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1. RESUMO 

A educação quer seja ela formal ou informal, é de responsabilidade da escola e da 

família do educando, que são duas instituições com importante participação no 

processo de formação educacional de uma criança. O objetivo geral desta pesquisa 

bibliográfica descreve e analisa essa interação, visando buscar soluções e 

consequentemente melhoras tanto no âmbito familiar como na escola uma vez que o 

foco principal é o aluno. Por isso este artigo foi desenvolvido com base em estudos 

de autores que publicam estudos sobre comportamentos familiares e escolares, sem 

deixar de lado o aperfeiçoamento e estudos constante do professor, a fim de se 

obter uma aprendizagem significativa e de qualidade. Para que se conquiste uma 

posição de prestígio junto a comunidade escolar, é preciso o constante 

aperfeiçoamento e aprimoramento do professor, oferecendo assim um ensino de 

qualidade formando cidadãos capazes de interagir com a comunidade e com o meio 

ambiente em que estão inseridos, além de estabelecer vínculos afetivos e 

intelectuais com os seus alunos é também dever da escola, colaborar para uma 

parceria construtiva e de qualidade com a família do educando, visando assim o 

bem estar de todos os envolvidos no processo de formação educacional da criança. 

 

2. INTRODUÇÂO 

Em tempos de transformações, as escolas de hoje estão com salas cada vez 

maiores, com isso professor tem que rever suas práticas pedagógicas e analisar 

seus alunos sem discriminá-los, isso tudo aliado a falta de limites e desrespeito as 

regras de conduta. 

 Considerando que a aprendizagem é individual, mas acontece no contexto 

sociocultural em que o aluno está inserido, quando é possível afirmar baseado nos 

estudos de Içami Tiba (1996) “ que é dentro de casa, na socialização familiar que um 

filho adquire, aprende e absorve a disciplina para num futuro próximo ter saúde 

social”, podemos fazer o seguinte questionamento: 

“As famílias e as escolas de hoje estão preparadas para interagir e criar uma 

boa parceria entre si”? 

É de grande importância que professores e equipe escolar se disponibilize e 

se respalde de muito conhecimento, para que se possa dominar e ser flexível com 

possíveis acontecimentos dentro e fora da sala de aula, uma vez que os 
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ensinamentos que acontecem na escola tendem a se estender fora dela. Esse 

estudo começa primeiramente na família, pois é a partir dessa estrutura que a 

escola irá esquematizar a construção de valores e outras práticas escolares 

importantes na formação educacional da criança, trazendo colaborações e reflexões 

ligadas ao comportamento familiar e ao espaço escolar da criança. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral dessa pesquisa bibliográfica procura descrever e analisar a 

interação da família e da escola no processo de formação educacional da criança. 

Objetivos específicos: Descrever o papel da escola e da família no processo 

de interação; Argumentar teoricamente sobre a importância da interação família e 

escola no desenvolvimento da criança; Definir a família e a escola como duas 

instituições com importantes responsabilidades educacionais, e de formação do 

educando. 

4. METODOLOGIA 

Este artigo foi elaborado através da pesquisa bibliográfica, por meio de sites 

especializados, leituras de livros e artigos publicados por autores especializados em 

assuntos ligados ao comportamento familiar e escolar. 

Segundo Gil (2007) a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.  

 Revista Nova Escola, Canal do Educador, Augusto Cury e Jean Piaget, foram 

luzes que ajudaram a compor este projeto bem como outras fontes descritas no 

decorrer do mesmo. 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Família 

 O significado desta palavra se dá ao conjunto de pessoas que possuem grau 

de parentesco, ou vivem no mesmo lar. É dada informação biológica, a família que é 

caracterizada entre gênero e ordem na filogenia. No passado era possível definir 

família como pais, filhos e outros parentes vivendo num mesmo ambiente, 

atualmente houve mudanças, além de muitos pais viverem separados, existem 

outros aspectos, como destaca Dias (2005, p. 210). 

  A família é um grupo aparentado responsável principalmente pela 

socialização de suas crianças e pela satisfação de necessidade básica. Ela consiste 

em um aglomerado de pessoas relacionadas entre si pelo sangue, casamento, 
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aliança ou adoção, vivendo juntas ou não por um período de tempo indefinido. 

(DIAS, 2005, p. 210). 

A família é vista como a base da sociedade, é a influência no 

desenvolvimento da personalidade de um indivíduo, é nela que a criança precisa 

sentir que faz parte para encontrar seu espaço para desenvolver seu lado afetivo e 

moral, porém observa-se que uma das mudanças mais significativas é a forma como 

ela se encontra estruturada. Nesta perspectiva, Chalita (2001, p. 120) destaca que: 

A responsabilidade de educar não é apenas da escola, é toda a sociedade, a 

começar pela família. Assim, é possível constatar que a participação entre escola e 

família, são fatores predominantes de desenvolvimento educacional e 

comportamental da criança. 

É raro encontrar-se a chamada família tradicional, formada por pai e mãe, as 

separações e novos casamentos se dão das mais variadas formas gerando muitas 

vezes, insegurança e até mesmo abandono, pois a figura de pai e mãe cuidadores 

passa para indivíduos gerenciadores, aqueles que muitas das vezes nem tem elos 

sanguíneos com as crianças. Hoje não se podem falar em família mas sim em 

famílias, devido a junção de uma família primitiva, no caso de segundo ou mais 

casamentos. 

Se a família moderna e a família antiga não são semelhantes, é porque os 

meios para obter tais objetivos mudaram. A continuidade da função de reprodução 

assegurada pela família foi dissimulada pelas transformações da sociedade e assim, 

pelas transformações dos modos de transmissão. (SINGLY, 2007, p. 49). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE) 47% dos lares 

organizam-se de formas onde no mínimo um dos pais estão ausentes ou seja isso 

ocorre em quase metade das famílias brasileiras.  Esta sociedade atual também faz 

com que pais e mães assumam posições cada vez mais competitivas no mercado de 

trabalho, além de assumirem diferenciados papéis, saem todos os dias para a rotina 

profissional para garantir o sustento daquela família ou até mesmo a mordomia. 

Observa-se então que as crianças acabam ficando com parentes, estranhos ou até 

mesmo com a companhia de chamadas babás eletrônicas, como a internet e a 

televisão, vendo os pais somente a noite, presentes somente enquanto dormem. 

Toda essa situação leva ao modelo familiar que oferece amor incondicionado, 

onde se recompensa sem merecimento, gerando uma série de conflitos e 
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sentimento de culpa nos pais, onde na maioria das vezes faz com que eles não 

digam a palavra “não” a seus filhos, pela culpa de não estar presente na vida de 

seus filhos, que faz, muitas vezes ignorarem o que se passa com eles, ou seja, 

fingir, que não veem e auto protegem onde recompensam sem merecimento. É ela 

que faz um pai dar ao seu filho tudo que ele desejar, para compensar sua ausência. 

Assim muitos pais acabam se tornando reféns de seus próprios filhos, dessa forma 

Cury diz que: Pais que não tem coragem de reconhecer os próprios erros nunca 

ensinarão seus filhos a enfrentar seus próprios erros e a crescer com eles. Pais que 

admitem que estão sempre certos nunca ensinarão seus filhos a transcender seus 

fracassos. Pais que não pedem desculpas nunca ensinarão seus filhos a lidar com a 

arrogância. Pais que não revelam seus temores terão sempre dificuldade de ensinar 

seus filhos a ver nas perdas as oportunidades para serem mais fortes e experientes.  

É a família conduzida por todos esses acontecimentos já descritos, tem 

transferido para a escola a tarefa de educar e formar seu filho. Mas os pais devem 

participar desta educação junto tanto em casa quanto na escola, é preciso que eles 

se envolvam, não apenas em certa quantidade de tempo, mas com certa qualidade, 

pois quando os pais dão maior atenção aos seus filhos na educação escolar, eles 

aprendem mais. 

A presença da família implica comprometimento, dedicação, atuação, 

envolvimento e colaboração, seguindo assim junto com a escola em busca dos 

mesmos princípios e direção aos objetivos que desejam que são crianças que 

consigam atingir o caminho do sucesso, visando jovens e adultos futuramente 

melhores. É de fundamental importância que a família tenha espaços em seu dia-a-

dia, para procurar saber como foi o dia da criança na escola, valorizando os atos do 

educador, criando assim atitudes de respeito com os integrantes desta escola. 

Valorizar o contato direto também com a escola, não somente em dias de 

reuniões ou olhando os cadernos, mas em dias diversos, conversando com os 

educadores, ouvindo também suas observações quanto o rendimento da criança. 

O que estamos observando atualmente é que as famílias estão repassando 

ás instituições escolares á responsabilidade de educar os seus filhos. E cada vez 

mais exigindo das escolas atitudes e ações que deveriam ser de sua 

responsabilidade. 
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O dever da família com o processo de escolaridade e a importância da sua 

presença no contexto escolar é publicamente reconhecido na legislação nacional e 

nas diretrizes do Ministério da Educação. É preciso uma relação de diálogo mútuo, 

porque uma atitude de desinteresse e de preconceitos pode danificar profundamente 

a relação família/escola e trazer sérios prejuízos para o sucesso escolar e pessoal 

do educando. 

Como diz Piaget (2007, p. 50): Uma ligação estreita e continuada entre 

professores e os pais leva pois muita coisa mais que uma informação mútua: este 

intercâmbio acaba resultando em ajuda recíproca, e frequentemente, em 

aperfeiçoamento real dos métodos. Ao aproximar a escola da vida ou das 

preocupações profissionais dos pais, e ao se proporcionar, reciprocamente, aos pais 

um interesse pelas coisas da escola, chega-se a uma divisão de responsabilidade. 

Há vários estudos realizados que demonstram que quando os pais se 

envolvem com a escola, há um melhor aproveitamento dos estudos, quando a 

família por certos acontecimentos se descuidam, os seus filhos apresentam queda 

nos resultados escolares, pois quando algo não vai bem ao ambiente familiar, a 

escola será afetada. 

Para Tiba (1996, p. 178) a educação familiar é um fator bastante importante 

na formação de personalidade da criança desenvolvendo sua criatividade ética e 

cidadania refletindo diretamente no processo escolar. É indispensável que a família 

esteja em harmonia com a escola para que o aprendizado seja enriquecido de modo 

a facilitar o desempenho educacional da criança. 

 Educar, portanto não é uma tarefa fácil, exige uma verdadeira família 

comprometida com muito esforço, paciência, tranquilidade e diálogo, exige saber 

ouvir, e falar não quando for preciso. 

5.2 Escola 

 A escola, uma instituição social, onde se tem um trabalho coletivo voltado 

para formação das futuras gerações, diferentes de tantas outras instituições, a 

escola é responsável pela educação escolar, e ao trabalho pedagógico, onde se dá 

a formação de valores éticos, morais e afetivos, ao exercício da cidadania, em 

direção a favorecer o enfrentamento aos desafios que impõem a nossa sociedade. É 

de fundamental importância a interação com a família, onde é importante ressaltar 

como reflete os parâmetros curriculares “... repensar sobre o papel e sobre a função 
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da educação escolar, seu foco, sua finalidade, seus valores, é uma necessidade 

essencial: isso significa considerar características, ânsias, necessidades e 

motivações dos alunos, da comunidade local e da sociedade em que se insere.” 

A busca pela escola para suprir os papéis familiares, tornou-se um lugar 

privilegiado e seguro para que a família deposite seu filho, a fim de que a escola o 

eduque, fazendo com que a escola não exerça adequadamente sua função.  

É fundamental que conheçamos os alunos e as suas famílias, sobretudo que 

conheçamos quais são as dificuldades, seus interesses, para saber identificar e 

construir propostas de acordo com a sua realidade.  

  Essa erosão do apoio familiar não se expressa só na falta de tempo para 

ajudar as crianças nos trabalhos escolares ou para acompanhar sua trajetória 

escolar. Num sentido mais geral e mais profundo, produziu-se uma dissolução entre 

família e escola, pela qual as crianças chegam á escola com um núcleo básico de 

desenvolvimento da personalidade caracterizado seja pela debilidade dos quadros 

de referência, seja por quadros de referência que diferem dos que a escola supõe e 

para quais se preparou (TEDESCO, 2002, p. 36). 

As escolas devem oferecer a comunidade características para atender as 

necessidades educativas, incluindo contato com reuniões, onde devem ser 

planejadas com antecedência, para que os pais se programem, podendo participar; 

um telefonema também pode aproximar essa relação, tanto para parabenizar o filho, 

como para advertir preocupação com ele. 

Mas esse envolvimento só acontece quando a escola abre espaço para ele, a 

fim de compartilhar informações que são do interesse aos pais, valorizando a 

presença destes na unidade escolar. No Parágrafo único do Capítulo IV do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), encontramos que “ é direito dos pais 

ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da 

definição das propostas educacionais”. 

Quando os valores escolares coincidem com os valores familiares a 

aprendizagem ocorre com mais facilidade. Para tanto, necessita-se de alguns 

mecanismos de acompanhamento: Acredito que o diálogo, a compreensão, o 

compromisso são elementos indispensáveis para que se consiga terra fértil. Assim 

faz-se necessário o investimento no sentido de se construir boas relações, 

procurando minimizar a indisciplina. Diante do exposto propõe-se a implantação de 
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um mecanismo de representatividade dos professores junto aos alunos e 

comunidade escolar. (FREITAS, 2011, p. 01). 

Portanto quando falta um ambiente saudável e equilibrado, é gerado ações 

que irão desorganizar e prejudicar a formação de uma boa educação, e, quando a 

escola é despreparada tanto no seu quadro funcional, como também não cumpre o 

seu papel social na formação do educando, verifica-se indivíduos desestimulados e 

incapazes de um avanço de aprendizagem, e com baixa autoestima para o ambiente 

escolar. 

5.3 Educação 

Apesar de a escola ter grande importância na educação e na formação do 

indivíduo, este espaço se torna um lugar de muitos conflitos, quando a educação 

passa muitas vezes para a escola, ruas, televisão e internet se faz necessário o 

envolvimento dos professores junto aos alunos e a comunidade escolar. Para isso 

acontecer é necessário conhecer a realidade do aluno, ver a educação que lhe é 

dada, tratando-o com toda atenção necessária. 

  O saudoso educador Paulo Freire certa vez proferiu que “não há educação 

sem amor”. Sabiamente ele foi ao âmago de tudo, pois educar sem amor pode se 

tornar em mero ganha pão, em um simples contar de hora-aula ou em uma 

assinatura de folha de ponto apenas. (SANTANA 2007, p. 01). 

Segundo Kaloustian (1988, p.22). A família é o lugar indispensável para a 

garantia da sobrevivência e da proteção integral dos filhos e demais membros, 

independentemente do arranjo familiar ou da forma como vêm se estruturando. É a 

família que propicia os aportes afetivos e, sobretudo materiais necessários ao 

desenvolvimento e bem-estar dos seus componentes. Ela desempenha um papel 

decisivo na educação formal e informal, é em seu espaço que são absorvidos os 

valores éticos e humanitários, onde se aprofundam os laços de solidariedade. É 

também em seu interior que se constroem as marcas entre as gerações e são 

observados valores culturais. 

Os pais não podem confundir a responsabilidade da educação de seus filhos 

como somente atribuição da escola, se não houver um interesse mútuo, o esforço 

para o desempenho escolar da criança se torna nulo. 

Em lares que a educação fica só para a escola, faz com que o ambiente 

escolar se torne um local de falta de limites, desrespeito, os professores cansam, 



8 
 

estressam, e muitas vezes ficam com doenças física e mental, trazendo-lhes 

sentimentos de impotência e frustração, pois onde seria um local para ajudar na 

educação da criança, se torna local de impor limites e fazer total aprendizado novo 

deste. 

Professores debatem formas de tentar superar todas essas dificuldades e 

conflitos, pois percebem que se nada for feito em breve não se conseguirá mais 

ensinar e educar. Essas discussões vêm sendo realizadas envolvendo direções, 

coordenações e grupos de professores, ou seja, a escola vem assumindo a maior 

parte da responsabilidade pelas situações de conflito. 

  A mudança acelerada do contexto social influi fortemente no papel a 

desempenhar pelo professor no processo de ensino, embora muitos professores não 

tenham sabido adaptar-se a estas mudanças, nem as autoridades educativas 

tenham sabido adaptar-se a estas mudanças, nem as autoridades educativas 

tenham traçado estratégias de adaptação, sobretudo a nível de programas de 

formação de professores. (ESTEVE, 1995, p. 100). 

 Anos atrás o professor era autoridade dentro da sala, agora vivemos uma 

situação onde os alunos dominam o professor até desde pequenos, em que o aluno 

pode tudo se não o professor é punido, pois a lei o garante. O aumento dessa e de 

outras exigências sobre o professor está sobrecarregando o seu trabalho de 

educador, atingindo com isso o nível de aprendizado.  

  O julgamento social dos professores tem vindo generalizar-se. Desde os 

políticos com responsabilidades em matérias educativas até os pais dos alunos, 

todos parecem dispostos a considerar o professor como o principal responsável 

pelas múltiplas deficiências e pela degradação geral de um sistema de ensino 

fortemente transformado pela mudança social. (ESTEVE, 1995, p. 104). 

A educação se torna uma ligação entre a família e a escola, onde existe a 

educação com amor, que auxilia as crianças a aprender a valorizar e a ter projetos 

de vida, construindo uma consciência crítica, capaz de enfrentar as dificuldades, 

com a esperança de um presente e um futuro melhor, onde prevaleça seus direitos e 

deveres, tornando-o um cidadão educado. 

6. RESULTADOS 

Ao elaborar este artigo, foi possível discorrer sobre a importância que a 

parceria escola e família tem sobre o processo de formação educacional de uma 
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criança, foi possível adquirir conhecimentos sobre comportamento familiar e escolar 

e assim entender porque muitas vezes algumas crianças sofrem para aprender e 

porque os professores tem dificuldades em ensinar. 

E muitas vezes para que o resultado dessa parceria fosse satisfatório, a 

escola precisa considerar a estrutura familiar moderna, a pluralidade social em que a 

maioria das crianças vive, sem discriminar o aluno por ter uma família ou um modo 

de vida diferente dos demais. Concluindo o objetivo desse estudo, verificou-se que 

quando o assunto é aprendizagem há de ser considerada toda a bagagem que a 

criança traz ao ingressar na escola, desde o desafio de utilizar as novas tecnologias 

para transformar o ensino e a aprendizagem, a maneira de conduzir a relação entre 

escola e família, até prever problemas que podem surgir em sala de aula. 

Foi também possível com esse estudo considerar as especificidades de cada 

família e de cada escola, promovendo assim uma formação educacional de 

qualidade e significativa para o educando, e aprender a identificar quando a parceria 

não está acontecendo. 

7. CONSIDERAÇÔES FINAIS 

Incluir a participação da família no ambiente escolar faz com que o educando 

se sinta mais feliz e com a sensação de estar aprendendo mais e por saber que as 

pessoas responsáveis por elas estão, além da escola se preocupando com seu 

futuro. Pois é papel da escola planejar seus conteúdos para a inclusão na sociedade 

de um ser com formação democrática, cidadã, empreendedora, sonhadora. 

Conseguir devolver ao mundo um jovem pensador e crítico, detentor de ideias 

próprias capazes de interagir com o mundo de igual para igual, é um objetivo que 

sozinha a escola não irá conseguir alcançar. 

Para que se conquiste uma posição de prestígio junto a comunidade escolar, 

é preciso o constante aperfeiçoamento e aprimoramento do professor, oferecendo 

assim um ensino de qualidade formando cidadãos capazes de interagir com a 

comunidade e com o meio ambiente em que estão inseridos, além de estabelecer 

vínculos afetivos e intelectuais com os seus alunos é também dever da escola, 

colaborar para uma parceria construtiva e de qualidade com a família do educando, 

visando assim o bem estar de todos os envolvidos no processo de formação 

educacional da criança. 
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