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RESUMO
O presente estudo foi elaborado a partir da relação escola e família e sua
contribuição no processo de ensino e aprendizagem de alunos do 1º ano do ensino
fundamental da Escola Municipal Delfina Borralho Boavista, no município de
Teresina, e tem como objetivo a análise do relacionamento entre estas duas
instituições, a escola e a família, e sua contribuição no processo de construção do
conhecimento do educando. Este trabalho foi norteado por indagações como: qual o
compromisso da família na educação dos filhos, em que perspectiva trabalha a
gestão escolar para o desenvolvimento do aluno e qual a importância do
acompanhamento em conjunto da escola e da família para uma educação efetiva.
Com base em pensamentos pedagógicos de estudiosos engajados nessa temática,
tais como: Chraim (2009), Freire (2011), Libâneo (2008), dentre outros, foi possível
organizar o aporte teórico que direcionou esta pesquisa. Dessa forma, analisou-se o
papel e a importância que essas duas instituições desempenham no processo de
construção do conhecimento, distinguindo os fatores que contribuem e os que
dificultam esse processo no contexto social da pesquisa. A abordagem metodológica
consistiu em uma pesquisa de campo de natureza qualitativa. Utilizou-se como
técnicas de pesquisa a observação participante, entrevista, questionário e consulta
de documentos. Assim, percebeu-se que a escola contribui significativamente para o
desenvolvimento cognitivo, no que diz respeito à capacidade de aprendizagem do
educando. Do mesmo modo, observou-se que a família busca assistir as ações da
criança na escola, apesar de ocorrerem fatos que muitas vezes impedem a família
de estar presente em todos os momentos, devido aos aspectos ligados à situação
financeira, como a falta de tempo por conta do trabalho.

Palavras-chave: Educação. Escola. Família. Aprendizagem.
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ABSTRACT
This study was prepared on the basis of the relationship school and family and his
contribution to the teaching and learning of students process, the 1st grade of
elementary school of the Municipal School Delfina Borralho Boavista, in the city of
Teresina, and aims to analyze the relationship between two institutions of school and
family and his contribution to the student's knowledge of the construction process.
This work was guided by questions such as: What is the family's commitment to
children's education, where school management perspective works for the
development of the student and the importance of monitoring in school and family
together for effective education. Based on pedagogical thoughts of scholars engaged
in this issue, such as: Chraim (2009), Freire (2011), Libâneo (2008), among others, it
was possible to organize the theoretical framework that guided this research. Thus, it
analyzed the role and importance of these two institutions play in the construction of
knowledge, distinguishing the factors that contribute and those that hinder this
process in the social context of the research. The methodological approach consisted
of a qualitative field research, was used as research techniques: participant
observation, interviews, questionnaires and documents for consultation. Thus, it was
noticed that the school contributes significantly to cognitive development, with regard
to the student's learning ability. Similarly, there was a search family to watch the
child's actions in school, although occurring events that often prevent the family to be
present at all times, because of aspects linked to the financial part, such as lack of
time because of the work.

Keywords: Education. School. Family. Learning.
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1 INTRODUÇÃO
A relação entre família e escola ao longo do seu percurso histórico apresentase de forma peculiar devido às características que adquiriu com a evolução da
sociedade, por isso faz-se essencial à avaliação desta, uma vez que isso refletirá em
como elas estão desenvolvendo sua ação com as crianças enquanto alunos.
Devido ao papel relevante que estas duas instituições, escola e família,
desempenham dentro da formação da criança como educando, Cortella (2011)
afirma que a educação pode ser compreendida em duas categorias centrais, sendo
elas a educação vivencial e espontânea, o vivendo e aprendendo, ou seja, só o fato
de estar vivo já se concretiza a situação de ensino e aprendizagem, que ocorre no
meio familiar na maior parte do tempo, e a educação intencional ou propositada,
organizada em locais pretendidos e com uma educação sistematizada representada
pela escola.
Dessa forma, o que se pretende é justamente ver se a escola e a família
trabalham em parceria, e como se dá esse processo de colaboração para o
desempenho da criança durante o 1º ano do ensino fundamental. Sobretudo, ver se
o trabalho desenvolvido proporciona ao discente o desenvolvimento de individuo
ativo e capaz de transformar sua realidade.
A família é definida como núcleo primário de proteção, afeto e socialização
para a criança e sua participação é basilar. Chraim (2009, p. 19) entende que “[...] a
criança chega ao Universo, já encontra uma engrenagem pronta, com a qual vai
aprender a interagir, construindo e transformando sua identidade ao longo da vida”.
A escola junto com a família permite a humanização e a educação, fazendo
com que o sujeito construa sua autonomia e se sinta pertencente a um grupo social.
“[...] A educação escolar e os educadores têm, assim, uma autonomia relativa;
podemos representá-la com a inserção da Escola no interior da Sociedade [...]”
(CORTELLA, 2011, p. 114).
Com isso, a pesquisa busca analisar a participação por parte dos pais na
instituição de ensino, se ela é uma participação democrática nas tomadas de
decisões escolares; como a escola trabalha sua concepção de gestão para o
aprimoramento e desenvolvimento das atividades dos alunos; o que acontece em
uma gestão democrática- participativa onde a relação é orgânica entre direção e
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participação do pessoal da escola, ou se é fechada e isolada, ficando as tomadas de
decisões todas na responsabilidade da direção.
Por isso, o tema desta pesquisa é a relação escola e família e sua
contribuição no processo de ensino e aprendizagem com discentes do 1º ano na
escola Municipal Delfina Borralho Boavista, no município de Teresina, do Estado do
Piauí.
A escolha por essa instituição deve-se a experiências vivenciadas durante as
práticas escolares de estágio do curso de Pedagogia, sendo um tema que mostra as
dificuldades dos educandos e da escola pública situada na periferia.
Focando no problema de como a escola e a família podem contribuir no
processo de construção do conhecimento dos discentes da periferia, evidenciou-se
como objetivo geral: analisar o papel da escola e da família no processo de
construção do conhecimento do aluno da escola pública.
A relevância desse estudo está em entender o relacionamento existente entre
a escola e a família, e a maneira pela qual elas juntas desenvolvem mecanismos
para promover o ensino e a aprendizagem do educando.
A metodologia empregada neste trabalho consiste em uma pesquisa de
campo de natureza qualitativa. Segundo Lakatos e Marconi (2010, p. 169) “Pesquisa
de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou
conhecimento acerca de um problema [...]”.
Utilizou-se como técnicas de pesquisa: observação participante, entrevista,
questionário e consulta de documentos. De acordo com Lakatos e Marconi (2010, p.
157) “Técnica é um conjunto de preceitos ou processos de que se serve uma ciência
[...] é a habilidade para usar esses preceitos ou normas, a parte prática [...]”.
Os procedimentos metodológicos da pesquisa foram direcionados a escola e
a família com a finalidade de apresentar suas contribuições para o processo de
ensino e aprendizagem dos discentes.
Dessa forma, realizou-se entrevistas com a diretora, pedagoga, professores,
duas famílias da turma 11am, que é a turma de 1º ano do ensino fundamental do
turno manhã e com a bibliotecária responsável pelo projeto de leitura na escola o
“Projeto Luneta”.
Portanto, a pesquisa adquiriu uma característica analítica, buscando
informações para validá-las, através de uma visão crítica e nítida dos eventos
ocorridos relacionando-os com o material teórico utilizado na pesquisa.
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Para realização dessa pesquisa, fundamentou-se na contribuição de
estudiosos renomados que tratam do tema em questão, a saber: Aranha (2006),
Ariès (2011), Cortella (2011), Chraim (2009), Freire (2011), Libâneo (2008),
Perrenoud (2000) e Piletti (1995). Dessa forma, este estudo espera contribuir para o
desenvolvimento do aluno na relação escola e família.
A partir disso os capítulos foram divididos em tópicos, a saber:
O primeiro capítulo é a introdução, no qual é apresentado o assunto à
justificativa sobre a escolha do tema e a metodologia contendo a finalidade e os
objetivos do trabalho.
O segundo capítulo, “A família e a escola contexto histórico”, consiste em
mostrar como dava-se o relacionamento destas instituições, apresentando desde a
Grécia, passando pela Idade Média chegando até a Revolução Industrial.
O terceiro capítulo, “Educação escola e família no Brasil”, consiste em relatar
o processo histórico do Brasil, passando por Colônia, Império, República chegando
até as Tendências Pedagógicas no Brasil.
O quarto capítulo, “A relação existente entre a escola e a família no Brasil
contemporâneo”, consiste no capítulo teórico, que demonstra as práticas realizadas
na família e na escola atualmente, fazendo citações de autores que argumentam e
mostram suas visões para o desenvolvimento do educando.
O quinto capítulo, “Escola Municipal Delfina Borralho Boavista e a família”,
consiste no capítulo de análise, relatando a interação da escola com a família em
que é feito a análise das práticas realizadas para constatar se elas estão realmente
sendo desenvolvidas.
O sexto capítulo, “Considerações Finais”, consiste em mencionar os principais
resultados como fatores positivos e fragilidades, dando sugestões de melhorias
relativas à temática para apresentar ações viáveis para solução do problema em
questão.
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2 A FAMÍLIA E A ESCOLA: CONTEXTO HISTÓRICO

O presente capítulo apresenta as primeiras concepções de família e escola
que surgiram com o início das primeiras civilizações, onde estas procuravam passar
seus conhecimentos através de suas práticas do cotidiano, a fim de direciona-las a
transmissão de valores culturais.
A partir do nascimento, o ser humano é submetido a um conjunto de regras e
procedimentos que lhe são conferidos pelo grupo ao qual está inserido. Inicialmente
é a família que procura transmitir para a criança o modelo e as atitudes de acordo
com as regras que vigoram em seu grupo.
Segundo Aranha (2006), as primeiras civilizações tribais surgiram no norte da
África e na Ásia onde as crianças aprendiam pelo processo de repetição ou
mnemônico1, uma vez que os adultos lhes repassavam uma educação difusa, na
qual todos participavam, sua formação era integral, pois abrangia todo conhecimento
da tribo e universal porque todos podiam ter acesso ao fazer apropriado pela
comunidade.
Dessa forma, a criança sempre aprendeu seus primeiros conceitos com a
família que, conforme a evolução da sociedade exigia cada vez mais uma
preparação da criança para a vida adulta. Portanto, assim, a família conduzia a
criança e a vida em grupo determinava a educação de seus membros.

2. 1 A família na Grécia antiga
Com a formação das primeiras civilizações, quando a escrita começava a
surgir e ainda não era difundida e usada por todos, a educação era ministrada pela
própria família que, conforme a tradição religiosa orientava os indivíduos de forma
oral.
Assim, também, ocorria a educação da família dentro da civilização grega
antes da escrita. Quando se constituiu a aristocracia dos senhores de terras de
formação guerreira, os jovens da elite eram confiados a preceptores com a
finalidade de serem educados para trabalhos específicos.
[...] Essas mudanças exigiram uma revolução na educação, que deixou de
ser igualitária e difusa [...] Em decorrência, estabeleceu-se uma
1

A arte e técnica de desenvolver a memória
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diferenciação entre os destinados aos estudos do sagrado e da
administração e aqueles voltados ao adestramento para os diversos ofícios
especializados. Teve início, então, o dualismo escolar, que destina um tipo
de ensino para o povo e outro para os filhos dos nobres e de altos
funcionários. A grande massa era excluída da escola e submetida à
educação familiar informal (ARANHA, 2006, p. 45, grifo do autor).

Apenas com o surgimento das póleis (cidades-estados), apareceram as
primeiras escolas, visando a atender à demanda por educação. Contudo, pode-se
observar uma segregação, na qual o ensino é direcionado de uma forma para alguns
e ignorado para outros.
A sociedade grega na verdade era composta por várias cidades que se
uniram somente quando tinham interesses comuns, como o de se proteger dos
inimigos nas guerras ou durante invasões de outros povos. Dessa forma, em seu
desenvolvimento ela dividiu-se em períodos que mostram a evolução dela ao longo
do tempo.
Como revela Aranha (2006), ela divide-se em Civilização Micênica, onde a
figura do guerreiro adquiriu grande importância formando uma aristocracia militar. Os
Tempos Homéricos, em que predominava ainda a concepção mítica do mundo.
Período Arcaico, onde ocorreram grandes transformações nas relações sociais e
políticas. O Período Clássico, que representou o apogeu da civilização grega e o
Período Helenístico que culminou com sua decadência política.
Enfim, semelhante às primeiras civilizações anteriores à grega, a família na
Grécia seguia um modelo em que a educação centrava-se no corpo e no espírito, de
maneira que ela poderia variar mais para uma do que para outra dependendo da
necessidade do momento, isso na família que fosse rica, uma vez que não existia
educação para as famílias de escravos.

2. 2 A estruturação escolar na Grécia
A necessidade que o ser humano tem de obter educação estava voltada,
principalmente, à dependência de ter uma pessoa instruída, que pudesse governar
com prudência as populações que começavam a se estruturar com a formação das
primeiras cidades.
No período clássico, sobretudo em Atenas, a instituição escolar já se
encontrava estabelecida através dos sofistas (professor de sabedoria) e filósofos

14

que ensinavam nas ágoras (praça pública) lugar também onde debatiam questões
de cunho social variadas (ARANHA, 2006).
Mesmo com essa ampliação da oferta escolar, isso não representava uma
democratização da cultura, a educação ainda permanecia elitizada e para poucos,
voltada preferencialmente para os jovens de famílias tradicionais.
Entre os escravos gregos, o chamado ócio digno significava a disponibilidade
de gozar do tempo livre, voltado para a classe dominante. Apesar desse significado,
isso não se confunde com o fazer nada, porém referia-se a ocupar seu tempo com
as funções tidas como nobres: de pensar, governar e guerrear. A palavra grega para
escola era scholé que significava o lugar do ócio (ARANHA, 2006).
O papel de cuidador foi desempenhado pelos paidagogos 2 , que viriam a
designar toda a teoria sobre a educação ao discutir o que viria a ser os princípios da
pedagogia, formando, assim, os primeiros pedagogos, cuja função era acompanhar
a educação dos filhos das pessoas da alta classe da época.
Existiam dois modelos divergentes, Esparta cidade militarizada e Atenas que
deu início ao ideal democrático. A educação grega, ora se centrava para o preparo
militar ou esportivo, ora para o debate intelectual, conforme a época ou o lugar.
Portanto, apesar de divergências significativas entre os modelos de educação
grega, podemos ver a contribuição dos mesmos para o desenvolvimento da
educação, de maneira que desencadearia uma sequência de pensamentos para o
seu aprimoramento.

2. 3 A família e o surgimento da escola na Idade Média
A estruturação da sociedade na Idade Média era feudal, e estava mais
voltada para as práticas peculiares da agricultura autossuficiente, onde os
paradigmas da educação e do conhecimento processavam-se sob orientação da
igreja católica.
A escola era um privilégio de classes que encontravam-se no topo da
pirâmide, a nobreza e o clero, e não era reivindicada para a maioria da sociedade
que vivia de práticas de subsistência com o cultivo de alimentos (ARANHA, 2006).
Uma vez que as famílias não estavam tão preocupadas com a educação dos
filhos, as doenças que assolavam a população da época quase sempre matavam as

2

Escravo que conduzia a criança.
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crianças que eram mais vulneráveis, por isso a quantidade de crianças que nascia e
morria era grande.
Nos meios mais ricos, a família se confundia com a prosperidade do
patrimônio, a honra do nome. A família quase não existia sentimentalmente
entre os pobres, e quando havia riqueza e ambição, o sentimento se
inspirava no mesmo sentimento provocado pelas antigas relações de
linhagem. (ARIÈS, 2011, p.159).

Em virtude de enfermidades as crianças morriam, devido à medicina ainda
não ter descoberto a cura para vários tipos de doenças. Essa realidade só começou
a mudar a partir do século XV, quando o homem começou a fazer grandes
descobertas, possibilitando transformações que mudaram a realidade das famílias.
Com

isso,

a

expansão

territorial

por

meio

das

navegações

e

o

desenvolvimento do comércio implicavam diretamente na educação da sociedade,
exigindo escolas seculares, que como afirma Aranha (2006), secular significa do
século do mundo, e, portanto, adjetiva qualquer atividade não religiosa, visto que,
até então, as escolas eram somente para o clero.
Essas escolas, é claro, eram independentes umas das outras. Forrava-se o
chão com palha, e os alunos aí se sentavam. [...] Então, o mestre esperava
pelos alunos, como o comerciante espera pelos fregueses. Algumas vezes,
um mestre roubava os alunos do vizinho. Nessa sala, reuniam-se então
meninos e homens de todas as idades, de seis a 20 anos ou mais. (ARIÈS,
2011, p. 108).

Nesse período não se dava relevância à idade das pessoas, de tal forma que
não levava-se em consideração as crianças e suas fases, já que eram considerados
adultos em miniatura, não havendo, assim, uma educação exclusiva para elas, visto
que as escolas ainda não estavam organizadas. No início, as escolas não
dispunham de acomodações adequadas e os primeiros professores recebiam seus
alunos em diferentes locais.
Enfim, o aparecimento dos colégios nos séculos XVI até o XVIII foi um
fenômeno correlato ao surgimento da nova imagem da infância e da família. As
escolas seculares, assim, prediziam uma inovação, no sentido de contestar o ensino
religioso apesar de a segregação existir, voltada para os interesses da classe
burguesa em ascensão.
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2. 4 A caracterização da estrutura familiar e escolar com a Revolução Industrial
A Revolução Industrial criou uma série de mudanças na estrutura social, de
ordem econômica, política e cultural, afetando profundamente a vida das pessoas
que tiveram que se adaptar a um duro processo de modificação transformando-as
em sujeitos explorados.
Segundo Martins (2013), a formação de uma sociedade que se industrializava
e urbanizava em ritmo crescente implicava na reordenação da sociedade rural, o
desmantelamento da família patriarcal e a emigração do campo para a cidade.
Essas contradições que brotavam no capitalismo o caracterizavam, derivando do
grosso modo do antagonismo existente entre proletariado e a burguesia.
Tais modificações não poderiam deixar de produzir novas realidades para os
homens dessa época. Como a necessidade das pessoas trabalharem voltava-se
para a fabricação de produtos que aumentava com o surgimento de máquinas, as
famílias acabavam por levarem seus filhos para as indústrias, assim engajou
mulheres e crianças em jornadas de trabalhos exaustivas sem direitos e ganhando
um salário de subsistência.
O desenvolvimento industrial provocou o surgimento da classe operária,
desencadeando fatores que contribuíram com esse processo, como a necessidade
de trabalhadores mais qualificados e a urbanização crescente, que exigiam cidadãos
cada vez mais educados levando a burguesia a convencer-se de que os
trabalhadores precisavam de alguma instrução. Como afirma Piletti (1995, p. 117),
Com a Revolução Industrial, a partir da segunda metade do século XVIII, a
burguesia (classe formada pelos donos das terras, das fábricas e do
dinheiro) intensificou seu domínio [...] Foi assim que, ao lado da escola para
os filhos da burguesia, surgiu a escola para os filhos dos trabalhadores. A
primeira levava até a universidade, preparando os futuros dirigentes; a
segunda limitava-se ao ensino primário, concentrando-se no ensino do ler,
escrever e contar [...]

Dessa forma, exigia-se uma nova escola com características capazes de
introduzir o ensino técnico e o profissional, atuando em favor do crescimento da
indústria, gerando riqueza para a burguesia capitalista, sendo voltada para o
controle social.
Portanto, as primeiras escolas vão surgindo nesse contexto, devido à
necessidade que as famílias dos trabalhadores tinham de ter alguém para cuidar de
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seus filhos, e não da importância de dar uma educação sistematizada para libertar
os indivíduos.
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3 EDUCAÇÃO, ESCOLA E FAMÍLIA NO BRASIL

O presente capítulo apresenta as formas como ocorreram os processos de
desenvolvimento da família e da escola no Brasil, passando por todos os períodos
relacionando-os com as práticas desenvolvidas em cada época e as Tendências
Pedagógicas desenvolvidas no país em cada período.
Dessa forma, o entendimento de como sucederam-se os fatos ocorrentes em
cada época dá-se de forma como a sociedade de cada período lidava com as
necessidades decorrentes pela demanda de quem as dirigia e como pretendiam
guiar a população nessa trajetória.

3. 1 A educação na família e na escola: colônia, império e república
As concepções de escola e família no Brasil foram construídas pela maneira
como os colonizadores determinavam, sendo o país uma colônia de exploração
onde estas duas instituições eclodiram num processo paulatino e cheio de falhas
que foram mais bem entendidas no percurso histórico da evolução.
Nessa ambiente de exploração, o Brasil foi criando uma nova conjuntura
familiar que não tinha uma assistência para as crianças, que em sua maioria eram
largadas ao relento.
A educação escolar no período colonial, ou seja, a educação regular e mais
ou menos institucional de tal época, teve três fases: a de predomínio dos
jesuítas; a das reformas do Marquês de Pombal, principalmente a partir da
expulsão dos jesuítas do Brasil e de Portugal em 1759; e a do período em
que D. João VI então rei de Portugal, trouxe a corte para o Brasil (18081821). (GHIRALDELLI, 2009 p. 24).

Dessa maneira, a prática das primeiras letras ficava sob o encargo das
famílias na sua maior parte, não se constituindo uma educação infantil, apenas a
educação de jovens já fundamentados e instruídos.
No entanto, a situação que vemos para população brasileira desde o começo
era de descaso, onde já se percebia a distância entre a minoria letrada e a maioria
analfabeta.
A vinda da família real trouxe grandes inovações para o Brasil, mas não
porque queriam dar ao povo brasileiro um ensino de qualidade, e, sim, pelo fato de
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ter um ambiente o mais parecido possível com o de Portugal. A partir desse
acontecimento o ensino começa a alterar-se mais profundamente.
O ensino no Império foi estruturado em três níveis: primário, secundário e
superior. O primário era a “escola de ler e escrever”, que ganhou um
incentivo da Corte e aumentou suas disciplinas consideravelmente. O
secundário se manteve dentro do esquema das “aulas régias”, mas ganhou
uma divisão em disciplinas, principalmente nas cidades de Pernambuco,
Minas Gerais e Rio de Janeiro. [...] No campo do ensino superior, quem
quisesse uma boa escola deveria se deslocar para os cursos jurídicos de
São Paulo e Olinda. Quem desejasse seguir a carreira médica deveria se
contentar com a Bahia e o Rio de Janeiro. A engenharia estava restrita, de
certo modo, à Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Havia ainda os cursos
militares do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e de Fortaleza. Existia
também o curso da Marinha, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro detinha,
ainda, escola para o ensino artístico e mais seis seminários para o ensino
religioso. (GHIRALDELLI, 2009, p. 28).

Nesse sentido, o ensino acontece de forma irregular, fragmentada e sem
resultado satisfatório, agravado pela emenda da nossa primeira constituição, com o
Ato Adicional de 1834. Essa reforma descentraliza o ensino, atribuindo à coroa a
função de promover e regulamentar o ensino superior, enquanto às províncias são
destinadas a escola elementar e a secundária.
Percebe-se a total desarticulação entre o governo central e as províncias, não
existindo qualquer referência ao atendimento institucionalizado para crianças
menores de sete anos, o que causava uma diferenciação de um lugar para o outro,
não havendo uma conformidade no que se referia à educação brasileira desse
período.
Ao final do século XIX, vemos ressoar no Brasil os ecos de transformações. O
país vivia um dos momentos históricos mais importantes da sua formação política e
social. A realização de seu anseio emancipatório fundamentava-se na busca de uma
identidade que caracterizasse a nação. A identidade nacional seria a tarefa a ser
perseguida durante a primeira república.
Nesse período, o grande número de crianças órfãs que se alastraram desde a
colônia, passando pelo império e chegando até a república, era grotesca. Menores
abandonadas a própria sorte sobre tudo no contexto das grandes cidades brasileiras
que não tinham uma educação, e nem uma estrutura voltada para o
desenvolvimento delas.
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O Brasil possui uma longa tradição de internação de crianças e jovens em
instituições asilares. [...] Desde o período colonial, foram sendo criados no
país colégios internos, seminários, asilos, escolas de aprendizes artífices,
educandários, reformatórios, dentre outras modalidades institucionais
surgidas ao sabor das tendências educacionais e assistenciais de cada
época. [...] Um dos aspectos de grande interesse desta análise centra-se
nas iniciativas educacionais entrelaçadas com os objetivos de assistência e
controle social de uma população que, junto com o crescimento e
reordenamento das cidades e a constituição de um Estado nacional, tornase cada vez mais representada como perigosa. A ampla categoria jurídica
dos menores de idade (provenientes das classes pauperizadas) assume, a
partir da segunda metade do século XIX, um caráter eminentemente social
e político. Os menores passam a ser alvo específico da intervenção
formadora/ reformadora do Estado e de outros setores da sociedade, como
as instituições religiosas e filantrópicas. [...] O recolhimento de crianças às
instituições de reclusão foi o principal instrumento de assistência à infância
no país. [...] Essa modalidade de educação, na qual o indivíduo é gerido no
tempo e no espaço pelas normas institucionais, sob relações de poder
totalmente desiguais, é mantida para os pobres até a atualidade. A
reclusão, na sua modalidade mais perversa e autoritária, continua vigente
até hoje para as categorias consideradas ameaçadoras à sociedade, como
os autores de infrações penais. (RIZZINI, IRENE; RIZZINI, IRMA; 2004, p.
22).

A vinculação dessas instituições consideradas as primeiras creches no
território brasileiro aos órgãos governamentais de assistência e não ao sistema
educacional mostra a ideia de que, em sua origem, essas instituições tenham sido
criadas para guardar e assistir à criança pequena, e não para educá-las.
No Brasil durante muito tempo, a escola esteve reservada a uma pequena
minoria elitizada que tinha acesso à educação, enquanto que a grande maioria que
vivia no campo e as famílias pobres que moravam na cidade não tinham nenhuma
educação e ficavam condenadas ao analfabetismo. (CECCON; OLIVEIRA, M.; e
OLIVEIRA, R., 2013, p. 20).
Assim, durante a primeira república, o entusiasmo para mudar a realidade do
contexto dos brasileiros se voltava para a abertura de escolas que pudessem
atender a todos sem distinção, ao mesmo tempo em que se preocupavam com
métodos e conteúdos do ensino aplicados por essas escolas.
Em prol de uma democratização das oportunidades educacionais observa-se
que, principalmente a partir de 1930, houve no Brasil uma tendência a possibilitar o
acesso à escola por um maior número de anos a um número maior de pessoas, que
ao menos formalmente, nas disposições legais, foram eliminadas as desigualdades
escolares.
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Os pioneiros da educação começam a se mobilizar nas décadas de 20 e 30
em que 26 educadores, entre eles Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, em 1932,
publicam o “Manifesto dos Pioneiros da Educação”. O documento defendia a
educação obrigatória, pública, gratuita e leiga como dever do Estado, a ser
implantada em programa de âmbito nacional. A educação na primeira república
(1889-1930) sofreu transformações, muitas decorrentes da mudança no panorama
social do país com a implantação de um novo modelo econômico. (ARANHA, 2006,
p. 303).
Assim, um debate nunca visto buscava sistematizar a educação com o
anteprojeto da Lei de Diretrizes e Bases (LDB). Em 1960, finalmente a discussão
sobre a educação popular foi levada em consideração. Dessa forma, começa a
surgir às primeiras instituições públicas no Brasil.

3. 2 As tendências pedagógicas no Brasil
As tendências pedagógicas no Brasil estabeleceram-se em momentos que
procurava-se transmitir um modelo adotado para ser aplicado nas escolas, que nem
sempre beneficiava a maioria. No qual se repassavam interesses das pessoas que
estavam no poder exercendo assim, forte influência no comportamento da sociedade
que era submetida ao ensino direcionado.
Dentre as tendências pedagógicas, Libâneo (2013, p.67) destaca duas: “as de
cunho liberal – Pedagogia Tradicional, Pedagogia Renovada e tecnicismo
educacional - ; as de cunho progressista – Pedagogia Libertadora e Pedagogia
Crítica-Social dos Conteúdos.
Baseado nessas ideias, vemos surgir no Brasil a pedagogia tradicional, que
centrava-se no professor, na qual o aluno é apenas um depósito de informações em
que os conteúdos são desvinculados de sua realidade social. Já na pedagogia
renovada, que por sua vez surgiu com influências de diversas correntes teóricas, na
qual a progressista que se baseia na teoria educacional de John Dewey fez nascer a
Escola Nova, um movimento pela educação brasileira que valorizava o processo de
aprendizagem e os meios que possibilitam o desenvolvimento das capacidades e
habilidades intelectuais dos alunos em que o professor incentiva e norteia o
indivíduo facilitando a aprendizagem do aluno (LIBÂNEO, 2013).
O Brasil das décadas de 1960 e 1970, depara-se com o tecnicismo
educacional

em

que

mesmo

o

processo pedagógico tendo sua

própria
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especificidade, jamais permitia a rígida separação entre concepção e execução do
trabalho, fazendo as escolas funcionarem em regime de uma empresa.
Assim, observa-se que apesar de a pedagógica renovada focar no aluno
como ser construtor de conhecimentos, em contraste à tradicional e ao tecnicismo
educacional, que aplicam conteúdos que não procuravam se adequar aos
conhecimentos construídos pelos discentes transmitindo uma educação que privava
o pensamento do educando tornando o ensino mecânico, que estava mais voltado
para interesses de uma classe dominante.
Na década de 1980, surgem duas novas tendências que buscavam aproximar
a grande massa populacional que ficava à margem de uma educação que fosse
capaz de criar seres críticos para inferirem em sua realidade.
A primeira é chamada pedagogia libertadora e procurava se comprometer
com os interesses populares no qual a atividade escolar volta-se para temas sociais
e políticos, e a segunda, conhecida como pedagogia crítica-social dos conteúdos,
buscava repassar conhecimentos sistematizados que estivessem ligados com as
experiências socioculturais e a vida cotidiana dos alunos, como forma de fazer com
que os mesmos assimilem melhor os conteúdos escolares propiciando a estes o
domínio de conteúdos científicos (LIBÂNEO, 2013).
Essas tendências exerceram forte influência no que diz respeito ao ensino
realizado no Brasil até os dias de atuais, culminando com a constituição de 1988,
que busca diminuir a distância entre a maioria da população e a educação que
pudesse criar seres transformadores de sua realidade.
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4

A RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE A ESCOLA E A FAMÍLIA NO BRASIL

CONTEMPORÂNEO

O presente capítulo apresenta a família e a escola dentro do contexto atual
brasileiro, demonstrando os aspectos gerais dessas instituições embasados nas
visões de autores que expõem suas formas de pensar, a respeito de como elas
devem desenvolver suas práticas para promover o ensino e aprendizagem eficazes.
A família é uma das primeiras instituições do mundo que esteve presente nas
diferentes épocas desde o surgimento da humanidade. Ela desempenha um papel
essencial, uma vez que para aprender o homem precisa do auxílio e atenção de
seus pais enquanto criança, sendo a família a principal responsável por repassar as
primeiras ideias acerca dos conhecimentos.
Para Cortella (2011), a escola, mesmo tendo organizado-se muito depois, é
tida também como fundamental para a existência do homem, tendo o mesmo,
transformado o seu meio produzindo cada vez mais conhecimentos que viria a ser
sistematizados pela escola de forma a transmitir uma educação formal e direcionada
das diferentes ciências existentes.
Dessa maneira, a intenção deste estudo é esclarecer e desvendar algumas
das inquietações acerca das contribuições que a dimensão familiar e escolar pode
oferecer dentro da sociedade contemporânea em que vivemos.

4. 1 A família: primeira instituição
O primeiro contato que todo indivíduo se submete é o da família, conforme a
necessidade da criança surge no decorrer do tempo, cabe a esse grupo o cuidado e
a orientação para o desenvolvimento das fases seguintes que acompanharão.
A família, por intermédio de suas ações materiais e simbólicas, tem um
papel importante na vida escolar dos filhos [...] Trata-se de uma influência
que resulta de ações muitas vezes sutis, nem sempre conscientes e
intencionalmente dirigidas [...] (NOGUEIRA; ROMANELLI; ZAGO, 2011, p.
20).

Logo, vários são os fatores que apontam que o afeto entre pais e filhos é a
base do relacionamento familiar. Nessa relação, o amor e o diálogo são fatores
essenciais para o funcionamento harmonioso entre ambas as partes.
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No convívio existente entre o pai, a mãe e seus filhos, evidencia-se algo que
ultrapassa todas as formalidades e ligações genéticas, uma vez que seus atos,
atitudes e ações serão todas transmitidas mesmo que inconsciente para uma
pessoa que adotará todas as suas características. Para Chraim (2009, p. 25),
[...] O que importa é a qualidade dos laços afetivos que mantêm a dinâmica
familiar: o que a família faz com o que tem, como processa suas
dificuldades, quais os valores com os quais ela forma seus filhos e qual o
seu real comprometimento na formação de suas crianças.

Dessa maneira, ao mesmo tempo tais ações implicam numa filiação
socioafetiva, na qual há uma troca mútua de reciprocidade com o reconhecimento
dos pais para com seus filhos e dos filhos para com os pais.
Ao longo da história, particularmente nos últimos tempos, o grupo familiar tem
sofrido modificações de maneira geral, como revela Piletti (1995, p. 197):
Família consanguínea. É a que reúne todos ou a maioria dos parentes de
sangue. Agrupa os pais, os filhos e seus cônjuges e os netos. Há duas
formas básicas: a esposa passa a pertencer à família do marido (patrilocal)
ou o marido passa a viver com a família da esposa (matrilocal). Na família
consanguínea, cada vez mais rara na atualidade, o núcleo é formado pelo
grupo de irmãos, ao qual se agregam os maridos e esposas.
Família conjugal. É o grupamento que reúne o marido, a esposa e os
filhos. É a família típica dos tempos modernos, principalmente nas cidades,
onde as condições de vida e as grandes diferenças entre as diversas
gerações tornam muito difícil à existência de grandes grupos familiares.
Família nuclear. Muitas vezes, com a separação do casal, a família pode
reduzir-se a mãe e filhos ou a pai e filhos. Outras vezes, com a morte ou
separação dos pais, os filhos podem continuar convivendo em família, com
o mais velho assumindo maiores responsabilidades. A família nuclear, que
não conta com os dois cônjuges, é cada vez mais frequente, em face do
aumento do número de separações. (PILETTI, 1995, p.197, grifo do autor).

O mais importante é ver que apesar das diversas mudanças que ocorreram
nas mais variadas épocas e pelas diferentes razões, a família foi, é, e sempre
continuará a ser o principal alicerce que norteia a formação de um indivíduo.
Portanto, a família torna-se a principal provedora de informações, para que a
pessoa enquanto criança adquira conhecimentos acerca de sua maneira de agir com
os demais componentes que vivem em seu meio.
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4. 2 A escola: segunda instituição
A educação surge da necessidade de se preparar o indivíduo para o seu
meio, a escola é quem vai sistematizar os conhecimentos necessários para o
preparo da criança.
Com base nessa perspectiva, a escola, mesmo não estando estruturada
materialmente desde o início, sempre existiu, pois sempre estiveram presentes em
todas as civilizações o conhecimento, as pessoas que aprendem e as que ensinam.
Desse ponto de vista, o bem de produção imprescindível para nossa
existência é o Conhecimento, dado que ele, por se constituir em
atendimento, averiguação e interpretação sobre a realidade, é o que nos
guia como ferramenta central para nela intervir; ao seu lado se coloca a
Educação (em suas múltiplas formas), que é o veículo que o transporta
para ser produzido e reproduzido. (CORTELLA, 2011, p. 39, grifo do autor).

À medida que as crianças apropriam-se dos modelos e valores transmitidos
pela escola deixam de imitar e ter como referência somente os pais, adotando,
assim, padrões e comportamentos que serão utilizados durante sua vida e convívio
social.

4. 3 O pensamento pedagógico no Brasil em defesa da escola popular
As políticas educacionais que surgiram no Brasil desde os pioneiros da
educação ocorreram devido à grande demanda por educação em favor da maioria
da população que vivia desamparada e marginalizada sem uma educação de
qualidade.
Com isso, um dos nomes que ganhou destaque na luta pela educação com
pedagogias próprias foi Paulo Freire, adotando um caráter que reivindicava o direito
à educação para todos, aproximando educador e educando de uma maneira jamais
vista numa troca de conhecimentos. Assim, como revela Freire (2011, p. 24), “[...]
ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua
produção ou sua construção”.
Em seu livro Pedagogia da Autonomia, o autor mostra como se ensinar
respeitando a autonomia do educando dentro do processo de aprendizagem, que no
Brasil sempre mostrou-se de maneira tradicional, ou como ele mesmo classifica,
como uma “educação bancária”, onde o aluno é um depósito de conteúdos que
muitas vezes não estão ligados à realidade.
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São inegáveis as contribuições da trajetória desse educador, que coloca a
pedagogia num alcance social de liberdade aplicada ao desenvolvimento, de uma
educação que valoriza o processo educativo entre professor e aluno.
4. 4 A escola e a família no Brasil (Democracia e Direito)
No Brasil durante todo o seu percurso histórico vimos a implantação de várias
tentativas de organizar a educação, porém, não vimos uma relação de proximidade
da escola com a família, na qual essas duas poderiam estar associadas no
desenvolvimento do aluno.
E grande parte disso deu-se pela grande segregação que sempre favoreceu a
elite brasileira em uma educação desigual e dualista. A desqualificação do ensino
público da maioria contrariava a meta de democratização e as condições
educacionais. Para Ceccon, Oliveira, M. e Oliveira, R. (2013, p. 76):
Ora, é evidente que essa escola que instrui uma minoria e elimina a maioria
não é democrática nem fraterna. A maneira como ela está organizada não
permite a promoção dos menos favorecidos, senão em casos excepcionais.
De fato, muito poucos são os alunos vindos de lares pobres que conseguem
superar a corrida de obstáculos da escola e chegar até a universidade.

Assim, ao percorrer a história da educação, podemos constatar que em todas
as épocas a escola foi seletiva e um privilégio de poucos, pois, ao mesmo tempo
que liberta pode prender o indivíduo.
No entanto, percebe-se o interesse de autores como Libâneo que preocupouse em sistematizar o funcionamento da escola para que ela deixasse de adotar um
modelo em que seus integrantes não participassem das ações como modelo que é
adotada na maioria das escolas.
Nessa concepção chamada de científico-racional, Libâneo (2008) afirma que
prevalece uma visão mais burocrática e tecnicista da escola, onde a mesma é
objetiva e neutra, visando a racionalização do trabalho de modo a alcançar melhores
resultados de eficácia e eficiência, sendo a direção centralizada e o planejamento
com pouca participação dos membros da escola.
Em contraste a essa concepção, desenvolveu-se uma em que alunos,
professores, direção, pais e todos os outros sujeitos que da escola participam
pudessem opinar apontando sugestões para o bom funcionamento da instituição.
Na concepção democrático-participativa [...] argumenta-se em favor da
necessidade de se combinar a ênfase nas relações humanas e na
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participação nas decisões com ações efetivas para se atingir com êxito os
objetivos específicos da escola. Para isso, valoriza os elementos internos do
processo organizacional – o planejamento, a direção, a avaliação - , uma
vez que não basta a tomada de decisões: é preciso que elas sejam postas
em prática em função de prover as melhores condições para viabilizar os
processos de ensino e aprendizagem [...] (LIBÂNEO, 2008, p. 125).

A Constituição Federal de 1988 busca promover o dever compartilhado da
família e da escola em que a democratização das ações seja desenvolvida nas
práticas das duas instituições, levando em consideração a real necessidade da
educação do indivíduo em cada fase de seu desenvolvimento.
Essa estabelece em seu artigo 205 que “A educação, direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, p. 121).
Levando-se em consideração as duas instituições que são fundamentais para
o desenvolvimento de qualquer sociedade, isto é, a escola e a família, Chraim (2009,
p. 59) afirma que:
Assim, como a primeira sociedade da criança, a “Família” precisa assumir o
compromisso com a formação do caráter e dos valores da criança, a
segunda sociedade - a vida acadêmica, a Escola – deve responsabilizar-se
pela transmissão de conhecimentos capazes de formar cidadãos
comprometidos com a vida social.

Assim, embasada na constituição, foram criadas diretrizes específicas para a
educação que garantissem uma educação mais igualitária, concretizada em 1996, a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN declara em seu artigo 1º
que “A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa,
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações
culturais”. (BRASIL, 1996, p. 32).
Dessa forma, a democracia e o direito das pessoas não podem ser
concretizados e efetivados enquanto não for feito em benefício de todos, isso se
desenvolve na vida familiar, escolar e na sociedade, fatos esses inerentes ao ser
humano, de certo que o mesmo processa-os através de contínua interação com seu
meio que é constituído acerca dos diferentes aspectos da sociedade e do modo que
o educando a constitui no seu interior.
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5 ESCOLA MUNICIPAL DELFINA BORRALHO BOAVISTA E A FAMÍLIA

O presente capítulo apresenta as relações existentes entre a escola e família
que foi pesquisada, e a forma como desenvolveu-se suas ações visando colaborar
para o desenvolvimento do aluno no contexto escolar e familiar na busca de
entender como ocorre a interação das mesmas nesse acompanhamento.
A Escola Municipal Delfina Borralho Boavista fica localizada em um bairro da
periferia da cidade de Teresina capital do estado do Piauí, a escola promove a
educação do 1º ao 5º ano no turno da manhã, do 6º ao 9º no turno da tarde e EJA
no turno da noite. Trata-se de uma instituição de ensino público que é administrada
pela SEMEC junto a Secretária Municipal de Educação de Teresina. O trabalho
realizado nessa escola é organizado por um grupo de educadores, coordenadores e
colaboradores, enfim todos que formam a instituição que,
[...] conhecendo o perfil educacional do município, [...] buscou apropriar-se
dos fundamentos teóricos mais recorrentes no Estado da arte da subárea
currículo, com vistas a nortear a construção efetiva dos projetos PolíticosPedagógico-Curriculares das escolas sob sua jurisdição. (BRASIL, 2008, p.
129).

Nessa perspectiva, compete à família acompanhar a criança e assistir de
perto todas as suas ações, para que ela aprenda desde cedo a conquistar seu
espaço.

A

escolta

dos

pais

será

de

fundamental

importância

ao

seu

desenvolvimento como forma de incentivo para um melhor aproveitamento do
educando nas suas vivências escolares (CHRAIM, 2009).
A interação que cada instituição exerce em seu convívio diário com a criança
torna-se algo imprescindível na caminhada que lhe permita alcançar, por meio do
relacionamento conduzido e direcionado, eficácia nas próximas fases de sua vida
que virão.

5. 1 Caracterização dos sujeitos de pesquisa
A pesquisa realizada neste trabalho contemplou a gestão escolar e seus
membros que desempenham diferentes funções na escola e duas famílias do 1º ano
do ensino fundamental. Com a finalidade de se manter a confidencialidade das
pessoas que participaram da pesquisa, utilizou-se de pseudônimos, para definir as

29

principais características que compõem a gestão escolar e as famílias e como elas
contribuem no processo de ensino e aprendizagem.
Para a gestora da escola adotou-se o pseudônimo de “Companheira”, a
coordenadora pedagógica foi identificada pelo pseudônimo de “Observadora”, a
professora da turma recebeu o pseudônimo de “Amizade”, a bibliotecária utilizou o
pseudônimo “Cuidadosa”, o educador físico se reconheceu sob o pseudônimo
“Atuação”. Para as famílias, utilizou-se os pseudônimos “Amorosa” e “Acolhedora”.
Desta forma, fica preservada a confidencialidade dos participantes da pesquisa.
Foram entrevistadas ao todo, nesta pesquisa, onze pessoas, sendo tais
pessoas: diretora, coordenadora pedagógica, professora da turma do 1º ano, duas
famílias, bibliotecária, educador físico, secretária da escola, merendeira, zeladora e
vigia, para coletar dados com o propósito de conhecer suas contribuições no
processo de ensino e aprendizagem nas diferentes instâncias da escola e na família.
Para a coleta de dados na escola foram utilizados os seguintes instrumentos:
observação participante, entrevista, questionário e consulta de documentos. Esses
procedimentos

foram

fundamentais

para

a

realização

desta

pesquisa

e,

consequentemente, para os resultados e a análise dos dados, os quais serão
apresentados no próximo tópico.
Todos os procedimentos realizados nesta pesquisa foram acompanhados
passo a passo pela orientadora, a qual foram entregues: o projeto de pesquisa,
relatórios, resenhas, propostas de sumário, questionários, além das discussões
feitas para se chegar às conclusões aqui apresentadas.

5. 2 O relacionamento da escola e família no contexto escolar
No ambiente escolar, o relacionamento escola e família deve ser o mais
propício ao desenvolvimento educacional do aluno, visando atingir aspectos
qualitativos e quantitativos, tendo como meta a ampliação de horizontes que
favoreçam um conhecimento acerca de sua realidade.
Nesse ambiente, a escola e a família desenvolvem um trabalho que deve ser
compartilhado por ambas as instituições e que deve ser concretizado através do
PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola, que tem como objetivo geral:
Oferecer educação de qualidade que vise a formação integral dos
educandos, a fim de torná-los capazes de transformar a sociedade em que
estão inseridos. Desenvolvendo valores como liberdade, justiça,
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honestidade, respeito, solidariedade, fraternidade e comprometimento
social, garantindo um ambiente democrático onde todos se sintam
envolvidos e responsáveis nos direcionamentos da instituição (PROJETO
POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA, 2014).

A escola, juntamente com a família, vem desempenhando um papel que
engloba uma ação que desperta no discente as suas necessidades no campo de
sua formação integral, repassando conhecimentos acerca de seu meio. Segundo a
pedagoga Observadora (informação verbal) 3 , isso ocorre em eventos como:
“reuniões de pais e mestres, feiras culturais, aulas passeio, no SALIPI (Salão do
Livro do Piauí), e em gincanas”. Para Libâneo (2008, p. 120), essas características
estão em consonância com a concepção sociocrítica que compreende que:
[...] a organização escolar é concebida como um sistema que agrega
pessoas, destacando-se o caráter intencional de suas ações, a importância
das interações sociais no seio do grupo e as relações da escola com o
contexto sociocultural e político. A organização escolar não é uma coisa
objetiva, um espaço neutro a ser observado, mas algo construído pela
comunidade educativa, envolvendo os professores, os alunos, os pais.
Vigoram formas democráticas de gestão e de tomada de decisões. Ou seja,
tanto a gestão como o processo de tomada de decisões se dão
coletivamente, possibilitando aos membros do grupo a discussão pública de
projetos e ações e o exercício de práticas colaborativas. [...]

Para que a escola funcione bem, suas ações têm que estar de acordo com a
realidade cultural da comunidade, em que serão analisadas suas características
para que as atividades escolares estejam direcionadas e não indiferentes ao modo
de convivência dessa comunidade que como também expõe a diretora Companheira
(informação verbal)4: “toda ação é pautada na comunidade, e tudo que tem no PPP
é a comunidade que sugere por meio de reuniões feitas na escola”.
Uma das formas mais significativas de aproximação da escola com a família
está ligada ao “Projeto Luneta”, que é desenvolvido pela bibliotecária Cuidadosa,

3

Entrevista concedida pela pedagoga Observadora. Entrevista I. [set. 2015]. Entrevistador: Elson
Pereira Meneses. Teresina, 2015. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta
monografia.
4
Entrevista concedida pela diretora Companheira. Entrevista II. [set. 2015]. Entrevistador: Elson
Pereira Meneses. Teresina, 2015. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice B desta
monografia
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(informação verbal)5 dentro da escola, e tem como objetivo: “incentivar a leitura na
escola onde pretende criar o hábito prazeroso de ler”.
Esse projeto conta com a participação dos próprios alunos, numa mobilização
de criar um livro para a escola com textos dos discentes, no qual todos participam
construindo textos, em que é feita uma seleção para serem anexados no livro os
textos mais criativos. De acordo com Coelho (2000, p. 16),
[...] a escola é, hoje, o espaço privilegiado, em que deverão ser lançadas as
bases para a formação do indivíduo. E, nesse espaço, privilegiamos os
estudos literários, pois, de maneira mais abrangente do que quaisquer
outros, eles estimulam o exercício da mente; a percepção do real em suas
múltiplas significações; a consciência do eu em relação ao outro; [...].

Assim, pode ser percebido pelos pais, como a escola possibilita por
intermédio do “Projeto Luneta” uma aproximação íntima entre escola, alunos e pais,
esta vinculação efetua-se de forma aberta.
Dentro das atividades realizadas na escola, incluem-se as práticas esportivas
desenvolvidas pelo professor de educação física Atuação (informação verbal) 6 , o
qual relata o papel do esporte em comunidades carentes, e que possibilita ao
discente melhorar o comportamento em vários aspectos, dentre os quais ele cita: “a
disciplina, o respeito pelo adversário, à responsabilidade, o trabalho coletivo, e que,
além disso, o esporte é inclusão social ajudando de maneira significativa na
formação humana”.
“A elaboração de métodos que motivem a aprendizagem deve estar
fundamentada em contratos positivos, tanto para quem aprende quanto para quem
ensina. Essa fundamentação facilita as trocas” (CHRAIM, 2009, p. 57). Essa é uma
das estratégias que a escola promove com o intuito de afastar as crianças de más
influências do contexto das periferias.

5

Entrevista concedida pela bibliotecária Cuidadosa. Entrevista III. [set. 2015]. Entrevistador: Elson
Pereira Meneses. Teresina, 2015. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice C desta
monografia.

6

Entrevista concedida pelo educador físico Atuação. Entrevista IV. [out. 2015]. Entrevistador: Elson
Pereira Meneses. Teresina, 2015. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice D desta
monografia.
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A escola é composta por vários componentes: vigia, zeladora, merendeira,
secretária e demais colaboradores que, consciente ou inconscientemente, passam
suas atitudes de conduta para as crianças, uma vez que elas sempre estão
observando os adultos e seus comportamentos.
Para a gestão da escola, o processo educativo inclui ações desses agentes
influentes, visto que o modelo escolar, segundo Libâneo (2008, p. 123) deve estar
pautado na concepção democrático-participativa que:
[...] baseia-se na relação orgânica entre a direção e a participação dos
membros da equipe. Acentua a importância da busca de objetivos comuns
assumidos por todos. Defende uma forma coletiva de tomada de decisões
sem, todavia, desobrigar as pessoas da responsabilidade individual. Ou
seja, uma vez tomadas as decisões coletivamente, cada membro da equipe
deve assumir sua parte no trabalho. Advoga formas de gestão participativa
mas não exclui a necessidade de coordenação, de diferenciação de
competências profissionais entre os membros da equipe [...]

Dessa forma, a pedagoga (informação verbal) 7 ressaltou a importância de
todos e contou que “o trabalho da escola é feito em conjunto reafirmando o
compromisso por parte de todos no desenvolvimento educacional das crianças”.
Assim sendo, a relação da escola e da família no contexto escolar deve estar
embasada em uma gestão eficaz. Sua organização e estrutura deverá adotar um
caráter pedagógico inovador, possibilitando às mesmas fornecerem ao discente uma
educação ativa para o desenvolvimento de habilidades que lhes permitam inserir-se
dentro do convívio da sociedade que o cerca.

5. 3 O relacionamento da escola e família com alunos da turma 11am
No estudo realizado na turma do 1º ano do ensino fundamental, buscou-se
compreender como ocorreu a interação escola e família, considerando as
peculiaridades dos indivíduos envolvidos, no qual duas famílias Amorosa e
Acolhedora foram escolhidas e questionadas juntamente com a professora Amizade.
Em princípio a família Amorosa foi questionada a respeito de como ela via a
sua responsabilidade na educação de seus filhos. A mesma respondeu que:

7

Entrevista concedida pela pedagoga Observadora. Entrevista I. [set. 2015]. Entrevistador: Elson
Pereira Meneses. Teresina, 2015. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta
monografia.
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em primeiro lugar tem que ter o acompanhamento de casa, ou seja, com o
pai e a mãe, para ver se estão acertando ou errando na maneira de educar,
e não simplesmente jogar a responsabilidade para a escola, visto que a
8
educação é compartilhada entre a família e a escola (informação verbal) .

Segundo Chraim (2009, p. 40),

A base familiar representa um porto que precisa ser seguro, capaz de
transformar essa criança em um Ser Humano, cada vez mais confiante e
encorajado, podendo contar com os adultos à sua volta. Nesse período, é
fundamental a constante presença física de um adulto para que possa
mediar as ações infantis, caso haja necessidade.

Dessa forma, a família deve conferir à criança um porto seguro em que essa
sinta-se bem e adquira conhecimentos que lhe fornecerão suporte para dar
prosseguimento nas demais fases de sua vida.
A professora Amizade foi indagada sobre como ocorria a comunicação entre a
escola e a família e sua contribuição para o desenvolvimento da criança. Ela
respondeu que:
a escola sempre busca estratégias para fazer com que a família esteja em
contato com a mesma, pois sabe-se o quanto essa parceria é importante
para o desenvolvimento da criança, porém, contudo muitos pais ainda
encontram-se ausentes e não acreditam nessa expectativa (informação
9
verbal) .

Conforme Perrenoud (2000), o ato de condução do aluno na formação escolar
requer tomada de decisões de seleção ou de orientação, que podem ser feitas no
final de cada ciclo. Decisões essas que são negociadas com os alunos, seus pais e
outros profissionais para, assim, haver consonância entre os projetos e as
exigências da instituição escolar, constituindo elementos que fazem parte das
competências básicas dos professores.

8

Entrevista concedida pela família Amorosa. Entrevista V. [set. 2015]. Entrevistador: Elson Pereira
Meneses. Teresina, 2015. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice E desta
monografia.
9
Entrevista concedida pela professora Amizade. Entrevista VI. [set. 2015]. Entrevistador: Elson
Pereira Meneses. Teresina, 2015. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice F desta
monografia.
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Em uma das perguntas feitas à família Acolhedora (informação verbal) 10 ,
questionou-se como os pais educavam seu filho em casa, quando este não está na
escola, e de que forma se dava essa educação. A família representada pela avó
respondeu que “sim, visto que a educação começa em casa”.
Para Chraim (2009, p. 26), “É na base familiar que a criança começa a
construir sua real identidade, que será formada a partir das experiências e da forma
como aprendeu a lidar com as informações que recebe”. Por isso, cabe à família
construir com a criança suas vivências do cotidiano, dentro da sociedade em que
essa está inserida.
A professora Amizade (informação verbal)11 foi questionada acerca de como a
escola trabalha para promover uma educação em que os alunos reconheçam sua
realidade cultural e adquira meios para ser capaz de inferir nela. A professora
destacou que a escola trabalha com alguns projetos que auxiliam nessa questão do
aluno ser um sujeito ativo. Ela disse que “dentre esses projetos estão o Mais
Educação, Segundo Tempo, Projeto Luneta entre outros”.
Propiciar ao educando meios necessários para este se desenvolver de
maneira a compreender sua realidade é um respeito à autonomia e a dignidade dos
mesmos, se tornando um imperativo ético e não um favor que podemos ou não
conceder a ele. (FREIRE, 2011).
A professora Amizade foi indagada sobre como a educação é trabalhada na
escola juntamente com a família para o enfrentamento de possíveis dificuldades no
processo de ensino e aprendizagem dos educandos. Ela discorreu que:
a escola busca sempre manter a família informada da situação em que se
encontra o aluno, na busca que a família esteja o mais próxima possível
tendo um acompanhamento diferenciado e constante principalmente com
relação às tarefas escolares, comportamento, indisciplina e etc. (informação
12
verbal).

10

Entrevista concedida pela família Acolhedora. Entrevista VII. [set. 2015]. Entrevistador: Elson
Pereira Meneses. Teresina, 2015. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice G desta
monografia.
11
Entrevista concedida pela professora Amizade. Entrevista VI. [set. 2015]. Entrevistador: Elson
Pereira Meneses. Teresina, 2015. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice F desta
monografia.
12
Entrevista concedida pela professora Amizade. Entrevista VI. [set. 2015]. Entrevistador: Elson
Pereira Meneses. Teresina, 2015. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice F desta
monografia.
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Assim, para Chraim (2009), cabe aos adultos pais e professores, a
sensibilidade de reconhecerem as lacunas referentes ao aprendizado, pois caso a
atenção não seja fundamentada em trocas de informações positivas, tudo se tornará
complicado e dificultará a possibilidade de aprendizagem e interação da criança com
o ambiente.
Dessa forma, observou-se que a relação escola e família, no que se refere à
turma 11am do ensino fundamental, desenvolve métodos de aproximar a escola e a
família de maneira que estas auxiliem o educando em sua caminhada no decorrer
do processo educativo.

5. 4 A análise da relação escola e família na perspectiva de desenvolvimento
dos educandos
A finalidade desta seção consiste em avaliar a relação escola e família para o
desenvolvimento do discente, através dos dados que foram coletados por meio de
questionários que nortearam a maneira como deu-se a análise feita com a turma do
11am do ensino fundamental.
Na análise dos dados coletados, pode-se notar a disponibilidade quanto à
escola para desenvolver metodologias que favoreçam o desempenho por parte dos
discentes nas atividades escolares, buscando atrelar-se a organização e as
estruturas pedagógicas que facilitem a prática das tarefas por parte de todos que
compõem a instituição. Como cita Libâneo (2008, p. 124) algumas das
características desse modelo:
[...] Articulação entre a atividade de direção e a iniciativa e participação das
pessoas da escola e das que se relacionam com ela.
Busca de objetividade no trato das questões da organização e gestão,
mediante coleta de informações reais, sem prejuízo da consideração dos
significados subjetivos e culturais.
Ênfase tanto nas tarefas quanto nas relações interpessoais.

Porém, tem que se relatar que não há tanto empenho por parte de algumas
famílias, uma vez que membros da escola que mantêm um contato mais próximo
com as famílias discorreram a respeito das práticas de conduta de grande parte
delas.
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No que diz respeito ao comportamento, a diretora (informação verbal) 13
ressaltou que “a maioria das famílias é desestruturada, cerca de 70% dos pais são
separados, deixando as crianças dispersas com outros familiares como tia, avós e
outros”. Devido à negligência de alguns dos pais, as crianças passam por
ocorrências de abusos que não são pouco raros, como violências físicas, dentre
outras.
Com isso, vê-se a fragilidade em que estão expostos os alunos, devido à falta
de instrução por parte das famílias que são também reféns de uma sociedade que
não lhe concede uma oportunidade digna para educar seus filhos, tendo como
consequências as mazelas sociais que afligem grande parte da sociedade advinda
das periferias.
Conforme Piletti (1995), a marginalização de grandes contingentes
populacionais, num país onde a cultura educacional não é posta como primordial, a
falta de compreensão por grande parte da população não deixa de ser uma forma de
controle social, visto que sobram poucas forças para estes lutarem por seus
interesses, consistindo, assim, na exclusão desses indivíduos nas tomadas de
decisões de sua própria vida.
Na relação da professora Amizade constatou-se ações advindas de seu
esforço para dialogar com os pais, enviando bilhetes requerendo a presença mais
ativa no que se refere ao acompanhamento mais próximo do aluno, afim de manter
um bom convívio com as famílias, desempenhando um ótimo papel e estreitando os
laços de afinidade e de comunicação entre a escola e a família, contribuindo de
forma significativa para o desenvolvimento dos alunos. Conforme Perrenoud (2000,
p. 112),
Informar e envolver os pais é, portanto, uma palavra de ordem e, ao mesmo
tempo, uma competência. O referencial aqui adotado retém três
componentes dessa competência global:
1.
Dirigir reuniões de informação e de debates.
2.
Fazer entrevistas.
3.
Envolver os pais na construção dos saberes.

13

Entrevista concedida pela diretora Companheira. Entrevista II. [set. 2015]. Entrevistador: Elson
Pereira Meneses. Teresina, 2015. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice B desta
monografia.
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Sendo assim, as ações da referida professora atuam como um elo entre a
escola e a família, pois sabe-se o quanto essa parceria com a escola é necessária
para o desenvolvimento do aluno.
Quanto às famílias, nota-se o comprometimento com a educação dos filhos,
apesar dos percalços que surgem, uma vez que a família Acolhedora (informação
verbal) 14 relatou a forma como conciliava o trabalho para manter a casa com o
acompanhamento escolar da criança.
A família disse em uma de suas falas que “enquanto os pais trabalhavam era
a avó quem estava sempre presente na escola, visto que os pais não têm tempo
para ir deixar e buscar o filho”, pois tem que sair cedo de casa para o trabalho, mas
que a avó sempre dizia tudo que ocorreu com a criança para os pais.
Os pais também se sentem, eles próprios, meio culpados porque não são
capazes de ajudar os filhos como gostariam nos deveres de casa e na
preparação para os exames. Eles chegam exaustos do trabalho, ainda têm
que se ocupar dos filhos menores e, muitas vezes, não dominam os
conhecimentos e as matérias que a escola exige. (CECCON; OLIVEIRA, M.;
e OLIVEIRA, R., 2013, p. 13).

Dessa maneira, a família, em várias situações, quer conceder ao seu filho,
enquanto estudante, todo o suporte material necessário para que ele obtenha
sucesso na vida escolar, no entanto acaba fragilizando o processo educativo, por
não se fazer presente em todos os momentos devido à necessidade de trabalhar.
Então, para que se efetive uma educação que desenvolva as habilidades
essenciais ao educando, se faz necessário que a família e a escola trabalhem em
conjunto na busca de alcançar uma visão holística, que dê preferência a todo o
sistema e que as englobe, para que estas forneçam os subsídios necessários para
que o aluno esteja preparado para uma vida em sociedade.

14

Entrevista concedida pela família Acolhedora. Entrevista VII. [set. 2015]. Entrevistador: Elson
Pereira Meneses. Teresina, 2015. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice G desta
monografia.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os debates realizados acerca da relação escola e família tendo como
perspectiva o desenvolvimento e capacitação do educando para a vida em
sociedade, leva-nos a pensar como trabalhar isso, almejando alcançar essa meta,
pois as transformações e informações estão em constantes mudanças no cenário
atual.
As contribuições de ambas as instituições têm um valor inalienável dentro do
processo de formação da criança e educando como pessoa. O manejo que a família
deve ter é um ponto de fundamental importância, cabendo a ela o dever de assistir,
criar e educar seus filhos, sendo a mesma a primeira agência educadora da criança.
Para a escola, saber informar e envolver os pais é um desafio que requer
habilidades que possam estar sendo atualizadas periodicamente para atender e
construir de maneira eficaz o crescimento educacional dos discentes, uma vez que
tais ações não dependem exclusivamente da escola, mas, sim, decorrem de
instâncias que estão acima dela.
Para que haja uma educação transformadora, não se deve jogar a
responsabilidade unicamente nessas duas instituições, pois, o comprometimento
com políticas públicas eficientes e eficazes se faz mais que necessário para mudar
uma realidade que acompanha nosso país há tanto tempo. Políticas essas que
devem refletir em toda a população e não apenas em uma pequena parcela.
O choque cultural entre os conteúdos do ensino e as condições de vida
econômica, social e cultural das comunidades nas periferias das áreas urbanas
permite entender na medida em que se entende como funciona a sociedade em que
a escola e a família são apenas peças de uma engrenagem complicada. Nas
palavras de Chraim (2009, p. 61), “Se a Família é responsável pela formação, a
Escola é responsável pela informação e o Governo é responsável pela dignidade da
Educação”.
Portanto, a sociedade do século XXI deve estar engajada com a educação e
humanização das gerações posteriores, e não perder o compromisso com as
crianças, visto que as crianças de hoje serão os adultos de amanhã, que conduzirão
as próximas gerações.
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