
 

 

REDE FUTURA DE ENSINO 
 

 

 

 

 

 

 

 

GILIARDE DE SOUZA BRITO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PARCERIA FAMÍLIA/ESCOLA NO PROCESSO DE ENSINO 

APRENDIZAGEM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTES CLAROS 

2018 



 

 

GILIARDE DE SOUZA BRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDE FUTURA DE ENSINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PARCERIA FAMÍLIA/ESCOLA NO PROCESSO DE ENSINO 

APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTES CLAROS 

2018 

Trabalho de conclusão de curso 
apresentado como requisito parcial à 
obtenção do título especialista em Inspeção 
e Supervisão Escolar.  
Orientadora: Esp. Andréa Francisco de 
Oliveira Romeiro 



 

 

A PARCERIA FAMÍLIA/ESCOLA NO PROCESSO DE ENSINO 
APRENDIZAGEM 

 
 

Giliarde de Souza Brito 

 

 
RESUMO - A relação família escola é fundamental no processo ensino aprendizagem. Quando 
essa parceria deixa de acontecer, seja por questões sociais, culturais ou econômicas, essas 
crianças adquirem dificuldades ou resistência no processo de aprender. Portanto, a qualidade 
da aprendizagem do estudante dependerá da proteção incondicional da família. Portanto, 
objetivou-se pesquisar via material bibliogrfico sobre a reflexão dos autores sobre a 
participação das famílias na vida escolar dos filhos. O trabalho aqui apresentado realiza a 
reflexão sobre a participação da família na educação escolar dos(as) filho(as) . Para a 
realização deste trabalho utilizou-se a metodologia da pesquisa bibliográfica em que repercute 
o ambiente escolar e no processo de ensino aprendizagem dos estudantes. Por fim, conclui-se 
que os pais têm grande papel de motivador dos filhos no processo ensino aprendizagem.  

 

Palavras chaves: Família. Escola. Aprendizagem.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A família é fundamental no processo ensino aprendizagem do estudante. 

Quando essa parceria deixa de acontecer, seja por questões sociais, culturais 

ou econômicas, essas crianças adquirem dificuldades ou resistência no 

processo de aprender. Portanto, a qualidade da aprendizagem do estudante 

dependerá da proteção incondicional da família. 

A parceria participação da família na escola é importante devido ser uma 

instituição relevante no processo educacional do estudante. A família em 

consonância com a escola é para Polônia e Dessen (2005, p.304) “a família e a 

escola emergem como duas instituições fundamentais para desencadear os 

processos evolutivos das pessoas, atuando como propulsores ou inibidores do 

seu crescimento físico, intelectual e social. ” 

Nas séries iniciais essa participação é fundamental para conduzir o 

estudante no meio social e cultural. A educação dos filhos não deve ser 

repassada apenas para a escola, ela deve ser partilhada entre escola e família. 

A escola é responsável pela condução do estudante na sociedade. Nessa 

logica, Montandon e Perrenoud apud Faria Filho (1987, p.7), destaca que a 

“escola faz parte da vida cotidiana de cada família”. 

No entanto, para essa introdução acontecer de forma eficaz é 

necessário que a família assuma o seu papel na formação dos seus filhos. A 

família deve ser complementar a ação educativa. No entanto, a escola precisa 

dos pais para dar continuidade ao seu processo educativo juntamente com a 

comunidade escolar. Sempre ser compreensivo e participativo no âmbito 

escolar dando ênfase as atividades realizadas na escola junto à participação 

dos pais. 

O trabalho aqui apresentado constitui uma reflexão sobre a participação 

da família na educação escolar dos(as) filho(as). Tendo como objetivo analisar 

como o acompanhamento da família interfere no processo ensino 

aprendizagem do mesmo, verificando como a família participa da vida escolar 

dos filhos, comparando assim a aprendizagem de estudantes que possuem 

acompanhamento dos pais no desenvolvimento via dever de casa. 

Para a realização deste trabalho utilizou-se a metodologia da pesquisa 

de campo, de caráter quali-quantitativo a fim de compreender como essa 



 

 

parceria repercute no ambiente escolar e no processo de ensino aprendizagem 

dos estudantes. Foram aplicados questionários para o corpo docente e para os 

pais de estudantes de uma escola estadual na cidade de Janaúba. Foi possível 

perceber que falta entendimento entre professores e pais em relação as 

atividades escolares realizadas com os estudantes afim de que os mesmos 

tenham o mesmo objetivo visando o bem-estar do aluno. 

 

2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Participação da família na escola 

 

Atualmente é percebido o investimento do estado em incentivar uma 

maior integração entre escola e comunidade. Desta forma, são criados diversos 

projetos em vistas a integrar membros da comunidade aos processos e 

práticas realizadas na escola. No caso do educandário, o colegiado constitui 

um espaço em que pais de alunos podem participar de processos decisórios do 

futuro da escola. Outra forma de haver essa maior integração são os eventos 

realizados pela mesma como festas juninas, dentre outras. 

Antes a forma de aproximar a família da escola eram as reuniões de pais 

e alunos realizadas na escola nos finais de semestres, em vistas a informá-los 

da aprendizagem dos filhos. No entanto, percebe-se que essa participação não 

era suficiente para atender a demanda de problemas enfrentados na escola, 

principalmente evidenciados com casos de indisciplina, e até mesmo de 

violência praticado entre alunos. 

Com objetivo de sensibilizar os pais da situação vivenciada pelas 

escolas foi criado em 24 de abril de 2001 pelo Ministério da Educação – MEC o 

“Dia Nacional da Família na Escola” que foi lançado pela televisão com auxílio 

de artistas famosos. Em 2002 o MEC publicou a cartilha “Educar é uma tarefa 

de todos nós. Um guia para a família participar, no dia-a-dia, da educação de 

nossas crianças”. (BRASIL, 2002). 

Pode-se perceber que a relação família e escola é um ponto polêmico. 

Oliveira (2010, p.173) afirma que: “infelizmente, tem-se observado que a 

corresponsabilidade educativa das famílias da creche ou pré-escolas orienta-se 

mais para recíprocas acusações do que por uma busca comum de soluções”. A 



 

 

autora quer sensibilizar os leitores que o grande problema que se enfrenta 

quanto a esse tema é o fato de que a responsabilidade é de ambas as partes. 

Família e escola devem trabalhar em parceria e não como inimigos. Montandon 

e Perrenoud apud Faria Filho (1987, p.7), afirma que “de uma maneira ou de 

outra, onipresente ou discreta, agradável ou ameaçadora, a escola faz parte da 

vida cotidiana de cada família”. Contudo, a família tem maior responsabilidade 

na educação dos filhos por estar em constante contato com a criança 

acompanhando seu desenvolvimento. Por exemplo, tem-se o dever de casa; o 

mesmo, tem tido pouco investimento em ser objeto de pesquisa, aparecendo 

com um tópico periférico em análise de fatores do rendimento acadêmico e das 

interações entre a escola e família. A atividade de trabalhar o dever de casa 

pode ser uma estratégia para melhorar pontos em que a criança tenha 

dificuldade em aprender.  (CARVALHO, 2004) 

  Para esses autores o dever de casa é uma forma de aproximar a família 

do contexto escolar. Contendo a família em maior responsabilidade na 

educação dos filhos estando em constante contato com a criança. Essas 

atividades em casa podem garantir também maior possibilidade de notas nas 

avaliações. (CARVALHO, 2004) 

 Contendo a família como participante da educação, a mesma terá maior 

responsabilidade na educação dos filhos estando sempre presente em suas 

atividades escolares (cujos filhos vão mal na escola) via dever de casa, 

precisamente daqueles que não participam por falta de capital econômico 

(tempo livre, dinheiro para pagar aulas de reforços). As famílias apontam o 

dever de casa como forma de o rendimento escolar de cada estudante. Sendo 

que através de deveres de casa, crianças têm a oportunidade de ter uma 

aproximação maior da sua família. Sobre o dever de casa, houve um 

movimento tradicional que não apoiava o modo de ensinar antes da Guerra 

Fria, esse movimento era totalmente contra os deveres de casa. 

.  Segundo essa concepção, o dever de casa é uma forma da criança estar 

fazendo uma revisão do conteúdo ensinado na sala de aula, também através 

do dever de casa que a família acompanha o desenvolvimento da criança no 

processo de ensino aprendizagem. É no ambiente familiar e escolar que o 

sujeito se prepara de acordo com os padrões culturais e sócio-histórico pré-

definidos para atuar na sociedade. Contudo a família tem maior 



 

 

responsabilidade na educação dos filhos por estar em constante contato em 

sua casa, fase de formação e desenvolvimento. Na concepção de Carvalho 

(2000) a educação escolar necessita da participação dos pais; são problemas e 

soluções que podem ser resolvidos.  

  Percebe-se que desta maneira a família possui papel decisivo na 

educação formal e informal, além de refletir problemas da sociedade, absorve 

valores éticos aprofundando os laços de solidariedade. Portanto, é 

indispensável à participação da família na vida escolar, pois crianças que 

percebem que seus responsáveis estão acompanhando de perto o que está 

acontecendo, estão verificando o rendimento escolar, perguntando como foram 

as aulas, questionando sobre as tarefas, tendem a se sentir mais seguras e em 

consequência apresentam um melhor desempenho nas atividades escolares. 

CARVALHO 2000, p.03) argumenta que: 

 
 

No Brasil a relação família escola tem sido pouco estudada, embora o 
dever de casa também faça parte de nossas tradições educacional. 
No caso da escola privada de classe média supõe-se que a aceitação 
(principalmente pelos pais), como uma prática rotineira esteja 
associado ao fato de jornada letiva diária e anual a serem percebidas 
como curta e insuficiente para o progresso escolar. No caso da 
escola pública, reconhece-se que os baixos níveis de escolaridade e 
renda de sua clientela desestimulam tanto a participação dos pais nas 
reuniões escolares quanto a doação de deveres de casa.  

 
 

  Percebe-se que tanto escolas privadas quanto a escola pública 

dependem da família para que aconteça a aprendizagem dos estudantes. Para 

isso, é relevante a comunicação entre escola e família; essa comunicação pode 

estabelecida utilizando as lições de casa. A comunicação entre família e escola 

deveria ser melhor estudada, sendo que ambas precisam uma da outra. No 

entanto, uma vez que os pais são mais exigentes influenciam desempenho 

tanto das escolas quanto das crianças.  

  Este mesmo autor defende que a política do dever de casa impõe a 

sociedade um único modelo de família, baseado na família nuclear; mãe com 

dedicação durante 24 horas. No entanto, essa família não mais existe, têm-se 

famílias desestruturadas socialmente e economicamente, famílias divorciadas e 

com forme incidência de famílias monoparentais femininas, onde o chefe da 

casa é a mulher. O relacionamento familiar é fundamental no processo 



 

 

educativo. A criança estará muito mais receptiva a instruções dos pais, se os 

membros da família se respeitarem entre si, procurando conversar e colaborar 

uns com os outros. É importante a participação dos pais na vida dos filhos, 

numa convivência como companheiros, compartilhando emoções, o que 

contribui muito para manter a disciplina.  

  Na concepção de CARVALHO (2000) a famílias não é a única instituição 

com poderes para mudar a escola, ou seja, ser responsável pela escola; essa 

responsabilização deve ser partilhada entre escola, sociedade e governo. Essa 

coresponsabilização pode ser partilhada segundo os autores em espaços 

coletivos como os conselhos escolares, onde o debate simultâneo sobre a 

escola pode ser peça decisiva para a melhoria desse espaço relevante para a 

formação dos estudantes. Esses espaços seriam os melhores para a criação 

de responsabilidade. No entanto, há um forte e duradouro processo 

discriminatório dentro dos espaços escolares; têm-se famílias diferenciadas, 

famílias negras e famílias homossexuais. 

  Assim sendo, a escola deveria receber as famílias independentemente 

de sua classe social. No entanto, as famílias na maioria das vezes só visitam 

as escolas quando seu filho apresenta problema, geralmente de 

comportamento. É necessária uma aproximação maior das famílias para com a 

escola. E fundamental que a escola abra suas portas para a parceria da 

comunidade em seu entorno. 

   É preciso que as famílias estejam presentes em todos os momentos da 

vida escolar dos estudantes e com esta participação que a criança conquistava 

o objetivo educativo. Também, percebem-se em muitos estudos que os pais 

devem estar mais presentes, pois é onde há o desenvolvimento cognitivo de 

seus filhos, pois sem o apoio do mesmo então haverá resultados contrários 

onde a indisciplina é um fator resultante no contexto familiar, com isto 

interferindo na vida escolar. O apoio dos pais é a base onde se constrói um ser 

culto e equilibrado em sua demanda escolar. Com isto o apoio dos mesmos 

para com a escola é onde fortalece o conhecimento e o significado do que é 

realmente escola para seus filhos. Observa-se que os pais por muitas vezes 

deixam seus filhos apenas em responsabilidade da escola, faltando sua 

participação e compromisso, e é de onde a escola enfrenta dificuldades para 

ensinar o seu aluno, pois não tem apoio dos pais. 



 

 

 Diante disso CARVALHO (2000) relata que os pais têm sim que ajudar 

seus filhos em casa, mas também relata que a família que não pode ajudar os 

filhos fica prejudicada. A escola tem que saber trabalhar com crianças que não 

tem apoio dos mesmos, com isto ela sendo participante de atividades que 

englobe e facilite a aprendizagem do aluno perante o âmbito familiar. O 

desenvolvimento do aluno depende não somente da escola, mas também com 

a ajuda familiar. No entanto, OLIVEIRA (2010, p.171), “cita que ainda são 

muitos os discursos sobre o tema que tratam a família de modo contraditório, 

considerando-a como um refúgio da criança, ora como uma ameaça ao seu 

pleno desenvolvimento infantil”.  

  O relacionamento familiar é a base da criança para que tenha um bom 

desenvolvimento cognitivo. Quanto mais os pais se envolvem com a escola 

eles se sentem confiantes e ajudam seus filhos para que tenham um bom 

resultado. Descreve também que quando os pais participam das atividades 

escolares do seu filho os mesmos se sentem seguros no seu desempenho 

escolar, diminuindo o seu insucesso no aspecto ensino aprendizagem. Mas 

mesmo assim há pais que não tem capacidade de orientar seus filhos, na visão 

da escolar. Um fator importante que se revela na escola entre pais e mãe 

mostra que querem seus filhos acadêmicos no futuro, pois o pai se mostra o 

protetor dos oprimidos e a mãe a super defensora. Neste momento é onde 

deveriam se unir e ter um único objetivo. 

  As leis são muito importantes para a para a participação das famílias nos 

espaços educacionais; tem-se nos anos 1990 uma diversidade de leis para 

amparar essa participação. São elas Estatuto da criança e do adolescente (lei 

8069/90), nos artigos 4° e 55; Lei de Diretrizes e Bases da Educação (lei 

9394/96) artigos 1°, 2°, 6° e 12; Plano nacional de Educação (aprovado pela lei 

n° 10172/2007), que define como uma de suas diretrizes a implantação de 

conselhos escolares e outras formas de participação da comunidade escolar. A 

relação contexto escolar e família é fundamental para o processo de 

aprendizagem. No entanto, as escolas precisam se aliviar mais para a 

sociedade para que ambas desenvolvam esta parceria visando o bem-estar do 

estudante.  

 Contudo, FARIA FILHO, (2000, p.46) leva a pensar: 

 



 

 

Será que minha escola é de fato diferente dos outros? Não, por certo, 
continua a ser sempre a velha escola. Professores e meninos, ruas e 
desordens, em toda parte. A família fecha-se em casa ao mesmo 
tempo se separa do mundo. A escola fecha-se sobre si mesmo, e não 
se incomoda pelo que vai fora. Mas a rua continua a agitar a multidão 
estrepitosa de sua vida arrastando nossos filhos diante de nossas 
portas fechadas.  
 

 

  Pode percebe que o contato dos pais com o trabalho pedagógico ou 

mesmo com o cotidiano escolar pode ser um suporte importante para melhorar 

tanto a relação família/escola quanto o rendimento escolar tendo em vista que 

os pais preparam os filhos não só para vida, mas sim para o mundo. 

  De acordo com OLIVEIRA (2010) grandes partes das instituições de 

educação infantil vêem o lar como arena livre de tensões, com refúgio onde 

reina a harmonia onde todos os membros partilham os mesmos interesses. Ela 

ainda cita que separações de casais, famílias monoparentais feminina, uniões 

informais, uniões homossexuais, etc. São consideradas perigosas ao bom 

desenvolvimento psíquico e mora das crianças.  

No entanto SILVA (2008, sd) relata que: 

 
 

as crianças e jovens precisam sentir que pertencem a uma única 
família. Sabe-se que a família é a base para qualquer ser, não de 
refere somente a família de sangue, mas também famílias 
construídas através de laços de afeto 

 
 

  FARIA FILHO (2000, p.49) cita que nem “sempre os pais escutam com 

atenção a criança tagarela, mas esta não se deixa vencer com facilidade: a 

palavra do mestre tem mais autoridade do que a dos pais, cuja ignorância 

manifestada”.  Já Silva (2008, sd) “cita que muito tem sido transferido da família 

para a escola, funções que eram das famílias, educação sexual, definição 

políticas, formação religiosa, entre outros. Com isso a escola vai abandonando 

seu foco, e a família perdem a função”. 

  Portanto, pode-se afirmar que a família é fundamental na formação de 

qualquer pessoa. Porém, ao se tratar da família em sua relação com a escola 

faz-se necessário um estudo sobre o panorama familiar atual não esquecendo 

que a família através dos tempos vem passando por um profundo processo de 

transformação. 

 



 

 

3. Material e Métodos 

 

 O método encaminha o pesquisador aos caminhos para a concretização 

dos seus propósitos (MARCONI; LAKATOS, 2000). O método é o conjunto de 

regras que são estabelecidas antes de se querer buscar algo (MARCONI; 

LAKATOS, 2000). MARCONI e LAKATOS (2000, p. 46) argumentam que “o 

método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permite alcançar o objetivo”. Método estabelece 

caminhos a serem traçados pelos pesquisadores para que os resultados 

esperados sejam alcançados. 

 Na pesquisa aqui proposta será utilizada uma metodologia em que 

dados serão analisados e questionados. Nesse sentido, DEMO (2004, p. 08) 

argumenta que “entre quantidade e qualidade não existe dicotomia, pois são 

faces diferenciadas do mesmo fenômeno. Métodos quantitativos e qualitativos 

precisam ser tomados como complementares e como regra”. Assim, procedeu-

se com a utilização de fontes documentais encontradas em bibliotecas 

públicas. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A família constitui uma célula importante da sociedade, visto que é 

irradiadora de valores. Em seus estudos, FARDIN (2003, p.06) destaca que a 

família é entendida como “grupo primário mais importante da vida do homem”. 

Para a criança, a família constitui a primeira formação social que mantém 

contato. Sendo assim, o primeiro espaço de integração a sociedade feito pela 

criança é na família. É na família que a criança aprende as normas e valores da 

sociedade onde vive, sendo preparada a partir de vários rituais a sociabilidades 

na mesma.  Nos estudos de POLONIA e DESSEN (2005, p.304) podemos 

destacar que “a família e a escola emergem como duas instituições 

fundamentais para desencadear os processos evolutivos das pessoas, atuando 

como propulsores ou inibidores do seu crescimento físico, intelectual e social.” 

Esses autores além de indicar a importância da família colocam a escola como 

lugar de formação psico-social da criança. Como os autores colocam, esses 



 

 

constituem espaços de incentivo ou inibição de crescimento físico, intelectual e 

social. 

Sendo assim, a família possui várias funções na vida da criança. 

ZENOBIO ELOU FARDIN (2003) cita quatro funções da família, como: 

biossocial, espiritual-social, econômica e educativa. A função biossocial está 

relacionada a procriação e a transmissão de valores. A função espiritual-social 

“incumbe de satisfazer as necessidades culturais dos seus membros 

proporcionando e divulgando suas expressões culturais” (FARDIN, 2003, p.06). 

A econômica está relacionada à integração as relações econômicas de 

trabalho. Já a função educativa proporciona a satisfação das necessidades dos 

membros da família, integrando-o em instituições que promovam a irradiação 

de valores éticos e morais. 

Essas funções citadas pelo autor possuem vários pontos em comum, 

contribuindo para incutir na criança valores éticos e morais. Por consequência 

a família é o espelho da criança, sendo que, se essas funções não serem bem 

desenvolvidas, logo haverá um atrito. Como a escola constitui o espaço em que 

a criança passa grande parte do seu tempo, logo ela é o lugar que mais é 

possível perceber o quanto a falta dessas funções pode dificultar a relação da 

criança com os demais colegas, a escola, os professores e outros. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

  Durante a realização da pesquisa percebeu-se o tamanho da 

complexibilidade do tema e da responsabilidade em estar pesquisando em 

questão tão importante. Ao iniciar o contato com a direção da escola e com as 

professoras, antes já estivemos na mesma sendo que realizamos os estágios 

nas series iniciais e supervisão. Foi fundamental porque esses alunos 

pesquisados iriam compor à nossa amostra.  

  A cada livro analisado percebeu-se que o olhar dos autores relata que 

alguns familiares dos alunos tem uma resistência em estar respondendo o 

mesmo, alegaram-se falta de tempo. O mesmo ocorreu com os pais ao 

responder o questionário, alguns foram devolvidos em branco, os outros não 

darão a devida importância das pesquisas realizadas, mas houve alguns pais 

que responderam prontamente entendendo a real importância da parceria da 



 

 

família na escola, e outros foram precisos realizar a pesquisa em suas 

residências. Foi importante, tivemos o prazer de conhecer algumas famílias, o 

tipo de moradia e a comunidade a que pertencem. 

   Refletindo sobre esta experiência podemos perceber que é possível 

fortalecer a relação família e escola, com atividades simples como acolher bem 

os pais, escutá-los, envolvê-los no cotidiano da escola. Essa parceria é 

importante tanto para a escola quanto para a família, é imprescindível que pais 

e mães estejam em parceria com a vivência escolar e social de seus filhos, pós 

essa integração tende a enriquecer e facilitar o desempenho escolar das 

crianças. 

  A pesquisa bibliográfica mostra duas visões sobre a participação da 

família na escola; dos professores, mostra que a presença dos pais na escola 

não tem sido frequente. Os pais têm transferido suas responsabilidades para a 

escola. Para os pais, a sua participação acontece na proporção condizente 

com a realidade social e econômica existente. No entanto, a presença não 

acontece em maior proporção, devido não coincidência dos horários realizados 

as reuniões e outros assuntos referentes á vida escolar dos filhos por parte da 

escola.  
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