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RESUMO 

Este artigo trata sobre o acompanhamento Família-Escola no Fundamental, e questiona-se o 

que pode ser feito para que a família e escola possam caminhar juntos no processo de 

acompanhar a aprendizagem do educando. Tendo como objetivo principal investigar junto a 

teoria qual é a influência da família no desempenho escolar dos filhos. O trabalho foi elaborado 

através de pesquisas bibliográficas e de campo. Este apresenta a falta de desempenho dos pais 

para com os filhos em sua vida escolar, onde procura trazer uma parceira com a escola e a 

família no processo de educar. Enfatizando que a dificuldade de aprendizagem se dar por vários 

fatores ocorridos dentro da família como separação dos pais, conflitos entre a família, os 

contextos sócio afetivos, culturais e cognitivos. E ainda existem transtornos que dificultam esse 

acompanhamento dos pais com o aprendizado da criança, nem sempre eles sabem como agir 

ou não conhecem o problema. Por muitas vezes a criança é confundida a falta de educação com 

transtornos do Déficit de Atenção e Hiperatividade. Assim sendo a falta de acompanhamento 

dos pais, dificulta ainda mais o aprendizado da criança o que pode caracterizar-se como sintoma 

que emerge em uma situação na família ou na escola. 

Palavras-chave: Família. Escola. Ensino. Influência. Aprendizagem. Relacionamento. 

  



ABSTRACT 

This article deals with the monitoring of Family-School in Elementary School, and questions 

what can be done so that the family and school can walk together in the process of monitoring 

the student's learning. Having as main goal, to investigate in the theory which is the influence 

of the family in the school performance of the children. The work was elaborated through 

bibliographic and field research. This presents the lack of performance of parents towards their 

children in their school life, where a partnership with the school and the family is pursued in 

the process of educating. Emphasizing that the learning difficulty is due to several factors that 

occur within the family, such as separation from parents, conflicts between the family, socio-

affective, cultural and cognitive contexts. And there are still disorders that adds more 

difficulties into the process of monitoring the child's learning by the parents, they do not always 

know how to act or do not know the problem. The child is often confused by lack of education 

with Attention Deficit and Hyperactivity disorders. Thus, the lack of parental supervision makes 

it even more difficult for the child to learn, which can be characterized as a symptom that 

emerges in a situation in the family or at school. 

Palavras-chave: Family. School. Teaching. Influence. Learning. Relationship.  
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1 Introdução 

Pretende-se abordar a atenção da família para seu acompanhamento no aprendizado 

da criança e que possa entender que a família como primeira instituição social deve assegurar 

que seus membros tenham uma visão global de mundo e convivência social bem como espiritual 

e assim possam ser pessoas ajustadas que contribuam para a construção de uma sociedade mais 

humana. Diante deste pressuposto, elaborou-se este artigo como o tema “Acompanhamento 

Família-Escola no Fundamental”, e questionou-se o que pode ser feito para caminhar juntas no 

processo de ensino e aprendizagem do educando. 

Certamente a família influencia muito e ajuda positiva ou negativamente no 

acompanhamento da aprendizagem. As crianças que se desenvolvem bem são aquelas em que 

a família acompanha nos seus estudos, ajudando-as nos deveres de casa. Aquelas com mais 

dificuldades são frutas de uma família desestruturada ou de pais analfabetos, incapazes de 

auxiliar nas atividades do filho. Esses certamente perdem o interesse pelo estudo e passam a se 

envolver com drogas, álcool, gravidez na adolescência, abuso de todos os tipos, entre outros. 

Essas crianças podem vir a ter bastantes problemas de aprendizagem, mesmo admirando o 

professor. 

 Quando existem as condições neuropsicológicas adequadas e a criança tem 

motivação para aprender, estando esta motivação ligada as satisfações do próprio exercício ou 

do prazer produzido no ato de ler ou escrever, ou se a satisfação vem do aplauso social, do afeto 

do professor, da família, a aprendizagem deveria acontecer. 

 A motivação é um fato de grande importância para a aprendizagem, se a criança 

se julga capaz de aprender, aprenderá muito mais do que ela nutrir sentimento de incapacidade. 

 Os atritos entres os pais constituem desajustamentos emocionais nos filhos. 

Atualmente podemos observar esses atritos através das crianças ao chegar à escola, tarefas de 

casa não feitas, porque os pais trabalham e não podem ajuda-los com suas tarefas de casa. 

 Portanto a família tem o dever de cumprir de forma bastante significativa o 

acompanhamento de seus filhos em suas atividades escolares filhos em sus atividades escolares 

junto a escola. A escola tem essa responsabilidade e a família precisa ter essa visão de que 

juntas irá despertar na criança vontade de aprender. 

 Este artigo tem como objetivo abordar o acompanhamento família escola no 

fundamental. Conscientizar as famílias de como a falta de amor afeto e atenção, prejudicam o 

desenvolvimento das aprendizagens dos filhos. 

 Conclui-se que a falta de reconhecimento de seus próprios deveres como pais, 

os tem levado a prejuízos incalculáveis, desde o desejo das crianças de chamarem a atenção 
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para si por meio de várias idas a direção da escola, até expressões de agressividade física ou 

verbal. 
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2 Fundamentação Teórica 

 

3 Família x Escola: Um desafio permanente 

 

Hoje um dos maiores desafio enfrentados pela escola é inserir as famílias no 

contexto escolar. Considerando o contexto social em que as famílias residem, as dificuldades 

financeiras, a estrutura famílias, que muitas vezes as crianças vêm de famílias com problemas 

de drogas, bebidas alcoólicas, então como inserir uma família assim na escola? 

Porém todas essa problemática dificulta o aprendizado e o desenvolver do aluno em 

sala de aula como também a falta de apoio por parte dos pais em casa 

É preciso ser feito todo um trabalho com essas famílias que trazem esses tipos de 

problemas, para que a família e a escola estejam na mesma sintonia em relação a educação 

escolar do aluno. 

A família precisa entender que a escola sozinha não funciona, que é importante sua 

participação, seu apoio para a aprendizagem desse aluno. Mas para que haja essa participação, 

da família junto a escola é preciso que haja o diálogo, que os pais se sintam respeitados, 

valorizados e tratados de igual para igual na escola de seus filhos. 

 

3.1.1 Acompanhamento Família x Escola no fundamental 

 

A demonstração de interesse pela vida escolar dos filhos é parte fundamental em 

seu processo de aprendizagem. Ao perceber que pais e família se interessam por seus estudos e 

por suas experiencias escolares, a criança, sente-se valorizada, desenvolvendo-se de forma 

segura e com boa autoestima. Mas percebe-se que os pais jogam todas responsabilidades na 

escola, se o filho vai mal, não se preocupam com seu rendimento escolar, muitos trabalham, 

não conseguem conciliar trabalho e a educação dos filhos, chegam já cansado e não conseguem 

ensinar a tarefa dos mesmos. 

Para que a parceria dê certo é preciso que haja respeito mútuo, o que favorece a 

confiança e demonstra a competência de ambas as partes. Mas para que isso aconteça, é preciso 

haver delimitações no papel de cada uma. 

A escola sozinha não é responsável pela formação da personalidade, mas tem papel 

complementar ao das famílias. Por mais que a escola infantil propicie um clima 

familiar a criança, ainda assim é apenas a sua escola. É a escola que oferece condições 

de educação muito diferentes das existentes na família. A criança passa a pertencer a 

uma coletividade, que é sua turma, sua classe, sua escola. É um crescimento em 
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relação ao “eu” de casa, onde ela praticamente é o centro. A escola oferece também 

atividades especificas conforme a idade da criança, o que geralmente não acontece em 

casa, onde o ritmo da vida familiar costuma ser corrida, tentando sempre conciliar as 

necessidades de todos (TIBA, 2009, p. 188/189) 

 

 Baseado no que TIBA falou, a escola e a família têm de caminhar juntos, pois 

ambas têm o mesmo objetivo de educar e ajudar no desenvolvimento da criança. Comum bom 

relacionamento as escolas conseguem um bom rendimento, diminuindo a evasão e a 

indisciplina escolar. É de fundamental importância que os pais e a escola se relacionem bem. E 

esse relacionamento deve acontecer desde os primeiros dias, pois assim, cedo a criança vai 

recebendo cuidados, tanto dos pais, quanto da escola, melhora sua vida escolar. Os pais são 

exemplos para as crianças. Se esses pais demonstrarem interesses pelos estudos de seus filhos, 

cobrando-os e buscando informar-se sobre as atividades escolares, contribuindo muito para 

frisar nas crianças a importância do conteúdo que é passado em sala de aula. 

 Portanto sempre concordo em dizer que a família é essencial para o sucesso da 

aprendizagem e rendimento escolar. 

 Segundo Chalita podemos assim entender essa relação: 

 

Que por melhor que seja uma escola, por mais bem preparados que estejam seus 

professores, nunca vai suprir a carência deixada por uma família ausente. Pai, mãe, 

avô, avó, tios quem quer que tenha a responsabilidade pela educação da criança deve 

dela participar efetivamente sob pena de a escola não conseguir atingir seu objetivo. 

A família tem de acompanhar de perto o que se desenvolve nos bancos escolares. 

(Chalita, 2004, pag. 17,18) 

 

Diante deste comentário percebe-se que cada vez mais a família é essencial no 

acompanhamento da vida escolar de seu filho. Assim a criança terá um desenvolvimento 

melhor, uma vez que os pais estejam bem entrosados, conseguirão descobrir vários aspectos e 

características que servirão de norte para seus filhos. A criança vê nos próprios pais o estimulo 

para sua aprendizagem, onde os mesmos podem participar e desenvolver hábitos coerentes 

como o desenvolvido na escola. As dificuldades de aprendizagem passaram a ser foco de 

atenção tanto para a escola, quanto para os professores que começaram a se preocupar com os 

aspectos que interferem na aprendizagem. 

 

Qualquer projeto educacional sério depende da participação familiar, em alguns 

momentos, apenas do incentivo em outros, de uma participação efetiva no 

aprendizado ao pesquisar, ao discutir, ao valorizar a preocupação que o filho traz da 

escola. (Chalita, 2004, p.17) 
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Muitas vezes a criança traz dúvidas da escola para casa, mas nem sempre os pais 

conseguem ajudá-los, por falta de tempo ou então alguns pais são analfabetos, com isso agrava 

cada vez mais o aprendizado da criança. Portanto é a culpa de não estar presente de forma 

efetiva e construtiva na vida de deus filhos que faz, muitas vezes, um pai ou uma mãe ignorarem 

o que se passa com eles. Assim muitos pais e mãe acabam com receio de contrariá-los, reforçam 

atitudes inadequadas e com isso prejudicam o seu desenvolvimento, não só intelectual, mas 

também mental e emocional. 

Diante da falta de apoio da família para com a criança em sua vida escolar, alguns 

problemas foram surgindo. A família é essencial para o desenvolvimento da criança 

independentemente de sua formação. E no meio familiar que ela tem seus primeiros contatos 

com o mundo externo com a linguagem, com a aprendizagem, também é na família que ela 

aprende os primeiros valores e hábitos. 

 

3.1.2 Família e Escola 

 

Uma educação escolar eficaz envolve também toda a família no aprendizado. 

Família e escola devem manter parceria, pois é através delas que a criança consegue 

desenvolver-se satisfatoriamente, expressando seus sentimentos, satisfazendo suas 

necessidades, interesses e desejos, reconstruindo um novo mundo. Portanto é importante que a 

família e a escola estabeleçam momentos de interação e discussão sobre a educação da criança 

ficando a cargo de cada um assumir suas responsabilidades e trabalhando em conjunto para que 

se obtenham bons resultados e para que isso aconteça é preciso que os pais tomem consciência 

e sejam mais participantes nas atividades escolares e reuniões o que contribuem para o 

aprendizado da criança. 

Percebe-se que muitos pais pouco frequentam a escola, a não ser para reuniões de 

assinatura de boletins ou reclamações dos filhos. Portanto a escola e a família precisam juntas 

para que haja uma interação e assim a mesma esteja participativa de qualquer atividade que 

possa acontecer dentro da escola. Enfatiza-se ainda que os pais acompanhando seus filhos em 

sua vida escolar e estando sempre que possível comparecendo a escola, o desenvolvimento e 

aprendizado da criança vai melhorar, não correndo o risco de um fracasso escolar. Como 

também a escola tem de estar sempre aberta à comunidade e proporcionar eventos para que as 

famílias sejam mais assíduas. Então essa relação de família e escola ajuda pra que haja uma 

organização e disciplina entre ambas, e assim desenvolverem o papel importante que é o 

aprendizado do seu aluno (filho). Sendo assim é importante ressaltar que, a escola tem como 
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função estimular a construção do conhecimento nas áreas do saber, consideradas fundamentais 

para o processo de formação de seus alunos. Essa é uma missão especifica da escola, nenhuma 

família tem a obrigação de ministrar, de transmitir informações especificas ou cientificas, mas 

a família tem a obrigação e o dever de acompanhar, de manter um relacionamento passivo com 

a escola e seu filho durante sua vida escolar. 

Tiba (2007, p. 194) comenta, “se os pais acompanharem o rendimento escolar do 

filho desde o começo do ano poderão identificar precocemente alguns problemas de 

dificuldades e, com o apoio dos professores, reativar seu interesse por determinadas disciplinas 

problemáticas.” 

Percebe-se que a família é a base de tudo na vida escolar da criança, porque a mesma 

acompanhando desde cedo o rendimento escola de seu filho, evitará um fracasso escolar do 

mesmo. Geralmente a criança tem certa dificuldade com algumas disciplinas que elas dizem ser 

complicadas, mas com a ajuda do professor e principalmente da família, ela irá superar essa 

dificuldade. Ainda com base nesse contexto, afirma-se que a escola deve usar todos os métodos 

de aproximação direta com a família, assim dessa forma podem compartilhar informações 

significativas em relação aos seus objetivos, recursos, problemas, além de questões 

pedagógicas. Somente dessa maneira, os pais poderão participar efetivamente do aumento do 

nível educacional, bem como do desenvolvimento de seu filho. 

Como diz Tiba (2007, p.189), “se todos os pais soubessem dessa possibilidade de 

ajuda e tivessem a sabedoria de procurar a escola, muitos conflitos, desajustes relacionais, 

problemas de juventude e dificuldades escolares seriam, sem dúvida, resolvidos a tempo”. 

Certamente a família junto a escola é uma parceria que sempre vai dar certo. Sempre 

que a mesma procurar a escola, sabendo dos possíveis problemas e conflitos que a criança esteja 

passando e com isso chegue a afetar seu aprendizado, sem dúvida serão solucionados a tempo, 

fazendo com que a mesma cresça capaz de superar qualquer dificuldade, seja na sua vida escolar 

ou social. Muitas vezes a escola pode orientar os pais a superar dificuldades domésticas com 

um determinado filho, antes que seja necessário tratamento psicológico. A escola tem 

experiência, pode ser bastante útil num momento em que a família esteja totalmente perdida 

sobre a maneira como deve proceder com o filho. E assim a escola procura criar um ambiente 

acolhedor e fazer com que a criança se sinta bem para que consiga aprender da melhor forma 

possível. 
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3.1.3 O Acompanhamento Família e Escola e o rendimento escolar 

 

A escola também se questiona, porém com menos culpa, tentando encontrar 

soluções para que problemas externo ao âmbito escolar, que vai desde fatores orgânicos a 

problemas familiares sejam solucionados para que aconteça o rendimento escolar. Sabe-se que 

crianças com comportamentos socialmente inadequados na escola ou no lar, terão dificuldades 

de aprendizagem. Portanto é importante que a família esteja em harmonia com a escola, uma 

vez que uma relação harmoniosa enriquecerá e facilitará o desempenho educacional das 

crianças. 

De acordo com Tiba (1996, p. 140), “o ambiente escolar deve ser de uma instituição 

que complemente o ambiente familiar do educando, os quais devem ser agradáveis e geradores 

de afeto. Os pais e a escola devem ter princípios muito próximos para o benefício do 

filho/aluno”. 

Para que essa relação se fortaleça é preciso que a escola se responsabilize em 

discuti, informar e orientar os pais sobre os assuntos escolares, para que haja uma reciprocidade 

entre escola e família, podendo proporcionar um bom desempenho escolar social às crianças. 

As crianças assim como os adultos são cheios de sonhos, e nessa fase, são cheias de fantasias 

infantis. Estes por sua vez são importantes para as realizações da vida e não devem ser 

frustrados e tanto a escola como a família devem ser lugar onde a criança sinta prazer em fazer 

parte dela. 

A relação escola e família tem perdido espaço nos dias atuais, gerando com isto 

sérios problemas pedagógicos, os quais vêm dificultando o processo de ensino e um bom 

rendimento escolar dos alunos. Nas últimas décadas, tem se constatado que o acompanhamento 

da família é muito importante para o aprendizado da criança na escola e que a sua falta de 

participação consequente gera problemas difíceis de serem solucionados pela escola. 

Uma infinidade de pesquisas, teses e artigos são encontrados no sentido de discutir 

sobre as dificuldades de aprendizagem na fase escolar, a qual é refletida a especificamente sobre 

a relação entre pais e filhos, mostrando o quanto é positiva a interação família/escola para o 

desenvolvimento escolar da criança. Observa-se, porém, que muito foi escrito sobre essa 

problemática e no entrando, ainda não existe muita clareza a respeito do problema, devido a sua 

complexidade. Mas o que a escola e a família precisam fazer é manter essa relação, que juntas 

poderão solucionar uma boa parte do problema diante de tantos transtornos e emocionais, físico, 

cognitivo e assim aperfeiçoando um melhor rendimento escolar da criança. Nesse contexto para 

sustentar essa pesquisa sobre a importância da relação família/escola para o desenvolvimento 
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escolar dos alunos, faz-se necessário recorrer a alguns aspectos legais, recorre-se a lei e de 

acordo com o artigo 205 da constituição feral. 

A educação, direito de todos e dever do estado e família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho. (Brasil, 1998) 

 

Enfatiza-se que a escola e a família devem orientar para a formação da criança da 

melhor forma possível e assim a ação educativa deve incidir sobre a realidade pessoal do 

educando. A ação da família é, no entanto, uma ação complementa à da escola, afirma-se que a 

família não consegue mais educar seus filhos, o grande problema é que os pais não se interessam 

em participar da escola, mas é direito da família não só coloca-lo na escola como também 

acompanha-lo no seu dia-a-dia de vida escolar. E a escola tem o papel fundamental de preparar 

a criança para o seu exercício de cidadania qualificação para o trabalho. E como fazer para que 

as famílias sejam mais participativas? A mesma projeta e coloca em prática eventos, cursos, um 

dia de lazer para que os pais se sintam à vontade para estar sempre participativo com a escola 

e o desenvolvimento de seu filho.  

É fundamental observar que os objetivos educacionais da família são diferentes dos 

da escola e que as circunstancias em que os alunos se desenvolvem dependem da classe social 

a que pertencem. É importante registrar que os conflitos escola/família sempre são maiores nas 

escolas públicas, especialmente porque os pais não podem escolher o tipo de escola que desejam 

para o filho. Deve-se também incentivar a participação das famílias na escola e esta ampliar seu 

envolvimento com a comunidade onde está inserida. Vale ressaltar que além da aprendizagem, 

a escola e os professores são responsáveis tanto pelo desenvolvimento do aluno, como procurar 

mantê-lo na escola evitando a evasão. Muitos são as causas que fazem o aluno evadir-se da 

escola. Condições socioeconômicas, culturais, geográficas ou mesmo questões referentes aos 

encaminhamentos didáticos-pedagógicos e a baixa qualidade do ensino das escolas podem ser 

apontadas como principais causa para a evasão escolar no Brasil. Outros motivos é a escola 

distante de casa, falta de transporte escolar, os pais não ter condições de leva-lo até a escola, 

falta de interesse, doenças, até mesmo a própria dificuldade do aluno. E ainda ajudar os pais em 

casa ou no trabalho. A necessidade de trabalhar são os motivos mais frequentes alegado pelos 

pais. Essa “problemática” não sei se podemos falar assim, mas a importância de trabalhar para 

a própria sobrevivência faz com que os pais não acompanhem seus filhos em suas tarefas e 

assim desenvolvendo um desinteresse da criança em prender, impedindo seu desenvolvimento 

cognitivo. 
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4 Desafio – Inserir os pais no acompanhamento família-escola. A realidade de uma 

escola pública em Pacajus.  

 

Através das pesquisas realizadas com pais de alunos foi possível perceber que 

alguns alunos têm ajuda dos pais ou estão em algum reforço escolar para que possam melhorar 

o seu aprendizado. Percebe-se também que há pais que trabalham e não tem muito tempo para 

seu filho, pois muitas vezes só chegam em casa a noite e o mesmo já estar dormindo. 

Assim sendo como pode uma criança aprender sem ter uma ajuda, um estímulo, 

uma motivação por parte dos pais. Portanto é válido ressaltar que já vários e vários problemas 

dos quais as crianças estão envolvidas. Pais que separam, que brigam na frente delas, todos 

esses problemas são percebidos no rosto da criança, o seu olhar é diferente. 

Foi por meio da pesquisa e através dos relatos de pais que se teve uma visão mais 

ampla dessas dificuldades, desse insucesso no cotidiano escolar da criança. A família quando 

se empenha na vida escolar da criança dificilmente esta terá dificuldades ou um baixo 

rendimento escolar, até porque a interação da família no processo educacional dos filhos tem 

se mostrado cada vez mais fundamental para seu desempenho escolar. 

No entanto a escola e a família devem ser parceiras para conseguirem solucionar os 

problemas das crianças e melhorarem seu rendimento escolar e social. Outro fator importante 

para a aproximação entre família e escola é o diálogo entre as mesma, agindo assim, os pais 

irão se sentir valorizados, respeitados na escola dos filhos. 

Alguns pais comentam que “a família é essencial para o sucesso da aprendizagem 

e rendimento escolar. (informação verbal)1 

Certamente quando a família se envolve procurando contribuir com o aprendizado 

da criança e modificando seu comportamento em relação a criança no que diz respeito a tenção, 

ao afeto e a imposição de limites estará ajudando para que a criança tenha bons resultados na 

escola. 

Outro fator importante que os pais relatam sobre os distúrbios de aprendizagem é 

“que muitas escolas sobrecarregam a criança de conteúdos e muitas vezes quebram as fases do 

desenvolvimento da criança com atividades inadequadas.”. (informação verbal)2 

É correto afirmar que algumas escolas tradicionais jogam conteúdo e mais 

conteúdos para os alunos, não respeitando suas fases, sua maturidade e assim força um 

 
1 Escola Pública de Pacajus – maio/2019 
2 Escola Pública de Pacajus – maio/2019 
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aprendizado que pode muitas vezes não acontece, até porque a criança trás consigo a suas 

vivências  e é neste momento que ao professor tem a capacidade de explorar, desenvolver na 

criança suas potencialidades. Uma das tarefas, essências da escola, como centro de produção 

do conhecimento é trabalhar criticamente o desenvolvimento da criança, é preciso que o 

educando vá assumindo o papel de sujeito da produção de sua inteligência do mundo e não 

apenas o de recebedor de conteúdos da qual seja transferido pelo professor. Ainda no relato dos 

pais revela-se que a escola pode ser responsável pelos distúrbios de aprendizagem como 

também a família que passa a viver em atrito dentro de casa e na sociedade não traz bons 

resultados para seu filho na sua vida escolar. A falta de harmonia na família deixa a criança 

despreparada para enfrentar a rotina escolar. Segundos os pais, é fundamental o 

acompanhamento dos mesmos na vida escolar da criança, isso faz com que a mesma se sinta 

segura e obtenha um resultado positivo de aprendizagem e desenvolvimento, principalmente se 

a família mantém um bom relacionamento com a escola. Certamente os pais que estão sempre 

preocupados com o aprendizado da criança e que a relação entre escola e família acontece 

diariamente, que contém um convivido harmonioso com a mesma, facilita para que a criança 

aprenda mais, desenvolva suas habilidades e o seu crescimento intelectual.  

Outro relato de uma mãe que diz, “acompanhar o rendimento escolar do filho é 

super importante, esse processo poderá ser feito pela família ou pelos parentes próximos e que 

a família e a escola possam trabalhar juntas para o desenvolvimento do aluno.” (informação 

verbal)3. 

É correto afirmar que uma família bem estruturada, onde a harmonia está sempre 

presente em seu lar, que o amor e a paz deixa sempre transparecer para criança, ela torna-se 

uma criança capaz de desenvolver no seu cotidiano escolar como superar qualquer problemas 

ou conflitos que possam surgir em sua vida. Em controvérsias há famílias e famílias onde a 

autoridade perpetua dentro do seu lar, onde o diálogo é negado passando para criança traumas, 

decepções o que dificulta o aprendizado da criança. 

Não é exemplo de família aquele em que o filho assiste os desentendimentos entre 

os pais ou aqueles em que os pais, frustrados com a própria infância e adolescência, passam 

para os filhos toda energia negativa, agressiva e cruel. Os filhos se espelham nos pais e os pais 

devolvem para o filho a sua cumplicidade, o seu amor, afeto. A família tem a responsabilidade 

de formar o caráter, de educar para os desafios da vida, de perpetuar valores éticos e morais. 

 
3 Escola Pública de Pacajus – maio/2019 
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Segundo, relato dos pais, falam “muitas vezes o filho(a) não faz a atividade de casa 

e não é acompanhado porque o pai trabalha à noite, chegando no dia seguinte, não participa das 

tarefas de seu filho(a) e a mão por não ter uma instrução não sabe ensinar.” (informação 

verbal)4. 

Baseado nesse relato é possível perceber o conflito dos pais em acompanhar seus 

filhos em sua vida escolar. Toda essa situação acaba gerando uma insatisfação no aluno(a) por 

não ter o acompanhamento dos pais, como também cada vez mais a dificuldade e o desinteresse, 

a desmotivação vem junto por não saber concretizar duas atividades sozinhos. 

Certamente os pais tem esse sentimento de culpa por não estarem do lado do filho 

e principalmente em sua vida escolar acompanhando em suas atividades escolares. 

Vivemos numa sociedade que exige muito dos pais, por diferentes motivos, que 

pais e mais assumam posições cada vez mais competitiva no mercado de trabalho. Antigamente 

essas funções exercidas dentro da família eram bem definidas, hoje, pai e mãe, além de 

assumirem diferentes funções, saem todos os dias para suas atividades profissionais. Com isso 

os pais acabam deixando para a escola a adaptação social do filho. Muitas vezes os pais, devido 

a esse tempo que não tem para o filho até mesmo para tirar alguma duvida da tarefa, enche-o 

de presentes para superar a falta que ele faz. 

É correto afirmar que esse comportamento dos pais para com os filhos prejudica em 

sua vida escolar, até porque os mesmos acabam fazendo tudo o que o filho quer, tornando-os 

sem limites, desajustados, agravando-se também na escola, onde seu rendimento escolar será 

um fracasso. 

Assim, é importante que a família se esforce para estar mais presente em todos os 

momentos da vida de seus filhos, principalmente da vida escolar. No entanto, esta presença 

implica envolvimento, comprometimento e colaboração junto com a escola. 

Chalita (2004, p. 210) este comenta, “a preparação para a vida, a formação da 

pessoa, a construção do ser são responsabilidades da família.”. 

Certamente os filhos quando bem preparados pela família serão capazes de 

enfrentar quaisquer obstáculos e consequentemente saber lidar com as perdas. Perdas essas que 

muitas vezes começa na escola, quando o mesmo vai mal em seu rendimento escolar. Por isso 

a relação família/escola precisa manter um contato mais próximo e afetuoso. Muitas vezes a 

escola distancia-se da família. E a relação família-escola torna-se ainda mais tensa. Com isso 

 
4 Escola Pública de Pacajus – maio/2019 
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os pais sentem-se inferiorizados e humilhados por não se sentirem à vontade para participar da 

vida estudantil de seu filho. 

Mas essa barreira precisa ser quebrada, família jamais pode se afastar da escola, 

elas caminham juntas com o mesmo objetivo, a aprendizagem e o desenvolvimento da criança. 

Nesse contexto, é oportuno um trabalho que discuta sobre o papel e a importância da família 

em relação a escola. 

A criança quando é assistida e a família fazendo parte dessa parceria, percebe-se 

que terá bons resultados no seu aprendizado e desenvolvimento. A pesquisa com os pais de 

alunos contribuiu para que percebesse como eles estão engajados no aprendizado de seu filho 

e como acham importante manter essa relação de harmonia com a escola. E assim, a família 

conciliar com a escola, acompanhando sempre seus filhos e buscar junto a escola melhorar cada 

vez mais a capacidade do educando. Já ouvimos muito falar em “aprender brincando”, e este é 

o papel da família nas primeiras aprendizagens, ensinar de forma lúdica e não com obrigações 

e imposições. 

Antes de entrar na escola, a criança deverá receber seus primeiros estímulos em 

casa, tendo contato com livros, revistas, compatíveis com a sua idade, lhe ensinando já desde 

cedo o cuidado com os livros. Outra alternativa seria os pais envolvê-los com brinquedos de 

encaixe, massa de modelar, tintas adequadas a criança, músicas, poesias e rimas, além de 

estimular o raciocínio da criança, visa também o seu desenvolvimento. Sabemos que toda essa 

metodologia não chega a todos os lares familiares, porque nem todos tem uma vida financeira 

estruturada. 

 Percebe-se que a criança estando inserida em um lar cujos familiares estão em 

constante contato com a leitura, cria-se um hábito e o gosto pela leitura, colocando desde cedo 

esse contato com o objeto do conhecimento. Uma criança assim ao chegar ela não terá 

dificuldades no seu aprendizado e é claro os pais não podem deixar de continuar 

acompanhando, dando-lhe esse estímulo, autoconfiança e segurança para novas descobertas que 

serão passadas pelo professor e a escola. 

Educar não é uma tarefa fácil, exige muito esforço, paciência e tranquilidade. Exige 

saber ouvir, mas também saber calar quando for preciso. Os pais as vezes por medo de magoar 

ou decepcionar seus filho, concordam muitas vezes com seus erros, aceitam que eles não se 

interessem pelo estudo e com  isso culpa até mesmo a escola pelo fato de que exigem que a 

escola eduque seu filho, mas como já relatamos a educação dos é responsabilidade dos pais.  
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Então esse medo de decepcionar ou magoar deve ser substituído pela certeza de que 

o amor também se demonstra sendo firme e impor limites e responsabilidades. Foi possível 

perceber que a pesquisa feita com alguns pais, que eles estão bem cientes de sua missão para 

com os filhos. Que realmente estão bem envolvidos com a escola e mantém essa parceria, essa 

relação para que possam os filhos conseguirem seu sucesso em sua vida escolar.  

Entretanto é importante compreender que apesar de todas as situações aqui 

expostas, o objetivo não é o de condenar ou julgar. Está apenas demonstrando que ao longo dos 

anos a família, por força das circunstancia já descritas, tem transferido para a escola a tarefa de 

formar e educar. Entretanto, essa situação não mais se sustenta, é preciso trazer o mais rápido 

possível a família para dentro da escola. É preciso que ela passa a colaborar de forma mais 

efetiva com o processo de educar, que compartilhe responsabilidades e não as transferir.  

Portanto a participação dos pais nas atividades escolares também é muito 

valorizada, como também é preciso fazer algumas considerações que se não trazem soluções 

definitivas, podem apontar caminhos para futuras reflexões. Assim é preciso compreender que 

no momento em que escola e família conseguirem estabelece um acordo como irão educar suas 

crianças e adolescentes, muitos dos conflitos hoje, observados em sala de aula, serão superados. 

No entanto, para que isso possa ocorrer, é necessário que a família realmente 

participe da vida escolar de seus filhos, porque além da escola, a família pode exercer um papel 

importante no incentivo a aprendizagem da criança e ambas compartilhando de um mesmo ideal 

estarão realmente formando e educando, superando conflitos e dificuldades que tanto vem 

angustiando os professores, como também pais e os próprios filhos.  
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5 Acompanhamento das famílias e o processo ensino-aprendizagem: Um contraponto 

entre teoria e prática 

 

Mediante estudo, percebeu-se que a família é a base de tudo e que a educação 

começa em casa. As legislações educacionais devolvem a família a responsabilidade de iniciar 

a educação das crianças e a escola pode retomar seu papel de parceira do processo educativo. 

Ambas são referencias que dão sustentação ao bom desenvolvimento da criança, portanto essa 

parceria deve ser positiva e significativa.  

Porém a participação da família na educação escolar dos filhos deixa muito a 

desejar, precisando ser constante e consciente, pois a vida familiar e a vida escolar devem estar 

unidas, pois, ambas se completam. A família é determinante no comportamento e na 

aprendizagem do aluno, pois ele leva consigo para a escola aquilo que aprendeu em casa. Por 

isso a família pode ser a raiz de diversos problemas e dificuldades escolares apresentadas pela 

criança.  

A família é essencial para o desenvolvimento do indivíduo, independentemente de 

sua formação. É no meio familiar que o individuo tem seus primeiros contatos com o mundo 

externo, com a linguagem, com a aprendizagem e aprender os primeiros valores e hábitos a 

partir disso, novas oportunidades, com certeza irão surgir para que seja desenvolvida uma 

educação de qualidade, sustentada justamente por uma relação mais sólida entre família-escola.  

Em análise entre o referencial teórico e a prática, podemos perceber que as famílias 

transferem a responsabilidade da aprendizagem e educação para escola cobrando inclusive do 

professor uma postura mais severa para com os filhos dos mesmos, como a indisciplinas, a falta 

de educação. Portanto, eles não percebem que os filhos ficam na escola apenas quatro horas e 

que maior parte do tempo os mesmos ficam com os pais. 

Em virtude disto e de outros fatores, acaba ocorrendo um conflito de ideias entre a 

família e a escola, ocasionando a dificuldade de aprendizagem da criança. É preciso que os pais 

tomem consciência que a educação vem por parte deles e que a escola prepara, passa 

conhecimentos para formar bons cidadãos. 

No entanto percebe-se que algumas crianças tanto da educação infantil como do 

fundamental I, que chegam à escola são necessitadas de carinho, afeto, atenção, dificultando 

assim o seu aprendizado. Muitas vezes chegam com tarefas erradas porque fazem sozinhos sem 

ajuda dos pais e os mesmos não revisa se está correta, simplesmente a mesma fala terminei a 

tarefa e por isso fica. 
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É importante ressaltar que o professor não vai transferir seu papel de mediador, de 

passar conhecimento para os pais, é apenas um reforço para ajudar o filho com sua tarefa de 

casa. É preciso que os pais tomem consciência do seu papel durante a vida do seu filho. 

Por essa razão, as escolas procuram compreender esse quadro tão complexo, no 

qual a educação se encontra mergulhada cada vez mais. Professore debatem formas de tentar 

superar todas essas dificuldade e conflitos para que se consiga dos pais a conscientização de 

educar seus filhos e que a escola com suas novas metodologias de trabalho propiciei ao aluno 

um bom rendimento escolar.  

Com isso a relação família e escola é fundamental para o processo educativo, pois 

os dois contextos possuem o papel de desenvolver a sociabilidade a afetividade e o bem estar 

físico e intelectual dos indivíduos. 
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6 Metodologia 

 

A metodologia escolhida desta pesquisa foi o estudo de caso que realizei em uma 

escola de ensino fundamental I, onde eu Marlucia trabalho como professora regente nas séries 

iniciais, localizada no município de Pacajus-CE, cujo o tema foi: acompanhamento Família-

Escola no Fundamental. A pesquisa foi desenvolvida dentro da minha sala de aula, através de 

pesquisa de referências bibliográficas e com pesquisa de campo. 

O estudo de caso busca retratar a realidade de forma completa e profunda 

analisando várias formas de informações recolhidas por mim, pesquisando em diferentes 

momentos e soluções. Foram realizadas observações na sala de aula e também através de uma 

entrevista por meio de questionário para os pais dos alunos que estudam no fundamental I nessa 

instituição de ensino.  

Também foi usado uma fonte de dados obtida através de pesquisa bibliográfica 

como a consulta em livros, artigos, enfim em diversos estudos bibliográficos que dizem respeito 

a temática do acompanhamento Família-Escola no fundamental. 

Assim, nós professores e a escola devemos fazer com que os pais estejam sempre 

engajados na escola e na vida estudantil de seus filhos. Com muita dedicação e competência 

ajudaremos os pais a compreender melhor essa tarefa de ajudar e acompanhar seus filhos em 

suas atividades. 

Meu objetivo nessa pesquisa é trabalhar em conjunto, escola pais, professores e 

alunos, assim teremos bons resultados. 
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7 Resultados e Discussão 

 

Para a realização dessa pessoa foram utilizados dois instrumentos metodológicos 

importantes, a observação direta e o questionário com os pais.  

Com a observação direta, foi possível perceber nas atividades trazidas de casa que 

não eram feitas, que não existia um acompanhamento dos pais nas tarefas de seus filhos. 

Baseado nessa observação direta, realizei um questionário composto de algumas 

perguntas para os pais de alunos do 2º ano fundamental, onde junto com a escola participaram 

dessas questões com muito desempenho e envolvimento. 

Percebe-se que alguns pais são bem engajados e que buscam auxiliar seus filhos em 

suas tarefas escolares, outros não tem essa concepção, não participam desse desenvolvimento 

escolar de seu filho, porque existem aqueles que não sabem ler ou trabalham e não tem como 

ajuda-los por não haver um tempo disponível. 

Assim, para que os pais acompanhem seus filhos em sua vida estudantil, a escola e 

professor promovem reuniões, sorteios, brincadeiras, eventos para envolver os pais para que 

eles possam interagir junto do filho na escola. Esse envolvimento faz com que os pais sejam 

participativos no cotidiano escolar de seus filhos. 

Conclui-se que os pais acompanhando seus filhos em suas tarefas poderemos 

alcançar um resultado satisfatório e um bom desenvolvimento escolar. 

 

- Perguntas elaboradas aos pais: 

 

1) Qual a importância da família para aprendizagem da criança? 

2) Como você mão (pai), vê o importante papel de acompanhar seus filhos em suas tarefas? 

3) O que você mãe (pai) fazem para acompanhar seu filho com as atividades escolares? 

4) Existe um tempo para estar ao lado dele no momento de seus deveres? 

5) Há uma preocupação par que aconteça essa sua participação em ajuda-lo nas lições de casa? 

6) Como você mãe (pai) concilia seu trabalho e as tarefas escolares de seu filho? 

7) Os atritos entre os pais influem na aprendizagem da criança? 
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8 Considerações Finais 

 

Este trabalho me oportunizou a leitura da teoria com os autores que falam e trocam 

um paralelo coma realidade de trabalho. 

Através dessa realidade foi possível perceber a falta de acompanhamento das 

famílias na vida escolar de seus filhos, dificultando a aprendizagem. Com isso acrescentou-me 

um conhecimento no qual não sabia. 

Diante desses problemas e conflitos existentes nas famílias, contribuiu-me para que 

continue inserida com estudos na ajuda desses pais para que possam superar esses problemas e 

os filhos obter sucesso em sua vida escola.  

Acredita-se que o acompanhamento dos pais na escola e nas atividades dos filhos, 

amplia as possibilidades para um bom desenvolvimento do aluno. 

Passa a ser um passo importante e que me favorece muito na construção de mais 

um aprendizado. Sabe-se que a sociedade necessita de uma parceria de sucesso entre a família 

e escola, assim poderá fazer uma educação de qualidade. 

E é com esse objetivo que pretendo junto com as famílias continuarmos na luta por 

um aprendizado melhor e mais satisfatório. Portanto, esse trabalho foi de suma importância em 

minha vida, passando para mim um aprendizado no qual irei me aprofundar, porque essa 

experiência com os pais, essa falta de participação nas tarefas de seus filhos, fez-me ver se perto 

o quanto é difícil o aprendizado da criança. 

Portanto, vale ressaltar que é importante a família dentro do contexto escolar. Ela é 

essencial no desenvolvimento da criança, proporcionando-lhe segurança e ajudando nas suas 

dificuldades escolares. 

Assim, poderemos alcançar uma sociedade coerente para que conheçam e cumpram 

com seus papéis em todos os níveis, principalmente educacionais. 
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