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RESUMO 

 

Este artigo é um recorte de uma pesquisa de mestrado o qual se insere na vertente de 

discussões sobre políticas, saberes e práticas escolares a respeito da relação família-

escola. Esta pesquisa objetivou compreender os significados construídos por pais e 

educadores a respeito dessa relação emergente entre instituições escolares e seus atores 

envolvidos. Participaram desse trabalho uma diretora, duas professoras, uma mãe e um 

pai de alunos frequentadores do ensino fundamental de uma escola pública municipal. 

Para nos atentarmos aos processos de significação, realizamos entrevistas semi-

estruturadas, as quais foram aplicadas individualmente em horário e local previamente 

agendados, versando sobre alguns pontos norteadores de conversa: concepções a 

respeito da relação entre pais e escola, importância da relação família-escola e ainda 

sobre como os pais podem contribuir com/na a aprendizagem dos filhos. A análise dos 

dados construídos foi baseada pelo referencial qualitativo, e, a partir de leitura 

cuidadosa do material, foram identificados quatro blocos temáticos, sendo eles: relação 

família-escola; concepções; estratégias; lugar dos pais e da escola nessa relação. A 

partir das falas notamos que o processo de significação construído a respeito da relação 

família-escola relaciona-se às experiências e diálogos que pais e educadores mantêm 

uns com os outros, para que assim, possam reconhecer a si mesmos como agentes no 

processo educacional. Ir a campo e compreender como cada parte se insere e implica-se 

no processo educativo permitiu-nos realizar algumas inferências acerca deste processo. 

Consideramos o entrelaçamento das vozes destes vários atores envolvidos nesta relação 

como ilustrativos da construção de novos significados, o que pode contribuir para se 

pensar a formação do aluno, dos processos do constituir-se ser pai/mãe e para a 

formação do ser educador. Por fim, atentar-se sobre a compreensão das significações 

construídas entre família e escola também auxilia profissionais atuantes na área da 

educação – como psicólogos escolares, psicopedagogos e pedagogos – na construção de 

práticas engajadas com os cotidianos escolares dos quais participam. 

 

Palavras-chave: relação pais-escola-educadores, qualidade na educação, atuação 

educacional. 

 

mailto:josimafra@hotmail.com
mailto:luciacost@hotmail.com
mailto:camilatpessoa@gmail.com


 2 

PAIS E EDUCADORES: IDENTIFICANDO SIGNIFICADOS A RESPEITO DA 

RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA 

 

Josiane da Costa Mafra 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 

 josimafra@hotmail.com 

 

Lúcia Helena Ferreira Mendonça Costa 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 

luciacost@hotmail.com 

 

Camila Turati Pessoa 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 

camilatpessoa@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

Relação família-escola: desafios e perspectivas na construção de significados 

 

Para entendermos os meandros da relação família-escola, faz-se necessário 

compreendê-la como interação social, saberes e práticas escolares voltadas para as 

reflexões sócio-política-educacionais. Para tanto, é importante identificarmos de que 

modo ocorre a inserção da família no contexto escolar e vice-versa, e o que estas 

relações representam para os pais e para os educadores. 

Percorrer a historicidade da relação família-escola no Brasil é algo desafiador, 

visto que os estudos a respeito desta relação é crescente neste contexto, considerando 

que, somente nas décadas de 80 e 90 é que começam a aparecer reflexões acerca da 

relação entre estas instâncias (SPÓSITO, 1992).  

De acordo com e Nogueira et al. (2000) e Nogueira (2005), sobre essa 

observação, pode-se acrescentar outro aspecto relevante que também dificulta a 

realização da organização e classificação dessas produções, que é o levantamento não 

efetivo sobre as diferentes temáticas e metodologias dos estudos sobre as relações entre 

a família, a escola e a educação no Brasil. Segundo os autores supracitados, alguns 

estudos têm avançado na compreensão das relações estabelecidas entre os sujeitos dos 

vários meios sociais e a educação, devido ao fato de se estar vivendo um momento de 

renovação teórica e metodológica, principalmente no campo da Sociologia da Educação. 

Por isso consideramos a necessidade de “dar visibilidade a essa dimensão da realidade.” 

(p. 12). 
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A partir do século XIX, a concentração da vida social familiar ocorre mais no 

campo profissional e privado, ocasionando assim, o que Ariès (1981) identifica como 

conceito caracteristicamente burguês, nos qual a vida profissional e a familiar 

contiveram as relações sociais, sendo estas anteriormente decorrentes de forma mais 

aberta na sociedade – não de forma tão privativa. 

No entanto, podemos afirmar que este quadro tem se alterado nos últimos 

anos, como exemplificam os estudos sobre as produções em teses e dissertações 

realizados pela Associação Nacional de Pesquisas de Pós-Graduação em Educação 

(ANPED, 2010). As pesquisas retratam que 17,5% dos grupos de pesquisas têm 

sistematizado a produção do conhecimento na área da educação voltados para criança e 

suas relações, em especial, nos contextos família e escola. 

O fato é que, frente a várias mudanças, é necessário realizar diversas reflexões 

acerca dos papéis atribuídos à escola. Em seus primórdios foi caracterizada por assumir 

a responsabilidade de transmitir os conhecimentos acumulados pelas gerações passadas. 

Atualmente podemos dizer, repensando o contexto social, político, econômico e 

cultural, que a escola assume papel diferenciado na constituição dos sujeitos pensando a 

valorização das interações sociais e salientando a importância de cada ator no processo 

educativo.  

Dessa forma, entende-se que a escola reflete de algum modo a sociedade em 

na qual está inserida. Essa multiplicidade de funções e atribuições, dentre elas se 

implicar na formação de um sujeito capaz de agir e de interagir no mundo em que vive 

envolve pensar não apenas os aspectos cognitivos desenvolvidos, mas, também afetivos, 

pessoais e sociais. Este olhar contextualizado para o sujeito permite se pensar uma 

transformação social efetiva a partir da educação. Neste sentido, é imprescindível que a 

escola como um espaço fomentador das diversidades, se una a outras instituições sociais 

para cumprir melhor o seu papel. 

 Para compreendermos melhor esta visão, observamos a família e escola como os 

dois primeiros contextos educativos e socializadores em que as crianças vivem e 

constroem suas referências para uma vida em sociedade. E apesar de compartilharem 

muitas atribuições, são sistemas com funções distintas que possuem suas 

especificidades aos pensarmos os processos de ensinar e se relacionar. 

Recentemente, se têm discutido os diferentes mecanismos e estratégias da 

relação entre pais e escola, reconhecendo suas características e assinalando os pontos 

que favorecem e/ou dificultam tal relação. Uma das primeiras barreiras encontradas para 
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a compreensão dos mecanismos e estratégias dessa relação refere-se à definição do 

próprio termo e seu significado para pais e educadores. 

Nesse sentido, tomamos como referencial para a compreensão da constituição da 

subjetividade humana, a Psicologia histórico-cultural, sob a luz da teoria de Lev 

Seminovitch Vygotsky, um de seus principais representantes. Sob esta ótica, entende-se 

que toda e qualquer produção humana é desenvolvida na e pela cultura, dentro de um 

determinado contexto social e ideologicamente inscrito (VYGOTSKY, 2000). 

Para Vygotsky (1987), este desenvolvimento baseia-se na concepção de um 

sujeito social e ativo, cujo pensamento é construído dialeticamente em um ambiente 

histórico e social. Assim sendo, este é um processo socialmente construído a partir das 

interações sociais, as quais são mediadoras na construção da subjetividade e dos 

parâmetros históricos e culturais de cada um. Para este autor, o significado de uma 

palavra é entendido como a “soma de todos os eventos psicológicos que a palavra 

desperta em nossa consciência” (VYGOTSKY, 1987, p. 125).  

Nesse contexto, o estudo do processo de significações é de fundamental 

importância para a compreensão de como as pessoas pensam, sentem e agem nas 

situações interativas. Situações estas que abarcam/influenciam as relações e estão 

presentes em nossa sociedade de forma geral. Assim, concordando com essa premissa, 

Rossetti-Ferreira et al. (2009) apontam essas interações como ações compartilhadas e 

interdependentes, as quais se estabelecem por meio de um processo dialógico no qual 

cada sujeito mantém um comportamento que é delimitado e interpretado pelo outro e 

por si próprio, por meio de papéis e/ou posições que são assumidas no meio em que 

vivem. 

Então, a construção de significados e sentidos sobre o que vemos, sentimos e 

desejamos, implica vivenciar uma rede de relações, e é nela que se constroem as 

significações. A significação é estabelecida na esfera social de maneira que sua 

internalização depende da mediação externa, da relação com o outro. Ou seja, as 

relações e interações humanas são primordiais na constituição dos sujeitos. 

Desta forma, na relação família-escola, as partes envolvidas estão sempre em 

diálogo constante, evidenciando a necessidade de momentos que valorizem as vozes e 

relações que cada um produz, efetivando trocas de saberes. A capacidade de 

comunicação exige a compreensão da mensagem que o outro quer transmitir, e para tal, 

faz-se necessário o desejo de querer escutar o outro, a atenção às idéias emitidas e a 

flexibilidade para recebermos idéias que podem ser diferentes das nossas.  
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Neste sentido, este trabalho objetiva compreender os significados construídos 

pelos pais e educadores a respeito da relação família-escola para uma construção 

conjunta de saberes, e aqui citamos pedagogos, psicopedagogos e psicólogos escolares 

como importantes parceiros neste processo. Assim, consideramos a diversidade de 

vozes produzidas em contextos escolares para pensarmos uma educação cada vez mais 

com qualidade. 

 

METODOLOGIA 

 

Construção do corpus da pesquisa 

 

A pesquisa ocorreu em uma escola pública municipal de ensino fundamental, 

situada na periferia do município de Uberlândia – MG, e teve cinco colaboradores: uma 

diretora - com formação em Pedagogia, uma mãe  - com ensino médio completo; um pai 

- com formação em agronomia e duas professoras - uma com formação em história e a 

outra com formação em Normal Superior.  

Cabe acrescentar que os pais e educadores foram escolhidos dentre vários que se 

inserem dentro do ensino fundamental desta escola, visto que, a partir das premissas da 

pesquisa qualitativa, os sujeitos falam por si só, sem a intenção de generalizarmos 

quaisquer dados (GONZÁLEZ-REY, 2002). 

 Em um primeiro momento foi realizada visita à instituição para apresentação do 

projeto, bem como dos procedimentos éticos estabelecidos para o desenvolvimento do 

mesmo. Depois, foram apresentados e assinados os seguintes documentos: termo de 

consentimento livre e esclarecido e termo de autorização para realização da pesquisa.  

Em seguida foram agendadas e realizadas entrevistas semi-estruturadas com 

questões norteadoras: identificação da pessoa, do contexto cultural e familiar, e dos 

significados construídos pelos educadores e pais a respeito da parceria entre eles. As 

entrevistas foram realizadas individualmente em local previamente agendado, tiveram 

duração média de 1 hora e 30 minutos e foram gravadas com o auxílio de um aparelho 

de MP3.   

De posse do material construído, foram transcritas todas as entrevistas. A seguir 

realizamos leitura cuidadosa do material tanto individualmente como coletivamente e 

estabelecemos alguns núcleos temáticos de análise dos conteúdos das mesmas. Somente 

após estes procedimentos é que vislumbramos a emergência dos significados 
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entrelaçados na rede, presentes no processo que é, ao mesmo tempo construída 

individual e socialmente nas práticas presentes no cotidiano da instituição pesquisada. A 

partir disto elaboramos, ao final deste trabalho, algumas considerações pensando em 

como esta pesquisa pode contribuir para a atuação de psicólogos escolares, 

psicopedagogos e pedagogos.  

 

ANÁLISE 

 

As entrevistas e os significados construídos a partir da relação família-escola 

  

Para o tratamento dos dados construídos realizamos uma análise baseada nos 

pressupostos da pesquisa qualitativa (GONZÁLEZ-REY, 2002), em que os momentos 

subseqüentes às gravações foram marcados por um trabalho de ir e vir no corpus dos 

dados construídos.  

A partir da nossa aproximação com os dados construídos, identificamos quatro 

blocos temáticos, a saber: importância da relação família-escola, concepções de escola e 

de família, estratégias utilizadas para estabelecer essa relação, lugar dos pais e da escola 

nessa relação. 

Notamos então, no primeiro bloco, os participantes compartilhando funções 

sociais, políticas e educacionais na medida em que contribuem e influenciam a 

formação da criança, visto que a educação é uma das formas do sujeito intervir e 

interagir no e com sua realidade. Os relatos nos permitiram compreender que os 

participantes acreditam na formação de vínculos entre família-escola, conforme falas 

abaixo: 

 

 “Caminharem juntas transmite confiança e faz com que uma venha ao encontro 

da outra, ou seja, uma saiba tudo o que acontece com a outra, e isso reflete na vida da 

criança” (Professora A). 

 “Ah! É importante para saber se o que ensino aqui em casa está ligado ao que 

ele aprende na escola. A vida de meu filho é que está em jogo” (Mãe). 

 “Esta relação deve ser a mais estreita possível, para que a vida de minha filha 

tenha muito sucesso no futuro, pois conhecimento é importante” (Pai). 

 



 7 

Esse bloco nos permitiu observar que tanto a família como a escola apresentam 

expectativas uma em relação à outra, e se colocam mutuamente como agentes 

socializadores responsáveis pela educação dos seus filhos/alunos, cada uma, a seu 

modo. Destacaram ainda a necessidade de fortalecerem vínculos entre si, pois as 

crianças pertencem a estes dois ambientes socializadores. É relevante que cada uma 

destas instâncias ofereça suas contribuições e estabeleça relações estreitas entre si.  

      O segundo bloco evidenciou itens relacionados à concepção de escola e de 

família. As falas nos permitiram perceber que há certa concordância entre o conceito de 

escola e de família para os participantes e, para eles, esta definição permeia o tipo de 

relação entre ambas, como podemos observar abaixo: 

 

 “Escola é o espaço de sistematização do saber, e família é a base de tudo.” 

(Diretora).  

 “Escola é o espaço social onde as crianças também aprendem a ser e a 

conviver. Já a família é a estrutura, é a responsável pelos valores” (Professora A). 

 “Escola foi feita para ensinar aquilo que nós pais não sabemos, ou seja, o 

ensino secular, aquilo que está nos livros. Família é o primeiro núcleo de convivência 

afetivo” (Pai). 

 

Os termos utilizados para enfatizarem as concepções de escola e família 

convergem para um tipo de interligação entre família-escola. Ao destacarem a escola 

como um espaço social, notamos que se referem à ela como um conjunto de identidades 

diversa convivendo entre si, e a família aparece como co-responsável por essa 

convivência, pois esta é o primeiro espaço de formação e socialização do ser humano. 

Essa temática demonstrou os valores como ingredientes sociais que oferecem 

significados à vida humana vinculada ao seu mundo social e histórico. Portanto, escola 

e família precisam demonstrá-los e fortalecê-los em sua relação para pensar a formação 

desta criança de modo contextualizado e cuidadoso.  

 Já o terceiro bloco temático que destacamos referiu-se às estratégias utilizadas 

para estabelecer a relação família-escola. Na construção destas relações foram 

apontadas: contato por telefone, ficha individual de alunos, reunião de pais, eventos e 

horários de entrada e de saída de alunos. As falas dos participantes mostram que estas 

são formas mais rápidas e eficientes de se conseguir informações sobre as crianças, 

como podemos ver abaixo: 
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 “Contato indireto com os pais através de ligações telefônicas é uma boa 

estratégia” (Diretora). 

“Normalmente, se estou impossibilitado de comparecer à escola, sempre 

arrumo um jeito de ligar” (Pai). 

“Para nós, a ficha individual do aluno é importante, porque nos auxilia durante 

todo o ano, nos adverte sobre o que fazer em situações adversas, e nos dá uma 

segurança, porque os pais precisam mantê-la atualizada” (Professora A). 

 “Quando a escola planeja e se organiza, facilita o agendamento das reuniões 

de pais com antecedência, os pais comparecem, em até grande número, porque 

tentamos atendê-los nos horários que eles podem” (Professora B). 

 “Gosto muito quando a professora conversa comigo nos intervalos de chegada 

e saída, porque mesmo sendo rápido se torna proveitoso para ela e para mim, e isto 

reflete na vida da criança” (Mãe). 

 

 Todos os participantes concordam que essas estratégias para estabelecer e 

estreitar as relações entre família-escola os aproximam cada vez mais, aproveitando 

melhor o tempo, planejando e sistematizando ações para que os resultados sejam 

proveitosos. Evidenciam, ainda a escola como local que reúne diversidades de 

conhecimentos, atividades regras e valores.  

O quarto e último bloco referenda o lugar dos pais e da escola nesta relação e 

sua importância ao pensarmos a educação de crianças e adolescentes. Foram destacados 

o atendimento ao chamado da escola, a avaliação das práticas pedagógica e o 

entendimento da necessidade um do outro, como podemos observar nas falas abaixo: 

 

“Chamado é uma palavra importante que pode significar convocação, nestas 

ocasiões normalmente estou presente, e isso gera cumplicidade, caso contrário preciso 

melhorar mais, sei que é possível, mas falta um pouquinho de força de vontade” (Pai). 

“Em primeiro lugar, só é possível avaliar aquilo que se conhece, por isso a 

relação entre família e escola tem que ser boa, porque senão a tomada de decisão fica 

difícil” (Mãe). 

“A minha necessidade pode não ser a mesma da família, por isso é primordial 

falar e ouvir para depois chegar a um meio termo” (Professora B). 
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Os participantes destacaram que a compreensão do ponto de vista do outro fica 

mais fácil quando buscamos compreender e aceitar as diferenças culturais, sociais, 

intelectuais ou afetivas estabelecendo pontos de acordo entre as partes. Segundo os 

participantes, a educação, por meio da relação família-escola, pode ser uma ferramenta 

fundamental nessa troca de papéis, facilitando o atendimento das solicitações e questões 

escolares. 

Evidenciou-se, portanto, a diversidade de conhecimentos existentes em cada 

uma destas instâncias e como é necessária a articulação de saberes para se pensar uma 

escola de qualidade que envolva os diferentes atores implicados nos processos 

educativos. Compreendemos, a partir destas entrevistas, as significações estabelecidas 

por cada um dos participantes como vozes que ilustram a diversidade de conhecimentos 

que se entrecruzam as instituições escolares. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Percebemos diante destas falas a escola e a família ocupando papéis diferentes e 

complementares na formação de sujeitos, sendo necessário diálogo constante para cada 

parte se inserir neste processo de modo contextualizado e implicado em uma educação 

de qualidade. Salientamos que diversas relações podem ser construídas – ou não – entre 

estas instâncias, e destacamos que é preciso investimento mútuo para que se estreitem e 

sejam perenes os vínculos entre as partes.  

 Nesse sentido, o processo de significação relaciona-se, então, às experiências e 

diálogos que as pessoas mantêm umas com as outras, para que assim, possam 

reconhecer a si mesmas, e conseqüentemente, possibilitarem o estabelecimento da 

consciência do eu, e posteriormente do outro, seguido de suas percepções e 

historicidade. 

 O entrelaçamento desses vários atores e vozes dessa relação caracteriza a 

construção de novos significados, o que contribuirá cada vez mais para a formação do 

aluno, para o ser pai / mãe e para o ser educador. Assim, os profissionais atuantes em 

espaços educativos podem se enriquecer destes diálogos para pensarem conjuntamente 

tanto ações como intervenções que envolvam família e escola. Conhecer e dialogar a 

respeito das concepções tanto de pais como de educadores acerca das relações que 

estabelecem entre sei e entre as atividades escolares pode viabilizar diálogos nos quais 

são possíveis as produções de diversidades. 
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 O olhar sobre a constituição de sujeitos, no caso os alunos, pode ser feito de 

modo integrado, envolvendo toda a comunidade escolar, e para isto é preciso conhecer e 

ouvir cada parte e valorizar seus saberes. Destacamos nesta pesquisa a relação família-

escola sabendo que é um recorte diante da infinidade de relações que se estabelecem em 

instituições escolares, indo além destes âmbitos. 

 Assim, destacamos a escola como espaço de valorização das diversidades e 

reconhecemos que cada parte envolvida possui suas concepções e significações a 

respeito do processo educativo. Assim, o psicólogo escolar, psicopedagogo e pedagogo 

podem assumir papel como mediadores destas instâncias almejando contribuir na 

construção constante de uma educação de qualidade valorizando o saber de cada um 

neste contexto. 
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