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RESUMO 

O presente prejeto de pesquisa, tem por objetivo investigar sobre a dualidade entre a relação 

familia e escola e seus impactos para o processo educacional. É sabido que o desempenho escolar 

individual de cada aluno depende não apenas do seu rendimento em sala de aula e da competência de 

seus professores, mas também, do apoio da base familiar que este aluno encontra em sua casa. A 

relação entre família e estudos e, principalmente, a maneira como a família de cada aluno se comporta 

em relação ao seu desempenho escolar, influencia os resultados obtidos por crianças e adolescentes, 

independente de classe social.  Não basta apenas que os pais se preocupem e estejam presentes nas 

horas de estudos - eles devem também ter a capacidade de percepção para notar quando seu filho não 

está desempenhando adequadamente em alguma matéria e buscar soluções: seja ajudando-os a 

estudar, ou mesmo contratando professores particulares para que estas carências sejam supridas. 
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INTRODUÇÃO 

O grande problema nesta questão, no entanto, é saber a medida exata com que os pais devem, 

de fato, se envolver: a criança deve saber que pode contar com os adultos responsáveis em sua vida 

para ajudá-la, mas jamais para assumir suas responsabilidades. A problemática deste envolvimento são 

os pais que, por exemplo, executam as tarefas para os filhos (resolvem seus deveres de casa, pesquisam 

seus trabalhos para entregar) ou, quando estes falham em executá-las, procuram o professor para tratar 

do assunto, ao invés de deixar a criança assumir a responsabilidade pelos seus atos - como no clássico 

caso de um aluno terminar o ano com notas baixas e o professor ser inquirido a respeito, como se 

decidisse as notas arbirtrariamente, e estas não fossem resultado do esforço e da dedicação do aluno. 

 Este tipo de envolvimento dos pais é prejudicial, tanto no âmbito escolar - já que a criança não 

estará realmente aprendendo o que a tarefa objetivava -, como no campo pessoal - uma vez que o aluno 

não perceberá que suas ações têm consequências. 

Segundo Epstein, há cinco tipos de envolvimento da família com a escola. O Tipo 1 são as 

obrigações essenciais dos pais, como oferecer apoio para seu desenvolvimento escolar, e auxílio quando 



possível nas tarefas mais difíceis, que a criança possa não conseguir superar sozinha. O Tipo 2 são as 

obrigações essenciais da escola, como oferecer diferentes métodos de explicações e ensino, até que o 

aluno consiga absorver o que necessita aprender de maneira adequada, sem que se sinta desvalorizado 

ou incapaz. Além disso, entre as obrigações da escola está a de abrir espaço para que os pais exponham 

também as suas opiniões e impressões sobre o desenvolvimento do currículo escolar. 

E responder a seguintes indagação: a relação família e escola pode ser considerada como um 

fator indispensável para o bom desenvolvimento do processo educacional? 

 

MÉTODO 

Pesquisa bibliográfica (livros e artigos ) e pesquisa documental (ppc de algumas escolas). 

  De acordo com os estudos de Pereira (2007), esta pesquisa se enquadra em algumas 

classificações metodológicas, nas quais serão enumeradas e identificadas a seguir. Tata-se de uma 

pesquisa qualitativa, ou seja, é todo tipo de pesquisa onde a interpretação dos fenomenos é feita a partir 

de informações não numéricas, podendo ser, por exemplo, verbais, entrevistas e ou dentre outras 

técnicas não numéricas que possam ser utilizadas.  

 Quanto a abordagem do problema,  para Pereira (2007) ela é exploratória,   em que seu objetivo 

é  proporcionar  maior familiaridade com o problema com  vistas a torná-lo explícito  ou a construir 

hipóteses. Na maioria dos casos, estas pesquisas envolvem: levantamento bibliografico; entrevistas com 

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que 

estimulem a compreensão. Quanto ao método, o autor classifica como sendo uma pesquisa bibliográfica.   

Ocorre quando realizada a partir de material científico já publicado, constituído principalmente de teses 

dissertações, livros, artigos de periódicos científicos e anais de congressos científicos, material eletrônico. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Várias investigações revelam que o envolvimento dos pais na escola tem efeitos positivos nos 

resultados escolares dos seus educandos. Simultaneamente, os próprios pais parecem beneficiar desta 

participação, em termos da valorização do seu papel activo de educadores, do conhecimento do 

funcionamento da escola, de uma maior informação sobre o sistema de educação/formação, do 

alargamento da construção de redes sociais de apoio (conhecendo novos pais e professores e auxiliares 

da acção educativa), e ainda, do desenvolvimento da consciência da cidadania, tornando-os mais 

interventivos na causa pública (Davies, Marques, & Silva, 1993; Marques, 1988).  

No que diz respeito aos professores, uma participação cooperante da família na escola 

responsabiliza e motiva mais os alunos nos processos de ensino/aprendizagem e minimiza os efeitos da 

indisciplina, da violência e do bullying; os professores deixam de ser os únicos responsáveis pelo 

insucesso educativo dos alunos para ser partilhado com os diversos contextos onde o desenvolvimento 

ocorre: como a família, a comunidade de pertença e as políticas educativas[…].  



Contudo, convém identificar alguns obstáculos emergentes ou latentes que vão dificultando o 

processo de desenvolvimento desta cooperação, porque é assumindo-os, explicitando-os e 

circunscrevendo-os que se torna mais viável a definição de estratégias adequadas para os contornar e 

para delinear uma colaboração efectiva numa base segura e clara.  

Obstáculos ao diálogo por Obstáculos ao diálogo por parte da escola/professores A escola foi e 

continua, em parte, a ser um “feudo” dos professores. Por isso, vai resistindo e adiando o diálogo 

cooperativo com os pais, circunscrevendo-o ao indispensável e ao legalmente prescrito para não abdicar 

do poder que sempre deteve. Inseguros nos seus poderes, ameaçados pela presença dos pais, os 

professores questionam-se sobre a pertinência desta presença dilemática: serão os pais intromissores ou 

interlocutores?  

É à escola, como detentora da cultura socialmente dominante e do poder reconhecido, que 

compete tomar a iniciativa neste diálogo de colaboração, até porque não pode orgulhosamente comportar 

toda a responsabilidade de dar resposta aos crescentes pedidos que a sociedade civil e as famílias lhe 

estão exigindo.  

Quanto mais partilhar esta responsabilidade com a comunidade, sem medos de perder os 

poderes, a menos pressão será sujeita e mais recursos poderá mobilizar para ir dando as respostas mais 

adequadas. Como afirma Nóvoa (1992, p. 27), “é preciso romper, de uma vez por todas, com a ideia de 

que as escolas pertencem à corporação docente. Os pais, enquanto grupo interveniente no processo 

educativo, podem dar um apoio activo às escolas e devem participar num conjunto de decisões que lhes 

dizem directamente respeito”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“Uma vez que nasceu esse deus – o amor –, do amor às coisas belas seguiram-se toda a classe 

de bens, tanto para os deuses como para os homens” (Banquete, Platão). É parafraseando este 

antiquíssimo texto de Platão, que nem os séculos conseguiram eliminar a sua beleza “sempre antiga e 

sempre nova”, que gostaria de terminar esta reflexão sobre a relação complexa, mas necessária, entre a 

escola e a família.  
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