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Resumo: Esse artigo tem como objetivo estudar a relação entre o processo 
de aprendizagem dos alunos de séries iniciais e o papel dos pais ou responsáveis 
neste encaminhamento. Procuramos explicitar que embora os novos arranjos e 
solicitações do mercado de trabalho produzam distanciamentos dos pais no de-
senvolvimento escolar da criança, há que se projetar uma outra possibilidade da 
problemática, situada na dimensão da escolha e conscientização do papel da fa-
mília. A pesquisa foi realizada em duas escolas do Ensino Fundamental, sendo uma 
particular e a outra municipal da região metropolitana de Campinas/SP. A escolha 
das escolas ocorreu para a verificação da realidade de dois ambientes distintos, com 
o propósito de analisar a participação dos pais na vida escolar dos filhos, a partir da 
visão docente. Ao todo 20 professores do Ensino Fundamental de séries iniciais fo-
ram os nossos sujeitos epistemológicos, sendo oito participantes da escola privada 
e doze da escola pública. Na coleta de dados foi utilizado um questionário conten-
do seis perguntas, cuja análise se orientou pela perspectiva dialética. A partir das 
respostas dos professores, foram construídas algumas categorias, que possibilita-
ram uma discussão e alguns encaminhamentos com relação ao papel da família no 
processo de aprendizagem nas séries iniciais na contemporaneidade. 
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FAMILY AND cHILDREN’S LEARNING AT ScHOOL: SOME cONSIDERATIONS 
FROM THE  TEAcHER’S VIEW

abstRact: The article aims at studying of the relationship between the learning 
process of  students from elementary education and the parents’ role or responsibility 
in this direction. We tried to explain that although the new arrangements and solicita-
tions of the job market produce parents’ apartness in the child’s school development, 
it has to  be projected another possibility located in the dimension of the choice and 
understanding of the family’s role. The research was accomplished at two schools of 
Elementary Education, ,one private and the other  Municipal from the Metropolitan 
Area of Campinas/SP. The reason why it has been chosen two schools is the verifica-
tion of the reality of two different atmospheres, with the purpose of analyzing the 
parents’ participation in the children’s school life, starting from the educational vision.  
20 teachers of Elementary Education  were our subjects of study, eight from  the priva-
te school and twelve from the public school. In the collection of data a questionnaire 
was used containing six questions. The analysis was guided by the dialectics perspec-
tive. Starting from the teachers’ answers, we’ve  built some categories, which made 
possible a discussion and some directions regarding the family’s role in the learning 
process in the initial series on current days.  

KeywoRds: family, learning, elementary school, teachers’ perception

Introdução

Durante a vida escolar da criança, desde a pré-escola até séries mais avançadas, exis-
tem determinantes que podem influenciar significativamente o seu rendimento, bem como o 
desenvolvimento de sua moralidade. Dentre outros, destacamos o papel da família no acom-
panhamento do desempenho da vida escolar dos filhos e as manifestações mais comuns, ca-
racterizadas como formas de participação na vida escolar dos filhos.  Conforme Silva (2005, 
p.15) o conceito de família tem evoluído ao longo dos tempos, e sofrido transformações que 
ocorrem devido às mudanças sociais, culturais, econômicas, políticas, religiosas e tecnológicas. 
Essas variáveis ambientais determinam além de distintas estruturas e composições da família, 
as interferências no desempenho das crianças em fase escolar.  Nesta orientação, por conta de 
inquietações surgidas de nossa vivência em escolas de Ensino Fundamental, mais especifica-
mente no desenvolvimento de trabalho pedagógico com séries iniciais em escolas públicas e 
privadas, observamos que muitos professores mostravam-se preocupados com o rendimento  
insatisfatório de seus alunos inferindo a pouca ou nehuma participação dos pais na vida escolar 
de seus filhos como o principal determinante. 

Essa problematização inicial contribuiu para o despertamento dessa pesquisa, que teve 
como eixo central, um estudo sobre a relação entre o processo de aprendizagem dos alunos 
em séries iniciais e o papel dos pais ou responsáveis no acompanhamento de seu percurso 
acadêmico, frente aos arranjos sociais do mundo do trabalho e suas solicitações, tomando a 
percepção docente como ponto de discussão. Essa problematização foi orientada por dois 
objetivos acessórios que nos possibilitaram o norteamento da presente pesquisa, a saber:
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1. Discutir o papel da família em relação ao processo de aprendizagem dos filhos 
no contexto escolar, à luz da literatura especializada;

2. Analisar as distintas manifestações de participação de pais ou responsáveis na vida 
escolar de alunos de séries inciais que promovem ou não seu rendimento, por meio 
da percepção de professores.
Essa investigação se baseou na utilização do método dialético, considerando a dia-

lética na orientação de Frigotto (apud lima 2003, p. 67) “pressuposto de que os fenôme-
nos sociais se regem por leis ‘do tipo natural’ e, enquanto tais são passíveis de observação 
neutra e objetiva”. Enquanto método, verificamos como que a mesma “situa-se no plano 
da realidade, no plano histórico, sob a forma de relações contraditórias, conflitantes, de 
leis de construção, desenvolvimento e transformação dos fatos”. E como práxis, ocorre a 
interação entre a “crítica e o conhecimento crítico para uma prática que altere e transfor-
me a realidade[...] no plano do conhecimento e no plano histórico-social”.

Observamos então  o liame necessário e imprescindível entre a teoria e a ação. Vale 
destacar que o método dialético possibilita um tratamento processual caracterizado pelo 
princípio da totalidade (tudo se relaciona),  do movimento (tudo se transforma), da mu-
dança qualitativa (passagem da quantidade para a qualidade) e pelo princípio da unidade e 
luta dos contrários (negação da negação). Esta orientação pode ser visualizada no quadro 
abaixo como um eixo norteador:

Quadro 1: Dialética em processo

A fluidez  
do  fato 

A lógica do 
desenvolvi-
mento 

O esquema 
do desen-

volvimento

Os níveis 
de desen-

volvimento

O papel da 
consciência 
na dialética

Os critérios 
do pensar 
dialético

Distinção 
das diversas 
fases da 
natureza 
do objeto 
e reconhe-
cimento 
dessas como 
momentos 
integran-
tes de um 
processo 
unificador e 
sinóptico

A constata-
ção do ob-
jeto se faz 
mediante 
uma refe-
rência obje-
tiva, de uma 
conexão 
sistemática 
e significa-
tiva e mais 
profunda, 
assim,  o 
conteúdo 
do conhe-
cimento e 
a forma do 
mesmo são 
inseparáveis

Deriva  do 
conflito e 
oposição 
que consti-
tuem uma 
situação 
dialética.
Princípio da 
negação da 
negação

Síntese pro-
dutiva dos 
elementos 
conflitivos 
do objeto.

Percepção 
e leitura de 
condições 
objetivas 
(teses), das 
necessidades 
e desejos 
humanos 
(antíte-
se) para a 
produção 
de uma 
ação sujeita 
ao mesmo 
processo

O pensa-
mento dialé-
tico é regido 
pelo proces-
so dialético 
e deve se 
basear so-
bretudo ma 
coerência, 
portanto va-
riam, segun-
do o objeto 
de aplicação, 
entretanto, 
respeitando 
o rigor dos 
princípios 
ou leis dialé-
ticas

Fonte: lima, 2003, p. 61.
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Uma vez explicitada a problematização do objeto de estudo desta pesquisa, orga-
nizamos a exposição em quatro momentos interligados, o que nos conferiu mais clareza 
na consecução dos objetivos previamente elencados, conforme passaremos a destacar. 
Na primeira seção, desdobramos o conceito de família e sua estrutura ao longo das trans-
formações sociais, recortando a não isenção de suas inferências no processo educacional. 
Neste encadeamento, na segunda parte situamos nossa problemática e as etapas proce-
dimentais da metodologia, que nos conferiu a coleta de dados para o desdobramento 
da pesquisa, e que nos permitiu a organização dos resultados e sua discussão na terceira 
seção. Em seguida, na quarta seção, tecemos alguns encaminhamentos norteadores à luz 
das inquietações listadas previamente. 

conceito histórico de família 

Tradicionalmente, a família é caracterizada como um núcleo de pessoas que convi-
vem em determinado lugar, durante determinado tempo e que se acham unidas por laços 
consangüíneos. Esse núcleo se relaciona com a sociedade, que lhe insere cultura, ideologia 
e influências. Família na definição de RiviéRe (1991, p. 75)  “é a estrutura social básica que 
se configura pelo entrejogo de papéis que constitui o modelo natural de interação em gru-
po”. A família, nesse aspecto, é unida por múltiplos laços capazes de manter os membros 
moral, material e reciprocamente interligados durante uma vida e gerações. 

Com o passar dos séculos, as transformações sociais ocorridas por meio das relações 
de trabalho provocaram um novo arranjo da estrutura familiar e, conseqüentemente, da so-
cial. Essas não partiram de uma organização natural do núcleo familiar, mas foram gestadas 
pelas relações de produção e do mercado de trabalho. Para entendermos como esse proces-
so se deu, é importante revisitarmos algumas contribuições históricas sobre o assunto.

Nas comunidades tribais, as crianças aprendiam imitando os adultos. Eram ensina-
das para vida. Participavam de todas as atividades, dentre elas: a pesca, a caça, pastoreio e 
também o cuidado da agricultura. Seus costumes eram formados em função dos meios e 
forma de produção, bem como da força de trabalho para a produção de mais alimentos e 
utensílios, a estrutura social modifica-se delineando papéis diferenciados nos grupos so-
ciais; homens, mulheres, crianças, idosos. Mas a diferenciação não se centrava em gênero, 
sexo, idade, uma vez que a solicitação do aperfeiçoamento da produção e a organização 
grupal se dividem na dimensão dos executores da produção e dos administradores. Os 
primeiros só desenvolviam o trabalho braçal, enquanto que os segundos, o trabalho mate-
rial. Com essa organização é constituída a obrigatoriedade do trabalho centrado na execu-
ção de tarefas diluindo o arranjo familiar da comunidade primitiva. Nesse quadro, a escola 
surge como instituição para a formação da classe hegemônica, e a família é estruturada em 
torno da educação patriarcal.

Em toda a Idade Antiga, centrada em uma educação diferenciada voltada para a 
classe dominante, cabia à mãe, a nutriz, a responsabilidade pelos primeiros passos dos 
filhos e ao pai, uma educação posterior (engelS, 2004, p. 58). Na Idade Média, o conceito 
de família estava associado à dimensão da hierarquia social, conforme a nova configuração 
econômica orientada pelas relações comerciais e superação gradativa dos pressupostos 
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religiosos, exigindo da escola, a formação ideal do homem requerido. Por isso houve uma 
modificação na educação, no que diz respeito à postura dos filhos, que eram tratados 
como adultos em miniaturas, com hábitos, vestimentas e ações impostas como última 
palavra. Dessa forma, todo conhecimento e valores defendidos pelos pais eram simples-
mente repassados para os seus descendentes, ignorando-se os interesses, inclinações e 
necessidades dos filhos. Os descendentes do sexo masculino eram vistos por seus pais 
como investimento para interesses futuros; profissão, posição social, etc.

Os pais não queriam gastar o próprio tempo com os filhos, muito menos educan-
do-os. Esses, quando chegavam a certa idade, eram mandados para outra família desco-
nhecida, não existindo uma relação afetiva propriamente dita. Essa família os preparava 
para assumir seu papel como cidadãos perante a sociedade. Então só eram devolvidos aos 
pais, quando fossem considerados “prontos” pelos mesmos (aRieS, 1981, p. 212).

Por conta do fortalecimento da burguesia e do desenvolvimento das ciências mo-
dernas, das novas tecnologias e da Revolução Industrial, o arranjo familiar assumiu outra 
dimensão: o trabalho é ressignificado pelo emprego da força, compulsionando pais e 
mães a exercerem atividades extralares e ocupando grande parte do tempo dos mesmos, 
principalmente no caso das famílias proletárias. O mesmo vai acontecer na idade contem-
porânea, mobilizada pelos arranjos das novas descobertas da ciência e tecnologia, das no-
vas leituras do mundo do trabalho. Nesse sentido, o arranjo familiar composto de pai, mãe 
e filhos (família nuclear) sofre alterações significativas, mobilizadas pelos novos valores 
apregoados e veiculados pelos distintos meios de comunicação, fruto das novas relações 
de trabalho. E a escola? A escola em si, ao longo do seu processo histórico, sofrerá gra-
dativamente algumas mudanças, entretanto, marcadas pelo descompasso entre o mundo 
intramuros, a solicitação das transformações econômico-sociais e a estrutura familiar.

Algumas aproximações e distanciamentos na atualidade: problematização 
da estrutura familiar ao longo da história da família nuclear

Ao longo da vida, o ser humano passa, necessariamente, por um processo educa-
cional que se dá por meio de distintas manifestações, dentre as quais destacamos aquelas 
orientadas pela família e a escola. O berço familiar e a escola são grandes contribuidores 
para o processo de formação da moralidade infantil, do desenvolvimento físico, social, emo-
cional e cognitivo. Caracterizam-se, portanto, como instituições responsáveis pela educação 
do indivíduo, com papéis e tarefas definidas socialmente. Nesse sentido, a família deve ter 
participação efetiva em todos os aspectos da vida escolar da criança, tanto no cumprimento 
das normas escolares, quanto no respeito para com o outro na sociedade e seu entorno. 
Em contrapartida se espera da escola a continuação da formação do processo educacional 
no que diz respeito aos princípios morais, desenvolvimento de competências e habilidades 
e apreensão de conteúdos culturais e sociais. Pressupõe-se, conseqüentemente, uma articu-
lação das finalidades dessas instituições. Porém, o modelo social marcado por arranjos no 
mundo do trabalho da ciência e tecnologia, caracterizado por modificações de conceitos e 
modos de produção apresenta uma nova configuração social e de mercado de trabalho, dis-
tanciando a família da escola e vice-versa. Acerca desta realidade é oportuno enfatizar que:
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Em tese a escola espera da família a participação efetiva em todos os aspectos, desde os cum-
primentos das normas estabelecidas pela escola até o respeito, o amor, a cumplicidade e en-
volvimento com a educação dos filhos. Já a família espera que a escola eduque seus filhos com 
princípios morais, respeitar o outro, a desenvolver competências e habilidades. Entretanto, 
observa-se que pela transformação da sociedade e pela recorrência dos novos arranjos sociais, 
mudou o modo de produção, as tecnologias evoluíram, o mercado de trabalho apresenta uma 
nova configuração e distanciamento entre a escola e a família (Silva, 2006, p. 9). 

As famílias têm sofrido grandes mudanças comportamentais e sociais, provocadas 
pelas relações de consumo promovidas pelo mercado, que dita de forma consciente ou 
subliminar, os novos valores sociais, que se configuram como um dos contribuidores para o 
distanciamento entre si e a escola. Há que se destacar a grande mudança no papel da mulher, 
que antes apenas mãe, agora acumula a esse papel o de mulher e de trabalhadora. Provedora 
do lar, muitas vezes, assume completamente a base do orçamento familiar, que a impede de 
exercer uma ação educadora mais próxima para seus filhos. 

Por esse quadro, a vida escolar dos alunos, em maior ou menor grau, pode sofrer alte-
rações. Vale lembrar que o papel da mãe como educadora é objeto de referência para a crian-
ça e, em sua ausência, ora se apresenta estranha à convivência dos membros da casa, ora a 
televisão lhe serve de babá ou ainda a rua se mostra como “único espaço de acolhimento”, 
que mais deseduca e enfraquece o interesse pelos estudos. As novas exigências centradas na 
venda e consumo requerem um orçamento familiar maior, compelindo tanto o pai quanto a 
mãe para o emprego de sua força de trabalho fora de casa, relegando assim, de maneira não 
espontânea, a educação dos filhos e o acompanhamento de sua vida escolar. Por esse novo 
arranjo provocado pelas relações de trabalho e de produção, muitas mães estão sobrecarre-
gadas com jornadas extenuantes, tendo em conseqüência disto, menos tempo e disponibili-
dade para estarem junto com os mesmos e servir-lhes de referencial. Isto se dá porque: 

Uma das transformações mais significativas na vida doméstica e que redunda em mudanças 
na dinâmica famíliar é a crescente participação do sexo feminino na força de trabalho, em 
conseqüência das dificuldades econômicas enfrentadas pelas famílias. O fato de as mulhe-
res, em particular as esposas tornarem-se produtoras de rendimentos e parcerias, importan-
tes na formação do orçamento da família, confere-lhes nova posição na estrutura doméstica 
e tanto altera os indivíduos que as unem ao marido e aos filhos, quanto contribui para o 
redimensionamento da divisão sexual do trabalho (Romanelli, 2002, p. 77). 

Que encaminhamentos são necessários para a reflexão desta dimensão relacional, 
tendo em vista o papel da mulher, a estrutura familiar, a educação dos filhos e a solicita-
ção do mundo do trabalho? Esta questão exige algumas recorrências e apontamentos que 
optamos por desenvolver no tópico a seguir. 

Família e educação: algumas recorrências

O relacionamento da família com a criança influencia significativamente seu pro-
cesso educacional, auxiliando ou prejudicando o desenvolvimento da aprendizagem. A 
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aprendizagem, pela vida e exemplos familiares, certamente será presente em todo o per-
curso da criança, estando ou não matriculada numa escola. 

A partir do ingresso da criança na escola, entretanto, muitos pais cobram dos filhos 
um “rendimento natural”, “um esforço”, como se a responsabilidade de “ir bem na escola” 
dependesse somente de sua disposição e responsabilidade. Quando por ocasião do rendi-
mento não satisfatório, os pais são chamados para conversar sobre seus filhos e a profes-
sora lhes observa a importância do acompanhamento de sua vida escolar. Alguns, quando 
aparecem, tomam as observações docentes como procedentes, mas justificam que não po-
derão alterar muito o ritmo da vida que a família leva, outros colocam nos filhos a “culpa”, 
atribuindo-lhes rotulações diversas: “Esse menino é preguiçoso mesmo”, “Ela é lerdinha 
assim como eu era na minha época de escola”. O fato é que os encaminhamentos muitas 
vezes páram por aí e a professora vê-se acuada, tendo que desenvolver um trabalho além do 
pedagógico – entre questões de rendimento, comportamento e sentimentos de seus alunos. 
Acerca dessa situação, CaRvalho (2004, p. 44) faz a seguinte problematização:

Em que circunstâncias as professoras necessitam da cooperação dos pais? Se elas têm con-
dições de trabalho satisfatórias e se os/as estudantes aprendem, não há necessidade de 
chamar os pais. As professoras recorrem aos pais quando se sentem frustradas e impotentes 
— quando os/as estudantes apresentam dificuldades de aprendizagem e/ou de comporta-
mento, com as quais elas não conseguem lidar. Culpam a família (a ausência dos pais) pelas 
dificuldades dos estudantes porque têm sido culpadas (implícita ou explicitamente) pelas 
autoridades escolares, pela mídia e até pelos próprios pais e mães pelas deficiências do en-
sino e pelo fracasso escolar.

A despeito do grau de responsabilidade de cada ator social no processo de educa-
ção da criança, destacando-se o formal, por conta do recorte de nosso objeto de estudo, 
a estrutura familiar é o ponto referencial de onde a criança parte para a ressignificação 
de sua realidade com outras realidades. Neste sentido lima (2007, p. 81) destaca que 
este papel nenhuma outra instituição pode desempenhar, tendo em vista a aprendiza-
gem de uma consciência de valores que não se esgota no próprio núcleo familiar, mas 
na constatação de que o “si” e o “outro” se reconhecem humanos e se tornam atores 
sociais por meio das trocas e produções de conhecimento que os humanizam, que os 
fazem participantes da mesma história, necessariamente articulando o desenvolvimento 
das contribuições de sua individualidade às construções socializantes que acontecem 
entre o “si” e o “outro”. Não estamos considerando faces isoladas da construção do 
humano como humano, a despeito do espaço que estamos tratando: a escola; mas as 
interfaces da individualidade que são construídas na interação entre sujeitos (a família 
ou grupos responsáveis) com a socialização, construída pelo encontro de distintos indi-
víduos que convivem e participam da vida social ativa. 

Quer no processo de aprendizagem das primeiras letras, ou no contato com o 
universo letrado, sabe-se que a vivência da criança no ambiente familiar é condicionada 
e condicionante de seu rendimento na escola. As experiências vividas com os pais, a im-
portância que estes dão para o sucesso dos filhos, as expectativas que apresentam, mes-
mo em face de pouco contato com o mundo cultural, interferem na resposta da criança  
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no processo de educação formal. Certamente, por toda essa trajetória é necessário mais 
que um despertamento para o encaminhamento dessas questões, que vão além do dis-
positivo legal que orienta a responsabilidade da família e do Estado pela educação da 
criança, isto é, que meios possam ser envidados para a consecução das finalidades de 
formação integral do estudante. Nessa diretriz, nuCCi (1997, p. 23) afirma que esse é um 
ponto de partida, tendo em vista que:

O universo familiar e suas relações com o processo educacional, é muito importante para o 
desenvolvimento e a aprendizagem da criança. No caso da alfabetização, por exemplo, há aspec-
tos a serem considerados: primeiro em relação à criança, o fato de estar ou não preparada para 
alfabetização e o segundo refere-se ao contexto familiar. Além da criança e do contexto familiar, 
estão também as relações da família com a escola diante da alfabetização da criança. Deve ha-
ver responsabilidade da família na aprendizagem de seus filhos, ampliando o conceito de que 
alfabetização não é domínio exclusivo da escola, devendo acontecer também no cotidiano do 
lar. Ao interagir em casa, nas diversas situações com os filhos, os pais podem oferecer objetos e 
condições que favoreçam a aprendizagem da criança, quando acreditam que fazem parte deste 
processo. Há carência de pais que buscam uma participação mais efetiva, assumindo o papel de 
mediadores entre a bagagem familiar que a criança carrega e a realidade escolar.

Segundo Weiz (2006, p. 29), os pais podem colaborar, por exemplo, por meio de 
leituras com os filhos, pois quem passa a primeira infância ouvindo leituras interessantes 
pode se apropriar, mais prontamente, da linguagem escrita. Assim, na hora em que se lê e 
escreve de forma autônoma, já sabe o que e como produzir. Isso possibilita à criança en-
tender os textos que lê. E mais, a sistematização e otimização de um tempo exclusivo para 
as crianças, criada pelos pais ou responsáveis, é imprescindível para o estabelecimento de 
um contato afetivo necessário aos filhos em sua fase de desenvolvimento da moralidade.

Segundo as autoras maimoni e BoRtone (2001, p.1), antes da entrada da criança na 
escola, a família exerce o papel de mediadora das aprendizagens infantis, podendo ampliar 
o potencial de aprendizagem dos alunos, facilitando o trabalho dos futuros professores. 
Alguns pesquisadores que tratam do papel da família no desempenho escolar dos alunos 
como Riviére (1991), Nascimento (2005), Romanelli (2006), Maimoni & Bertone (2001), 
Silva (2006) e Soifer (1989) mostram o quanto pode ser produtiva a parceria escola-família 
a partir do seu grau de participação na vida escolar dos filhos. 

O grau de participação foi considerado tomando como indicadores os seguintes 
pontos: o acompanhamento de tarefas de casa, trabalhos escolares, verificação do caderno 
com as lições da escola, verificar se o filho fez as tarefas solicitadas pelo professor, esta-
belecimento de horário para o estudo, a ciência sobre matérias e provas dos filhos, entre 
outras. Os autores consideram que um familiar ou responsável envolvido é aquele que au-
xilia nas tarefas de casa. Quando é solicitado, participa da programação da escola, assiste 
às atividades esportivas e extracurriculares da criança, auxilia o filho a selecionar cursos e 
toma conhecimento de como o mesmo está indo na escola. O envolvimento dos pais ou 
responsáveis pode ser demonstrado pelo seu comportamento em relação à escola, pela 
sua disponibilidade afetiva e pessoal. Os pais ou responsáveis podem se tornar envolvidos 
com a vida escolar dos filhos, independente de seu nível socioeconômico. 
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Segundo gentile (2006, p. 33), quando há uma preocupação com o desenvolvi-
mento da criança em todos os aspectos (social, afetivo, cognitivo, etc) a tendência para o 
sucesso de sua aprendizagem não é garantida, mas é um passo muito importante para a zona 
de conforto de sua estabilidade como ator social ao longo de seu percurso de amadureci-
mento. As instituições que conseguiram transformar os pais ou responsáveis em parceiros, 
diminuíram os índices de evasão e violência e melhoram o rendimento das turmas de forma 
significativa. Ninguém pode exigir que em casa sejam ensinados conteúdos de matemática 
ou ciências. Mas cabe aos pais ou responsáveis verificar se a lição foi feita e elogiar a criança 
quando calcula certo o troco do sorveteiro. Não é necessária à família a indicação de um 
educador familiar, como se  a responsabilidade da educação da criança coubesse à interven-
ções unilaterais, mas é necessária a conscientização de todos os membros da família de que 
a responsabilidade de formação integral da criança é de todos e de cada um.  

A relevância dos valores da família, mesmo diante dos novos arranjos do mundo do 
trabalho, deve estar sempre em evidência para os pais ou responsáveis, tendo em vista o ren-
dimento favorável e consistente da  formação da individualidade do aluno em idade escolar e 
de sua consciência coletiva. lima (2007, p. 83) destaca que o desenvolvimento da capacidade 
individual nunca se dissocia do social, porém não se pode perder de vista que é no plano das 
individualidades que formamos os juízos, elaboramos o nosso imaginário e desdobramos os 
encaminhamentos para a construção da consciência coletiva. 

A família é o primeiro grupo com o qual a pessoa convive e seus membros são 
exemplos para a vida. Se os pais ou responsáveis demonstrarem curiosidade, atenção e 
participarem da vida escolar de seus filhos, reforçando a importância do que está sendo 
aprendido e ensinado, dos valores sociais que devem ser respeitados por conta de uma 
convivência balizada no respeito e solidariedade, estarão dando uma enorme contribuição 
para o processo de aprendizagem. 

Por conta desse olhar é que optamos desenvolver esta pesquisa, situando, à partir dos 
olhos do professor, as manifestações mais comuns da participação dos pais no acompanha-
mento do desempenho de seus filhos. A seguir, explicitamos os passos desenvolvidos na 
coleta de dados, bem como no tratamento dispensado à mesma, procedendo à sua interpre-
tação e encaminhamentos pertinentes. Este estudo não se esgota nessa tentativa e nem tem 
essa pretensão, mas se caracteriza como um convite à problematização das rotina da escola, 
marcadas pelos arranjos do mundo do trabalho,  que interferem diretamente na estrutura da 
família e inviabilizam o acompanhamento passo a passo da vida escolar do estudante.

Metodologia

A pesquisa foi realizada em duas escolas de Ensino Fundamental, sendo uma par-
ticular e a outra municipal da região metropolitana de Campinas (SP). A escolha destas 
duas escolas ocorreu intencionalmente com o propósito de analisar as manifestações mais 
comuns do que se denomina “participação dos pais na vida escolar dos filhos”, tomando o 
olhar docente como fio condutor. Participaram da pesquisa 20 professores do Ensino Fun-
damental das séries iniciais, sendo oito participantes da escola privada e 12 da escola pública. 
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Vale destacar que cada docente participante da pesquisa voluntariamente, assinou um termo 
de consentimento livre e esclarecido sobre o propósito da mesma, preservando-lhes a iden-
tidade, bem como das unidades educacionais em que trabalham. 

Na coleta de dados foi utilizado um questionário contendo seis perguntas descri-
tivas com o objetivo de identificar as manifestações mais incidentes caracterizadas como 
participação dos pais no âmbito escolar. As questões variavam entre abertas e fechadas, 
por esse motivo, as identificamos como semi-estruturadas, isto é, com certo grau de aber-
tura para o posicionamento pessoal do respondente. 

A análise de dados foi feita de forma qualitativa, entretanto, o nosso ponto de 
análise se deu por conta da verificação da participação dos pais no processo de aprendiza-
gem, por meio do olhar analítico do educador, tabulado na dimensão quantitativa simples, 
conseqüentemente, em observação ao postulado do método dialético. lima (2003) lembra 
que é a dimensão dialética que propicia, na pesquisa científica, a proposição da unidade do 
então conhecido conflito paradigmático “quantidade – qualidade”, pois “o uso da quanti-
ficação na investigação educacional – e de modo geral nas ciências em geral – não exclui 
de modo algum a qualificação e esta não exclui aquela” (gatti, 1986, p. 70).  A partir das 
respostas dos professores foram construídas algumas categorias (aqui entendidas simples-
mente como a identificação de indivíduos, de atividades ou interpretações desenvolvidas 
em relação ao objeto de estudo), que possibilitaram uma discussão em relação ao papel da 
família no processo de aprendizagem nas séries iniciais.

Resultados e discussão

Na questão número 1 do questionário, pudemos observar que boa parte dos par-
ticipantes da pesquisa leciona na primeira série do Ensino Fundamental, ou seja, nove (9) 
professores; quatro (4) na segunda série, três (3) na terceira série, e na quarta série apenas 
dois (2)  responderam a pesquisa. Tivemos também, a participação de uma (1) professora 
de reforço e um (1) professor de inglês que lecionam em séries iniciais. Por uma opção 
metodológica, não fizemos a identificação das respostas em relação ao universo escolar 
do participante, isto é, se professor de escola pública ou privada, uma vez que a preocu-
pação de nossa problemática era a análise da percepção docente sobre a participação dos 
pais em seu processo de desenvolvimento escolar, e não um estudo comparativo de duas 
realidades sócio-econômicas situadas. 

Na questão 2, argüimos sobre a participação ou não dos pais na vida acadêmica dos 
filhos e a caracterização desta participação. Observamos que apenas 20% dos educadores 
disseram que a maioria dos pais está inserida no contexto escolar dos filhos; 15% afirma-
ram que os pais participam, e a mesma proporção também pontuou que pouquíssimos 
deles participam; já 10% assinalaram que nem todos participam, que às vezes há uma par-
ticipação e que existem responsáveis que nem mesmo freqüentam as reuniões de pais; por 
sua vez, 5% foi a parcela de entrevistados a afirmar que os pais participam pouco desta 
jornada, que dificilmente os pais participam, que os pais acompanham parcialmente e que 
alguns pais somente se comunicam com os professores por meio de bilhetes. 
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Nessa questão podemos observar que, efetivamente, somente 15% dos educadores 
relataram que os pais participam da vida escolar dos filhos, sem nenhuma ressalva. Um 
dado que atesta o que afirmamos no início do texto, isto é, que grande parte dos pais, por 
conta das novas relações da força de trabalho e dos meios de produção estão mais distan-
ciados do acompanhamento da educação dos filhos. 

Na pergunta complementar à questão 2, ou seja, como se caracteriza a participação 
dos pais na vida escolar dos filhos constatamos que trinta 30% dos entrevistados afirmaram 
que ela acontece somente nas reuniões de pais; 25% dos educadores responderam que a 
participação de alguns pais se limita à observação das lições de casa de seus filhos; já 20% 
relatam que a participação dos pais ou responsáveis se materializa no acompanhamento do 
progresso dos filhos por meio de trabalhos e pesquisas realizadas com sua intervenção e que 
a participação se restringe a uma “olhada” no caderno das disciplinas do dia; já 15%  afir-
mam que a participação dos pais se dá por meio de  bilhetes para saber sobre o rendimento 
ou  comportamento de seus filhos; enquanto 10% dos entrevistados disseram que a partici-
pação dos pais se dá por uma conversação sobre as dificuldades dos filhos no processo de 
aprendizagem; por fim, 5% declararam que os pais participam quando são solicitados pelo 
professor, que os pais procuram estar nas festas ou eventos da escola e que quando tentam 
se comunicar com os pais por meio de bilhetes, pouquíssimos são os que respondem.  

Percebemos que a participação dos pais na vida acadêmica dos filhos se caracteriza, 
simplesmente, pela presença nas reuniões de pais e, segundo relatos dos professores, nem 
todos comparecem às mesmas, principalmente os alunos que mais precisam de acompanha-
mento pedagógico. Outro elemento importante, na coleta dos dados, é a observação dos pro-
fessores que, é muito rara a presença de um pai, tendo em vista que, do número de presentes 
numa reunião, a maioria é do sexo feminino, entre mães e/ou responsáveis pelos alunos. 

Na questão 3, sobre a existência de um horário destinado aos pais para atendimen-
to na escola em relação a ciência do desenvolvimento do aluno, trinta e cinco por cento 
dos professores afirmaram que existe esse tempo, especificado na “janela” da aula de edu-
cação física com horários agendados para não chocar atendimentos simultâneos; já 30% 
aproveitam as aulas vagas para atenderem os pais, isto se torna um pouco complicado pela 
sazonalidade da existência das mesmas, pois o atendimento se caracteriza pelos pais que 
comparecem, não necessariamente por aqueles que deveriam estar ali, mas que não estão 
por conta do horário do seu trabalho. Enquanto que 10% declaram que existe um horário, 
mas não especificam onde o mesmo se encaixa no decorrer dos dias letivos e horários 
previamente destinados para esse fim, que reservam o horário da Hora de Trabalho Pe-
dagógico Coletivo (HTPC) para fazer o atendimento o que em si não é correto tendo em 
vista a finalidade da formação continuada dos docentes, que estão disponíveis sempre que 
os pais necessitem vir a escola e que somente estão disponíveis na reunião de pais. 

Inferimos que, de forma geral, não existe uma sistematização para o atendimen-
to específico aos pais. Se de um lado os pais não participam, em sua maioria, da vida 
escolar dos filhos por várias contingências, por outro a escola, precisa se organizar para 
estimular tal participação, a começar pela sistematização de um momento específico de 
atendimento na jornada escolar. 
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Na questão número 4, indagamos se a família e a escola estão em processo de 
distanciamento, observamos que 70% dos entrevistados afirmaram que sim, vinte e cin-
co por cento declaram que não e 5% de professores não responderam a pergunta. lima 
(2007, p.38) afirma que o objetivo da educação formal é o desenvolvimento do aluno, a 
sua preparação para o exercício da cidadania, que muitas vezes é negada neste âmbito, 
inclusive pelo distanciamento da família em relação à escola e vice-versa. Os distancia-
mentos determinados por inúmeras relações como já situamos, acrescidas do grau de 
importância ou não que se dá à escola na contemporaneidade, mesmo em face de um 
discurso de educação universalizada, são explicados pelos órgãos estatais como falta de 
empenho ou responsabilidade dos pais no encaminhamento dos filhos à escola e respecti-
vo acompanhamento. Simplesmente esses motivos explicam a questão? Cremos que não. 
Podemos constatar esta afirmativa pela imobilidade do quadro do rendimento escolar no 
Brasil, mesmo considerando os distintos programas de incentivos sociais fornecidos às 
famílias de baixa renda. Portanto, a questão é muito mais macrossocial do que meramente 
conferir responsabilidade pelo distanciamento entre escola e família. 

Na questão 5, buscamos identificar os principais obstáculos do distanciamento da 
família em relação à escola. Constatamos que 70% dos professores declararam que a princi-
pal causa é a necessidade de trabalho extralar dos pais, vinte por cento afirmam que os pais 
não tem tempo específico para participar ativamente da vida da escola e acompanhamento 
da vida escolar dos filhos por motivos variados, já 15% disseram que o distanciamento é 
explicado pela desestruturação das famílias frente aos valores predominantes na sociedade, 
reforçados pelos meios de comunicação, enquanto 10% responderam que a falta de interes-
se e responsabilidade pelos filhos são os principais obstáculos que dificultam a aproximação 
dos pais da escola, e por fim, cinco por centro dos entrevistados registraram que a família 
não tem conhecimento do seu papel na formação da criança e mesmo quando tem, a sua 
necessidade de sobrevivência pesa mais, justificando sua ausência na vida da escola e, por 
conseguinte na vida dos filhos, que não há espaço para a familia na escola, que o principal 
obstáculo está na falta de respeito e aceitação dos pais,  que os obstáculos são explicados 
pela necessidade de as mães terem que  trabalhar, que o excesso de trabalho dos pais carac-
teriza o distanciamento  da família da escola, que reuniões de pais no horário de trabalho 
deles impossibilita a presença dos mesmos e que a transferência das responsabilidades dos 
pais para a escola constituem cinco por cento dos entrevistados. 

A unanimidade de respondentes que atesta o trabalho como principal motivo para 
o distanciamento da família da escola nos fornece algumas pistas para o encaminhamento 
da questão, que passa pelo trabalho de despertamento da consciência coletiva, da busca 
pela redistribuição de renda, de posicionamento axiológico e condições para que pais, 
filhos e escola assumam sua historicidade e construção de outro itinerário abalizado em 
convergências e aproximações. 

Na questão 6, indagamos quais sugestões os entrevistados indicavam para reverter ou 
minimizar o distanciamento dos pais em relação a escola. Identificamos que 30% sugeriram 
que a escola poderia desenvolver um trabalho de esclarecimento por meio de palestras para 
família; já 25% acreditam que é preciso haver uma conscientização desses pais em relação ao 
seu papel na vida acadêmica dos filhos; por sua vez, outros 20% pensam que é difícil sugerir, 
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pois cada família possui uma dinâmica; enquanto que para 15% as reuniões de pais devem 
ser feitas em horários diferentes para que os pais conpareçam em sua maioria; dez por cento 
afirmam que a escola deve estar pronta para receber os pais sempre que se fizer necessário, 
que deveria haver atividades na escola para integrar os pais no ambiente escolar, que as reu-
niões de pais deveriam ser diversificadas, não somente para tratar de assuntos pedagógicos, 
que os pais poderiam ser convidados para assistirem oficinas.

Por fim, cinco por cento sugerem que:

(1) as escolas devem ser acessíveis e flexíveis; 
(2)  se organizem exposições dos trabalhos dos alunos regularmente nas escolas;
(3)  se realizem sorteios, ou seja, brindes para os pais participantes;
(4)  haja um tutor para os estudos dos filhos na família;
(5)  seja feita uma convocação dos pais por parte da direção da escola;
(6)  exista no ambiente familiar uma divisão entre os pais em relação à responsabi-

lidade para com os filhos;
(7)  não vêem solução para o problema;
(8)  esse é um problema histórico da sociedade;
(9)  a educação precisa de atenção em todos os sentidos; 
(10) os pais precisam reservar tempo para os filhos; 
(11) cada família precisa se empenhar muito para reverter essa situação; 
(12) deveria existir uma relação de confiança entre a escola e a família; 
(13) caso as empresas aceitassem que seus funcionários se ausentassem para ir à 

escola, os pais participariam mais da vida acadêmica dos filhos;
(14) a escola deveria contribuir com a formação religiosa;
(15) os professores deveriam ensinar valores aos alunos;
(16) os nossos governantes deveriam diminuir o custo de vida dos brasileiros para 

amenizar o problema;
(17) é um problema social;
(18) deveria haver maior interesse e envolvimento entre os pais e a escola;
(19) no ambiente escolar, as atividades para os pais deveriam ser em horários di-

versificados;
(20) a presença da mãe, que teve sua assiduidade diminuída por causa do trabalho;
(21) a escola precisa respeitar os pais e aceitá-los;
(22) os pais devem procurar a escola sempre que tiverem dúvidas.   

Por vezes, a escola não traz para seu âmbito discussões que afetam em profundida-
de interesses da população e em sentido mais específico da continuidade da vida escolar 
dos alunos, como é o caso do distanciamento família-escola. Quando os professores ates-
tam que a escola não aceita e não respeita os pais em seu interior, não se trata de um dado 
sem sustentação, pois a escola tendenciosamente cumpre o seu ritual de reprodução do 
controle social, mas este não é o único fator de distanciamento como vimos. Outras ques-
tões devem ser consideradas, principalmente quando falamos de uma participação mais 
ativa dos pais na vida escolar dos filhos, desafiando as reproduções ideológicas dadas, de-
safiando o ser e estar da escola contemporânea como propõem os professores. Por outro 
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lado, é necessário que a sociedade se organize para a materialização desta empreitada que 
deve ser abraçada por muitas mãos. Este olhar nos possibilitou alguns encaminhamentos 
sobre a participação dos pais na vida escolar dos filhos, conforme se segue. 

Participação dos pais na vida escolar dos filhos: alguns encaminhamentos

A presença da família no acompanhamento da vida escolar dos filhos na visão de 
professores de séries iniciais é de fundamental importância, se não para a consecução de 
“ótimas notas”, para o desenvolvimento da dimensão de segurança e equilíbrio cognitivo-
afetivo da criança, o que poderá contribuir para o mrendimento em âmbito transversal. 
Usamos a expressão verbal “poderá” intencionalmente, pois não necessariamente o acom-
panhamento dos pais e do seu “policiamento”, se for o caso, determinará, de forma linear,  
devolutivas semelhantes para todos os casos, mesmo em se tratando de notas ou menções. 

A importância maior do acompanhamento dos pais na vida dos filhos, centra-se na 
formação referencial dos sujeitos e das expectativas éticas e morais constituídas pela convi-
vência. Neste sentido, tornamo-nos pessoas não somente pelo desenvolvimento orgânico 
típico da raça humana, como em outros grupos de vida, mas pelas trocas realizadas, pelos 
aprendizados vivenciados e isto é fruto de um processo educacional, iniciado pela família e 
continuado pela relação si-outro1 na escola e nas distintas comunicações  entre  indivíduos. 
Se a ausência da família é constante, o referencial de que a criança precisa dia após dia do 
seio familiar torna-se cada vez mais sazonal, levando-a a buscar outros referenciais e/ou a 
introverter-se afetivamente, externando a denúncia de sua necessidade em manifestações 
diversas (comportamento agressivo, alienação de proposições desenvolvidas em sala de aula, 
introspecção acentuada, aprendizagem insuficiente, etc).  Segundo os dados da pesquisa efe-
tuada, descartadas as respostas oscilantes, na fala de professores de séries inciais das escolas 
escolhidas (uma pública e uma privada) somente 20% dos pais participam da vida escolar 
dos filhos e em ocasiões de reuniões de pais e mestres (30%). O percentual daqueles que 
não aparecem e/ou aparecem sazonalmente é muito grande lançando sobre a escola e sobre 
o professor a responsabilidade total sobre os rendimentos dos alunos. Ora, o arranjo social 
no mercado de trabalho tem alijado pais e responsáveis do ensino e acompanhamento tanto 
da vida cidadã das crianças, como da aprendizagem de valores pessoais e sociais; quanto, 
em específico, desta formação na instituição escolar (70% dos pais não acompanham a vida 
escolar dos filhos por necessitarem de trabalhar para manter a família).

Isto leva os pais e responsáveis a tentar compensar esta ausência por meio de jus-
tificativas diversas: “olhar o caderno”,  “verificar lições de casa”, “enviar bilhetes”, dentre 
outros, não revertendo o quadro de rendimento dos alunos e de suas necessidades concretas 
de educação deliberada. Certamente, muitos pais não teriam como sustentar a família se não 
pela imersão no mercado de trabalho, principalmente em se tratando de pessoas de baixo 
poder aquisitivo. Entretanto, observamos no decorrer da pesquisa a ausência de planeja-
mento de outras prioridades como finalidades do trabalho para a família. Constatamos que 
a família se orienta pelo trabalho no sentido da subsistência, postergando a formação dos 
próprios componentes e não o trabalho e suas finalidades pela família. As relações muda-
ram, homens e mulheres parecem introjetar tais relações como comuns e necessárias. 
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Por outro lado, a própria escola também necessita de se organizar para receber os pais 
e estimular sua participação na vida cidadã e escolar dos filhos, tendo em vista sua formação 
como ator social. Na questão sobre um horário específico para receber os pais, constatamos 
apenas arranjos mobilizados por aulas vagas (neste caso incluindo aulas de especialidades 
como Educação Física e Educação Artística), externando a ausência de projetos de integra-
ção escola-família, mesmo em se tratando de um plano de escola de pais via agendamento. 
Sabemos que é necessário haver tanto a presença dos pais na escola, como também a ambi-
ência e estímulo para que isto se concretize. Se a cada momento as justificativas ocuparem 
os lugares das prioridades nada poderá mudar o quadro de distanciamento da vida dos pais 
da dos filhos e de ambos no sistema educacional. Digno de nota, neste sentido,  é que, 70% 
das repostas dos professores apontam que a escola e a família estão em franco processo de 
distanciamento. Este dado denuncia, possivelmente, uma das principais causas do fracasso 
escolar na contemporaneidade numa via de duas mãos: tanto a escola como as famílias pre-
cisam se aproximar de suas finalidades sociais concretas, entretanto, tais empenhos não se-
rão significativos se considerados isolados de questões macrosssociais ditadas pelas relações 
capitalistas do mercado de trabalho e das exigências veladas de suas solicitações. 

considerações finais 

É necessário recuperar o sentido do trabalho para o homem e de sua finalidade 
como instrumento de formação de sua própria humanidade que, necessariamente per-
passa a educação familiar. Se os indicadores da educação nacional na atualidade expli-
citam a necessidade de reversão deste quadro, cabe à família, resgatar o sentido de sua 
importância, ressituar o mercado de trabalho um instrumento de sobrevivência, mas não 
único meio de construção de  identidade, que somente pode se dar pela aprendizagem da 
família e de mais atores sociais numa sociedade que se quer humana e justa. lima (2007, 
p. 84) lembra que, no desenvolvimento dos propósitos educacionais. A emancipação do 
homem como sujeito autônomo e da tão discutida formação para o exercício pleno da 
cidadania, só terá sentido quando as interfaces do “si” e o “outro”  forem consideradas 
como elementos indissociáveis da identidade social humana, em processo permanente 
de diálogo, e um diálogo que exige a participação da família e da escola. Esta integração 
dialogal constituída por múltiplas leituras de mundo promove a superação de um posicio-
namento fragmentado e ingênuo do universo social, ao mesmo tempo em que identifica 
e encaminha articulações que possibilitam mudanças e resoluções de conflitos no interior 
da escola. O reconhecimento do “si” e do “outro” não pode ser resumido simplesmente 
num único olhar, mas em olhares que se interpenetram em busca de um eixo articulador, 
assim, não há o sufocamento das individualidades (si/outro) e, conseqüentemente, não 
há a marginalização do “todos”. A integração de múltiplas vozes constitui a dimensão de 
totalidade das aprendizagens do homem, quer na escola da vida, quer na vida na escola 
ou no afrontamento de realidades promotoras de desigualdades e injustiças sociais. Este 
processo não  sendo linear exige dos homens o viver junto em ressignificação de valores, 
isto é,  por meio do estabelecimento do que é importante e/ou prioritário para que no 
grupo humano ou na sociedade sejam eleitos os pressupostos que orientarão a prática 
social, bem como a noção de ética e moralidade entre os sujeitos. Por isso mesmo que 
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o papel da família é de fundamental importância na vida dos alunos, porque não sendo 
único, necessita de trocas constantes com outros olhares na promoção dos referenciais 
necessários para a vida do sujeito cognoscente, representado pelo aluno, mas não somente 
por ele, pois os sujeitos em interação ensinam, se ensinam e, conseqüentemente, apren-
dem mutuamente, constituindo-se atores sociais de sua realidade histórica. 

Notas
1 Lima (2007, p. 81) observa que o “reconhecimento de si e do outro na escola é um dos eixos centrais 

do aprender a viver junto.  A ênfase não se dá somente pela importância do trabalho desenvolvido 
na escola, por meio de uma consciência coletiva - que se caracteriza como prerrogativa nas relações 
humanas e assume lugar de relevância na construção da totalidade educacional – mas na constatação 
de que o “si” e o “outro” reconhecem-se humanos e tornam-se atores sociais por meio das trocas 
e produções de conhecimento que os humanizam, que os tornam participantes da mesma história, 
necessariamente articulando o desenvolvimento das contribuições de sua individualidade às cons-
truções socializantes que acontecem entre o ‘si’  e o ‘outro’”.
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