nos 

responsáveis de participação e não de obrigação. A sugestão parece simples, mas 

faz toda a diferença para a família. Detalhes desde a formulação do bilhete de 

convocação mostram um novo modo de relação fazendo com que a família se sinta 

integrante e participante da escola. 

Outro aspecto relevante é a participação do aluno nesse processo, a começar 

pela redação e/ou leitura e conhecimento do conteúdo do bilhete. É importante 

orientá-lo para que ele leve para casa e o entregue para os responsáveis. Isso 

desperta na criança o sentimento de colaboração, de se sentir útil, importante.  

Como resultado das reflexões realizadas pela equipe de assessoria 

psicopedagógica e pelos professores e diretores da escola, Goudbach e Pinto 

(1996) afirmam que foi possível organizar a reunião de pais de maneira diferente, 

com a efetiva participação dos pais. Nessa reunião, houve divisão dos responsáveis 

em grupos, questionamentos entre eles referente ao trabalho desenvolvido pela 

escola; quanto à postura da escola; sobre os alunos; se as famílias achavam que as 

crianças tinham dificuldades e ao que as atribuíam, houve também socialização das 

respostas.  

A reunião também possibilitou o esclarecimento de algumas impressões 

equivocadas que a escola tinha da família. Por exemplo: Quando a família não 

participa nem sempre é porque não quer, algumas devido ao trabalho, de não terem 

flexibilidade nenhuma de horários e dias, e se sujeitam a isso por precisarem do 

serviço. Uma das participantes comentou sobre ter que ir embora para lavar a louça. 

Os organizadores da reunião (integrantes do projeto de acessória psicopedagógica) 

interpretaram essa fala como indicativo de desinteresse pela reunião. Ao longo da 

conversa, descobriu-se que a louça não era dela e sim da patroa. Há casos de mães 

que não vão porque os maridos não admitem que o almoço atrase, não estando 

pronto na hora certa. Houve presença também de responsáveis de alunos que foram 

para a reunião, mas não puderam contribuir por não conhecerem seus filhos direito, 

pois quem cuida é a babá. 

Na avaliação dos responsáveis e educadores a reunião foi diferente e 

significativa. Os responsáveis sugeriram que as outras reuniões poderiam seguir o 

mesmo modelo, pois, 
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“...a gente pode questionar...”, “nas outras reuniões ficava a maior 
confusão, ninguém se entendia, as pessoas saiam no meio...”, “...não 
falavam nada de criança, só de material...”, “...a gente ficava tímida, 
e assim não, a gente se solta mais...”, “...às vezes a gente 
concordava com alguma coisa da escola, mas não falava com medo 
de que achassem (os outros pais) que a gente era puro saco...” 
(apud GOLDBACH, PINTO, 1996 p. 124). 

 

 A fala dos pais remete a um alívio em poder falar e se expressar sem serem 

julgados, ao invés de ouvintes sentirem-se participantes, despertando o gosto de 

participar futuramente de outras reuniões. 

“A reflexão sobre a suposta atitude de passividade e dependência 
dos pais em relação à escola levou à percepção e explicitação pelo 
grupo de uma atitude semelhante do professor em relação à direção, 
e, mesmo da escola em relação às instâncias a que está 
subordinada (GOLDBACH, PINTO, 1996, p. 125). 

 

Golbach, Pinto (1996) destacam a importância e a necessidade de reflexão 

sobre a visão que as escolas têm de si próprias, considerando o fato de serem 

responsáveis pela transmissão do conhecimento e da sua relação com as famílias. A 

reflexão proporcionou a problematização e o confronto da escola com os múltiplos 

olhares existentes. 

“É necessário e importante que a escola reflita a respeito dos 
múltiplos fatores que contribuem para o processo de exclusão dos 
alunos incluindo a si própria como elemento participante e 
corresponsável pelo processo” (GOLDBACH, PINTO,1996, p.111). 

 

E ainda, 

 

“Para que haja modificação nas relações de dominação é necessário 
que a escola transforme as maneiras que têm usado para se 
aproximarem dos pais, considerando-os como verdadeiros 
interlocutores” (GOLDBACH, PINTO, 1996, p.109). 

 



 37 

Rever a postura adotada seria um grande passo para a construção do vínculo 

escola-famílIa. Nesse processo, é fundamental que a escola seja capaz de ouvir o 

que os pais têm a dizer (GOLDBACH, PINTO, 1996).  A presença dos pais na escola 

para juntos pensarem sobre a educação das crianças, sobre o fracasso escolar e a 

prática escolar é o início de um novo momento, onde a interação e o ato de 

compartilhar ideias e ansiedades podem enriquecer pressupostos para possíveis 

intervenções referentes as dificuldades ocorrentes na Educação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve por objetivo discutir aspectos teóricos que 

podem favorecer a promoção do vínculo escola-família, problematizando mitos e 

preconceitos que não envelheceram, mas que se fazem presentes no cotidiano 

escolar e justificam, em grande medida, o fracasso escolar de uma grande parcela 

de alunos. Tendo em vista o objetivo proposto, realizaram-se estudos teóricos de 

pesquisas e artigos já existentes acerca do tema envolvendo escola, família e o 

fracasso escolar.  

Diante dos estudos realizados, percebe-se o quanto é importante ter 

conhecimento da concepção de família existente, ter consciência que não existe o 

tipo de família idealizada, existem famílias reais e de vários tipos, e em constantes 

transformações, entendendo que a família então não é uma instituição natural, mas 

uma instituição social e histórica. Tal conhecimento é importante, visto que o 

pedagogo é um elo entre família e escola. Nessa direção, duas perguntas precisam 

ser respondidas pela equipe escolar, a partir da mediação do pedagogo: Que tipo de 

família a escola espera receber? E: Que modo de participação acredita que a família 

possa ter na escola? O envolvimento de todos os professores na busca de respostas 

a essas questões pode ser um espaço oportuno para a desconstrução de mitos e 

preconceitos acerca da família da classe trabalhadora. 

O presente trabalho realizado trás contribuições teóricas para que o 

pedagogo planeje ações visando a construção do vínculo escola-família, 

modificando participações superficiais em que a família apenas colabora quando 

solicitada e de maneira restrita, para uma participação real, em que a família 

participa nos processos decisórios, inserindo-se em ações educativas que 

promovem a ampliação das consciências e o enriquecimento da coletividade 

escolar. 

O tema abordado, “Relação Escola-Família”, é amplo e que muito ainda tem a ser 

explorado, tanto no que se refere ao aprofundamento teórico sobre a temática 

quanto por meio de pesquisas de coleta de dados nas escolas em contextos 

específicos. Mediante os resultados obtidos, é possível elaborar estratégias para 

intervenções.
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