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I – RESUMO 

No nascimento observa-se o começo da mudança de um ser biológico em um ser 

social. O indivíduo torna-se promotor de seu papel social, de sua identidade, 

individualidade e da construção de sua história. A família é base de todas as 

relações e, juntamente com a escola, são os principais espaços para o 

desenvolvimento humano. A Escola da Família é um programa social do governo do 

Estado de São Paulo que tem como objetivo criar uma cultura de paz, despertar 

potencialidades e também ampliar horizontes culturais, proporcionando a sociedade 

diversas atividades, norteadas em quatro eixos (esportes, cultura, saúde e trabalho). 

E vem proporcionando aos pais, uma oportunidade de participar mais efetivamente 

da vida escolar de seus filhos, observando de perto e auxiliando na relação social 

dos mesmos, dentro do âmbito escolar. Esse estudo foi realizado como Trabalho de 

Conclusão do Curso para obtenção do título de Psicólogo, oferecido pelas 

Faculdades de Dracena e teve como objetivos compreender a visão que a própria 

criança e seus familiares possuem do Programa Escola da Família e analisar se a 

ótica dos usuários coincide com a proposta do governo para o programa. Este 

trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual de Tupi Paulista/SP, sendo 

entrevistados 09 pais ou responsáveis e 11 crianças. A pesquisa utilizou de uma 

metodologia Existencial Fenomenológica e teve como questão norteadora: “O que 

significa para você e sua família o Programa Escola da Família aos finais de 

semana?”. Através dos relatos foram encontradas as seguintes unidades de 

significado: Aprendizagem, Estado emocional, Identificação pelas atividades, 

Inclusão Social, Interesse, Interação Social, Qualificação para o Futuro, Eficácia, 

Interação Familiar e Outras Demandas. Estes resultados revelam que os usuários 

atendidos pelo Programa Escola da Família o reconhecem como relevante, como 

um meio que proporciona o desenvolvimento de habilidades sociais, culturais e 

educacionais, promovendo aprendizagem e criando possibilidades de crescimento 

pessoal, emocional e profissional. Foi também percebida uma boa relação entre o 

que vem sendo desenvolvido na escola e a proposta sugerida pelo Governo do 

Estado. Nota-se que na ótica da criança e seus familiares o Programa Escola da 

Família é compreendido tal como proposto, como um espaço para o 

desenvolvimento global da criança e jovem assistido. No entanto, a maior dificuldade 

ainda parece ser a integração família-escola, pois apesar das portas estarem 

abertas para essa convivência, há uma pequena participação da família na vida da 



criança ou jovem. Assim, faz-se necessário que reflexões e atitudes sejam 

desenvolvidas visando diminuir a distância entre a família e a escola, visto a 

importância dessa relação para um melhor desenvolvimento do indivíduo.  

 

II- INTRODUÇÃO 

2.1 - A Família e a Escola 

O nascimento inicia o processo de transformação do ser biológico em um ser 

social, em um autor social típico de sua classe, de sua sociedade, de seu tempo. 

Nesse processo, as bases da individualidade, da personalidade, da identidade e da 

cidadania são progressivamente construídas (GOMES, 1993).  

A família é local em que ocorre a primeira forma de socialização da criança, 

sendo a primeira instituição responsável pela transmissão de valores, crenças e 

idéias (KREPPNER, 2000). 

De acordo com PETZOLD (1996) a família é composta por uma complexa e 

dinâmica rede de interações que envolvem aspectos cognitivos, sociais, afetivos e 

culturais, ela não pode mais ser definida apenas pelos laços de consanguinidade, 

mas sim por um conjunto de variáveis incluindo o significado das interações e 

relações entre as pessoas. 

A família é o início de todas as relações, onde existem as culturas, e estas 

serão colocadas em prática na iniciação da vida escolar do indivíduo. 

Segundo MAHOREY (2002), a escola constitui um contexto diversificado de 

desenvolvimento e aprendizagem, isto é, um local que reúne diversidade de 

conhecimentos, atividades, regras e valores e que é permeado por conflitos, 

problemas e diferenças. 

Escola e família constituem dois contextos de desenvolvimento fundamentais 

para a trajetória de vida das pessoas (DESSEN e POLÔNIA, 2007); assim, torna-se 

necessário uma maior aproximação e parceria entre elas, visando um maior 

processo de desenvolvimento e aprendizagem nos aspectos psicológicos e moral, 

na construção da independência, na autonomia e responsabilidade. 

 

 

2.2- O Programa Escola da Família 

No dia vinte e três de Agosto de 2003 foi criado o Programa Escola da Família 

pela Secretaria de Estado da Educação. Segundo a FDE (Fundação para o 



Desenvolvimento da Educação) a Escola da Família é um programa social do 

governo do Estado de São Paulo com objetivo de criar uma cultura de paz, despertar 

potencialidades e também ampliar horizontes culturais, proporcionando a sociedade 

diversas atividades, norteadas em quatro eixos, sendo eles, esportes, cultura, saúde 

e trabalho, realizados aos finais de semana.  

 As atividades desenvolvidas são elaboradas através de projetos realizados 

por cada universitário utilitário do projeto e/ou também por voluntários (indivíduos 

que ainda não cursam faculdades). Os alunos universitários são beneficiados com 

bolsa 100% em diversas faculdades e contribuem para o desempenho e crescimento 

do município onde está realizando seus projetos. 

O projeto conta com uma coordenação central localizada em São Paulo 

capital, e com a administração local das 90 Diretorias de Ensino da Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo (SEESP). Cada escola desenvolve suas 

atividades, gerando conhecimento para sociedade, contribuindo e evitando que 

crianças fiquem nas ruas ou em casas sozinhas.  

O Programa oferece aos municípios paulistas atividades que contribuam para 

a inclusão social, tendo em foco o respeito a pluralidade  e uma política de 

prevenção que ressalte uma qualidade de vida melhor. 

Assim toda a relação escola-família, inclusa no Programa Escola da Família, 

além de auxiliar no desenvolvimento de habilidades, autonomia, e construção social 

do sujeito, aproxima a família do âmbito escolar, já que o programa é aberto para 

familiares, proporcionando aos pais, uma oportunidade de participar mais 

efetivamente da vida escolar de seus filhos, observando de perto e auxiliando a 

relação social dos mesmos, dentro do âmbito escolar. 

 

III- OBJETIVO 

Compreender a visão que a própria criança e seus familiares possuem do 

Programa Escola da Família e analisar se a ótica da criança e seus familiares 

coincidem com a proposta determinada pelo programa (MEC). 

 

 

IV- METODOLOGIA 

Este trabalho foi desenvolvido no Programa Escola da Família, implementado 

na Escola Estadual de Tupi Paulista, estado de São Paulo. Foram entrevistados 09 



pais e/ou responsáveis, com idades variando de 25 a 43 anos, e 11 crianças 

assistidas pelo Programa, com idades variando de 04 a 14 anos.  

A pesquisa foi desenvolvida numa metodologia existencial-fenomenológica, 

sendo realizada a leitura do significado do Programa Escola da Família para a 

criança e seus familiares.  

 

V- DESENVOLVIMENTO 

Para isso, foi realizada uma entrevista que teve como fio condutor a questão 

norteadora: “O que significa para você e sua família o Programa Escola da Família 

aos finais de semana?”. 

Foi utilizada uma câmera fotográfica para registrar as falas dos entrevistados.  

E todos os participantes, previamente, autorizaram a realização da entrevista 

através de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Para analisar as descrições feitas pelos participantes a partir da questão 

norteadora e obter os significados buscados, foram seguidos os passos propostos 

por MARTINS E BICUDO (1989).  

Os nomes utilizados para identificação dos entrevistados são de origem 

fictícia, garantindo sigilo e preservação da real identidade dos mesmos. 

 

VI- RESULTADOS 

Através dos relatos coletados em crianças e pais e/ou familiares do Programa 

Escola da Família foram encontradas as seguintes unidades de significado: 

Aprendizagem: relatos que revelam o espaço da escola da família como um 

lugar de troca e aquisição de novos conhecimentos. 

“Porque aprende a fazer artesanato, miçanguinha, massinha, 

envolvendo as aptidões”. (Luana) 

“Acho bom, porque antes dela vir ficava em casa sem fazer nada, aqui 

aprende varias coisas, ela gosta e não fica na rua. Ta mais esperta 

quando chega em casa quer fazer o que aprende aqui”. (Silvana) 

Estado emocional: relatos que revelam que os momentos vividos na escola 

da família proporcionam mudanças no estado emocional. 

“Ta mais calma, mais tranquila dentro de casa, mais respeitosa 

também conosco”. (Maria) 



“A miçanga tira o nervoso, fico mais calmo, porque aqui é legal, tudo é 

legal”. (Miguel) 

Identificação pelas atividades: relatos que revelam as atividades que 

despertam maior interesse nos participantes da escola da família. 

“Eu gosto de brincar, gosto de fazer aula de biscuit e decopagem”. 

(Lucas) 

“Acho legal, gosto de jogar ping-pong, fazer biscuit, pintar a unha, 

cabelo. Fiz muitas amizades”. (Bianca) 

Inserção social: relatos que revelam que o programa promove a inserção de 

toda a comunidade, trazendo pessoas que possam estar na “rua”. 

“Acho legal porque no sábado e domingo fico aqui aprendendo as 

coisas ao invés de ficar na rua”. (Isabela) 

“Gosto de vir no sábado e domingo, gosto bastante porque aprende as 

coisas, ser educada, e não ficar na rua, porque na rua só aprende 

coisas da rua. Aqui na Escola da família a gente vai aprender 

bastante”. (Jaqueline) 

Interesse: relatos que revelam a vontade dos usuários em participar do 

programa.  

“Eles acordam correndo, bravos para chegar na escola da família, 

todos os dias imploram pra vir”. (Lourdes) 

  “Gosto de participar, jogar futebol, fico feliz”. (Miguel) 

Interação social: relatos que revelam a capacidade de interação e integração 

das diversas classes sociais e idades dentro da Escola da Família. 

“Interage muito, todas as classes sociais, isso é muito importante 

também, que mistura”. (Caroline) 

“Ajuda porque vem, fica aqui, ta sempre interagindo com todo mundo e 

vendo a deficiência também que as crianças tem”. (Viviane) 

Qualificação para o futuro: relatos que revelam a expectativa depositada no 

projeto na preparação dos participantes para o futuro. 

“É muito bom pro futuro deles, inclusive pras crianças, é um projeto 

muito interessante”. (Caroline) 

“É importante porque já tem incentivo para o dia de amanhã, ela 

futuramente pode ser cabeleireira, ela vem porque quer e por vontade 

dela mesma”. (Silvana) 



Eficácia: relatos que revelam a percepção dos usuários sobre o programa e 

monitores. 

“Eu acho que é uma coisa que ta funcionando, pelo menos aqui, onde 

a gente ta. Não conheço outros lugares, mais sei que aqui funciona, já 

ouvi falar muito bem de outros lugares também, mais é uma coisa 

muito legal, bem bacana mesmo!” (Viviane) 

“Eu acho assim, se as mães valorizassem, ia se estender, o Projeto da 

Família é tudo, tudo encontra-se aqui, humildade é tudo, e tem muita 

recompensa na escola da família”. (Maria) 

Interação familiar: relatos que revelam a participação dos pais ou familiares 

no programa Escola da Família.  

“Eu dou graças a Deus, muitas mães não valorizam, mais o programa 

proporciona momentos de interação familiar, a mãe participa do projeto 

e fica junto com os filhos”. (Ana Lúcia) 

“Meu neto vem desde o ano passado, sou vó, acho bom, a professora 

que convidou a gente, é a mesma coisa de uma casa, às vezes eu até 

venho também, eu gosto muito”. (Cristiane) 

Outras demandas: relatos que revelam que o programa atende outras 

demandas da população assistida (educação, alimentação e local seguro para 

deixar os filhos). 

“Aqui as crianças tem bastante atividades, e saem daqui educadas né, 

porque aqui não vem só pra fazer atividades e sim também ter 

educação”. (Viviane) 

“Aqui eles comem, bebem, eles brincam, é um dia gostoso”. (Cristiane) 

 “Porque sabe que tem alimentação, segurança”. (Maria) 

 

VII- DISCUSSÃO 

Através dos resultados obtidos nota-se o quanto Programa Escola da Família 

desenvolvido na Escola Estadual de Tupi Paulista vem favorecendo a aprendizagem 

e desenvolvimento de muitas atividades e habilidades, sendo totalmente de acordo 

com o que a FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação) propõem como 

um dos objetivos desse programa, proporcionar a sociedade diversas atividades, 

norteadas em quatro eixos, que são: esportes, cultura, saúde e trabalho.  



“Porque aprende a fazer artesanato, miçanguinha, massinha, 

envolvendo as aptidões”. 

“É muito bom pro futuro deles, inclusive pras crianças, é um projeto 

muito interessante”. 

O programa Escola da Família é um programa social do governo do Estado 

de São Paulo, também com objetivo despertar potencialidades, percebendo assim, 

que nessa Escola Estadual, isso vem sendo conquistado a cada final de semana.  

Percebe-se que o programa também é visto como um local que ajuda no 

equilíbrio emocional e mudanças de comportamentos dos usuários.  

“Ta mais calma, mais tranquila dentro de casa, mais respeitosa 

também conosco”. 

Ajudando também a comunidade a retirar as crianças das ruas, contribuindo 

para uma melhor sociedade, levando as crianças a aprenderem e exercitarem 

atividades que as qualificam. O programa visa beneficiar toda a comunidade e 

proporcionar oportunidades aos indivíduos, buscando oferecer a sociedade 

atividades que contribuam para a inclusão social, tendo em foco o respeito a 

pluralidade  e uma política de prevenção que ressalte uma melhor qualidade de vida. 

“Gosto de vir no sábado e domingo, gosto bastante porque aprende as 

coisas, ser educada, e não ficar na rua, porque na rua só aprende 

coisas da rua. Aqui na Escola da família a gente vai aprender 

bastante”. 

“Eu acho bom, ótimo, tem contribuído pra minha filha, porque saiu da 

rua, interage mais, adora fazer unha e cabelo.” 

Percebe-se que o público atendido pelo programa demonstra muito interesse 

pelas atividades que são oferecidas e desenvolvidas pelo programa e que, apesar 

de diferentes idades e classes sociais, estão desenvolvendo novas amizades e 

relacionamentos, favorecendo o processo de socialização da criança e de sua 

família com a escola e comunidade. 

“Eles acordam correndo, bravos para chegar na escola da família, 

todos os dias imploram pra vir”. 

“Interage muito, todas as classes sociais, isso é muito importante 

também, que mistura”. 



Além de um espaço de aprendizagem e socialização, a família reconhece no 

programa uma possibilidade de qualificação ou suporte profissional para a criança e 

o jovem assistido. 

“É importante porque já tem incentivo para o dia de amanhã, ela 

futuramente pode ser cabeleireira, ela vem porque quer, por vontade 

dela mesma.” 

 A FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação) revela a 

importância de ter a Escola da Família nos municípios, pois trabalhando diversos 

projetos, ensina novas habilidades para participantes de todas as faixas etárias e 

proporciona um “conforto” para os pais e/ou responsáveis, como foi revelado pelos 

resultados. 

“Bom eu acho que o projeto em ambas partes proporciona para mim e 

várias mães um momento de tranquilidade”. 

Infelizmente, percebeu-se que a maioria dos pais ou familiares não participam 

com seus filhos do programa aos fins de semana, mas que os poucos que 

participam conseguem captar a importância dessa participação.  

“Eu dou graças a Deus, muitas mães não valorizam, mais o programa 

proporciona momentos de interação familiar, a mãe participa do projeto 

e fica junto com os filhos”. 

A Escola da Família auxilia no desenvolvimento de habilidades, autonomia, e 

construção social do sujeito, mas também procura aproximar a família da escola, 

proporcionando a oportunidade de participar mais efetivamente e observar de perto 

a relação social de seus filhos dentro do âmbito escolar.   

O ambiente escolar é, ao mesmo tempo, reflexo do contexto social no qual 

está inserido, e campo fértil de suas possíveis transformações. Causa e efeito do 

que nele ocorre. É neste campo vivencial que o conhecimento, ferramenta básica 

para liberdade de expressão e a formação da cidadania, pode ser formado e 

moldado, ou bloqueado e cerceado (FRAIMAN, 1997).  

O Programa Escola da Família demonstra ser compreendido pelos usuários 

dessa Escola Estadual como um espaço onde se cria uma cultura de paz, desperta 

potencialidades e também amplia horizontes culturais, como proposto pelo 

programa. 

“Eu acho que é uma coisa que ta funcionando, pelo menos aqui, onde 

a gente ta. Não conheço outros lugares, mais sei que aqui funciona, já 



ouvi falar muito bem de outros lugares também, mais é uma coisa 

muito legal, bem bacana mesmo!” 

Alem disso, parece atender outras demandas dessa população, tais como de 

alimentação e segurança. 

 

VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da análise dos relatos dos usuários do Programa Escola da Família 

da Escola Estadual de Tupi Paulista, notou-se a existência de uma relação positiva 

entre a proposta sugerida pelo Governo do Estado de São Paulo e a realidade vivida 

nessa comunidade escolar, ou seja, o funcionamento do programa está de acordo 

com os objetivos almejados desde sua criação. 

EWALD (2008), alerta que a consciência, portanto é condição fundamental do 

conhecimento. Neste sentido, a relação sujeito-objeto passa a ser tomada de outra 

perspectiva, não mais como uma dualidade, mas sim como uma relação; e a 

Fenomenologia é a forma de acesso ao fundamento (consciência), que não é nem o 

homem nem o mundo, mas o acordo entre ambos. 

Desta forma, tentou-se realizar com base na Fenomenologia um possível 

acesso ao fundamento (consciência) dos participantes do programa. Através de uma 

visão existencial, foi possível compreender a visão e a vivência que cada um possui 

dentro de si, a respeito do Programa que frequentam. Eles relataram e identificaram 

o significado pessoal, juntamente com apontamento dos aspectos positivos e 

negativos que cada um vive dentro ou fora do Programa, expondo o que o mesmo 

acrescenta na vida pessoal de cada um; consequentemente estabelecendo a 

percepção da relação existente entre sujeito-objeto, no caso, participante-programa. 

Pode-se compreender que a Escola da Família é um meio que proporciona o 

desempenho de habilidades sociais, culturais e educacionais, promovendo 

aprendizagem e criando possibilidades de crescimento pessoal, emocional e 

profissional, visando o bem estar dos usuários, buscando atingir a cultura de paz 

que o governo propõe como um de seus objetivos. 

No entanto, observou-se que ainda é difícil a aproximação e participação da 

família junto aos seus filhos nas atividades desenvolvidas pelo programa. E que se 

faz necessário o desenvolvimento de estratégias que favoreçam o estreitamento dos 

vínculos dos pais e familiares com seus filhos e a escola. 



Ao perceber a importância da matriz educação na vida do individuo, 

juntamente com a relação estabelecida com a família, notou-se o quanto ela estava 

presente nas colocações realizadas pelos participantes, isso só concretizou ainda 

mais a ideia, de que a educação é a chave para a garantia de um bom futuro e uma 

boa relação social.  

“Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. 

Pessoas transformam o mundo” (Paulo Freire) 
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