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RESUMO 

 

O presente artigo procura investigar a parceria família e escola no Colégio Estadual 

Gilberto Freyre analisando as famílias bem como a escola e os papéis 

desempenhados por essas e que são fundamentais na formação social do individuo. 

Assim cada uma exercendo bem sua função e unindo-se como parceiras e não 

como adversárias complementam-se para uma boa formação. Uma vez que a 

educação familiar reflete na educação escolar, procura-se verificar como se dá essa 

parceria para o bom desenvolvimento do processo educacional na referida escola. 

Os procedimentos metodológicos realizados para a construção desse artigo partem 

inicialmente de uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório, num segundo 

momento foi realizada uma pesquisa de campo, onde o instrumento para coleta de 

dados foi a entrevista semi-estruturada com seis professores de ensino fundamental 

da referida escola. 
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INTRODUÇÃO 

 

              O presente artigo visa investigar a parceria entre família e escola no 

processo de aprendizagem de acordo com a realidade no Colégio Estadual Gilberto 

Freyre, buscando aprofundar o conhecimento sobre o referido tema. A necessidade 

de trabalhar esse tema deu-se pela observação da diferença entre o 

desenvolvimento escolar dos filhos que os pais participam da vida escolar e dos que 

não participam. Sabe-se da importância de uma boa parceria entre a família e a 

escola, onde a união promove bons resultados no processo de ensino-

aprendizagem. 

A análise reflexiva sobre o tema favorece ainda uma avaliação sobre como a 

escola pode estimular a família a participar do processo educacional. Devido a sua 

reconhecida relevância, esse tema sempre vem sendo discutido no meio acadêmico, 

proporcionando amplo material para pesquisa, contudo torna-se necessária nova 

abordagem para novos entendimentos acerca do tema. Procuram-se respostas para 

algumas questões: Quais as principais dificuldades enfrentadas na relação família-

escola? Quais mecanismos que a escola vem desenvolvendo para estabelecer uma 

parceria com a família em prol da educação e do aprendizado das crianças? E qual 

a influência da família no processo educacional? 

              Os procedimentos metodológicos que norteiam este trabalho partem de 

uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório, através da leitura de livros, 

monografias e artigos referentes ao tema proposto. A análise pauta-se também na 

pesquisa de campo onde os dados foram coletados e analisados a partir de uma 

abordagem qualitativa sendo utilizada a entrevista diretiva semi-estrutura para essa 

coleta. Seis professores de ensino fundamental do Colégio Estadual Gilberto Freyre 

foram entrevistados, com ênfase nas seguintes perguntas: De que forma a educação 

familiar interfere na educação escolar? De modo geral, os pais colaboram para a 

aprendizagem escolar dos filhos? Como? A escola tem promovido uma relação de 

parceria com a família no processo de ensino-aprendizagem? De que forma? Estas 

perguntas deram respaldo à pesquisa no sentido de ampliar os conhecimentos e 

tentar encontrar respostas pertinentes às questões propostas neste artigo que são 

essenciais para alcançar resultados satisfatórios para o objeto de investigação. 



3 

 

              Sabendo-se que a família é a primeira instituição social da qual o indivíduo 

faz parte. É nela que ele detém suas primeiras noções educacionais, onde através 

de limites e estímulos vão desenvolvendo-se habilidades e competências que 

servem como base para a sua convivência em sociedade. 

 A escola é a instituição social que oferece ao indivíduo uma educação 

voltada a conhecimentos e habilidades que favorecem sua formação intelectual e 

social. Nesse processo o entendimento sobre as normas e regras sociais torna-se 

necessário. Tanto na família como na escola ele é direcionado a noção sobre como 

atender a essas regras e normas com um olhar crítico sobre seus direitos e deveres 

dentro da sociedade da qual faz parte. 

Procura-se entender essa realidade para buscar orientações que possam 

fortalecer a relação entre ambas diminuindo assim, a distância observada entre 

essas duas instituições, imprescindíveis na vida do indivíduo. Várias pesquisas, 

teses e artigos são encontrados no sentido de retomar essa discussão, mostrando a 

importância que é a interação família/escola para o desenvolvimento escolar das 

crianças. Observa-se, porém, que muito foi escrito sobre essa problemática. 

Contudo, não se pretende aqui, resolver o assunto, mas apontar alguns aspectos 

que parecem ser relevantes para o enfrentamento das dificuldades encontradas no 

processo de relacionamento entre família-escola. 

 

 

 

FAMÍLIA: PRIMEIRA INSTITUIÇÃO EDUCATIVA 

 

 

Para compreender a modalidade de aprendizagem de cada sujeito é preciso 

conhecer suas experiências sociais, o universo lingüístico no qual está inserido (LA 

ROSA; FERREIRA, 2006). As primeiras comunicações de afeto e confiança vão 

construir e preparar as aprendizagens futuras, e aceitação das diferenças. A 

sustentação emocional dos pais ou cuidadores irá estabelecer os modelos 

lingüísticos e os relacionamentos futuros com outras pessoas. A família é o contexto 

natural para crescer, para promover a individualização. Isto demanda 

amadurecimento psíquico e social, certo grau de autonomia e coesão de identidade. 
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Em muitos casos, a falta de equilíbrio emocional e afetivo dos pais 

submetido às pressões externas, não oferecem aos filhos modelos de identificação 

adequadas, dificultando a estabilidade necessária para o surgimento de uma 

personalidade madura. As primeiras aprendizagens dependem dos pais ou dos 

responsáveis pelo crescimento e pela progressiva independência da criança. O 

amadurecimento emocional vai depender da consciência e autonomia (LA ROSA; 

FERREIRA, 2006). 

As diferentes experiências culturais vão determinar variações nos valores, 

nos símbolos e na linguagem apreendida e usada pelo sujeito, acarretando modos 

distintos de ação sobre a realidade. A família vive momentos difíceis com o 

bombardeio de estímulos, de desencontros vinculares, de solidão, de carências, de 

violência, de submissão emocional diante da realidade virtual que se instala nas 

casas. Este é um desafio que precisa ser enfrentado na criação das novas gerações. 

O desafio de conservar as mentes criativas e produtivas, capazes de ler e escrever, 

produzindo novos desfechos para a história. 

Outros sistemas assumem uma perspectiva diferente por defenderem uma 

partilha das responsabilidades entre comunidade, família e Estado. Devemos levar 

em conta os fatores econômicos e sociais, o tempo que todos os membros da 

família podem dedicar à criança, pois historicamente o pai cuidava de providenciar 

os recursos necessários para sobrevivência da família já a mãe era responsável pela 

educação para o bom desenvolvimento infantil, papéis que vem se modificando com 

as transformações sociais que atravessamos.  

O clima psicológico que os pais propiciam às crianças é uma base 

importante para as experiências infantis. As atitudes com relação aos outros e à vida 

continuam para sempre. As atitudes dos pais, com relação aos filhos influenciam a 

sua maneira de ser para com as outras pessoas. Certos atos para com seus filhos 

podem ocasionar diferenças de personalidade entre eles.  

Alguns pais podem ser restritivos, controladores, permissivos, liberais ou 

combinar essas características entre si. Juntamente com essas características 

entram as influências externas atuando sobre o desenvolvimento da personalidade 

dos seus filhos. 

Está cada vez mais pautado em discussão nos meios acadêmicos e nos 

veículos de comunicação de massa o assunto sobre a importância familiar no 

processo de desenvolvimento das crianças. Os primeiros estímulos irão influenciar 
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no seu desenvolvimento futuro (BARROS, 2001). É a partir do nascimento que a 

criança desenvolve-se e aprende a realizar diferentes atividades, respirar, comer, 

falar, andar entre outras coisas. E a família é a primeira instituição da qual o 

indivíduo faz parte, sendo assim pressupõe-se que sejam proporcionados da melhor 

forma possível esses ensinamentos, pois as suas ações em qualquer instituição da 

qual faça parte será influenciada a partir dos estímulos recebidos na infância.  

Barros (2001, p. 55) enfatiza que “os psicólogos concordam sobre a grande 

importância da família na determinação de nossos traços de personalidade. Os pais 

e as condições do lar moldam a criança, em seus primeiros anos de vida”. Os 

hábitos e costumes familiares servem de referência nas ações e reações do 

indivíduo por toda sua vida. Barros (2001, p. 49) afirma ainda que “o nível de 

inteligência que atingimos quando adultos não é determinado apenas pela 

hereditariedade, mas depende, em grande parte, da nossa experiência inicial, da 

estimulação precoce que recebemos do ambiente”.  

 

 

FAMÍLIA E ESCOLA: CITANDO O COLÉGIO GILBERTO FREYRE 

 

O ambiente familiar é ideal para o desenvolvimento e a educação das 

crianças pequenas, portanto é de extrema necessidade que a família sempre 

procure se inteirar na educação dos seus filhos. Assim, procura-se entender o papel 

da escola em estimular a participação da família na aprendizagem das crianças, 

uma vez que a família é o espaço onde a educação inicia e perpetua-se, e uma 

estrutura familiar boa e consolidada significa maiores avanços no processo de 

aprendizagem dos alunos. 

Mesmo desempenhando uma menor influência na formação da 

personalidade da criança o convívio escolar interfere no seu desenvolvimento 

intelectual, emocional e social devido ao grande tempo que passa na escola 

(BARROS, 2001). A instituição escolar colabora na formação do indivíduo social, 

através da educação formal, havendo interferências da educação familiar informal e 

também a partir das atividades escolares intencionais o processo educacional 
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colabora para o educando tornar-se crítico e pensante sobre a sua formação 

profissional e o seu papel na sociedade da qual faz parte. 

              A família e a escola juntas formam uma equipe. É fundamental que juntas 

sigam os mesmos princípios e critérios, bem como a mesma direção em relação aos 

objetivos que desejam atingir. Sabendo-se que cada uma tendo objetivos em comum, 

deve fazer sua parte para que atinja o caminho do sucesso, que é conduzir crianças 

e jovens a um futuro melhor. 

Piaget citado por Barros (2001, p.51) afirma que “(...) a interação entre o 

organismo e o ambiente, desde o início da vida, é necessária para a descoberta de 

certas relações lógicas entre os objetos e, portanto para a compreensão, no futuro, 

de conceitos matemáticos”. Diante dessa afirmação de Piaget, co-relacionamos a 

importância para o indivíduo de um ambiente familiar que favoreça um bom 

desenvolvimento intelectual através de atividades que envolvam questões lógicas 

desde a infância, pois possibilitará melhores resultados nas disciplinas escolares na 

área de exatas. 

O ideal é que a família e a 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. Kramer (2003, p.103) afirma que “é preciso compreender os 

fatores sociais e políticos que estão em jogo na relação escola-família, não 

acusando ou culpando os pais quando não participam da vida escolar e 

simultaneamente, buscando as formas de aproximá-los da nossa proposta e de 

aproximarmo-nos de seus interesses”. 

Sendo assim existem boas práticas que tanto a família quanto a escola 

podem oferecer, propiciando o desenvolvimento pleno respectivamente dos seus 

filhos e dos seus alunos. Algumas práticas devem ser consideradas como prioridade 

para ambas as partes. Tal como para a família, dialogar com o filho o conteúdo que 

está vivenciando na escola; cumprir as regras estabelecidas pela escola de forma 

consciente e espontânea; deixar o filho resolver por si só determinados problemas 

que venham a surgir no ambiente escolar; acompanhar a lição de casa de seu filho; 

valorizar o contato com a escola, principalmente nas reuniões e entrega de 

resultados, podendo se informar das dificuldades apresentadas pelo seu filho, como 

seu desempenho. 
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Já a escola deve cumprir a proposta pedagógica apresentada para os pais, 

sendo coerente nos procedimentos e atitudes do cotidiano do aluno, propiciar ao 

aluno liberdade para manifestar-se na comunidade escolar, receber os pais com 

prazer, marcando reuniões periódicas, esclarecendo o desempenho do aluno, abrir 

as portas da escola para os pais, fazendo com que eles se sintam à vontade, que a 

escola seja um ambiente agradável e acolhedor fazendo assim que os pais 

participem de atividades culturais, esportivas ou qualquer outra que a escola 

ofereça. Essas ações favorecem a aproximação da família da escola. É de extrema 

importância que a escola mantenha professores e recursos atualizados, propiciando 

uma maior qualidade de ensino aos alunos. 

A parceria da família com a escola sempre será de suma importância e 

fundamental para o sucesso da educação de toda a sociedade. Portanto, pais e 

professores necessitam ser grandes amigos e companheiros nessa caminhada da 

formação de indivíduos críticos e pensantes da realidade social.                                                                                                                             

Alguns aspectos relacionados à família do aluno têm relação no 

desenvolvimento escolar, são eles: família e aprendizagem; família e personalidade; 

o amor no ambiente familiar; família e classe social (PILLETI, 2004). Sobre o 

aspecto família e personalidade, o autor enfatiza que as primeiras experiências 

educacionais da criança, geralmente são proporcionadas pela família desde o 

nascimento e que elas modelam o seu comportamento.  

Os pais, na maioria das vezes, não têm consciência do seu modo de agir 

com relação à educação dos seus filhos, mas que essa exerce influência direta no 

desenvolvimento deles. O que é ensinado inconscientemente, sem a intenção de 

ensinar, normalmente permanece por mais tempo. Os sentimentos que os pais têm, 

em relação à criança, durante os anos anteriores à escola, são de fundamental 

importância para sua aprendizagem escolar. Se a criança tem um bom autoconceito, 

certamente aprenderá e se julgará capaz. Se os pais gostam de ler, os filhos 

aprendem o gosto pela leitura, mas caso contrário, se não tem exemplo em casa fica 

mais difícil essa preferência. 

   A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu Art. 2º destaca: 
 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 
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Orientar as crianças para que elas dominem algumas regras básicas de 

conduta é papel da família, mas a escola também é responsável por ensinar regras 

coletivas. É importante para os alunos ter outros adultos como referência, além da 

família, o professor certamente é um deles. Por isso, é de suma importância que os 

pais, juntamente com a escola, discutam os objetivos da proposta pedagógica e de 

que forma vai ser trabalhada, para que haja resultados satisfatórios no processo de 

ensino e aprendizagem. 

A abordagem para coleta de dados deu-se através de uma entrevista diretiva 

semi-estruturada com seis professores onde os dados coletados foram analisados 

qualitativamente. As perguntas procuram elucidar questões importantes para a 

compreensão da parceria da família nas práticas do Colégio Estadual Gilberto 

Freyre. 

A primeira pergunta aborda a interferência da educação familiar no processo 

educacional (De que forma a educação familiar interfere na educação escolar?). 

Esta foi a pergunta que mostrou respostas unânimes. Os professores afirmaram que 

uma criança que convive num ambiente onde se preservam os valores humanos 

como ética, respeito e amor. Essa se sentirá motivada, amparada e estimulada 

refletindo positivamente na educação escolar. Os primeiros estímulos irão influenciar 

no desenvolvimento futuro das crianças (BARROS, 2001). Assim, se a família 

preocupa-se com a educação da criança desde o seu nascimento, essa 

preocupação e estímulo estender-se-ão para educação escolar favorecendo a sua 

progressão para séries futuras. 

Relativo à pergunta: A escola apresenta-se como ambiente acolhedor e de 

inclusão para os pais e alunos? A maioria afirmou que sim, e que ela acolhe e inclui. 

Mas houve diversidade nas respostas em relação a como se dá esse acolhimento, 

alguns falaram que é através de palestras, reuniões e eventos, os quais atraem 

favorece a presença frequente dos pais na escola. Alguns afirmaram ainda que 

geralmente os pais ou responsáveis que estão sempre na escola procurando saber 

sobre o desenvolvimento dos seus filhos, os mesmos não apresentam muita 

dificuldade na vida escolar e os pais quando são convocados para algum evento 

comparecem. Já os pais que não acompanham (que é a maioria) não têm por hábito 

estimular e mostrar interesse no processo de aprendizagem e contribuem para que 

os filhos também não dêem tanta importância à escola. Dessa forma, as atividades 

desenvolvidas na escola de modo a promover a inclusão acolhendo a comunidade 
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dentro do âmbito escolar não apresentam significado algum. Kramer (2003, p.103) 

afirma que é preciso compreender os fatores sociais e políticos que estão em jogo 

na relação família-escola, não acusando ou culpando os pais quando não participam 

da vida escolar e simultaneamente, buscando as formas de aproximá-los da nossa 

proposta e de aproximar-nos de seus interesses. 

Alguns aspectos relacionados à família dos alunos têm relação com o 

desenvolvimento escolar. Se os pais gostam de ler os filhos terão gosto pela leitura 

se não têm o exemplo em casa fica mais difícil essa preferência (PILLETI, 2004). 

Como afirma o autor se criança não tem o incentivo da leitura desde pequeno e de 

estudar tendo acompanhamento dos pais, a sua vida escolar não terá motivação 

significativa influenciando na sua aprendizagem. 

 Com relação à pergunta: A escola tem promovido uma relação de parceria 

com a família no processo de ensino-aprendizagem? A maioria afirma que a escola 

demonstra interesse e tenta promover eventos, mas é difícil porque infelizmente 

muitos pais não frequentam a escola nem quando são convocados, assim não vão 

com freqüência à escola tornando difícil uma parceria. Mas os que estão presentes 

constantemente há uma união que reflete positivamente no processo de 

aprendizagem dos seus filhos colaborando para um bom desenvolvimento do 

processo educacional. 

Diante do que foi analisado, muitos fatores contribuem para que não haja 

parceria entre família-escola, mas a escola tenta de diversas formas promover 

eventos que aproximem os pais e estimule-os a participarem ativamente do 

processo de aprendizagem dos seus filhos. No Colégio Gilberto Freyre a equipe 

diretiva, professores e colaboradores em geral unem-se em favor de promover um 

ambiente acolhedor e inclusivo. Frequentemente são desenvolvidos projetos onde 

os alunos participam ativamente incluindo a família também nesse processo. A 

direção mostra-se acessível e presente para quaisquer dúvidas, sugestões ou até 

mesmo críticas que venham a colaborar com o processo educacional.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No Colégio Gilberto Freyre, ações são desenvolvidas para que a parceria 

família-escola possa atrair a maior parte dos pais de alunos, mas infelizmente o 

processo é lento. Apesar de saber que a educação familiar exerce uma grande 

influência na educação escolar pode-se perceber que ainda há pouca participação 

dos pais na vida escolar dos filhos. 

Como foi comprovado pelos autores estudados, alguns fatores interferem 

para que essa parceria não aconteça de fato. Alguns problemas sociais como 

desemprego e baixa renda estão presentes na comunidade que o colégio atende. 

Esses problemas fazem com que os pais precisem passar o dia todo fora de casa  e 

tornam-se empecilhos para que não haja um acompanhamento efetivo do processo 

educacional dos filhos. 

A escola mostrou-se acolhedora e aberta à comunidade. Palestras, projetos 

e atividades são desenvolvidos e oferecidos à comunidade em geral ficando clara a 

importância, para a escola, de uma educação inclusiva e de qualidade. O colégio 

prioriza sempre as necessidades e dificuldades apresentadas pelos alunos no que 

diz respeito a sua evolução no processo educacional e como serem críticos e 

participantes ativos na sociedade da qual faz parte. 

Apesar da própria complexidade da vida nos grandes centros e pelas 

condições do contexto familiar, passa-se a exigir da escola o papel que é dos pais e 

responsáveis. Espera-se que eduquem os filhos dando-lhes as noções básicas de 

comportamento, higiene e orientações essenciais para formação do caráter. Atraindo 

os pais ao âmbito escolar há essa colaboração no planejamento educacional e 

também o entendimento das responsabilidades de cada instituição na formação do 

ser social. O processo de ensino-aprendizagem não deve ser só desenvolvido pela 

escola, mas família e instituição escolar devem trabalhar juntas para obterem 

resultados satisfatórios nesse processo.  
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