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Resumo: Este trabalho é um convite a reflexão sobre as relações dialogias 

existentes na (in) satisfatória relação familia e escola. Tem como tema gerador: 

Relação – familia e escola da Educação Infantil ao 6º ano. Apontamos como atores 

da presente pesquisa os país e/ou responsáveis, a escola e os profissionais da 

educação que nela atua e os alunos da Educação Infantil ao 6º de duas unidades 

escolares de Mineiros –Goiás, aqui, denominadas escolas X e Y. O método utilizado 

para sistematização do presente trabalho foi a pesquisa-ação colaborativo-crítica 

guiada pelos pressupostos teóricos de Norbert Elias cuja base é a sociologia. 

Pontuamos as reflexões nos seguintes pontos: (i) a escola é um espaço marcado 

por tensões e conflitos, provocados pelos sujeitos(atores) da pesquisa. (ii) o 

despreparo da escola para atender de forma igualitária nos aspectos físico, 

pedagógico e cognitivo os alunos da Educação Infantil ao 6º ano. (iii) Despreparo 

dos profissionais da educação para atender satisfatoriamente os alunos especiais. 

Tudo isso, geram dilemas e tensões que fazem a relação família escola, uma 

relação muitas vezes marcado pelo conflito. O diálogo teórico pautou-se nas 

contribuições de Norber Elias; Bourdieu (1996); Carvalho (2001); Cunha (2000); 

Ludke e André (1986); Purificação (2013), Ortega (2002) e Tavares e Nogueira 

(2013). Conclui-se que: a criança em seu processo de aprendizagem necessidade 

do olhar especial da familia e da escola.   
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A familia é o primeiro grupo social da criança. E, é através desse grupo que 

ela desenvolve as primeiras experiências de socialização. O presente texto se refere 

ao lançamento de um olhar sobre as relações família e instituições da educação 

infantil de 0 a 6 anos, buscando entendê-las a partir das concepções que as 

sustentam e considerando os diversos entrelaçamentos entre elas, num convite e 

reflexão e ao debate. 

No entanto, para entendermos o contexto da instituição familiar e seu grau de 

(in) satisfação com a escola, adentramos rapidamente no contexto histórico da 

família, buscando entender o seu papel e identificar em qual contexto social essa 

relação se fixou. 

A sustentação teórica para o trabalho está na base sociológica guiada por 

Norbert Elias (2001) e nos demais teóricos utilizados como aparato que são: 

Bourdieu (1996); Carvalho (2001); Cunha (2000); Ludke e Andre (1986); Purificação 

(2013), Ortega (2002) e Tavares e Nogueira (2013). Estruturado numa perspectiva 

teórico-metodológica da pesquisa-ação colaborativo-crítica. 

        Conhecer as famílias e se deixar conhecer implica numa atitude de 

abertura das instituições para que as mesmas se reconheçam na importância do 

processo educativo, encarar como parceiros as famílias para que as escolas deixem 

de ser vistas como superiores e passem a adotar a postura de parceria e diálogo 

para um fim maior que é o benefício da criança. 

 

Material e métodos ou Metodologia  

 

A metodologia, ou seja, o caminho utilizado paras os procedimentos da 

pesquisa estruturado numa perspectiva teórico-metodológica da pesquisa-ação 

colaborativo-crítica, por meio de um estudo de caso. Nessa perspectiva Ludke e 

André (1986, p.21) destacam como características fundamentais desse estudo, a 

descoberta de novos elementos e dimensões do fato investigado. Assim a 

preocupação central ao desenvolver esse tipo de pesquisa é a compreensão de uma 

instância singular. Isso significa que o objeto estudado é tratado como único, uma 

representação singular da realidade que é fundamental e historicamente situada, 

Purificação (2014, p. 31-33). 

Afim de compreendemos as relações dialogais ou a falta delas nos ambientes 

selecionados, escolhemos de forma aleatória 05 professores/pais da escola (x), 05 



  

professores/pais da escola (y). Os participes da pesquisa aceitaram colaborar de 

forma livre e espontânea, assinando inclusive o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE). O perfil de família que encontramos, foi bem diversificado. Os 

descritores gerados a partir desses perfis foram: casados num primeiro casamento 

[Cs.I], casados em um segundo casamento [Cs.II], separados [Sp.] e casamento 

homo afetivo [Cs. H].  

Perfil das famílias 
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Fonte: Pesquisadora entrevistas realizadas entre no 2º sem/2015 

 

O gráfico do perfil das famílias reflete bem a diversidade que encontramos na 

sala de aula, 40% dos país são casados e estão num primeiro casamento. 30% 

casados, porém, estão no segundo casamento. 20% [02] dos pais são separados e 

1 família, ou seja 10% declarou ter uma união homoafetivo. Percebe-se a partir dos 

dados, que as escolas em questão devem ter políticos próprias e métodos para 

dialogar com essas famílias. Outro ponto que observamos, é que, a maior parte dos 

pais separados são dos alunos de séries maiores ou seja: dos alunos do 5º e 6º 

anos. Um fato nos chama atenção, esses alunos estão entrando na pré-

adolescência, uma fase por natureza, já complicada. A ausência de um dos pais 

nesse contexto, pode ser um indicador de causa para os problemas. 

Já em relação aos alunos da Educação Infantil, as duas famílias presentes 

eram casadas em sua primeira relação, no entanto, os pais, assumiram que, devido 

à sobrecarga de trabalho, têm pouco tempo, para acompanhar os filhos e gostariam 

que as escolas fossem integrais. Mas uma vez um novo dilema. Pais ausentes. 

Percebe-se, que para atender a uma necessidade da família (o trabalho) a escola 

precisaria mudar seus padrões (ser integral). 

Dos 10 pais entrevistados, 6 [60%] dizem satisfeitos com o trabalho da escola 

e dos professores e 4 [40%] acham que os professores não estão preparados. 

Quando se trata da escola como elemento físico 70% ou seja 4, se manifestam 

insatisfeitos, pois, segundo eles, a escola está falida. Falta tudo e que muitas das 

vezes eles – pais, precisam colaborar com despesas que são da escola. Os outros 



  

30% acham que a escola está, antes (lá no passado) era bem pior. E concordam 

que os pais devem colaborar na mantença da escola. 

Resultados e discussão 

 

O trabalho em questão constitui num grande desafio que traz como 

culminância uma grande realização pessoal. Como falei no início, trata-se de uma 

reflexão acerca da tão complexa relação família escola. Não buscou encontrar 

culpados para os fracassos escolares dos alunos. Mas, pontuar a importância de um 

trabalho conjunto entre pais e escola.  Trouxe com modalidade reflexão a 

necessidade por parte do professor de atualização constante. Isso, ajuda a vencer 

as adversidades que o processo nos apresenta. 

Deixou claro, que pais não são inimigos da escola, e nem tão pouco a escola é 

inimiga dos pais. Mas, pontuou para importância da mútua responsabilidade entre 

essas duas instituições tão importantes e necessárias para o desenvolvimento 

humano e ético do ser. 

A (in) satisfação acontece e acontecerá sempre mediada pelo diálogo. 

Percebemos que quanto mais denso é o nível do diálogo entre família e escola, 

melhor é o aproveitamento do aluno. E que a insatisfação pode ser, por falta de 

conhecimento e diálogo.  

Sugere uma aproximação maior entre essas instituições. Pontua para 

necessidade de a escola desenvolver projetos que atraiam os pais a participarem da 

vida escolar e mostrou a importância de se desenvolver o sentimento de pertença 

nesses indivíduos. Onde, de forma satisfeita, falarão. Eu estudei naquela escola. Ela 

foi, minha professora. Aquele ali foi meu aluno. Aquela é a mãe do meu aluno. E 

assim, todos juntos, escola, família e aluno, se deliciam dos benefícios de uma 

relação frutífera e sem conflito onde o maior vencedor é o aluno, objeto de trabalho 

do professor e centro de atenção da família.  

 

 

Conclusão 

 

Conclui-se que: a criança em seu processo de aprendizagem necessidade do 

olhar especial da familia e da escola. E nessa trajetória os casos de sucesso tanto 

por parte da escola como de alunos, geralmente acontecem quando há a integração 



  

das duas instituições (familia e escola) em função do educando. No caso dos 

conflitos, acontecem dentro do mesmo percentual –(30%) nas séries analizadas. 

Consta-se que os pais da educação infantil ao 3º ano são mais presentes na escola 

e acompanham mais seus filhos. 

. 
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