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1. RESUMO  

 

A interação entre família e escola é um tema que tem-se discutido com grande 

frequência na atualidade e procura-se averiguar a importância dessa relação para o 

melhor desempenho escolar da criança. O presente trabalho tem por objetivo avaliar 

essa interação através da participação dos avós nas escolas verificando se há impacto 

positivo na vida escolar, familiar e social das crianças. Foram realizadas pesquisas 

bibliográficas, tendo como teórico base Vygotsky, na qual direcionou para, além dessa 

relação família-escola, buscar um resgate de valores e de cultura, pensando nas 

crianças como seres sociais que saibam o valor do respeito às diferenças. Constatou-

se que são diversos os fatores que influenciam no desenvolvimento escolar da criança 

e que, ao trabalhar a cultura, favorece no respeito e aceitação às diferenças, formando 

o aluno de maneira integral. Visando essas questões, percebemos que o contato com 

os avós resulta no resgate cultural e de valores, além de outros aspectos importantes.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O ambiente escolar, por ser um local propício para as crianças terem contato 

com diferentes culturas, deve estar sempre apropriado para essa transmissão. Isto é 

importante no desenvolvimento das crianças, por proporcionar um contato com 

hábitos diferentes do que elas encontram no cotidiano, possibilitando melhor 

compreensão e respeito às diferenças. São diversas as maneiras de se transmitir a 

cultura: através de mídias sociais, literatura, nas artes, de geração a geração, dentre 

outras.  

Pensando nesse contexto e em crianças que são cuidadas pelos avós, devido 

as necessidades de os pais estarem no mercado de trabalho (dando pouca ou 

nenhuma atenção à vivência escolar dos filhos), procura-se propor um projeto nas 

escolas que viabilize a participação dos avós na vida escolar das crianças. Estes 

podem contribuir na transmissão de valores e cultura.  

Por consideramos a importância dos avós no processo de aprendizagem das 

crianças, pretendemos com esse projeto procurar estratégias e práticas que 

possibilitem essa relação. 

 



3. OBJETIVOS  

 

 Perceber se a inserção da figura de avós tem um impacto positivo na vida escolar, 

familiar e social das crianças; 

 realizar uma pesquisa com professores, avós e outros familiares dos alunos; 

 propor um projeto que viabilize uma participação dos avós nas instituições 

escolares de Indaiatuba; 

 verificar se os impactos são positivos ou não na vida das crianças. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Iniciou-se essa pesquisa com levantamento bibliográfico. As leituras, 

direcionaram a utilizar Vygotsky como referência teórica.  

Pretende-se ainda fazer um levantamento de dados com aplicação de 

questionários aos pais, avós e professores em algumas escolas do Ensino 

Fundamental I em Indaiatuba e, posteriormente, uma pesquisa experimental com os 

avós. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 

A concepção de família vem se modificando no decorrer do tempo e, como 

antigamente o papel da mulher era cuidar da casa e dos filhos, eles recebiam mais 

atenção. Contudo, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, a criança acaba 

tendo menos contato com os pais e com mais atividades realizadas fora do contexto 

familiar. 

O principal papel da família, além de cuidar, é inseri-la no meio cultural, 

ensinar as regras sociais e transmitir o valor afetivo e emocional. 

A transmissão de cultura proporciona, além de novos conhecimentos, uma 

relação com o outro, na qual pode-se aprender em conjunto e formar grupos que 

possuem os mesmos gostos e valores, isto é, pessoas irão formar grupos sociais 

divididos pela própria cultura e, deste modo, poderão compartilhar os seus valores e 

passar a ter os mesmos costumes que o outro. 

De acordo com Silva, Almeida e Ferreira (2011), a cultura é  

 



o conteúdo da educação; é por ela que se transmitem às novas 
gerações os conhecimentos, as competências, as instituições, 
os valores e os símbolos que se constituíram durante gerações 
e caracterizam dada comunidade humana, definida de maneira 
mais ou menos ampla e mais ou menos exclusiva.” (SILVA, 
ALMEIDA e FERREIRA, 2011, p. 220) 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 

Constatou-se, através das leituras, que o ensino de cultura nas escolas pode 

favorecer que o aluno compreenda as diferenças e respeite-as, pois quando conhece, 

a possibilidade de aceitar as diferentes culturas é maior, isto pensando na formação 

do sujeito de maneira integral, ou seja, não apenas no meio acadêmico. 
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