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1-RESUMO  

A relação entre família e escola passa atualmente por inúmeros questionamentos, 

sendo o principal, qual atribuição compete a cada uma dessas instituições no 

processo educativo do filho/aluno. Assim sendo, o objetivo desta pesquisa foi 

conhecer a relação entre escola e família, observando suas implicações nos vários 

aspectos construtores da formação do aluno. Trata-se de uma pesquisa de revisão 

literária para o qual, se procurou informações a respeito dessa temática em livros, 

revistas académicas, de cunho escrito e eletrônico. Constatou-se que a principal 

turbulência da presença dos pais na escola é a separação dos mesmos, seja em 

condições de divórcio ou se nunca estiveram junto. Logo, essa condição gerar 

dissenções entre os responsáveis sobre quem deve acompanhar o filho na escola, 

sendo obviamente que ambos. Observou-se ainda, que a família que seu ausenta na 

vida estudantil do filho deforma valores sobre o conhecimento e educação que os 

pais têm obrigação de fomentar. Mas, as famílias que participam ativamente da vida 

de seus filhos na escola, possibilitam o desenvolvimento coerente do aluno. 

 

2-INTRODUÇÃO 

 

É fato que na atualidade a relação entre escola e família passa por diversos 

apuros vinculados com o papel e responsabilidade que cada instituição possui na  

integral formação do indivíduo.  

Neste sentido, buscou-se por meio de referencial bibliográfico desta temática, 

conhecer as possibilidades que auxiliem na confecção de reflexões para que ocorra 

uma relação harmoniosa entre a instituição escolar e a família.  

Logo, observa-se, que a educação sempre se apresentou como peça 

essencial na sociedade, na qual a escola e a família expressão papéis impreteríveis 

na perpetuação dos conhecimentos. Porém, existem muitos desafios em relação às 

responsabilidades que cada instituição possui no trabalho pedagógico. 

 Estipular uma política de participação dos pais é algo que intriga os 

profissionais da educação, uma vez, é crença que o bom rendimento escolar da 

criança está diretamente associado à presença dos pais na vida escolar do 

indivíduo. Para tanto, como confeccionar tal vínculo entre escola e família favoreça 

condições notórias para que o aluno alcance o sucesso escolar? E qual deve ser a 



 

 

 

postura da escola para que a família se importe pelos assuntos relacionados à 

educação do seu filho?  

Essas são indagações plausíveis, que permitem desenhar o presente estudo, 

estipulando como objetivo conhecer as implicações da favoráveis ou não da 

presença da família na escola.  

 

3-OBJETIVO 

 

  Este tem como objetivo geral compreender as contribuições favoráveis da 

presença da família no ambiente escolar. 

 

4-METODOLOGIA 

 

A revisão literária foi o método utilizado na confecção deste estudo, neste 

sentido, as bases de dados online pesquisadas foram: Bireme, Domínio Público, 

Banco de Teses e Dissertações da USP, Capes, Scielo e Google Académico.  

Além de Livros e periódicos impressos, ambos com ênfase nos últimos dez 

anos. Oliveira (2004, p. 119) possibilita uma compreensão mais ampla deste método 

de pesquisa, exprimindo que “[...] a pesquisa supramencionada tem por finalidade o 

desenvolvimento do conhecimento sobre o assunto pesquisado a partir de várias 

fontes teóricas, tais como, livros, artigos, revistas, jornais, dentre outros”. 

 

5-DESENVOLVIMENTO  

 

A terminologia de família provém do latim famulus, que possui significado de 

“escravo doméstico”, é importante expor que esse termo teve sua gênese na Roma 

Antiga para apontar um novo grupo social que emergiu entre as tribos latinas, ao ser 

introduzido à agricultura e também escravidão legalizada (PICANÇO, 2012).  

Logo, a concepção romana clássica de "família natural" se difundiu fomentada 

nos princípio de casamento e no vínculo sanguíneo, compreendendo-se que a 

família natural é o conjunto formado pelos cônjuges e seus filhos (POLITY, 1998).  

Picanço (2012, p. 32) explica que: [...] se nesta época predominava uma 

estrutura familiar patriarcal em que um vasto leque de pessoas se encontrava sob a 

autoridade do mesmo chefe, nos tempos medievais (Idade Média), as pessoas 



 

 

 

começaram a estar ligadas por vínculos matrimoniais, formando novas famílias. 

Dessas novas famílias fazia também parte a descendência gerada que, assim, tinha 

duas famílias, a paterna e a materna. Com a Revolução Francesa surgiram os 

casamentos laicos no Ocidente e, com a Revolução Industrial, tornaram-se 

frequentes os movimentos migratórios para cidades maiores, construídas em redor 

dos complexos industriais. Estas mudanças demográficas originaram o 

estreitamento dos laços familiares e as pequenas famílias, num cenário similar ao 

que existe hoje em dia.  

De forma sucinta, a família esta sujeita a profundas transformações, uma vez 

que se estrutura nos pilares económicos, socioculturais, religioso e político da 

sociedade.  

Oliveira (2001, p. 123) reflete sobre os princípios e fins da Educação Nacional 

inseridos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/96): A 

educação é de caráter obrigatório da família e do poder público estatal, sendo que 

devemos assinalar que a responsabilidade da família e do Estado com a educação 

adveio a partir dos dispositivos da carta constitucional de 1988, em seus Art.s 203, I, 

205, 227 e 229, assim sendo, é imprescindível a isso que outras fontes legais, 

dentre as quais a Lei n. 9394/96, ratificam e consagram essa obrigatoriedade em 

especial.  

Neste sentido, atribuir á família e ao Estado a incumbência da educação, 

pareia o supracitado dispositivo legal da referida lei educacional retrata o Art. 205 da 

constituição de 1988, sendo que o mesmo se dá pelo fato de o mesmo “contemplar 

a dimensão tecnológica da educação, como forma de qualificação para o mercado 

de trabalho, vindo a se constituir em um aspecto muito importante da atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação nacional” (CARNEIRO, 1998, p. 32). 

È de referência que na primeira infância os vínculos iniciais, considerando os 

cuidados e estímulos necessários ao crescimento e desenvolvimento, são oferecidos 

e de responsabilidade da família, neste sentido, a qualidade do cuidado, nos 

aspectos físico e afetivo-social, decorre de condições estáveis de vida, tanto 

socioeconómicas quanto psicossociais (ARIÈS, 1981).  

È característico da responsabilidade familiar, a função de mediadora entre a 

criança e a sociedade, possibilitando a sua socialização, elemento essencial para o 

desenvolvimento cognitivo infantil (ORSI, 2003). 



 

 

 

Dessa maneira surgem novos arranjos, diferentes da família nuclear 

anteriormente dominante, constituída pelo casal e filhos. Qualquer que seja a sua 

estrutura, a família mantém-se como o meio relacional básico para as relações da 

criança com o mundo. Os pais devem envolver-se na educação dos filhos também 

na escola. Foi-se o tempo em que os pais abandonavam filhos na escola dizendo 

que a partir daí a escola era responsável pela educação deles. A educação dos 

filhos é uma preocupação dos pais e educadores. A influência que os filhos sofrem 

junto aos meios de comunicação, junto aos amigos e junto a escola leva-nos a 

concluir que este processo educativo é um componente importante na formação de 

cada filho. Os pais têm uma ferramenta que, se for bem direcionada, poderá resultar 

em dividendos para todos-filhos, escola, amigos e pais. 

A função dos pais na perspectiva de estudo dos filhos é de inegável 

importância, pois, a presença sistemática, metódica e constante possibilita que as 

crianças e jovens tenham uma organização e desempenho muito mais coerentes e 

lógicos, pois o apoio parental imprescindível para o “desenvolvimento”, uma vez, que 

a criança sente-se “protegida” e acompanhada (PIAGET, 2007).  

Geralmente os pais acreditam que não podem ajudar os filhos nos estudo, 

pois, sua relação com a escola foi mínima, infelizmente, essa é uma falácia, porque 

os pais têm um papel indubitável no apoio ao processo educativo. Isso é fato, pois, 

não só o envolvimento direto dos pais no ensino da leitura e da escrita, mas também 

na fixação de rotinas de estudo, permitem a criança aderir a atitudes favoráveis à 

aprendizagem e a criação de um ambiente ímpar ao estudo e á curiosidade 

intelectual (PARO, 2007).  

Segundo Parolim (2003) as premissas que sustentam a importância da 

presença dos pais no processo educativo, são: 

1. É observada uma melhoria nos resultados escolares sempre que os 

pais apoiam os filhos em casa;  

2. Mesmo que indiretamente os pais envolvidos com a educação dos 

filhos passam a valorizar melhor os professores; 

3. O envolvimento recíproco dos pais e os professores culminam na 

tarefa em comum, que é a educação dos alunos;  

4. A comunicação entre pais e filho melhora, logo, acontece a valorização 

do trabalho e empenho dos dois.  

 



 

 

 

É interessante expor que grande parte dos pais deseja estar e envolver-se 

com os estudos dos filhos, entretanto, a falta de tempo é um grande impasse para a 

perpetuação coerente desse desejo. No entanto, Marques (2001) sugere um 

repertório de boas práticas de envolvimento parental no apoio educativo que devem 

ocorrer no ambiente familiar: os pais devem ser encorajados a dedicarem, pelo 

menos, meia hora por dia a falarem com os filhos sobre os estudos (temas das 

aulas, trabalhos entre alunos, etc) e a apoia-los a efetuar tarefas de aprendizagem; é 

imprescindível que os pais sejam informados constantemente sobre a evolução dos 

filhos na escola; é interessante que os professor apliquem tarefas que devam 

obrigatoriamente ser realizadas com o apoio dos pais. 

Os desafios expostos pelo mundo atual, em especial por influência das 

mídias, exige que a intuição escolar prepare seus educadores, educandos, pais e 

sociedade para essa nova realidade, pois, uma vez, se não bem administrado e 

direcionado, essa situação acaba poderá gerar uma série de sentimentos 

conflitantes, não só entre pais e filhos, mas também entre os próprios pais 

(PICANÇO, 2012). 

Mediante este raciocínio é que se destaca a vital necessidade de uma 

parceira entre família e escola, haja vista, “ apesar de cada um apresentar valores e 

objetivos próprios no que se refere à educação de uma criança, necessita uma da 

outra e quanto maior for a diferença maior será a necessidade de relaciona-se” 

(PICANÇO, 2012, p. 26). 

Sendo assim, fica claro que a presença constante da família na vida 

educacional de seus filhos é indubitável, porém, em consonância a escola também 

deve proporcionar e instigar essa aproximação. Não somente para reportar 

problemas de comportamento do educando, mas, a escola deve sempre envolver a 

família em atividades escolares. Logo, a escola deve tentar engajá-los em algum 

movimento realizado pela escola como projetos, festas, desfiles escolares, etc 

(PIAGET, 2007). 

 

6-RESULTADOS 

 

Observa-se que a família atual sofre mudanças de estrutura, valores sociais, 

culturais implicando e se reestabelecendo em novos paradigmas. Mudanças como 

as diferentes configurações familiares, o novo papel desempenhado pelas mulheres 



 

 

 

na sociedade e as novas formas e estruturas de trabalho são algumas dentre as 

inúmeras mudanças sociais das três últimas décadas que impactam as relações 

familiares e consequentemente tem reflexo na escola (PICANÇO, 2012). 

Em nosso estudo foi possível elucidar que em muitos casos a separação dos 

pais acaba se tornado um empecilho para o envolvimento familiar na escola 

(MOREIRA, 2010, SANTIAGO, 2010, SCALIANTE, 2012), o que culmina em alguns 

casos na redução do desempenho do aluno. Na maioria dos casos, é o pai que 

deixa a casa, logo, o mesmo é crente de que não é mais obrigado de cuidar da vida 

escolar do filho deixando apenas para mãe, que muitas vezes, tendo que trabalhar, 

acaba usando a escola como um lugar onde deixa seu filho (SANTIAGO, 2010). 

É incumbência da família assumir e permitir essa participação em prol da 

aprendizagem dos filhos em sala de aula e aos professores cabe perceber que tais 

mudanças podem ser a causa dos conflitos que a escola enfrenta no momento de 

aprimorar os conhecimentos dos alunos(YAEGASHI, 2007). 

Assim como reflete Paro (2008, p.113) acerca da importância dos pais na 

educação dos filhos, “[...] fazer da participação dos pais um objeto de preocupação e 

um fim da própria escola de aproximar a família das questões pedagógicas e a 

tornar a unidade escolar integrada ao seu meio”. 

A presença parental nos estudos firma uma valiosa aprendizagem na vida dos 

educandos, logo, Tiba (2002) aponta, que se os pais se interessarem sobre o 

rendimento escolar do filho desde o começo de sua vida escolar, e previsível que 

poderão identificar precocemente essas tendências e com apoio dos educadores, 

reativarem seu interesse por determinada disciplina em que vai mal. 

É imprescindível que os pais assumam sua parcela de responsabilidade com 

os filhos em torno desse amanhã, pois, não podem e nem devem omitir-se, mas 

precisam saber e assumir que o futuro é de seus filhos e seu (FREIRE, 1996). 

Quando um aluno recai o desempenho em sala de aula, cabe ao professor 

comunicar os pais, assim sendo, logo, é observado sua melhorar gradativa.  

Nessa perspectiva, cabe e escola desfrutar de todas as maneiras possíveis 

de aproximação direta com a família, pois assim, podem compartilhar informações 

significativas em relações a seus objetivos, recursos, problemas, além de questões 

pedagógicas (PARO, 1992). 

 

 



 

 

 

7-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim, é plausível afirmar que a escolha do tema deste estudo se deu, por 

parte, da realidade que nos deparamos no estágio obrigatório, onde, a convivência 

com muitas crianças, no qual, cada uma apresenta uma história e uma realidade, 

sendo, a falta do acompanhamento familiar uma delas. Isso nos despertou o 

interesse, pois, observamos ainda, que existe certa tendência de comportamento em 

sala de aula, apresentado pelos alunos que não possuem presença constante da 

família em seu desempenho escolar.  

Neste sentido, é preciso buscar o envolvimento da família na aprendizagem 

dos seus filhos, ressaltando valores e princípios de boas relações com a escola e 

com todos que fazem parte desse contexto, apoiando os pais a comparecerem nas 

reuniões pedagógicas, com intuito de não somente cobrar notas e comportamento, 

mas se inteirar dos sucessos, fracassos, dificuldade de seu filho, da sala e escola 

como um todo. 

 Porém, quando existe a frequência ativa dos pais na vida estudantil do filho, 

é fácil conjecturar o sucesso do mesmo enquanto aluno, pois, seu interesse 

aumentará cada vez mais, graças ao acolhimento, interesse e proteção de sua 

família. 
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